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Meu nome é Kojevin Yevgeny. Agora eu estou sentado pacificamente no Osho International Meditation 
Resort, mas passei por muita coisa para ser capaz de fazê-lo. 

Eu era Presidente da Frota do Mar Negro (Chernomorskogo), e ocupava o posto de almirante. Algumas 
vezes na minha vida alguém me deu Livros do Osho para ler, mas eu li um só, Aqui e Agora. Eu gostei 
imensamente. 

Em 2008, fui preso pelo Gabinete do Procurador-Geral por causa da minha filiação política, eu era um membro do partido de oposição do 
Presidente da Ucrânia, Yulia Tymoshenko. 

Eu estava confinado na capital, Kiev, na prisão Lukyanivska. Durante um mês eu fui mantido nas celas da morte e submetido a tortura mental. 
Foi-me dada literatura cristã sobre humildade e paciência para ler, o que em mim eu rejeitei. Depois de um mês, fui transferido para uma sala 
de dois homens, e meu companheiro de cela era um ex-diretor de uma grande empresa. Seu pai, um defensor público, trouxe-lhe um livro de 
Osho impresso de computador e disfarçado sob os papéis de casos criminais. Ele me deu o livro, Morte: A maior das Ficções, e eu o levei 
comigo para o interrogatório, passando a lê-lo escondido nos materiais do meu caso criminal em uma viagem de duas horas. 

De repente, senti uma luz interior, meus medos desapareciam. Durante o interrogatório, eu me senti tranquilo, nada era assustador, eu 
percebi o absurdo da situação e senti uma risada interna sobre tudo o que estava acontecendo. De repente, a minha atitude para com os 
investigadores e o Procurador mudou. 

Depois disso eu comecei a ler os livros do Osho, dados pelo meu vizinho na cela. Nos seis meses de prisão li sessenta títulos do Osho. 

Comecei a meditar sob o olhar da câmera de segurança. Como havia muito pouco espaço eu só podia fazer a meditação Vipassana. 

Depois de seis meses, fui libertado da prisão, e em 2009 o tribunal me absolveu totalmente. 

Eu tinha o sonho de vir para o OSHO International Meditation Resort, na Índia, para entender se eu estava fazendo a meditação 
corretamente, e para saber mais sobre as Osho Meditações. Assim que tive a oportunidade eu vim para cá. Devo dizer que este lugar é uma 
casa tesouro das OSHO Meditações, e elas são feitas de modo tão sistemático, uma após a outra durante todo o dia, é um deleite para um 
meditador praticante real. 

Eu estava ávido por elas, e fiz tantas meditações diferentes quanto eu podia. E um milagre aconteceu, talvez tenha sido por causa do 
bombardeio das meditações, ou o impacto deste campo de energia, ou ambos, que, depois de uma maratona de cinco dias de meditação eu 
parei de fumar. E eu estava fumando por trinta e três anos! Havia uma nova leveza em mim, uma espécie de pureza, e como resultado, no dia 
seguinte recebi sannyas. Meu novo nome é Ramakant. 

Eu também participei de alguns cursos de OSHO Terapias Meditativas através da OSHO Multiversity. 

Meu primeiro curso foi OSHO No Mind, e o segundo OSHO Rosa Mística. 

A segunda parte da Rosa Mística é derramar lágrimas. Talvez isso seja simbólico para mim, com lágrimas muito do meu passado pode 
simplesmente ir embora. Talvez seja hora de deixar ir tudo muito profundamente dentro e estar aberto a novas possibilidades... Uma nova 
vida. 

Estou muito feliz por ter vindo para cá, e eu estou planejando para vir em novembro de 2013 com minha esposa. 
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