19- A NATUREZA DA SUPRAMENTE
19.1- O Objetivo do Yoga
• Elevar o ser humano da consciência da mente ordinária,
- limitada pelo nascimento e morte e tempo;
- limitada pelas necessidades e desejos da mente, vida e corpo,
à consciência do Espírito livre em seu si,
- utilizando as circunstâncias de mente, vida e corpo como determinações do Espírito.
• A consciência espiritual de nosso ser divino e imortal é o mais alto resultado do Yoga.
19.2- A Supramente
• A mente, por sua própria natureza, não pode representar com uma correção inteiramente
correta, ou agir na unificada inteireza do conhecimento, vontade e ananda divinos, porque
ela é um instrumento para lidar com as divisões do finito na base da divisão. Ela não pode
ser o direto e perfeito instrumento do Espírito infinito agindo em seu próprio
conhecimento.
Supramente, ou gnose, é a inteligência que organiza sua própria manifestação,
infinita em si mesma, mas livremente organizando e auto-determinantemente orgânica
em sua auto-criação e em seus trabalhos.
• Embora a supramente seja suprarracional para nossa inteligência, e suas efetuações
ocultas para nossa apreensão, ela não é nada irracionalmente místico.
19.3- A Natureza da Supramente
• A natureza fundamental da supramente é que todo seu conhecimento é originalmente um
conhecimento por identidade e unidade. O Espírito é um em toda parte e conhece todas
as coisas como si próprio e em si próprio.
• O segundo caráter da supramente suprema é que seu conhecimento é uma realidade
porque é um conhecimento total. Ela conhece o Espírito e Verdade, e o inteiro sentido da
expressão (manifestação ) universal.
• Uma terceira característica da supramente é que ela é diretamente consciente-daverdade, um poder divino de imediato, inerente e espontâneo conhecimento, não
dependendo de indicações ou passos lógicos, ou outros.
• A mente é limitada e incapaz de todas essas direções, e não pode chegar a uma
identidade com o Absoluto, pode apenas desaparecer nele.
• O homem vive em uma consciencia mental entre um vasto subconsciente, que é para sua
visão uma escura inconsciência, e um vasto superconsciente, que ele é inclinado a tomar
por uma luminosa inconsciência. É nessa luminosa superconsciência que repousa as
extensões da supramente e espírito.

19.4- O Emergir da Supramente
• A supramente na natureza mais baixa está presente mais fortemente como intuição, e é
portanto por um desenvolvimento de uma mente intuitiva que nós podemos efetuar o
primeiro passo em direção ao auto-existente, espontâneo e direto conhecimento
supramental.
• A supramente tem a visão dos três tempos: passado, presente e futuro, como um
movimento indivisível, e cada um contendo o outro.
• O ser humano está saindo da ignorância e quando ele ascender à natureza supramental,
ele descobrirá nela graus de ascenção, e ele deve primeiro formular os graus mais baixos
e passos limitados antes de se elevar aos cumes mais altos.

