
 

21- AS GRADAÇÕES DA SUPRAMENTE 
 
É difícil para o intelecto apreender em geral o que se quer dizer por essas distinções 
supramentais: os termos mentais nos quais elas podem ser representadas são insuficientes 
ou inadequados e podem apenas ser compreendidos após uma certa visão ou certas 
aproximações em experiência. Um número de indicações são tudo que presentemente pode 
ser de utilidade dar. 
 
 
22- PENSAMENTO E CONHECIMENTO SUPRAMENTAIS 
 
Seria ir totalmente além dos presentes limites tentar qualquer coisa como uma adequada 
apresentação do inteiro caráter da supramente; e não seria possível dar uma completa 
apresentação, desde que a supramente carrega em si a unidade, mas também a amplitude e 
multiplicidade do infinito. Tudo o que precisa agora ser feito é apresentar alguns caráteres 
salientes do ponto de vista do atual processo de conversão no Yoga, a relação para com a 
ação da mente e o princípio de alguns dos fenômenos da transformação. Esta é a relação 
fundamental: que toda a ação da mente é uma derivação da secreta supramente, embora 
nós não saibamos isso até que nós venhamos a conhecer nosso si mais alto. 
 
 
23- OS INSTRUMENTOS SUPRAMENTAIS - PROCESSO DE PENSAMENTO 
 
A supramente, a gnose divina, não é algo inteiramente estranho a nossa presente 
consciência: ela é uma instrumentação superior do espírito, e todas as operações de nossa 
consciência normal são derivações limitadas e inferiores do supramental, porque essas são 
tentativas e construções, aquela a verdadeira e perfeita, espontânea e harmoniosa natureza 
e ação do espírito. Correspondentemente quando nós nos elevamos da mente para a 
supramente, o novo poder de consciência não rejeita, mas eleva, amplia e transfigura a 
operação de nossa alma e mente e vida. 
 
 
24- OS SENTIDOS SUPRAMENTAIS 
 
De modo a compreender a transformação supramental nós temos que realizar primeiro que 
a mente é o único sentido real mesmo no processo físico: sua dependência das impressões 
físicas é o resultado das condições da evolução material, mas não uma coisa fundamental e 
indispensável. A mente é capaz de uma visão que é independente do olho físico, uma 
audição que é independente da audição física, e assim com a ação de todos os outros 
sentidos. 
 
 
25- EM DIREÇÃO À VISÃO SUPRAMENTAL DO TEMPO 
 
É evidente, contudo, que é apenas um conhecimento intuitivo que pode descobri-los e 
formulá-los, – como era de fato a mente psíquica e intuitiva que originalmente formulou 
esses caminhos de conhecimento verídico –, e será descoberto na prática que somente um 
conhecimento intuitivo, não o mero uso seja de uma tradicional ou uma ocasional 
interpretação ou de regra e fórmula mecânica, que pode assegurar um correto emprego 
desses índices. De outro modo, manipulado pela inteligência superficial, eles são passíveis 
de serem convertidos em uma densa selva de erros. 


