
Capítulo 22 
O Pensamento e Conhecimento Supramentais 

 
O próximo passo é a formação de uma mente luminosa de experiência, pensamento, vontade, 
sentimento e sentido intuitivos dos quais a mistura da mente menor e da intuição imitativa são 
progressivamente eliminados. Ao mesmo tempo há a abertura acima da mente da fonte da ação 
intuitiva e um mais e mais organizado funcionamento de uma verdadeira consciência supramental 
agindo não na mente mas em seu próprio plano mais alto. O processo é progressivo e por um longo 
tempo mesclado pela mistura e pela necessidade de um retorno sobre o movimento mais baixo de 
modo a corrigir e transformar a eles. 
 
A supramente em sua ação é uma coisa de unidade e harmonia e inerente ordem. De início, quando 
a pressão de cima cai sobre a mentalidade, isso não é realizado e mesmo um fenômeno contrário 
pode acontecer por um período. Essa é a razão da freqüente desordem ou unilateralidade que 
marcam o homem de gênio, o poeta, o artista, o pensador, o santo e o místico. É por essa razão que 
uma preparação prévia e longa purificação e uma tranquilizadora e ordinariamente uma passividade 
da mente calmamente e fortemente aberta ao espírito são necessidades do Yoga. 
 
A supramente conhece mais completamente e seguramente não por pensamento, mas por 
identidade, por uma pura consciência da auto-verdade das coisas no si e pelo si. Eu obtenho o 
conhecimento supramental da melhor forma pelo tornar-me um com a verdade, um com o objeto de 
conhecimento. É esse luminoso avaliar e contato que é a visão espiritual. Diz o Upanishad 
continuamente do conhecimento espiritual, "ele vê"; e do Si concebendo a idéia da criação, onde 
nós poderíamos esperar "ele pensou", ele diz ao invés "ele viu". Ele é para o espírito o que os olhos 
são para a mente física e a pessoa tem a sensação de ter passado através de um sutil processo 
análogo. 
 
Os sentidos podem apenas nos dar a imagem superficial das coisas, e eles precisam do auxílio do 
pensamento para preencher e formar a imagem; mas a visão espiritual é capaz de nos apresentar a 
coisa em si própria e toda a verdade sobre ela. A visão supramental traz com ela uma experiência 
suplementar e completadora que pode ser chamada uma audição e toque espiritual da verdade, de 
sua essência e através disso de sua significação, quer dizer, existe um avaliar de seus movimentos, 
vibração, ritmo e um avaliar de sua presença e contato próximos. 
 
O ser supramental vê as coisas a partir de cima em amplos espaços e no mais alto dos espaços do 
infinito. Sua visão não é limitada ao ponto de vista do presente, mas pode ver em continuidades de 
tempo ou acima do tempo nas indivisibilidades do Espírito. Ele vê a verdade em sua própria ordem, 
primeiro na essência, depois nas potencialidades que derivam dela e apenas finalmente nas 
atualidades. 
 
 


