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            O potencial sem par do cérebro humano ! 

 

            Durante o recente Mini-Retiro organizado na Universidade Brunel em 

            Londres, o Processo-Guru originou uma averiguação entre os Devotos           

            Kriyabans participantes. O Guru lançou o tema: ”Os computadores estão 

            agora a trabalhar em domínios extremamente complicados de um modo  

            muito mais eficiente e pormenorizado, em todas os campos das actividades  

            humanas – não só na área científica e de pesquisa espacial, de construções 

            técnicas e outros domínios, mas também na áreas da Arte, Música,  

            orquestras e sinfonias, filmes, televisão e muitas outras actividades. Deste   

            modo as máquinas estão a ultrapassar os cérebros humanos em todos os 

            domínios. Os computadores escrevem poemas, descobrem teorias  

            matemáticas! Assim, os computadores estão agora a ter um desempenho  

            bastante melhor do que os cérebros humanos na maioria das áreas. 

 

             Então o que é que distingue um cérebro humano de um computador? 

 

             Um computador não consegue libertar-se do seu conteúdo. O operador 

             de computadores limpa o seu conteúdo quando assim decide; quando acha 

             que se acumulou e gravou demasiado conteúdo, que já não é relevante 

             nem necessário para o objectivo do seu trabalho ou negócio; e quando vê 

             que a situação está a reduzir a eficiência do computador. 

  

             Mas um ser humano pode libertar-se dos constituintes da sua consciência  

             de modo absoluto e incondicionavelmente! Pode descobrir a 

             Arte de morrer em cada momento relativamente ao mito mente, apesar da  

             sua validade no desempenho das tarefas diárias se manter continuamente,  

             sem esforço, com vitalidade e vigor.  

             Isto é verdadeiramente a Arte de viver momento a momento em 

             Vida, Amor, Percepção Holística do “Outro” - o Inominável, o               

             Incomensurável, a Omnisciência – Omnipresença – Omnipotência. 

 

              O “Eu” é mente, e a mente é o “Eu”. Liberdade relativamente à mente  

              implica libertação relativamente ao “Eu”. E isto é a mensagem da “ Cruz”. 

              A linha vertical representa o “Eu” e a linha horizontal significa o  

              cancelamento, o fim do”Eu”-- a ilusão. Excepto quando é utilizado como  

              ponto de referência para identificação em assuntos práticos, tais como  

              passaportes, cartas de condução ou cartões de crédito. 

              Isto é Meditação, a anulação do – “eu” --  ou Percepção Holística 

              Suprema. 

          

                                                  Jai Jesus – Jai Yoga 


