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O que é a consciência desperta?

1.
Consciência desperta é o movimento da Actualidade. Não é a manobra das abstracções e
imputações.
2.
Consciência desperta diz respeito à coisa real, não ao pensamento (raciocínio) e teoria acerca
da coisa.
3.
Consciência desperta tem a ver com o facto, não com a fantasia e o sofisma camuflador do
facto.
4.
Consciência desperta tem a ver com “o que é”, não com o “o que deve ser”.
5.
Consciência desperta conduz à liberdade e ao vazio, não à fragmentação da experiênciaestrutura.
6.
Tende consciência da vossa neurose!!
7.
Elevai-vos até à consciência dos vossos conflitos (mente), confusão e caos; não correi em
direcção aos conceitos, conclusões e conceptualizações.
8.
Estai receptivos para a vossa consciência desperta, deixai de permanecer adormecidos na vossa
confusão.
9.
Consciência desperta é inteligência, asserção (afirmação) é algo meramente intelectual.
10.
Estai despertos para a vossa culpa e culpabilidade, da vossa avidez e deus, da vossa glorificação
e gratificação.
11.
Não carregueis o fardo do vosso sistema de crenças, símbolos, imagens, motivos, tabus,
preconceitos, superstições, presunções; estai simplesmente atentos a eles.
12.
Estai atentos à vossa busca de poder, aquisições posição, proeminência; não te seduzas por
paradoxos e orações.
13.
Verifica se a consciência está receptiva a ela mesmo sem se dividir em duas – “eu” e a “minha
consciência”.
14.
Constata o facto de que embora tenhas um único corpo, não és um indivíduo! Tu és toda a
Humanidade! Existe diversidade, mas não divisão.
15.
Cuidado com as técnicas auto-hipnóticas vendidas no mercado espiritual como Meditação e,
deste modo, torna-te disponível para o sagrado movimento da meditação espontânea.
16.
Consciência desperta é a única moralidade que faz ver a imoralidade do poder do dinheiro,
da proeminência da mundaneidade trazida pelo industrialismo e a idiotia das ideologias. E, fora de
tudo isto, a consciência desperta acontece, um extraordinário sentimento de imensidão, que nenhum
Presidente, Primeiro-ministro, Papa, Paramahansa vislumbra.
17.
A consciência desperta produz os seguintes milagres na Psique:
a.
Rompe a bifurcação entre observador e observado.
b.
Constata a actualidade sem abstracção.
c.
Integra sem o bordão (ajuda) de conceitos e conclusões.
d.
Elimina a escuridão da dualidade.
e.
Começam a acontecer os vislumbres da libertação em relação ao campo da consciência.
f.
Conhece-se sem cair na armadilha do Conhecedor e Conhecimento (processo Vedanta).
g.
Deitando abaixo a obscuridade dos opostos.
h.
Rejeita a reacção ou a reinteracção como resposta adequada para ressuscitar.
i.
Vê sem processo separativo na consciência.
j.
Entrega-se sem subserviência.

k.
l.
m.
n.
o.
p.

Pensa fora do corredor do Pensador (passado) e do Pensamento (Futuro).
Compreende sem empreender.
Vê sem vaidade.
Vê sem palavras.
Medita sem meditador.
O ego fica suspenso para que fale (tenha lugar) o vazio (vacuidade).

NÃO FUGI, TOMAI CONHECIMENTO! “BHAAGO NAHI, JAAGO!”
(Um ensinamento de Lahiri Mahasaya)
JAI AWARNESS! AWARNESS IS THE SUPEME GURU!
Epilogue 1: Guru Nanak’s Mantra on Awareness.
Ekamkar Satnam Karta puruk Nirbhayo Nirwaer Akal murat Ajuni Saebhang Guru prasad.

Ekamkar: “Ele” é a mesma divindade sem divisão apesar da diversidade.
Satnam: “Ele” é a verdade – vasta e existencial.
Karta purukh: “Ele” é Energia e Inteligência. (Prakriti & Purusha do Gita e Chiti-Shakti de
Patanjali).
Nirbhayo: “Ele” não tem nada a fazer com os receios ou apreensões da consciência corpórea.
Nirwaer: “Ele” está para além de todos os conflitos de opostos e da inimizade.
Akal murat: “Ele” transcende toda a limitação em tempo e espaço.
Ajuni: “Ele” não tem princípio (e, por isso, sem fim, também).
Saebhang: “Ele” é naturalmente revelado por si mesmo.
Guru prasad: “Ele” é a última graça do Guru, enquanto Processo.
Epilogo 2: Significado da palavra “GURU”.
GU: de Gupta, que é, camuflagem, cobertura, escuridão.
RU: de Rudra, que é, fogo, luz.
Portanto, GURU implica o processo de dissipar a escuridão.

A CONSCIÊNCIA DESPERTA É O SUPREMO GURU!
JAI GURU!

