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Uma breve revisão da vida e autobiografia espiritual do único americano místico Adi da (Franklin Jones). O adesivo na capa de
algumas edições diz "a mais profunda autobiografia espiritual de todos os tempos" e isso pode muito bem ser verdade. Eu estou
no meu 70 ́s e ter lido muitos livros por professores espirituais e na espiritualidade, e este é um dos maiores. Certamente, é by
distante a conta a mais completa e a mais clara do processo da iluminação que eu vi nunca. Mesmo se você não tem nenhum
interesse em tudo no mais fascinante de todos os processos psicológicos humanos, é um documento surpreendente que revela
uma grande quantidade de religião, yoga, e psicologia humana e sonda as profundezas e os limites das possibilidades humanas.
Descrevo-o em alguns detalhes e comparar o seu ensinamento com o do contemporâneo místico indiano Osho.
Aqueles que desejam um quadro até à data detalhado para o comportamento humano da opinião moderna dos dois sistemas
consultar meu livros Falando Macacos 3ª Ed (2019), A Estrutura Lógica da Filosofia, Psicologia, Mente e Linguagem em Ludwig
Wittgenstein e John Searle 2a Ed (2019), Suicídio Pela Democracia,4aEd(2019), Entendendo as Conexões entre Ciência, Filosofia,
Psicologia, Religião, Política e Economia Artigos e Análises 2006-2019 (2019), Ilusões Utópicas Suicidas no 21St século 5a Ed
(2019), A Estrutura Lógica do Comportamento Humano (2019), e A Estrutura Lógica da Consciência (2019) e outras.

Há muitas edições da autobiografia espiritual do único americano místico Adi da (Franklin Jones). A primeira edição foi 1972 e
novas edições com mais material e muita publicidade sobre o grupo continuam a aparecer. O mais recente que eu vi (2004) é de
cerca de 3 vezes o tamanho eo peso do edição 1995 eu prefiro, como as centenas de páginas de novos materiais são prosa opaco
e publicidade. Assim, eu recomendo uma das edições anteriores do edição em brochura tais como o 1995 que eu prefiro e para
qual a minhas citações da página consultam.
Uma breve revisão da vida e autobiografia espiritual do único americano místico Adi da (Franklin Jones). O adesivo na capa de
algumas edições diz "a mais profunda autobiografia espiritual de todos os tempos" e isso pode muito bem ser verdade. Eu estou
no meu 70 ́s e li muitos livros de professores espirituais e sobre a espiritualidade, e este é um dos maiores. Certamente, é de
longe o mais pleno e mais claro relato do processo de iluminação que eu já vi. Mesmo se você não tem nenhum interesse em
tudo no mais fascinante de todos os processos psicológicos humanos, é um documento surpreendente que revela uma grande
quantidade de religião, yoga, e psicologia humana e sonda as profundezas e os limites das possibilidades humanas.
Como eu li e experimentei muito em várias tradições religiosas, eu naturalmente comparar seus escritos com os dos outros,
particularmente com o grande místico indiano Osho. Embora eles concordam claramente sobre os principais pontos de como
proceder no caminho, deixando de ir o apego à busca espiritual etc, seus estilos são vastamente diferentes. Tanto um re
altamente inteligente e bem lido (Osho poderia acelerar ler e ler um grande número de livros) e estavam em casa na literatura
espiritual das principais tradições religiosas. No entanto, como tanto da literatura espiritual, a maioria dos livros da da
éessencialmente ilegível como ele se esforça para expressar em linguagem os reinos inefável da mente iluminado. Mesmo neste,
de longe o seu livro mais legível, ele muitas vezes veers fora em páginas de opacidade como ele tenta explicar o inexplicável.
Uma grande pena que ele parece nunca ter lido Wittgenstein - o maior psicólogo natural de todos os tempos-que mostrou que
devemos abandonar as tentativas de explicação e aceitar descrições de nossas funções psicológicas inatas na linguagem, que é
a mente.
Osho por contraste é o mais claro, mais jargão livre expositor da vida espiritual que já viveu. Ele escreveu muito pouco e quase
todos os seus mais de 200 livros são transcrições de conversas espontâneas que ele deu-sem notas ou preparação. Eles são, no
entanto, obras-primas insuperadas da literatura espiritual. Sua incrível àutobiografia ' (realmente compilado após sua morte) foi
publicado por St. Martins e a versão completa, bem como todos os seus livros (muitos também disponíveis em DVD), estão
disponíveis on-line muitos lugares. Infelizmente, he tem muito pouco a dizer sobre os detalhes exatos de seu progresso espiritual.
Como da viveu a maior parte de sua vida mais tarde em reclusão em uma ilha em Fiji, não foi fácil de chegar a ouvi-lo, mas a

imprensa do Dawn Horse vende alguns vídeos em sua página da web. Da não é um orador muito envolvente ou facile, ao
contrário de Osho, que é por voltas divertido, estilhaçar e hipnótico. Mas, como ambos entendem, é o que o mestre é e não ele
diz que é importante.
Ambos eram totalmente honestos e incomprometedores em sua vida e ensinamentos e da omite nada de relevância, incluindo
suas aventuras juvenis com sexo e drogas, bem como a sua exposição ao LSD, psilocibina e mescalina como voluntário em
experimentos governamentais. No entanto, como com muitos ou talvez todos aqueles destinados a tornar-se iluminado, ele era
diferente do nascimento e experimentou a energia Shakti (que ele chama de brilhante) desde a infância. E, quando ele entrou
na faculdade, ele disse que seu principal interesse era descobrir o que são seres vivos e o que é viver consciencia. Claramente
não é o seu calouro típico.
Um grande problema na descrição de Estados espirituais avançados é que nenhum critério ou linguagem para eles existe no
discurso comum para que os místicos tenham que tentar dobrar a linguagem na maioria das tentativas vãs de capturar suas
experiências. É muito pior do que tentar descrever ver a uma pessoa congenitamente cego, uma vez que pelo menos têm as
estruturas cognitivas e experiência do mundo. Mas os místicos são bastante raros e a maioria deles deixaram pouco or nenhuma
descrição de seus estados mentais.
Ao contrário de Osho, que rejeitou milagres, fenômenos paranormais e todos os outros disparates que comumente acompanha
a religião, da parece faltar qualquer fundo de ciência em tudo e abraça a precognição (P120), reencarnação (p555), ' meditando
' outras pessoas, vivendo em ar (p287) etc., e considera os fenômenos que eu diria que estão acontecendo em seu cérebro como
sendo "lá fora". A partir de comentários incluídos em edições mais recentes, é claro que muitos de seus discípulos acreditam que
ele pode realizar milagres como parar um incêndio florestal em fúria em seu retiro Califórnia. No entanto, na maioria das vezes
ele é incrivelmente nivelado, passando por mais de uma década de stress e terrores psíquicos que iria conduzir a maior parte do
caminho espiritual. Milhões de anos de evolução solidificaram o ego e não saem pacificamente.
Entrelaçados com o relato fascinante de seu progresso espiritual são os detalhes da interação da mente com o corpo, descrito
no Oriente em termos de várias formas de Yoga (eg., p95-9, 214-21, 249281-3, 439-40 na edição 1995 eu recomendo). Estas
poucas páginas valem mais do que uma prateleira inteira de livros de Yoga if você quer chegar ao coração da relação mente/corpo
em espiritualidade.
Ao contrário da maioria dos que se tornaram iluminados, ele tinha um aterramento completo na prática cristã e fez um grande
esforço para se tornar um protestante, e então ministro grego ortodoxo. Mesmo anos mais tarde, depois que ele estava longe
ao longo do caminho com Muktananda, ele teve uma série surpreendente e totalmente inesperada de visitações de Maria e
Jesus que continuou por semanas (p 301-3 e segs.).
Quanto às drogas, como é quase universal entre os professores espirituais, ele observa que, embora possam remover certas
barreiras às vezes, eles não fornecem um atalho para a compreensão. No entanto, quase todo mundo está agora ciente de que
eles colocaram muitos no caminho para uma maior consciência ao longo do historia humano, especialmente nas últimas décadas.
Ele descreve em detalhes os muitos estágios em sua morte ego ou auto-realização (por exemplo, P72-4, 198-200, 219, 20, 2389, 245, 249, 258-9, 281, 355-65, 368-72, 406). Ao longo do caminho, ele percebeu a disutilidade final de todas as práticas e todas
as tradições (337-9), incluindo yoga (281-3), que estão todos ligados à busca e metas, finalmente liquidação no presente. Ele
descobriu, como muitos outros, que a busca e a meditação tornou-se obstáculos e entregou-os para a devoção ao seu guru
Muktananda (p420-22). Seus relatos detalhados de suas interações com o famoso Swami Muktananda e sua realização final de
suas ações limite são de rara percepção e honestidade. Ele constantemente encontra seu apego ao seu ego (Narcissus-por
exemplo, p108-110) e pede ele mesmo - ' evitando relacionamento? ' por que ele parece significar evitar a morte divina ou ego
pela preocupação com a busca espiritual.
Depois da iluminação, ele ensina o ́só por me revelado e dado caminho do coração ', encontrando todos os outros caminhos para
ser ' corretivo ' e ́egoico ́ e meramente perseguindo Deus ou realidade (p359 +), mas depois de uma leitura cuidadosa deste e
vários outros livros I Nunca tive idéia do que essa maneira consiste. Sem dúvida, estar em sua presença ajuda muito, mas em
outros lugares ele tem reclamado sobre o fato de que seus discípulos simplesmente não deixam acontecer e se pergunta se até
mesmo um foi capaz de segui-lo. Naturalmente, os mesmos considerações aplicam-se a todas as tradições e professores e
embora alguns dos amigos de Osho (ele negado o relacionamento do mestre/discípulo) reivindicou o esclarecimento, ninguém
de seu status emergiu. Parece que você tem que ter os genes certos e o ambiente certo e um guru muito avançado e de
preferência iluminado para estimulá-lo. Eu suspeito que o tempo passou quando um iluminado poderia iniciar um movimento
que transforma grande parte do mundo. O mundo precisa desesperadamente de uma consciência mais elevada e eu espero que
alguém vem acima com uma maneira mais fácil muito logo, mas eu penso que é completamente improvável.

