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Abstrak
Sebuah Tinjauan singkat kehidupan dan spiritual otobiografi dari mistik Adi Amerika yang unik (Franklin Jones). Stiker di sampul
beberapa edisi mengatakan ' otobiografi spiritual yang paling mendalam sepanjang masa ' dan ini mungkin benar. Saya dalam 70
dan telah membaca banyak buku oleh guru spiritual dan spiritualitas, dan ini adalah salah satu yang terbesar. Tentu saja, itu
adalah by jauh dan paling jelas account dari proses pencerahan yang pernah saya lihat. Bahkan jika Anda tidak memiliki minat
sama sekali dalam yang paling menarik dari semua proses psikologis manusia, itu adalah dokumen yang luar biasa yang
mengungkapkan banyak tentang agama, yoga, dan psikologi manusia dan probe kedalaman dan batas kemungkinan manusia.
Aku menggambarkannya dalam beberapa detail dan membandingkan ajarannya dengan bahwa dari India kontemporer mistik
Osho.
Mereka yang ingin komprehensif up to date kerangka perilaku manusia dari dua systems tampilan modern dapat berkonsultasi
buku saya 'struktur Logis filsafat, psikologi, mind dan bahasa dalam Ludwig wittgenstein dan John Searle ' 2nd Ed (2019).
Mereka yang tertarik pada tulisan saya lebih mungkin melihat 'berbicara monyet--filsafat, psikologi, ilmu, agama dan politik di
planet yang ditakdirkan--artikel dan review 2006-2019 3rd ed (2019) dan bunuh diri utopian delusi di 21st Century 4th Ed (2019)

Ada banyak edisi otobiografi spiritual dari mistik Adi Amerika yang unik (Franklin Jones). Edisi pertama adalah 1972 dan edisi
baru dengan lebih banyak materi dan banyak iklan tentang kelompok terus muncul. Terbaru yang saya lihat (2004) adalah sekitar
3 kali ukuran dan berat dari 1995 Editon saya lebih suka, sebagai ratusan halaman materi baru yang buram prosa dan iklan. Jadi,
saya merekomendasikan salah satu edisi paperpack sebelumnya seperti 1995 1 yang merujuk kutipan halaman saya.
Sebuah Tinjauan singkat kehidupan dan spiritual otobiografi dari mistik Adi Amerika yang unik (Franklin Jones). Stiker di sampul
beberapa edisi mengatakan ' otobiografi spiritual yang paling mendalam sepanjang masa ' dan ini mungkin benar. Saya dalam 70
dan telah membaca banyak buku oleh guru spiritual dan spiritualitas, dan ini adalah salah satu yang terbesar. Tentu saja, itu
adalah jauh dan paling jelas account dari proses pencerahan yang pernah saya lihat. Bahkan jika Anda tidak memiliki minat sama
sekali dalam yang paling menarik dari semua proses psikologis manusia, itu adalah dokumen yang luar biasa yang
mengungkapkan banyak tentang agama, yoga, dan psikologi manusia dan probe kedalaman dan batas kemungkinan manusia.
Seperti yang telah saya baca dan mengalami banyak dalam berbagai tradisi keagamaan, saya secara alami membandingkan
tulisannya dengan orang lain, terutama dengan besar India mistik Osho. Meskipun mereka jelas setuju pada poin utama dari
bagaimana untuk melanjutkan di jalan, melepaskan lampiran ke pencarian spiritual dll, gaya mereka sangat berbeda. Baikkembali
sangat cerdas dan baik rEAD (Osho bisa kecepatan membaca dan membaca sejumlah besar buku) dan berada di rumah dalam
literatur spiritual dari tradisi agama utama. Namun, seperti begitu banyak literatur spiritual, sebagian besar Bo-oks da pada
dasarnya tidak dapat dibaca karena ia berjuang untuk mengekspresikan dalam bahasa alam yang tak terhingga dari pikiran yang
enlighcangkan. Bahkan dalam hal ini, sejauh buku yang paling mudah dibaca, ia sering veers ke halaman opacity saat ia mencoba
untuk menjelaskan dijelaskan. Sayang sekali ia tampaknya tidak pernah membaca Wittgenstein-psikolog alam terbesar sepanjang
masa-yang menunjukkan bahwa kita harus meninggalkan upaya penjelasan dan menerima Deskripsi fungsi psikologis bawaan
kita dalam bahasa, yang merupakan pikiran.
Osho oleh kontras adalah yang paling jelas, paling jargon bebas ekspositor dari kehidupan spiritual yang pernah hidup. Dia
menulis sangat sedikit dan hampir semua dari lebih dari 200 buku adalah transkripsi percakapan spontan yang dia berikan-tanpa
catatan atau persiapan. Mereka tetap merupakan mahakarya literatur spiritual yang tidak unggul. Menakjubkan àutobiography
' (sebenarnya dikompilasi setelah kematiannya) telah Been diterbitkan oleh St. Martins dan versi lengkap, serta semua bukubukunya (banyak juga tersedia di DVD), tersedia secara online banyak tempat. Sayangnya, he memiliki sangat sedikit untuk
mengatakan tentang rincian yang tepat dari kemajuan spiritual.
Sebagai Da tinggal sebagian besar hidupnya kemudian di pengasingan di sebuah pulau di Fiji, itu tidak mudah untuk mendengar
dia tapi fajar pers kuda menjual beberapa videos di web mereka umur p. Da bukan pembicara yang sangat menarik atau facile,
tidak seperti Osho yang adalah dengan ternyata lucu, pecahcincin dan hipnotis. Tapi, karena mereka berdua mengerti, itu adalah

apa yang menguasai dan tidak ia mengatakan yang penting.
Keduanya sangat jujur dan tanpa kompromi dalam hidup mereka dan ajaran dan da tidak ada relevansi, termasuk petualangan
muda dengan seks dan obat-obatan serta eksposur ke LSD, psilocybin dan mescaline sebagai sukarelawan dalam percobaan
pemerintah. Namun, seperti dengan banyak atau mungkin semua dari mereka ditakdirkan untuk menjadi tercerahkan, ia berbeda
dari lahir dan mengalami energi Shakti (yang ia sebut terang) dari masa kanak. Dan, ketika ia masuk perguruan tinggi, ia
mengatakan minat utamanya adalah untuk menemukan apa makhluk hidup dan apa yang hidupnsciousness. Jelas bukan
Freshman khas Anda.
Sebuah masalah besar dalam menggambarkan keadaan spiritual yang maju adalah bahwa tidak ada kriteria atau bahasa untuk
mereka ada dalam wacana umum sehingga mistikus harus mencoba untuk menekuk bahasa di sebagian besar upaya yang tidak
sembarangan untuk menangkap pengalaman mereka. Hal ini jauh lebih buruk daripada mencoba untuk menggambarkan melihat
ke orang buta telinga karena mereka setidaknya memiliki struktur kognitif dan pengalaman dunia. Tapi mistikus cukup langka
dan sebagian besar dari mereka telah meninggalkan sedikit or tidak ada Deskripsi keadaan mental mereka.
Tidak seperti Osho, yang menolak mukjizat, fenomena paranormal dan semua omong kosong lain yang sering menyertai agama,
da tampaknya kurang latar belakang ilmu pengetahuan sama sekali dan merangkul prekognisi (P120), reinkarnasi (p555), '
bermeditasi ' orang lain, hidup di udara (p287) dll, dan menganggap fenomena yang saya akan mengatakan yang terjadi di
otaknya sebagai ' di luar sana '. Dari komentar yang termasuk dalam edisi yang lebih baru jelas bahwa banyak dari muridmuridnya percaya ia dapat melakukan mukjizat seperti menghentikan kebakaran hutan mengamuk di retret California mereka.
Namun demikian, sebagian besar waktu dia luar biasa levelheaded, akan melalui lebih dari satu dekade stres dan teror psikis
yang akan mendorong sebagian besar dari jalan spiritual. Jutaan tahun evolusi telah dipadatkan ego dan tidak meninggalkan
damai.
Terjalin dengan akun yang memukau tentang kemajuan rohaninya adalah rincian interaksi pikiran dengan tubuh, dijelaskan di
Timur dalam hal berbagai bentuk yoga (eg. , P95-9, 214-21, 249281-3, 439-40 dalam edisi 1995 saya sarankan). Beberapa
Halaman ini bernilai lebih dari seluruh rak buku yoga if Anda ingin sampai ke jantung pikiran/tubuh hubungan dalam spiritualitas.
Tidak seperti kebanyakan yang telah menjadi tercerahkan, dia memiliki landasan yang menyeluruh dalam praktik Kristen dan
melakukan upaya besar untuk menjadi seorang Protestan, dan kemudian Menteri Ortodoks Yunani. Bahkan beberapa tahun
kemudian, setelah ia berada jauh di sepanjang jalan dengan Muktananda, ia memiliki serangkaian kunjungan yang menakjubkan
dan tak terduga dari Maria dan Yesus yang berlangsung selama berminggu-minggu (p 301-3 et seq.).
Mengenai narkoba, seperti yang hampir universal di antara para guru rohani, Dia mencatat bahwa meskipun mereka mungkin
menghilangkan hambatan tertentu di kali, mereka tidak menyediakan jalan pintas untuk memahami. Namun, hampir semua
orang sekarang menyadari bahwa mereka menempatkan banyak di jalan kesadaran yang lebih tinggi di seluruh histo manusia,
terutama dalam beberapa dekade terakhir.
Dia menjelaskan secara rinci banyak tahapan dalam kematian ego atau realisasi diri (misalnya, p72-4, 198-200, 219, 20, 238-9,
245, 249, 258-9, 281, 355-65, 368-72, 406). Sepanjang jalan, ia menyadari akhir tak terhingga dari semua praktek dan semua
tradisi (337-9) termasuk yoga (281-3), yang semuanya melekat pada mencari dan tujuan, akhirnya berliku di masa kini. Dia
menemukan, seperti memiliki banyak OtheRS, bahwa mencari dan meditasi menjadi rintangan dan memberi mereka untuk
pengabdian kepada gurunya muktananda (p420-22). Rinci rekening nya interaksi dengan Swami Muktananda yang terkenal dan
realisasi akhir dari batas nyaadalah wawasan langka dan kejujuran. Dia terus-menerus bertemu dengan lampiran ke ego
(Narcissus--misalnya, p108-110) dan meminta Himself-' menghindari hubungan? ' di mana ia tampaknya berarti menghindari
kematian ilahi atau ego dengan keasyikan dengan mencari spiritual.
Setelah pencerahan, ia mengajarkan hanya oleh me mengungkapkan dan diberikan jalan hati ', menemukan semua jalan lain
untuk menjadi ' Remedial ' dan ' egoic ' dan hanya mengejar Allah atau realitas (p359 +), tapi setelah membaca dengan cermat
ini dan beberapa buku lain aku tidak pernah tahu apa cara itu terdiri di. Tidak diragukan lagi berada di hadirat-Nya banyak
membantu tapi di tempat lain dia mengeluh tentang fakta bahwa murid-muridnya baru saja menang biarkan hal itu terjadi dan
satu keajaiban jika bahkan salah satu telah mampu mengikutinya. Tentu saja, perhatian yang samaberlaku untuk semua tradisi
dan guru dan meskipun beberapa teman-temannya Osho (dia disavberutang Master/murid hubungan) telah mengklaim
pencerahan, tak seorang pun dari statusnya telah muncul. Sepertinya Anda harus memiliki gen yang tepat dan lingkungan yang
tepat dan sangat maju dan sebaiknya guru tercerahkan untuk merangsang Anda. Saya menduga bahwa waktu telah berlalu ketika
orang yang tercerahkan bisa memulai gerakan yang mengubah banyak dunia. Dunia sangat membutuhkan kesadaran yang lebih
tinggi dan aku hOPE bahwa seseorang datang dengan cara yang lebih mudah segera, tapi saya pikir itu cukup tidak’mungkin.

