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Realidade Absoluta
Há uma dificuldade grande em expor aquilo que chamo de
Realidade, pois existe uma distinção considerável e importante entre o que chamo de Realidade e as suas representações.
Aquela sobre a qual escrevo é sem forma, sem limites; é
atemporal, é única. Porém as diferentes imagens, idéias e
pensamentos que usamos para representá-la mudam e evoluem sem parar, pois são criadas no mundo da forma e
também por serem interpretações particulares dos diversos e diferentes níveis de consciência dos indivíduos em
constante transformação.
A Realidade Única é a Natureza de todas as naturezas, a
Essência; Ela é a potencialidade de todas as manifestações, o Sujeito de cada forma enquanto que Ela mesma
não é nenhuma forma em particular.
Não podemos conhecer todas as suas formas, todos os
seus reflexos pois eles evoluem, alteram-se, ficam mais
complexos a cada momento, incessantemente. Mas ainda
que nunca possamos conhecer todas
essas formas, podemos conhecer a Realidade Única ou Absoluta.
Nada existe fora dela, pois tudo existe
nela e por causa dela. É essa Realidade que em Tantra chamamos de Shiva.
Novembro 2005
Paulo Murilo Rosas

Kailasa Filosofia Yoga Terapias
Rua Santa Clara 98, cob. 01
tel.: (21) 2549-1707

ABDTY
Associação Brasileira de Dakshina Tantra Yoga
dakshinatantra@gmail.com
abdty.wordpress.com
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7 DE MARÇO : MAHASHIVARATRI

OM NAMAH SHIVAYA

PREPARE SUA AGENDA !
EM ABRIL
PRIMEIRO ENCONTRO DE
FILOSOFIA DOS TANTRAS
*CHAKRAS*
Dia 16, sábado, de 9:30 às 13:00
Este primeiro encontro será oferecido graciosamente pelo prof. Paulo Murilo Rosas

Atividade do mês
YOGA SUKSMA
Atenção para alteração nos dias da semana !
15 de março — terça-feira: 10 às 11:30
23 de março — quarta-feira: 18 às 19:30
(Atividade gratuita)
VISITE NOSSO SITE !
Visite nosso site para mais artigos, fotos e grade de aulas do Kailasa !
www.tantrayoga.com.br

