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enfrentado muitas dificuldades para a concretização
deste objetivo.

Temos feito esforços para que este Jor-
nal seja de distribuição gratuita, empenhando-nos
para que ele chegue a todos os que buscam o Cami-
nho da Luz, mas infelizmente não temos ainda os
meios financeiros para isto daí o atraso da edição deste
número.

Ultimamente, alguns companheiros e
companheiras de jornada vêm nos ajudando de vári-
as formas com o intuito de melhorar as condições
para cobrir os custos gráficos e postais a fim de tor-
nar este jornal um periódico de distribuição gratuita;
ainda não atingimos este objetivo mas estamos ca-
minhando para ele.

A todos aqueles que vêm nos ajudando,
tanto através de doações como na divulgação do jor-
nal, o nosso mais profundo e carinhoso agradecimen-
to. Que nossos amados Mestres vos enviem muita
Luz para que cada um também se transforme no “Ca-
minho, na Verdade e na Vida”, e seja assim um ser
livre, como nos ensinou Jesus.

Henrique Rosa e Lourdes Rosa.

Este jornal tem vários objetivos, e entre
eles está o de divulgar os ensinamentos aquarianos
dos Seres de Luz, que são recebidos através da cana-
lização, buscando deste modo orientar da melhor for-
ma possível os seres humanos para que mais rapida-
mente todos consigam desenvolver suas
potencialidades latentes, atingir a libertação e ilumi-
nação espirituais, encontrar o seu próprio Caminho
Interno para que suas almas se tornem mestras de
suas próprias personalidades. Também visa ser um
elo de ligação com todos os discípulos que estão es-
palhados por todo o Brasil, pelos países de língua
portuguesa e em todo o mundo, de modo que em suas
casas possam receber os ensinamentos dos Mestres
de Luz e prosseguir em suas tarefas e missões, sendo
melhor favorecidos em suas meditações e expansões
de sentimento, mente, consciência e alma, indepen-
dentemente de suas religiões, crenças ou organiza-
ções espiritualistas às quais estejam filiados.

Não visamos a lucros comerciais em nos-
sos trabalhos espirituais, buscamos recursos finan-
ceiros para divulgar o maravilhoso trabalho de nos-
sos queridos Mestres em favor da espiritualização da
humanidade, e dentro da nossa experiência temos
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Uma parcela da humanidade busca uma
Nova Luz, um novo ensinamento, uma nova mensa-
gem, um novo direcionamento que a ajude a sair dos
labirintos escravistas em que está metida.

As religiões tornaram-se impotentes para
conduzir os povos a uma ascensão amorosa e espiri-
tual, a uma libertação e iluminação de seus corações,
mentes, consciências e almas.

Os antigos “vendilhões do templo” são
mais numerosos do que na antigüidade. Hoje estão
vendendo o que é sagrado e divino.

As ilusões e fantasias dos homens são
maiores e mais profundas do que no passado.

Milhões de almas clamam por meu nome:
a cada minuto novas preces sobem até o meu cora-
ção místico. Preces de aflição, de amargura, de dor,
de desespero.

Temos enviado mais energias amorosas
e luminosas para vos tirar dos labirintos e para diluir
as vossas fantasias. Temos ensinado que a verdade
está em vosso templo interior e temos indicado, mais
uma vez, que não estou nos altares feitos pelas mãos
dos homens e sim no altar dos vossos corações. Lá
procuro me comunicar convosco mas não me quereis
ouvir.

Tenho indicado um Novo Caminho e
continuais seguindo os velhos caminhos que já pro-
varam  não levar a lado algum.

É preciso que ocorra uma auto-sublima-
ção, uma transformação e a expansão dos vossos sen-
timentos, consciências e mentes para remover dos
corações e mentes as velhas teorias e dogmas que
sempre limitaram e que continuam limitando o
surgimento da Nova Luz libertadora.

Uma renovação da vida é necessária. Aos
poucos, uma nova postura do sentimento, da mente e
da consciência está surgindo por toda a Terra em de-
corrência desta Nova Luz que está despontando na-
queles que realmente buscam o Espírito da Verdade.

Uma grande revolução da mente e da
consciência está surgindo nessa parcela da humani-
dade que, de coração, mente e alma abertos, busca a
renovação espiritual, procura elevar-se aos novos pa-

A NOVA LUZ CRÍSTICA Canalização de Henrique Rosa

tamares da evolução, aos poucos conquistando no-
vas expansões da consciência, do sentimento, da
mente e da alma.

Não podeis ficar presos a teorias funda-
mentadas em hipóteses criadas pelos homens, mes-
mo que estes tenham sido grandes personagens his-
tóricos do passado. Muitos deles só foram “grandes”
nas fantasias dos homens.

Buscai o Cristo Interno em vossos co-
rações e almas, o que está além de qualquer religião,
crença ou organização criada pelos seres humanos.

Mergulhai nas Forças do Terceiro Aspec-
to, o Espírito Santo, a Grande Mãe Universal. Só atra-
vés de suas energias amorosas e revolucionárias
podereis transmutar com rapidez o inútil em útil, o
transitório em definitivo, as fantasias em realidades
da alma, assim como diluir as prisões interiores que
bloqueiam a mente, a consciência e a alma.

Mergulhai também no vosso universo
interior; lá estarei esperando por vós e lá nos unifica-
remos e caminharemos juntos pela eternidade da vida.

Não vos esqueçais jamais de que a mi-
nha Essência Crística está na pedra em que pisais,
na flor que arrancais, no animal que matais, na comi-
da que vos alimenta, no ar que respirais, na água que
bebeis. Estou em cada célula e em cada átomo de
vossos corpos; mesmo assim não me encontrais, não
me sentis nem me ouvis e, deste modo, não podeis
vos unirdes a mim.

Gradualmente tenho me aproximado da-
queles que estão purificando e abrindo seus Santuá-
rios Interiores; neles estou depositando minhas No-
vas Energias do Cristo Cósmico e com eles tenho
feito uma Nova Aliança; com estes estarei, com es-
tes comungarei e por eles me comunicarei.(1)

CRISTO-MAITREYA

16.6.96.

MEUS DIÁLOGOS COM KRISHNAMURTIMEUS DIÁLOGOS COM KRISHNAMURTI Canalização de Henrique Rosa

H. R. – Qual a melhor maneira de liber-
tar o ser humano?

J. K. – E o ser humano quer se libertar?

Quem aprisionou o ser humano?

Só o pode libertar quem o aprisionou!

E quem o aprisionou?

Ele mesmo! Então, só o ser humano pode
se autolibertar!

1 -  Da obra canalizada de Henrique Rosa: “O Retorno
dos Filhos da Luz”(a ser lançado).
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Quando o ser humano quer mesmo se liber-
tar, ele luta sem parar e só descansa quando atinge a
sua libertação total.

Aqueles que muito falam em espiritualismo
e que estão sempre se justificando tendo como refe-
rência os livros – que dizem ser sagrados – para pre-
gar as suas verdades, intencionando que todos os si-
gam e que todos aceitem as verdades dos livros, es-
ses, podeis verificar, são os que têm menos interesse
em trabalhar pela libertação da humanidade e até
deles próprios.

Ninguém foi criado prisioneiro. O único Rei-
no onde isto existe é o humano; é o próprio ser hu-
mano que fabrica suas prisões. Mas a maior prisão
de todas está no vosso cérebro, é a vossa mente-pen-
samento, e assim sendo ninguém pode libertar nin-
guém. Se cada um não libertar a si próprio também
não pode libertar os outros. A realidade é esta: nin-
guém pode vos libertar.

Alguns ensinamentos podem ajudar o ser hu-
mano a retornar ao seu mundo interior, a se expan-
dir, a sensibilizar a parte mais sutil de sua consciên-
cia, a lhe dar mais força, mais vontade. Porém, se o
ser humano ficar parado esperando o seu libertador
ou o seu salvador, pobre coitado, isso não vai acon-
tecer nunca.

H. R. – Por que razão você sempre falava
contra os Mestres?

J. K. – Mas existem Mestres?

Mestres de quê?

Eu sei o que você quer dizer. A palavra Mes-
tre foi arranjada pelos seres humanos como um rótu-
lo para os Seres de Luz. A personalidade humana é
assim, se não rotular não consegue armazenar, ar-
quivar em sua memória. E, como sabe, os rótulos na
maioria das vezes geram bloqueios, e estes geram
conflitos.

A palavra Mestre, como outras, pode ser usa-
da como sistema de arquivo mental porque o homem
não sabe ainda trabalhar com as tônicas vibratórias
da vida real. Mas as palavras não podem ser trans-
formadas em deuses, impondo regras, leis, sistemas
de condutas de vida.

No Oriente há o hábito do uso das palavras
mestre, guru, etc., como se fossem a própria divin-
dade; então, as pessoas passam a pensar com a cabe-
ça do seu guru, a imitar a vida do seu guru. Mas tudo
o que é imitação não é a verdade; a própria palavra
diz imitar, copiar.

A verdade quando se manifesta por mim, por
você ou por qualquer outro ser é única, não pode ser

imitada. Os outros podem, sim, sentir que são passí-
veis de ter vivências similares, mas não as mesmas,
e que essas vivências podem ser úteis à sua evolução
e expansão.

Essa mania de rotular de Mestres os seres li-
vres, libertos, já chegou ao Ocidente; entretanto, fe-
lizmente, os autênticos seres livres não ligam muito
aos rótulos. Se os seres humanos os chamam de mes-
tres ou professores, mentores, guias, etc., eles não
dão nenhum valor a isso; o que importa é a ajuda
energética que podem dar ao ser humano, de modo
que este consiga assimilar essas energias e possa ser
auxiliado na sua libertação.

Naquela época, quando proferi várias
palestras e assumi uma posição crítica contra os
mestres, fi-lo no sentido de que o ocidental não caísse
nos mesmos erros do oriental – para o qual um mestre
se transforma quase num deus, com estátua, templo
e velas, como você sabe. O oriental tem uma
predisposição natural à adoração; basta olhar as vacas
sagradas da Índia.

Eu não podia permitir que o ocidental caísse
nos mesmos erros, ou então teríamos um dia vacas
sagradas passeando no meio de Paris, Londres, Roma,
ou na sua terra natal, Lisboa. Já pensou no ridículo
dessa situação?

Mesmo assim, o ocidental tem as suas pró-
prias adulações, os seus cristos martirizados e en-
sangüentados.

No sentido espiritual da palavra mestre, você
sabe muito bem que mestres não existem porque,
quando muito, somos discípulos uns dos outros e,
mesmo assim, tudo isto é muito relativo.

Muitas vezes, um ser livre que é chamado de
mestre pode aprender com o seu próprio discípulo;
você tem provas reais do que digo. Neste caso, será
que o discípulo se torna mestre e o mestre discípulo?

Não! Nada disto!

Eles, mestres e discípulos como os chamais,
são simplesmente duas almas que estão caminhando
juntas na mesma direção, executando ações simila-
res. Então, ambas se ajudam mutuamente: uma tem
mais conhecimentos em determinados aspectos, ou-
tra, noutros; uma pode estar encarnada e outra não,
etc.

Quando um ser humano atinge a sua liberda-
de mental e espiritual dentro de um corpo físico, ele
pode desencadear processos altamente revolucioná-
rios com energias e conhecimentos completamente
novos e que os mestres, como os chamais, não con-
seguem; por quê?
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Porque o discípulo está conseguindo fazer isso
estando dentro de um corpo físico; por isso, ele está
completo e ativo nos seus sete estágios de consciên-
cia e representando todos os níveis da Criação Divi-
na deste planeta; enquanto um mestre, que não este-
ja em plano físico e mesmo em evolução espiritual,
estando muito acima do seu discípulo, não conse-
gue. Este pode realizar e chegar a pontos que seu
mestre não conseguiu; quando isto acontece, o mes-
tre aprende com o discípulo.

Como pode ser concluído, mestre e discípulo
são meros rótulos que os seres humanos utilizam para
compreender as coisas, e não figuras de
endeusamento. Ficou agora mais claro?

H. R. – Sim! Obrigado!

H. R. – Por que razão aqueles seres huma-
nos que lutam para ajudar os outros a atingir a sua
libertação mental e espiritual têm tantas dificuldades?

J. K. – Quem realmente quer se libertar?

A mente, a personalidade ou a alma?

A personalidade fabricou os seus próprios ví-
cios, a sua rede de necessidades temporárias, ergueu
as suas barricadas, entrincheirou-se e voltou-se para
a batalha da sobrevivência humana. As suas necessi-
dades básicas são o dinheiro, o automóvel, o aparta-
mento, os bens materiais, as necessidades do corpo
físico, os desejos e paixões, a família, o emprego ou
o negócio. É para estes valores que a personalidade
luta no seu quartel general, o cérebro e a mente hu-
mana; ela é o comandante geral.

Ela não está interessada em liberdade real
porque isto acarretaria a sua destituição de coman-
dante da existência humana, o abandonar dos seus
vícios, dos seus bens materiais, das suas cristaliza-
ções, o derrubar dos seus castelos de ilusões, e isto
ela não aceita.

Quem realmente luta pela libertação real é a
alma, que geralmente tem pouca influência sobre a
personalidade.

Quem se encontra no mundo físico e apre-
senta às personalidades uma proposta de ação que
leve cada um à sua autolibertação, a ser uma alma

livre, encontra pela frente as barricadas e todas as
hostilidades dos seres humanos, porque a maioria está
acomodada e não quer renunciar aos prazeres da car-
ne, às ilusões da vida física; as pessoas não têm nem
vontade nem coragem para fazer dentro de si a trans-
formação fundamental.

Uma pequena parcela da humanidade luta
para atingir a sua libertação real. Mas nem todos que-
rem realmente ter uma ação ativa na direção da sua
autolibertação porque são escravos, estão acorren-
tados aos processos criados pelos sistemas humanos;
colocaram nas cabeças que têm de cumprir os seus
deveres; porém, quais são estes deveres? – Seu tra-
balho, a sustentação da família, dos prazeres, dos bens
materiais e toda série de coisas que sabeis.

A engrenagem das existências humanas man-
tém a mente sempre ocupada com os deveres e obri-
gações; por isso, prisioneira.

O maior dos deveres de cada um é para com
a sua alma-espírito, para a sua libertação real, a fim
de atingir a sua unidade interior, a expansão do seu
sentimento, da sua mente e da alma-espírito.

O que o ser humano faz?

Não se importa com os deveres espirituais
para consigo mesmo, mas leva uma existência com-
pleta atrás dos deveres ilusórios da sua vida, muitas
vezes vegetativa.

Este atropelamento traz de volta os sofrimen-
tos, a dor e a desilusão.

O foco da vontade é débil, aliado a uma edu-
cação errada que está voltada para a vida exterior,
enquanto para se atingir a libertação real é preciso
mudar o foco da vontade para a vida interior; mas
quem quer fazer isso? Muito poucos!

Enquanto não houver a grande transforma-
ção interior, aqueles que já enxergam além dos hori-
zontes da vida material estarão sempre numa posi-
ção que chega ao massacre pelas forças humanas de
acomodação e cristalização, entrincheiradas nos seus
castelos de ilusões.

(continua)

A sabedoria é como pérolas: elas nascem no
seio de um corpo vivo, que é a ostra, banhada e ali-
mentada pelo mar. Se recordardes, a ostra externa-
mente parece uma pequena pedra; algumas delas,
quando abertas, apresentam em seu corpo leitoso o
produto do seu ser, a pérola.

A sabedoria também é como gotas d’água,
preciosas quando caem na terra seca ou quando ali-
mentam uma planta, possibilitando que cresça e que
nela surjam folhas, flores e frutos.

A sabedoria é como pérolas que se escondem
bem no âmago de vossos seres; ao vos abrirdes para
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a Luz surgem as vossas pérolas, as vossas flores,
uma a uma. Por vezes, chegais lá pelas vias mais
dolorosas.

Uma gota de sabedoria derramada por um ser
amigo, esteja no plano, mundo ou dimensão que es-
tiver, pode ser suficiente para alimentar a vossa terra
interior e rejuvenescer a vossa fé, a mente, a vonta-
de, e vos dar mais força.

A sabedoria tem de ser buscada e, quando
encontrada, ser experimentada, vivenciada e assimi-
lada; só ela vos levará à verdade, à Unidade, à Luz, à
Eternidade. E essas pérolas, essas gotas não só estão
dentro de vós como em toda parte, por todos os Reinos.

O que buscais? O que valorizais?

Infelizmente, a maioria dá mais valor às fal-
sas pérolas, à água poluída, e não à gota d’água pura,
à pérola verdadeira; por isso sofreis, errais, criais
karma, reencarnais continuamente.

A morte ainda é o fantasma que assola as
mentes e que alimenta os medos, mas a morte de
um corpo físico representa a escalada para um pa-
tamar superior; é como estar num vale e subir até
uma montanha.

A morte deve ser encarada como um portal.
Já morrestes e nascestes muitas vezes mas não vos
recordais disto; deste modo, os medos assolam as
mentes e consciências. Quando o corpo termina a sua
missão no mundo físico, um portal é aberto, e atra-
vés dele sobe-se para um patamar superior da vida
ou ao alto de uma nova montanha, como numa pas-
sagem por um grande túnel – no princípio é escuro
mas no fundo há uma luz. E quando chegardes ao
alto dessa montanha, olhareis para baixo e vereis o
mundo físico, e reconhecereis no novo planalto onde
vos encontrardes o mundo astral; vereis e sentireis a
vida ao vosso redor e, assim, tereis a certeza de que a
vida continua em planos diferentes. Lá encontrareis
vossos antigos companheiros, amigos e familiares,
aqueles que amastes e que partiram na frente; geral-
mente, esses vêm receber-vos, porque neles confiais.

Aparentemente podereis ficar confusos num
mundo que parece novo mas que não o é; é o mundo
velho, mais velho do que aquele onde hoje estais, e
não o reconheceis simplesmente porque a memória
das vidas passadas ainda não está desperta na huma-
nidade.

Quando fizerdes a grande passagem, subireis
a um novo nível de consciência e conseguireis estar
livres dos últimos vestígios da densidade da matéria;
aos poucos a consciência se acalmará da confusão, a
mente ficará com uma lucidez que ela nunca teve. A
consciência será tranqüilizada pela presença daque-
les que amais e que estarão ali na vossa frente vendo,

sentindo, falando, procurando vos acalmar para que
exista uma expansão da consciência e da mente, e
nesse instante, certamente, direis o que muitas almas
dizem no seu retorno ao plano astral: “Obrigado, Pai,
por mais uma oportunidade que me dais de subir, de
evoluir e de servir.”

Mas quando estais no fundo do vale das som-
bras, que é o mundo físico, não dais o devido valor à
vida e à evolução e desperdiçais o tempo mais preci-
oso preocupados com a matéria; é evidente que
precisais vos preocupar com a matéria, com a sobre-
vivência e com vossa família; não estou dizendo para
abandonardes tudo e todos e vos recolherdes num
mosteiro, isto é uma fuga. Estou, na verdade, indi-
cando o caminho do meio, do equilíbrio, da harmo-
nia, da síntese, o que todos os Mestres ensinam.

Minutos antes desta aula ser iniciada estáva-
mos os cinco(1)  nos comunicando e concluindo que
nesta humanidade há muitas coisas distorcidas, e que
os seres humanos não percebem quanto foi distorcida
a mensagem do Cristo trazida há dois mil anos. Como
fantasiaram o trabalho difícil de Jesus! Olhamos
para a religião mais importante no Ocidente e o que
vemos? O culto ao sofrimento, o culto à injustiça, o
culto à morte e ao fim. Cultua-se a morte num ho-
mem crucificado e injustiçado, cultua-se a injustiça;
é a religião do sofrimento, da dor e da morte. Olhai o
passado dela e vereis uma soma de crimes e mortes.

Olhamos para a religião mais importante no
Oriente, o budismo, e vemos um símbolo, um Buda
iluminado em cima de uma flor de lótus, o que sim-
boliza a vida, a pureza, a justiça. Contudo,
distorceram a visão que o Buda deu da vida, do ca-
minho do meio, da unidade, da pureza, da nobreza e
não do sofrimento ou da dor.

Mas Jesus não fez isto, os apóstolos não fize-
ram isto. Jesus e o Cristo, Buda e Krishna, assim como
todos os Mestres do passado, sempre pregaram a ver-
dade, a justiça, a ordem, o amor, a paz, a fraternidade,
a vida eterna, e não a morte, a injustiça e o sofrimen-
to como uma exigência para a luz. A dor e o sofri-
mento são causados pelos erros dos homens, não pela
evolução, não por Deus, não por nenhum ser que tra-
balhe para a Luz; nenhum ser de Luz prega isso.

Há religiões feitas à imagem e semelhança
do Mensageiro e há religiões feitas à imagem e se-
melhança da personalidade dos homens e não do
Mensageiro. Os Mensageiros Divinos sempre pre-
gam a justiça, a liberdade, o amor, a paz, a sabedoria
e a luz; não confundais, pois a sabedoria é pureza, é
justiça, é equilíbrio, é paz, é harmonia, é verdade, é
amor, é Luz, é Deus em vós, em Mim, em nós e em
tudo.

Continuação

1 - HR e os seres espirituais que naquele dia iam transmitir
a aula através da canalização.
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caco de vidro atirado ao chão, julgais que os refle-
xos nesse caco de vidro representam a luz e dizeis:
“Olha a luz”!

É um reflexo apenas e não é Luz, a Luz está
em outra parte. Mas onde?

Não posso dizer, cada um de vós precisa
buscá-la, encontrá-la e vivenciá-la. A Luz reflete-se
na vossa alma, no vosso espírito, na alma de todo ser
iluminado que se dirigi a vós. Somente quando
estiverdes fundidos com a Luz é que sereis Luz e
não reflexos. Aí, sabereis o que é Luz, o que é Amor,
e olhareis para trás reconhecendo que antes jamais
tivestes consciência real do que é Luz, do que é o
Amor Universal. E indagareis: “Como pude perder
tanto tempo? Como pude gastar tantas encarnações,
tantas vidas?”

Sereis conscientes de que a Luz e o Amor no
Universo caminham juntos e são conseqüência um
do outro.

Direis também: “Eu via sombras e julgava
que eram Luz; tinha desejos e pensava que eram
amor; possuía interesses da minha personalidade e
dizia que eram verdades da alma; via reflexos da Luz
e pensava que eram a própria fonte. Meu Deus, quan-
to tempo perdido!”

Há um trabalho que é o resultado de uma ex-
periência do canal por onde transmito esta mensa-
gem (e não cabe a mim revelar detalhes), porém há
nele uma passagem linda que quero vos contar: no
topo de uma alta montanha que ele havia conquista-
do, olhou e viu que estava sozinho e que seus com-
panheiros haviam ficado no vale; então, chorou muito
e decidiu retornar ao vale do qual conseguira sair
para resgatar todos os seus irmãos. É o que todo ver-
dadeiro discípulo, todo ser no Caminho sente quan-
do chega àquele ponto; ele não quer avançar mais, a
não ser que traga consigo todos os que possa. Ele pre-
fere descer a montanha conquistada, e voluntariamen-
te, para no mais profundo dos vales doar o que apren-
deu, vivenciou e conquistou; despertar o verdadeiro
amor e a verdadeira Luz em todos os corações, men-
tes e almas, plantar novas sementes e lindas pérolas
para que todos também subam à Montanha da Luz.
Isto é ser um discípulo, isto é estar no Caminho, isto é
trabalhar para a Luz, isto é doação, isto é servir à
Luz e ao Amor Divino.

Todos os discípulos de grau adiantado, todos
os que chegam a um determinado nível de consciên-
cia têm esta mesma atitude. Aqueles que encontra-
ram a verdadeira Luz e o Amor Universal descem,
sem exceções, sem egoísmos, e vêm plantar, criar
novas pérolas, lançar novas gotas d’água e alertar
que há um outro planalto, uma outra montanha mais
alta, porque em verdade existem muitos planaltos e
muitas montanhas, vários níveis de vida. A vida é
bela e maravilhosa, é eterna; não podeis deixar que a

NOSSOS IRMÃOS DO MUNDO ASTRALNOSSOS IRMÃOS DO MUNDO ASTRAL

Quando chegardes a esse planalto, como
estou chamando ao mundo astral, tereis uma visão
mais abrangente e mais profunda da evolução, do
Universo e da Vida. E após uma tranqüilização e uma
melhor adaptação ao corpo astral, ao estágio mais
sutil da consciência, da mente e à nova vida, a alma
começará a vos direcionar. Se já estais no Caminho
da Luz, juntar-vos-eis àqueles que estão se desen-
volvendo e trabalhando para a Luz visando atingir
novas etapas da evolução.

Voluntariamente podereis vos oferecer para
várias tarefas, missões e serviços, junto a outros ir-
mãos em novos trabalhos, numa união de amor e
fraternidade.

A primeira condição exigida aos que chegam
ao plano astral é a de deixar as coisas do mundo hu-
mano lá embaixo no vale; portanto, não podereis su-
bir com elas para a montanha e para o novo planalto.
A segunda condição é seguir a linha de evolução da
alma e se alinhar com ela, seguindo suas diretrizes.
A terceira, se já houver uma definição das áreas de
atuação da alma , será a de unir-se ao grupo designa-
do para o mesmo tipo de trabalho. Não havendo de-
finição, podereis vos oferecer até para trabalhar em
vários grupos. Para quê? Para servir. E servir a quem?
À Luz, à Grande Obra de Deus e também a todos os
seres Mensageiros que estão acima de vós, e aos que
estão abaixo de vós. Mas por que servir? Porque só o
serviço vos levará a conquistar outras pérolas, ou-
tras gotas e outras montanhas ainda mais altas.

Só o serviço vos dará a oportunidade de doar
o que aprenderdes na vida na Terra e na vida no Céu
em benefício dos outros, e de verificar se o que
aprendestes é verdade, se é válido, ajudando os ou-
tros a caminhar, a se libertarem, quer estejam no pla-
nalto (mundo astral), no alto da montanha (mundo
mental) ou no vale (o mundo físico). Então, a sabe-
doria tem de ser colocada em ação e não numa estan-
te de livros, a sabedoria tem de ser vivenciada para
que possa se expandir.

Uma parte da sabedoria conquistada por vós
deverá ser plantada para que dela nasçam novas pé-
rolas, novas gotas de Luz, novas árvores com seus
frutos espirituais.

Mas onde podeis plantar?

Nos corações dos homens, na profundidade
de suas mentes, de suas almas, tanto nas almas da-
queles que vivem nesse planalto como na montanha
ou no vale, para que um dia todos possam subir ou-
tras montanhas mais altas e atingir outros planaltos
mais elevados, dando continuidade à ação de plantar
e colher. Só assim chegareis à Luz, à iluminação, à
libertação, e aí, e só aí tereis uma plenitude real do
que são o Amor e a Luz. No atual momento confundis
sombras com amor, às vezes chamais de amor as emo-
ções. Ao ver os reflexos da Luz que se espelham num

Continuação
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vida seja como a areia da praia que escoa entre os
vossos dedos e que, ao olhardes para a mão, não
encontreis mais a areia, não há mais vida, só morte.

Nenhum ser no caminho, que tenha uma cons-
ciência do que é o caminho da iluminação e da Luz,
prega a divisão, o orgulho, a injustiça, ou tenta ex-
plorar e sugar tudo e todos à sua volta, seja em que
nível ou plano for. Aquele que está no Caminho é
um semeador, um cultivador de sementes e pérolas
de sabedoria, da verdade, que alimenta com a água
viva do seu amor aqueles que estão áridos interna-
mente e que necessitam voltar à vida interior, este-
jam eles dentro de um corpo físico, astral ou mental.
Servem e servirão sempre à Luz que brilha no espíri-
to e na alma de cada ser, porque ao servirem a essa
Luz servirão ao Criador, servirão a Deus.

Onde estão as vossas pérolas, as vossas go-
tas, as vossas sementes? Onde elas estão? Será que
ainda as tendes? Onde as estão plantando?

Lembrai-vos das parábolas do semeador e dos
talentos, que Jesus tantas vezes contou. Será que
estais plantando em lugar certo, no coração, na men-
te e alma de cada um? Estais plantando em todos
aqueles que chegam até vós? Ou estais jogando fora
vossas preciosas pérolas e sementes?

Estais plantando em terra infértil ou em cima
de pedras? Se estais gastando os vossos talentos com
coisas efêmeras que ficarão aqui quando partirdes,
então não levareis nenhum resultado positivo.

Quando chegardes à primeira montanha, ao
primeiro planalto, precisareis dessas pérolas, dessas
sementes e dessas gotas, senão nada tereis para dar,
nada tereis para receber. Não havendo sementes e
pérolas, nada tereis para colher; não havendo a água
viva para doar, não podereis vos alimentar espiritual-
mente; tereis de descer novamente ao vale das som-
bras, renascer mais uma vez para buscar as vossas pé-
rolas, as sementes e as gotas da sabedoria; dessa vez,
com mais dificuldades porque já não sabereis onde as
deixastes, aonde foram guardadas e a quem foram en-
tregues; o corpo não será o mesmo, o cérebro não será
o mesmo; então perguntareis: “O que busco aqui?” E
a resposta poderá ser: “Não sei mais, esqueci.”(2)

EMMANUEL

2 - HR e os seres espirituais que naquele dia iam transmitir
a aula através da canalização.
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Todos têm um grande potencial armazenado
em suas almas como resultado de múltiplas existên-
cias. Esse enorme potencial está impedido de descer
aos níveis humanos, visto que o canal mental, que
liga a alma à mente, normalmente está obstruido, uma
das causas porque  não nos recordamos de nossas
vidas passadas; essas estão arquivadas na memória
espiritual que se encontra na alma e no espírito, en-
quanto o resultado da presente existência se encon-
tra na memória cerebral. Um dos objetivos da ES é
fazer esta religação, abrir o canal mental de uma
forma consciente, rápida, objetiva e segura para que
cada um tenha a oportunidade de fazer a sua religação
interior e definitiva com a alma, tornando-se assim
um obreiro a serviço dos ideais superiores da vida e
da evolução universal.

A ES segue rigorosamente o Grande Plano
dos Mestres de Luz que se encontram no Mundo Es-
piritual da Alma. Na Escola da Síntese não se traba-
lha com faixas de vibrações mediúnicas e sim com
as faculdades mentais superiores e com o enorme po-
tencial da alma, de uma forma consciente.

A maioria dos movimentos espiritualistas tem
uma atuação de fora para dentro e de baixo para cima;
isto quer dizer que trabalham o físico (externo) para
chegar ao interior, do plano mais denso para um dia
chegarem ao plano onde se encontra a alma. Esse

processo é bom e faz com que os que o sigam com
dedicação e sinceridade cheguem também à liberta-
ção e iluminação espirituais, mas de uma forma len-
ta e sujeitos a grandes sacrifícios e renúncias.

A ES não se coloca num patamar de superio-
ridade em relação às organizações místico-
espiritualistas, nem às religiões, mas trabalha de
modo diferente porque o trabalho desenvolvido vem
de dentro para fora e de cima para baixo e, deste
modo, não importam quais sistemas espiritualistas e
religiosos cada um siga, porque todo ser humano é
livre para fazer e seguir o que quiser, uma vez que o
desenvolvimento espiritual parte da alma para o cor-
po físico e vem de dentro (interior), onde está o Ser
Divino e o Ser Crístico, para o exterior.

O ponto ideal, ao qual um dia todos chegarão,
é utilizar simultaneamente os processos e métodos
de fora para dentro e de dentro para fora, de baixo
para cima e de cima para baixo.

Uma vez que um dos trabalhos da ES é refazer
a ligação interna consciente com a alma, tão logo a
mesma esteja efetuada com segurança, sem
interferência da personalidade, cada um poderá ter
um acesso direto aos irmãos mais velhos, os Seres
de Luz, os Mestres, de forma consciente e sem
intermediários, podendo receber diretamente deles os
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ensinamentos espirituais necessários ao seu
desenvolvimento e evolução, assim como fazer
perguntas a respeito de eventuais dúvidas que tiver.
Isso tudo com a finalidade de que cada um tenha
também a oportunidade de servir tanto aos que estão
acima quanto aos que estão abaixo e no mesmo nível
espiritual, pois só assim poderá continuar a sua
evolução, visto que a lei universal diz: “DAR PARA
RECEBER. RECEBER PARA DAR.”

No esoterismo mais transcendente este
processo é governado precisamente pela grande Lei
do Serviço, que Mestres e discípulos sempre
seguiram, seguem e seguirão.

Muitos novos ensinamentos aquarianos con-
tinuam e continuarão descendo para o mundo huma-
no, não através da mente racional ou intelectual, mas
sim através da expansão da mente abstrata, superior,
da expansão do sentimento puro, da intuição e da
união dos diversos níveis de consciência, de mente e
de alma, ou seja, da canalização, para que um dia
todos possam atingir a sua libertação, iluminação e a
união com a consciência cósmica.

Para facilitar todo este trabalho, os irmãos
mais velhos, os Seres de Luz, os Mestres que orien-
tam, ensinam e direcionam este trabalho e o nosso
desenvolvimento espiritual estão trazendo para o pla-
no físico a antiquíssima Escola de Ibez, a Escola da
Síntese, com seu esquema da síntese para a Era
Aquariana e para o grande ciclo que está se inician-
do, a fim de melhor preparar o ser humano para o
terceiro milênio que será completamente diferente
das eras e ciclos anteriores.

Os Mestres, através da Escola da Síntese, es-
tão dando continuidade aos trabalhos dos antigos
Adeptos Atlantianos do Templo de Ibez, conhecido
também pelo nome de “O Grande Templo das Portas
de Ouro”, através de Obreiros qualificados que já es-
tão entre a humanidade, como de outros que surgi-
rão, tais como instaladores, coordenadores e
monitores, também relacionados com a implantação
das Sete Escolas de Sabedoria dos Raios, todas elas
direcionadas para dar continuidade ao Grande Plano
Divino para a Terra. Daí a grande necessidade de se
abrir os canais espirituais que ligam a alma à perso-
nalidade, fazer a religação consciente entre coração-
cérebro-mente-alma-mestres e de trabalhar na
espiritualização, transformação, transmutação e uni-
ficação de todos aqueles que queiram se tornar au-
tênticos discípulos e obreiros, para que os Seres de
Luz tenham trabalhadores em condições de ajudar
na Exteriorização da Hierarquia Oculta e também
no retorno do Senhor Cristo-Maitreya, de outros
Avatares, das antigas Divindades, para que todos Eles
possam novamente conviver e ensinar diretamente à
humanidade, sem dogmas, sem donos da verdade e
de intermediários.

Os instaladores das Escolas de Sabedoria, au-
tênticos obreiros, almas iniciadas nos novos proces-
sos e métodos aquarianos que os Mestres estão im-
plantando em várias partes do planeta, são os res-
ponsáveis pelo surgimento das autênticas Ciências
Esotéricas e das Escolas de Sabedoria Universal de
caráter iniciático; tudo dirigido através da alma e do
coração, e não através dos jogos habituais das vaido-
sas personalidades humanas.

Muitos destes instaladores e coordenadores
estão sozinhos e com múltiplos problemas,
principalmente de ordem material, necessitando de
todo apoio e ajuda de todos os seres humanos de boa
vontade e de todos aqueles que buscam o Caminho
da Luz e da Iniciação Aquariana, visto que
trabalham para a evolução de todos os seres humanos
e do próprio planeta.

Um dos trabalhos da ES é o de ajudar a todos
os que buscam a religação consciente com a alma e
com seu Mestre, a administrar os ensinamentos trans-
mitidos pelos Seres de Luz para que melhor possam
vivenciar as graduais expansões de consciência, sen-
timento e mente, ou seja, a iniciação oculta que é
transmitida à alma. Quando atinge tal nível, a mis-
são do Mestre de cada um termina, e os que conquis-
tam esse estágio de consciência passam a ser mestres
de si próprios, passam a voar com as asas espirituais
de sua mente, vontade, consciência, sentimento e
alma pelos mundos, planos e dimensões espirituais,
e assim participam do grupo de almas que se encon-
tra em plena unidade com as consciências lumino-
sas inteligentes.

Todos têm a oportunidade de participar e se
unir com a Grande Unidade Luminosa, onde milha-
res e milhares de seres já se encontram.

A ES não está surgindo no mundo físico para
ser mais uma instituição espiritualista-esotérica. Ela
é diferente, visto que é dirigida pelos próprios Seres
de Luz da Grande Fraternidade Branca ou Hierar-
quia Oculta. São Eles que processam o desenvolvi-
mento espiritual dos candidatos ao Caminho da Luz,
transmitindo os ensinamentos e técnicas, preparan-
do-os para que sejam obreiros da Grande Obra Divi-
na, sempre em benefício da evolução da humanida-
de e da Terra.

O objetivo é reunir em grupos de trabalho,
ativos e dinâmicos, pessoas que realmente sintam  o
grande chamado interior e superior, aqueles que sen-
tem que vieram a este mundo para fazer algo maior
em favor da evolução da humanidade e do planeta e
que já não têm mais tempo a perder com coisas que a
nada levam. É também para estas pessoas que a ES
está surgindo novamente na Terra.

O trabalho da ES é um grande mergulho no
Universo Interno, uma grande volta para dentro, o

ContinuaçãoAS ORIGENS DA ESCOLA DA SÍNTESE
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retorno ao Reino, ao encontro da verdadeira essência
interior, onde se assentam em três pilares “Três
Grandes Senhores”: o Senhor da Quinta Essência, o
Mestre Sutra; o Senhor do Amor, o Cristo-Maitreya;
e o Grande Senhor da Luz Dourada, hoje, o Senhor
Gautama Buda. Todo aquele que fizer parte ativa e
dinâmica da ES gradualmente se transformará em
um novo pilar místico no mundo físico. Deste
modo, uma nova etapa da Grande Obra  está
surgindo, tendo por Templo Principal o próprio
conjunto de corpos (o denso e os sutis) do próprio
ser humano que quer se entregar, vivenciar e unir-
se à  Essência Divina que está no interior de si
mesmo, para que todos nós possamos atingir a
dimensão da Luz, sermos a Luz que iluminará os
caminhos escuros da humanidade, com plena
liberdade, ordem e disciplina, e que nos dará a
chance de vivenciar a fraternidade universal.

Falar da Antiga Escola de Ibez, a Grande Or-
dem da Síntese, onde naqueles tempos já se ensinava
que Deus-Criador está presente em cada átomo, é con-
tar um pouco da história de todos os Seres de Luz
que passaram pela Terra, e o que Eles hoje estão fa-
zendo para que na Terra possa reinar definitivamen-
te a paz, a liberdade, a justiça, a harmonia, o equilí-
brio, o amor, a sabedoria, a Luz, para que surja uma
evolução superior, de modo que também desponte
em todas as almas que têm sede de Luz uma
fraternidade universal viva e consciente, sem barrei-
ras nem medos, livre, justa e equilibrada, para que
todas as almas que têm sede da “água viva do espíri-
to da verdade” possam ser saciadas, passando a ser
também fontes conscientes, ativas e dinâmicas da Luz
Divina.

ContinuaçãoAS ORIGENS DA ESCOLA DA SÍNTESE

Trago hoje a minha experiência para que ela
seja também vivenciada e experimentada por vós,
para que através dela possais conhecer e transformar
vossos corpos e aos poucos transmutá-los, e com
consciência trabalhar, sublimando-os no momento
que estiverdes vivenciando e experimentando, atra-
vés da alegria ou mesmo do sofrimento.

Todo trabalho que envolve os corpos físico,
astral e mental vos dá algum sinal mostrando como
as energias por eles fluem. E nesta conscientização e
neste vivenciar sabeis da necessidade e a que energia
deveis vos entregar.

Sabeis que um bloqueio, uma dor, algum sinal
vos será dado. Este sinal poderá ser a conseqüência
já de uma transformação, como também poderá ser a
conseqüência de um bloqueio, de uma cristalização.
Então, deveis estar atentos às vossas posturas internas
porque vossos corações se entregarão a essa dor, a
essa experiência, vivenciando e reconhecendo o que
realmente ela vos traz, o que realmente ela vos
transmite.

Quando um bloqueio tende a cristalizar-se de
modo intenso, a tendência é de vos distanciardes de
vossos sentimentos puros, e este é um sinal para o
qual deveis redobrar a atenção e refletir sobre o blo-
queio da energia-vida, e através dele saber o motivo
que  vos leva a inverter o sentido real da vida dentro
de vós. Ao vos entregardes a estas experiências po-
dereis reconhecer o tipo de energia que devereis se-
guir e acrescentar em si mesmo.

Deveis voltar a atenção para o universo in-
terno para que a mente superior direcione todas as
experiências e para que as conscientizações estejam
no coração e no direcionamento da mente. Podereis,
deste modo, reconhecer as transformações que vi-

venciardes e ao mesmo tempo vos transformardes in-
ternamente; sabereis que externamente mobilizareis
a todos que vos acompanham e começareis a ter ex-
periências com o mundo externo. Os bloqueios tam-
bém são o resultado de reações ao universo externo
que vos agride; se souberdes vos entregar com o co-
ração, e num nível de transformação necessário,
trabalhareis interna e externamente. Sim, porque vos
transformareis, e no mesmo momento contribuireis
para a transformação daqueles que vos acompanham,
daqueles que vivem na mesma luta. Só assim podereis
vos unir a essas pessoas e, por conseqüência, traba-
lhar a transformação grupal, assim como sentir a
transformação externa e a contribuição que destes.

Vivenciareis momentos em que, apesar da
transformação interna e externa, não haverá reconhe-
cimento nem compreensão, não haverá uma unifica-
ção real no mundo externo. Somente quando
atingirdes a verdadeira união e através dela chegardes
a elevadas vivências de transformação, os vossos
universos interno e externo conseguirão atrair expe-
riências que trarão uma voltagem maior para ampli-
ar as mentes e trazer novos ensinamentos, novas di-
retrizes e novos horizontes. E quando olhardes para
trás verificareis que o novo chegou, o novo unificou
as vossas energias alterando tanto o vosso mundo
interno como o mundo externo.

Se prestardes atenção e aprenderdes a
direcionar vossas vidas, tendo sempre a mente volta-
da para valores superiores da vida e da evolução,
vereis que através da força da alma e da consciência
maior orientareis vossas vidas e, a cada momento,
vossas próprias energias; aprendereis a abrir vossos
corações às energias superiores que constantemente
descem dos planos superiores e que fazem parte da
verdadeira vida.

A TRANSFORMAÇÃO INTERIORA TRANSFORMAÇÃO INTERIORA TRANSFORMAÇÃO INTERIORA TRANSFORMAÇÃO INTERIORA TRANSFORMAÇÃO INTERIOR Canalização de Eliana Vita
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Com o coração aberto e aprendendo a rece-
ber a Luz Divina conseguireis, pouco a pouco,
vivenciar a verdadeira unificação e aprendereis a ver
que o Divino doa-se constantemente, a todo momento
e a todos.

Se chegardes a esta conscientização tereis uma
ferramenta para todo momento de reflexão, de
introspecção.

Em todo momento de recolhimento, se
vivenciardes experiências e sobre elas refletirdes,
tereis uma ferramenta que servirá não só para ultra-
passar dificuldades que viveis como também para vos
unificardes com as almas que também buscam e que
estão em estado de alerta buscando o reencontro com
a Luz, buscando o Divino para que o Novo Mundo

surja no plano físico, para que o Novo Mundo che-
gue e transforme, transmute e unifique a vida.

É com muito carinho que trago esta experi-
ência, e ao vivenciardes o Caminho da Transforma-
ção buscai entregar vosso coração e exercitai-vos para
aproveitar o momento e transformar o vosso manhã
com um novo propósito de vida. Que a luz permane-
ça convosco e direcione vossas vidas.

SRI RAMAKRISHNA
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sabe que ainda precisa passar por diversos tipos de
experiências até atingir a libertação dos grilhões que
a sua personalidade criou no mundo físico. A sua
meta é fundir-se no corpo do infinito Criador, e en-
quanto não atinge a sua unificação continua galgan-
do montanha após montanha, porque a jornada é eter-
na e não tem fim. Por isso a humildade é um dos
esteios fundamentais do discípulo, porque ele sabe
que quanto mais caminha mais percebe que a Vida é
infinita, e que mesmo que ele chegue a um degrau
maior da sua evolução, outros degraus existirão numa
espiral que sobe em direção ao núcleo que originou
toda a Vida, ou seja, o centro da galáxia. Neste traje-
to, ele compreende que viver a Luz no Caminho é
encontrar também a sua escuridão, uma vez que sabe
que ainda tem muitos desafios a vencer e que a sua
libertação depende de muita perseverança e determi-
nação. E se ele quer romper essas amarras tem que
se transformar, transmutar e se unificar. Somente
nesse momento há libertação porque só se considera
um ser liberto aquele que vivenciou a dualidade e se
centralizou, unificando os opostos que se movimen-
tavam dentro de si. Somente nesse momento ele atin-
ge a Luz porque não é mais arrastado pela dualidade
e já comanda os extremos em benefício de sua pró-
pria evolução e de todos que necessitam da sua ajuda
e de seu amor. Nesse caminhar ele conquista vários
tipos de energia e aprimora-se, conhecendo esses jo-
gos de força e como eles se interagem, deixando de
ser comandado pela matéria e usando as suas energi-
as para conquistar mais Luz e mais consciência. Sa-
bendo e compreendendo esses mecanismos, o discí-
pulo começa a se libertar definitivamente do mundo
mais denso e começa a ver despontar dentro de si um
foco de Luz. Esse foco de Luz – podemos dizer que é
a alma – começa acelerar o seu poder em direção ao
mundo físico, atingindo a sua personalidade e unifi-
cando-a nos níveis físicos, astrais e mentais. Por isso,

1- Canalização direta na vivência da Lua Cheia de Abril.96.

A SABEDORIA DOS MESTRES CHINESESA SABEDORIA DOS MESTRES CHINESES Canalização de Carlos E. Nascimento

Que a luz esteja em vossos corações, mentes
e almas.

É uma satisfação e uma alegria vos transmi-
tir as nossas energias e os nossos ensinamentos, por-
que chegou a hora de todos os discípulos comunga-
rem da mesma unidade e do mesmo Amor Divino. A
vida humana está chegando a patamares de extrema
sensibilidade para aqueles que buscam a Luz e de
extremo sofrimento para aqueles que não conhecem
a verdade que reside em suas almas e espíritos. A
inconsciência é uma característica da personalidade
e a verdadeira conscientização é um instrumento para
a alma se expandir e vivenciar a Luz. A sabedoria é a
união da experiência com o amor; através dela o dis-
cípulo aprende a ouvir a voz do coração e encontra a
paz, aprende a viver a verdade que reside em sua es-
sência divina. A voz da sabedoria surge naqueles que
possuem o coração puro e que se entregam à Luz e
ao amor. E quando isso acontece, em suas mentes
surge uma tranqüilidade, um silêncio, e lá eles apren-
dem a ouvir a voz da alma e a de seu Mestre. Esse
silêncio é uma conquista daqueles que verdadeira-
mente se trabalham internamente e que buscam a
verdade em suas vidas. Por isso, esse é o caminho do
discípulo verdadeiro, que busca incessantemente al-
cançar patamares maiores de sua evolução, comu-
nhão com a sua alma e com todos os Seres de Luz;
que muitas vezes em sua jornada rumo à sua monta-
nha interna tropeça, cai, levanta-se e pede ajuda ao
seu Mestre, mas mantém-se decidido caminhando em
direção de sua alma e de sua própria iluminação.
Assim, quanto mais ele se unifica , mais percebe que
tem obstáculos a vencer em seu caminho, alguns cri-
ados por ele no passado e que precisa resgatar para
se tornar verdadeiramente livre. Uma alma no Cami-
nho não desiste nunca de seguir em frente, e mesmo
que tenha conquistado um certo grau de consciência
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quanto mais se acentua a Luz dentro do discípulo,
mais liberta torna-se a sua personalidade dos bloquei-
os criados no mundo da ilusão. Uma vez que sua vida
era comandada pela matéria e seus laços ilusórios,
começa a ter um direcionamento maior para os mun-
dos superiores, ou seja, para o plano da alma e do
espírito. Essa alteração de consciência é gradual para
alguns e mais rápida para outros. Isso depende muito
do histórico da alma em questão, porque cada alma
está em um nível de evolução e suas experiências no
mundo físico dependem do que tem a aprender e a
realizar.

A alma, quando encarna na matéria, vem com
uma programação própria a cumprir, o que possibili-
ta haver um resgate kármico (a Lei de causa e efeito)
e o cumprimento de suas missões. Quando esses ob-
jetivos são alcançados, a alma consegue elevar sua
personalidade a níveis mais sutis e começa a ter uma
interação maior com os planos superiores e inferio-
res, unindo o céu e a terra e a terra e o céu. Essa
fusão ocorre quando a alma começa a atingir certos
níveis iniciáticos, propiciando que haja uma interação
consciente com a sua personalidade; esta, por sua vez,
aprimora-se para atingir a alma e se torna no seu ve-
ículo para melhor servi-la. Esses momentos são de
extrema importância na existência da alma. O mun-
do da forma é o local onde ela poderá ascender à Luz
e expandir a consciência, levando toda essa bagagem
para níveis mais sutis. A personalidade é o seu veí-
culo de manifestação no mundo físico e que até en-
tão estava inconsciente, mas começa a receber um
fluxo maior de energias, alterando suas freqüências
para níveis superiores e ocasionando inclusive uma
mudança dos seus corpos e modificando até a sua
constituição atômica. Esse trabalho leva muitas vi-

das, e quanto mais a personalidade consegue se unir
à sua alma numa existência, na vida seguinte maior
proximidade poderá haver entre elas. Cada conquis-
ta é absorvida pela alma, e em cada oportunidade que
tem para descer ao mundo denso, com certeza am-
plia esse vínculo. Até que chega o momento em que
essa fusão se tornará tão intensa que personalidade e
alma se unem definitivamente. Nesta fase, o discí-
pulo atinge a sua quinta iniciação e se torna um Mes-
tre, um Ser Liberto. A partir daí, a alma assumirá o
controle total das energias no mundo físico, e a sua
personalidade será absorvida por ela para que juntas
participem da mesma unidade e assim ajudem na
evolução de diversos seres, tantos os que vivem na
matéria como os que vivem em outros mundos e di-
mensões. A sua unidade é plena, e todos aqueles que
estiverem sintonizados com a Luz sentirão e perce-
berão que mais um irmão se libertou. Nesse momen-
to existe uma comunhão total nos planos mais eleva-
dos porque quando uma unidade se expande, todas
as outras unidades também crescem em Luz e cons-
ciência. Essa é a jornada de uma alma; ela não sosse-
gará enquanto não ajudar outras almas no Caminho
a se libertarem também, porque sabe que não existe
objetivo maior do que contribuir com a sua experi-
ência e com a sua Luz para que outros seres consi-
gam as suas unificações internas, e assim a unidade
divina se torne cada vez mais ampla, coesa e lumi-
nosa.

Essa é uma visão de um Ser que se libertou e
que está passando a sua experiência para que tenhais
uma compreensão de como funciona a unidade, e
perceberdes que todos evoluem juntos em direção da
LUZ, para que essa mesma Luz se expanda e se mul-
tiplique.

AKHENATON

A SABEDORIA DOS MESTRES CHINESES Continuação

A ARA ARA ARA ARA AR TE DA BUSCA PERENETE DA BUSCA PERENETE DA BUSCA PERENETE DA BUSCA PERENETE DA BUSCA PERENE Canalização de Mirtes Pasetto

Todo ser humano tem ideais que deve pro-
curar e trabalhar para tornar reais com todo o fervor
de sua alma, com toda a força de seu amor, com a
intensidade de sua sede de conquista.

Devem ser ideais elevados, altos vôos em
busca de LUZ, de realização, no cumprimento de suas
missões, por mais obscuras e singelas que se apre-
sentem.

Não há realização sem trabalho, nem
concretização sem ideal. Aparentemente, às vezes,
quem busca está apenas se ocupando; a diferença, o
fiel da balança são os anseios, objetivos e metas de
cada ser.

As missões sublimes ou árduas de todos se-
rão mais obscuras, ou brilhantes como jóias cinti-
lantes, em acordo com a consciência, a intenção de
cada atitude de uma mesma pessoa. Nada terá valor

ou fará parte de trabalhos e de nenhuma etapa da
Grande Obra, da Luz, se para realizar não for ne-
cessário elevar olhos e almas em direção aos altos
píncaros das montanhas verdejantes, com seus cu-
mes rodeados de intensa Luz.

Isto não quer dizer que qualquer brilho lu-
minoso deva ser buscado. A Luz intensa jaz ador-
mecida dentro dos corações de todos e a cada um
cabe despertá-la e ativar seu brilho através de seus
ideais e, principalmente, da forma e intenção com
que partam para tal desafio.

Desafio é toda tentativa de alcançar a lumi-
nosidade sutil que brilha em oitavas superiores. De-
safio é cada obstáculo transposto com serenidade e
alegria. Como podeis concluir, não são comuns tais
atitudes; é insuficiente ultrapassar barreiras. A for-
ma como essa tarefa é usufruída, o sentimento, o
amor, a força de cada alma, cada mente, cada von-
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Que a grandiosidade das metas sirva de
estimulo para que vos lanceis destemidamente em
busca de vossa parcela de realização, pois só a certe-
za de não haverdes cometido qualquer omissão já será
motivo de alegrias intensas como as que muitos bus-
cam sem jamais encontrar.

Tais sentimentos são apenas uma peque-
na parcela das elevadas vibrações às quais tereis aces-
so cada vez mais diretamente e das quais participam
todos os peregrinos, discípulos da luz.

Nós, os Mestres, permanecemos em vigília
para que nenhum passo que cada um quiser dar dei-
xe de ser impulso para tantos outros necessários à
vossa jornada em direção à Luz Maior.

Que a luminosidade discreta que podeis
perceber se amplie para tomar conta de tudo e vos
impulsionar para que alcanceis as alturas infinitas,
onde as sombras são diluídas por tão intensos Raios
de Luz.

Que possais manter-vos nos caminhos do
bem, do amor e da Luz Maior, nos quais tantos seres
trabalham, atuam e vibram para que muitos possam
adentrar, ultrapassando os portais, aqueles de onde
se torna mais difícil o retorno, pois a Força Interior
de cada ser estará tão dinâmica e ativada que não
poderá ser interrompida jamais.

Que nosso Amor e Vontade, nossa ema-
nação positiva vos envolvam e vos protejam, para
que vos torneis cada vez mais discípulos da Luz, como
uma legião infinita de seres; já o sois e tendes as se-
mentes potenciais para tal.

Paz e Luz para todos.

MAHATMA GANDHI

5.3.96

tade, fazem toda a diferença. A qualquer preço não
basta, é necessário fazer, agir, criar em sintonia com
as regras de preservação da Vida no Universo.

Só serão manifestadas novas etapas e só se
tornará mais amplo qualquer trabalho que for execu-
tado seguindo com verdade as Leis Universais de Pre-
servação, de Manifestação, de Expansão, enfim as
Leis da Criação, e aí a intenção que cada um traz
despertada e ativada em si tem como conseqüência
uma Criação Manifesta Luminosa Radiante, ou trará
toda a obscuridade acumulada em cada ser, em suas
andanças buscando horizontes turbulentos.

Para encontrar o horizonte amplo, brilhante e
claro é necessário purificar a forma de olhar para as
metas colocando, nesse sentido, todo o sentimento,
o amor, a pureza e também toda a vontade, a dedica-
ção e a entrega necessárias a tal conquista.

Só poderá se extasiar diante da amplitu-
de do horizonte quem estiver com sua beleza interi-
or dinamizada e atuante pela força do seu trabalho,
do seu amor, do seu silêncio, da sua vontade e de
todas as qualidades que gratificam as Almas Lumi-
nosas e sensíveis que seguem esses caminhos gene-
rosamente adornados e preparados para receber aque-
les que buscam a CASA DO PAI. E assim, suas bus-
cas se tornarão mais objetivas e direcionadas para
tão vibrante e glorioso ideal.

As peregrinações em busca de tais
jornadas não são geralmente nada fáceis, mas a
gratificação de ombrear com tantos seres em busca
verdadeira, e a possibilidade de vislumbrar seu
horizonte maior coroarão cada um com alegrias e
louros tão diferentes dos conhecidos de vosso mundo
e tão intensos que trarão a verdadeira possibilidade
de vos sentirdes felizes por participar de tão Grande
Obra. Mas também despertará em cada um a
seriedade e a vontade de estar mais e mais servindo,
participando e se entregando a seu ideal maior que é
o de tantos seres em busca de Luz e realização.

ContinuaçãoA ARTE DA BUSCA PERENE

as pessoas se aprestam para as atividades requeridas,
inclusive reunir os fundos necessários para levar adi-
ante o trabalho preparatório. O colaborador indivi-
dual, antes de tudo, tem que determinar se seu incen-
tivo e expectação espiritual são aptos para levar
avante sua tarefa. Unicamente tem importância aquilo
que dá impulso à ação, e só será capaz para a tarefa
aquele cuja visão seja suficientemente clara para per-
mitir-lhe trabalhar com compreensão e sinceridade.
Deve descobrir que pode desempenhar sua parte na
realização do plano divino. A realidade do Cristo e a
autêntica possibilidade de Seu reaparecimento devem
tornar-se fatores motivadores importantes em sua

“Nada se há de agregar referente ao pedido
de fundos, à coragem e à compreensão. Se a cora-
gem demonstra o Cristo, ao enfrentar Seu regresso a
este mundo físico externo, se a necessidade da hu-
manidade de estabelecer corretas relações humanas,
se a obra do sacrifício dos discípulos de Cristo não
forem suficientes para avivar e estimular vocês e
aqueles com quem podem fazer contato, nada do que
se diga será de utilidade.

Temos considerado a necessidade da prepa-
ração para a vinda de Cristo e de alguns dos requisi-
tos fundamentais que se apresentarão à medida que

FALTA APOIO ECONÔMICO PARA O TRABALHO DOS MESTRES Henrique Rosa
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consciência. Ele busca ao redor aqueles com quem
pode trabalhar e que possuem os mesmos objetivos
espirituais. Desta maneira, e a seu devido tempo,
aprende que existe na Terra um grupo integrado e
bem organizado a que se pode denominar Novo Gru-
po de Servidores do Mundo(1) . Comprova a sua exis-
tência em toda parte, sua atuação em cada país, em
todos os grupos religiosos organizados e nos que se
dedicam ao bem-estar da humanidade e à preparação
para o retorno do Cristo.

Este grupo, apesar de trabalhar no plano coti-
diano da vida material, conserva entretanto uma es-
treita e íntima integração espiritual com o centro de
energia do qual pode extrair todo o necessário para o
trabalho espiritual ativo. O grupo proporciona um
campo de serviço para todos aqueles que tratam de
expressá-lo. Também constitui o lugar de reunião para
aqueles que desejam ser provados e onde seus moti-
vos e constância serão postos à prova. Isto é uma
antecipação ao aproveitamento da oportunidade es-
piritual. Então, fica livre para trabalhar em áreas de
serviço cada vez mais amplas.

O Novo Grupo de Servidores do Mundo pro-
porciona, essencialmente, um campo de treinamento
e experimentação para aqueles que têm a esperança
de elevar-se espiritualmente e capacitar-se para ser
discípulos ativos, dirigidos pelo Cristo. O apareci-
mento deste grupo na Terra, nestes momentos, é um
dos indícios de êxito obtido no processo evolutivo
tal como se aplica à humanidade. Este método de tra-
balho (de utilizar os seres humanos como agentes para
levar adiante a tarefa de salvação do mundo) foi inici-
ado pelo próprio Cristo, que trabalhou com os homens
por meio de outros, chegando à humanidade por inter-
médio de Seus doze Apóstolos, e considerou Paulo
como o substituto de Judas Iscariote. Buda tentou em-
pregar o mesmo sistema, porém no princípio seu gru-
po esteve mais relacionado com Ele que com o mun-
do dos homens. Cristo enviou Seus Apóstolos ao mun-
do para alimentar as ovelhas e buscar, guiar e conver-
ter-se em “pescadores de homens”. A relação dos dis-
cípulos do Cristo para com o Mestre foi somente se-
cundária, sendo a primordial o atendimento às solici-
tações do mundo. Esta atitude ainda predomina na Hi-
erarquia, sem menoscabar sua devoção pelo Cristo. O
Buda institui-a, simbolicamente e em forma embrio-
nária, que converteu-se em fato e em uma realidade
devido às circunstâncias da Era Pisceana.

Na Era de Aquário, na qual estamos entran-
do, este tipo de trabalho grupal alcançará um ponto
muito elevado de desenvolvimento, e o mundo será
salvo e reconstruído por grupos, mais acentuadamen-
te que por indivíduos. No passado tivemos os Salva-
dores do mundo – esses Filhos de Deus que deram
aos homens uma mensagem que trouxe maior Luz
aos povos. Agora, na plenitude do tempo, através dos
processos evolutivos está surgindo um grupo que trará
a salvação ao mundo e que (incorporando as idéias
grupais e acentuando o verdadeiro significado da Igre-
ja de Cristo) estimulará e fortalecerá de tal maneira a
mente e a alma dos seres humanos, que a Nova Era
iniciar-se-á com a fluência do Amor, do conhecimen-
to e da Harmonia de Deus mesmo, assim como tam-
bém com o reaparecimento do Cristo, em que esta-
rão personificadas estas três faculdades divinas.

No passado, as religiões foram criadas por
uma grande alma, um Avatar ou um destacado per-
sonagem espiritual. A marca de suas vidas, palavras
e ensinamentos se plasmou na raça e persistiu atra-
vés dos séculos. Qual será o efeito produzido por um
Avatar grupal ou Salvador mundial? Qual será a po-
tência do trabalho realizado por um grupo de Conhe-
cedores de Deus, que anunciem a verdade e se reú-
nam, subjetivamente, para realizar a magna tarefa de
salvar o mundo? Que efeito produzirá a missão que
terá de cumprir um grupo de Salvadores do mundo,
que conhece Deus em certa medida, complementando
mutuamente seus esforços, reforçando, reciproca-
mente suas mensagens e constituindo um organismo
através do qual a energia espiritual e o princípio-vida
espiritual podem fazer sentir sua presença no mun-
do, sob a direção do Cristo em Presença Visível?

Tal grupo existe agora com membros em to-
dos os países. São realmente poucos e isolados, po-
rém seu número cresce constantemente e sua mensa-
gem se fará sentir cada vez mais. Estão animados
por um espírito construtivo; constituem-se nos ins-
trutores da Nova Era. Confiou-se-lhes a tarefa de pre-
servar o espírito da verdade e organizar o pensamen-
to dos homens para que a mente da raça seja contro-
lada e levada a esse estado de meditação e reflexão,
que lhe permitirá reconhecer o próximo desenvolvi-
mento da divindade que o Cristo inaugurará.”(2)

FALTA APOIO ECONÔMICO PARA OS MESTRES Continuação

2 - “O Reaparecimento do Cristo”, Alice A. Bailey. Da Lucis Trust
e Lucis Publishing Company, New York, USA. No Brasil: Ed. Pen-
samento, SP/SP - 3ª edição em português, 1985.

A VINDA DO CRISTO Canalização de Lourdes Rosa

Uma nova aurora desponta nos corações hu-
manos e traz os sinais da renovação que imprimem à
vida o seu verdadeiro sentido. O sentido tantas vezes

buscado, o mesmo sentido tantas vezes encoberto pe-
los sintomas das doenças, dos distúrbios físicos, psi-
cológicos, espirituais.

1 - A mesma coisa que Obreiros.



A SÍNTESE - Ano I no 3Página 14

Quantos foram os momentos em que, envol-
vidos na busca do verdadeiro sentido da vida, seres
humanos forjaram em seus corpos, em suas mentes,
meios para receber de outras almas um alento para
seus questionamentos.

Os seres humanos são potencialmente capa-
zes para alcançar na existência os objetivos da alma
e do espírito, e dentro de cada um pulsa a verdadeira
tônica de seus passos no caminho, a verdadeira cha-
ma que ilumina e transmuta as sombras implantadas
nas lacunas de sua mente sempre indagadora e vo-
raz.

Todas as questões da vida inacabadas, todos
os frutos da desordem interna, todos os
questionamentos, todos os desequilíbrios e desarmo-
nias estavam sediados num corpo energético peque-
no e lento, que era o corpo astral, provocando blo-
queios profundos em outro corpo energético, o cor-
po mental, que tinha seu movimento, ritmo e sua ação
diminuídos em decorrência do caos do corpo astral.

Há três anos o Senhor Cristo Maitreya vem
trazendo a sua FORÇA para diversos subplanos do
plano astral e conseguiu atingir os subplanos onde
se encontram os corpos astrais humanos.

De lá para cá, o corpo astral humano entrou
num processo de decantação, os seus níveis
energéticos foram modificados a partir da intensida-
de da ação da Força do Cristo nos seus níveis corres-
pondentes. Houve uma forçada purificação, deste
modo uma alteração nas freqüências dos níveis as-
trais e, conseqüentemente, nas suas vibrações. Para
movimentar-se para cima, as energias astrais preci-
sam da ação do corpo mental, e para movimentar as
energias mentais, as astrais necessitam de um certo
nível de transmutação; caso contrário, se movimen-
tarão para os níveis mais baixos e mais difíceis, para
o corpo físico, acelerando o desequilíbrio, aumen-
tando as barreiras de acesso ao plano mental, aprisi-
onando as energias astrais aos instintos de caráter
animal.

Assim, as energias mentais entraram num
grande movimento de liberação para atingir os seus
níveis reais de ritmos internos e externos. Os seres
humanos estavam distanciados das verdadeiras ações
mentais e associavam involuntariamente as suas ener-
gias mentais, mesmo que fossem desarmônicas, cri-
ando distúrbios de expressão das mesmas nos níveis
físicos, astrais, mentais e búdicos.

A personalidade é atraída pela força
gravitacional para os níveis densos da matéria blo-
queando, deste modo, a liberação das energias men-

A VINDA DO CRISTO Continuação

tais. Já a alma, movimentada pelas energias trinas, é
atraída pelas energias do espírito e amplia a freqüên-
cia das energias mentais, liberando-as nas suas vi-
brações superiores.

Depois desta liberação, os dois hemisférios
cerebrais atingiram uma alteração vibratória e se re-
clinaram para o centro do cérebro, aumentando a
verticalização de seu eixo. Isto tem facilitado a
agilização da inteligência no mundo e trazido um mo-
vimento revolucionário de não-aceitação cega aos
dogmas, tabus, normas injustas e até da violência.

Novos estilos de atividade mental surgiram e
têm acarretado grande benefício à humanidade na ci-
ência e na tecnologia.

Deste modo, a Vinda do Cristo representa para
a humanidade um processo profundo de renovação
nos níveis das energias que dinamizam todos os cor-
pos inferiores.

Uma de Suas tarefas é trazer para os corpos
inferiores a dinâmica dos corpos superiores e, numa
nova dinâmica, que estes influenciem mais direta-
mente aqueles.

Assim como as energias astrais estão em re-
novação, também as energias etéricas e físicas co-
meçam a receber os resultados alcançados no corpo
astral.

Os corpos etéricos e físicos tendem a uma
verticalização, de acordo com o reequilíbrio conquis-
tado no corpo mental através da renovação de suas
energias.

Esta é uma ação capaz de trazer ao velho ho-
mem uma nova vida para auxiliá-lo a alcançar o novo
mundo com uma mente nova, como um novo ho-
mem que ressurge nas névoas de um mundo mais
sutil.

Esta é uma ação que dá ao ser humano a
chance de acordar de seu sono e despertar para a vida
que pulsa no seu templo interno a fim de que, ao re-
tornar aos santuários sagrados de seu coração e de
sua mente, possa também retornar ao coração mís-
tico do Cristo para com Ele se fundir, tornando-se
assim na imagem viva do filho de Deus na Terra.

Na unidade da Luz Crística,

DJWHAL KHUL
(o Tibetano)

5.8.96
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LIVROS E FITAS CANALIZADOS

PORTAL PARA A ETERNIDADE (2a Edição) Henrique Rosa.

Transmitida por dois Seres de Luz: Mestre Sutra e comentários do Mestre Akhenaton. São 21 aulas com
ensinamentos esotéricos muito transcendentes, mas numa linguagem acessível a todos, contendo algumas pranchas
para melhor ilustrar o que Sutra ensina e alguns exercícios de desenvolvimento espiritual.  Uma obra para todos
aqueles que buscam o Caminho e o encontro com seu Mestre Espiritual.

MENSAGENS DOS SERES DE LUZ – vols. I e II – Henrique Rosa e Lourdes Rosa.

Transmitido por vários Seres de Luz através da canalização. Cada volume tem 30 mensagens, uma para
cada dia. A enorme experiência dos Seres de Luz colocadas em forma de mensagens, levará o leitor a sentir as
energias desses maravilhosos Seres que tanto têm ajudado à humanidade.

O GOVERNO OCULTO DO MUNDO – Henrique Rosa

Um profundo trabalho de canalização e pesquisa do autor com o Mestre Zanon, mais conhecido na literatura
esotérica com o nome de Mestre Júpiter.

Múltiplos mistérios sempre envolveram a Hierarquia Oculta, conhecida também com os nomes de o Governo
Oculto do Mundo e Grande Fraternidade Branca. É um autêntico mergulho espiritual na ação dinâmica dos Mestres
e Obreiros nos setores principais da evolução da humanidade.

Profundos ensinamentos esotéricos são transmitidos em cada mensagem, levando a uma expansão de
sentimento, mente e consciência para que todos tenham condições para despertar seus canais espirituais.

O CAMINHO DA LUZ, A INICIAÇÃO AQUARIANA – Henrique Rosa e Lourdes Rosa.

Os Seres de Luz, os Mestres, conduzem os autores, passo a passo, pelas veredas da Luz. De experiência em
experiência, de ensinamento em ensinamento, eles vão passando por todas as provas, cumprindo todas as tarefas,
atingindo os objetivos determinados pelos Mestres.

A coragem e a ousadia dos autores, incentivados pelos próprios Mestres, de colocar à disposição dos leitores
uma parte de seus trabalhos e experiências espirituais vividos nos Templos Ocultos da Grande Fraternidade Branca,
têm o objetivo de ajudar a todos aqueles que estão passando por etapas e experiências semelhantes no Caminho da
Luz e da Iniciação Aquariana, a fim de que tenham um embasamento melhor para chegar a etapas mais transcendentes
da espiritualidade.

A enorme pesquisa dos autores traduz-se nas citações, em pranchas inéditas e outras atualizadas. Servem para
ilustrar e orientar os leitores, dando uma compreensão melhor e mais rápida dos ensinamentos expostos.

Os passos que todo candidato ao “Caminho da Luz e da Iniciação Aquariana” trilha, baseados na experiência
de Mestres e discípulos e as etapas das graduações iniciáticas, são colocados de uma forma simples e dentro das
realidades da Nova Era.

ESOTERISMO AQUARIANO,
A Sabedoria Universal dos Mestres – vol. I – Henrique Rosa e Lourdes Rosa

Os autores prosseguem em sua saga, transmitindo a sua vasta experiência e sabedoria esotéricas, que os
Mestres de Luz têm ensinado e vivenciado com eles, conduzindo-os pelo Caminho da Luz e da Iniciação.

Nesta obra eles continuam o trabalho que os Mestres os encarregaram de executar, qual seja, o de levar todos
aqueles que buscam o Caminho e os Mestres, a criar uma base objetiva de ensinamentos esotéricos, sem fantasias
nem fanatismos.

Contem o exercício de proteção da aura ensinado pelos Mestres de Luz, com resultados comprovados pelos
alunos dos cursos ministrados. (a ser lançado)

A SABEDORIA DOS MESTRES DE LUZ – Henrique Rosa (Fitas K7)

Aulas gravadas, canalizadas, com profundos ensinamentos esotéricos dos Mestres de Luz. Em cada fita são
desenvolvidos dois temas, transmitidos através das faculdades superiores da mente e pela ação e unidade com a alma.
Uma forma de sentir as energias vibratórias dos Mestres e de mais facilmente entrar em comunicação com Eles.

No 01 - MESTRE CONDE S. GERMAIN: A Era Aquariana e A Verdadeira Liberdade.
No 02 - MESTRE EL MORYA: A Vontade Divina e A Espada Libertadora.
No 03 - MESTRE HILARION: A Essência Criativa e A Grande Unidade.
No 04 - MESTRE JESUS: Viver em Cristo e o Ser Crístico.
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CURSOS E AULAS ORIENTADOS PELOS MESTRES

CURSO: ESOTERISMO AQUARIANO, Abertura dos Canais Espirituais – Iniciante, Básico e Avançado* –  Henrique
Rosa.
CURSO: O RETORNO DE DEUS-MÃE – A Revolução do Espírito Santo – Lourdes Rosa.
CURSO: A NOVA HUMANIDADE DO 3o MILÊNIO – Henrique Rosa e Lourdes Rosa.
CURSO: OS CHAKRAS NA ERA AQUARIANA – Henrique Rosa.
CURSO: OS MISTÉRIOS DA MENTE NA ERA AQUARIANA – Henrique Rosa.
CURSO: O UNIVERSO DA ALMA – Henrique Rosa.
CURSO: OS SEGREDOS OCULTOS DA NATUREZA VIVA – Eliana Vita, Lourdes Rosa e Henrique Rosa
CURSO: TRANSMUTAÇÃO ATRAVÉS DOS MOVIMENTOS – Carlos E. Nascimento e Henrique Rosa..
AULAS: A SABEDORIA DOS SERES ANGÉLICOS – Henrique Rosa e Lourdes Rosa.
AULAS: LINHA UNIVERSAL COM OS MESTRES CÓSMICOS* – Henrique Rosa e Lourdes Rosa.
AULAS: O CAMINHO DA AÇÃO (Mestres El Morya e Gandhi)* – Henrique Rosa e Lourdes Rosa.
AULAS: A FORÇA DOS SÍMBOLOS* – Henrique Rosa e Lourdes Rosa.
AULAS: O CAMINHO DO DISCÍPULO E DA INICIAÇÃO* – Henrique Rosa e Lourdes Rosa.
VIVENCIANDO A ERA DE AQUÁRIO (com Mestre Saint Germain)* – Henrique Rosa.
GRUPO DE ESTUDOS E PESQUISAS (diversos grupos)* – Henrique Rosa e Lourdes Rosa.
OS SEGREDOS OCULTOS DA NATUREZA VIVA – Eliana Vita, Lourdes Rosa e Henrique Rosa.
O CAMINHO DA TRANSMUTAÇÃO (aulas semanais) – A Essência Oculta do Tai Chi Chuan – Carlos E. Nascimento.
O CAMINHO DA TRANSFORMAÇÃO (aulas semanais) – A Essência Oculta do Yoga e dos Mantras – Mirtes Pasetto
ASTROLOGIA ESOTÉRICA – Mapa Astral (orientação espiritual individual, dentro dos novos ensinamentos
do esoterismo aquariano) – Valéria Mattua.
O CAMINHO DA NATURESSÊNCIA (orientação individual) – A Essência Oculta dos alimentos, ervas e flores
– Eliana Vita.
VIVÊNCIAS NA NATUREZA COM OS MESTRES DE LUZ – Diversos Canais.

* – Só podem assistir os alunos que tenham completado o Curso Básico de Esoterismo Aquariano.
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