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Que as Poderosas

Energias de Deus-Mãe desçam
sobre vós e proporcionem as cor-
reções internas necessárias para
continuardes no Caminho da
Luz!

No caminho de todos os
seres estão traçados objetivos que
conduzem a constantes jornadas,
através de sucessivas experiênci-
as nos mundos da forma e nos
mundos da não-forma.

Quanto mais um discípu-
lo se conscientiza dos fundamen-
tos de sua própria vida, mais fa-
cilmente trilha a sua senda, ex-
pandindo a Luz de sua alma, de
seu espírito.

É imprescindível reco-
nhecer na alma a dinâmica e a

força dos passos no Caminho da
Luz. Um discípulo precisa saber
olhar para dentro, reconhecer nas
suas energias a tônica da própria
alma.

É incorreto a um discípu-
lo esperar das mãos de seu Mes-
tre individual todas as ferramen-
tas para a sua ação no mundo,
pois o Mestre é o facilitador,
aquele que está sempre pronto
para ajudar com que cada passo
do discípulo seja um passo firme
e definitivo, mas as conquistas
são do discípulo.

Sois conquistadores de
um Novo Mundo que está surgin-
do, de uma Nova Terra; também
um Novo Céu está se tornando
mais próximo à Terra. São seres en-
carnados e desencarnados que re-

As mensagens publicadas neste número fo-
ram canalizadas na vivência da lua cheia de julho de
1997.

Além do conteúdo ser de grande profundida-
de, as energias são muito fortes e importantes para
todos aqueles que buscam uma união real com a alma
e com os Mestres de Luz. A temática destas mensa-
gens é “os fundamentos e objetivos da alma”, esco-
lhida pelos próprios Mestres para aquela vivência
da lua cheia.

Tão preciosas são as palavras de sabedoria
desses Seres de Luz, nossos irmãos mais velhos,  e
tão amorosa é a sua ação que o leitor, com certeza,
sentirá quanto suas energias libertam a linguagem
pura da alma, uma linguagem que não é nova mas
que temos muita dificuldade em manifestar e em
expandir.

Todos os Mestres de Luz lutam pela eleva-
ção, expansão, libertação e iluminação do ser huma-
no, contudo e infelizmente, ainda são poucos aque-
les que trabalham e abraçaram com alma, mente e
corpo, a missão de servir à Luz Divina em favor da
humanidade.

Observamos muitos falarem de Mestres e até
se dizerem canais deles, mas suas atitudes, palavras
e ações nem sempre condizem com os verdadeiros
ensinamentos dos Mestres que sempre orientam seus
discípulos a ajudar o ser humano a desenvolver suas
enormes potencialidades interiores, a libertar e ilu-
minar seu coração, mente e alma, sem imposições,

Editorial
nem sendo “donos da verdade”; a verdade reside den-
tro de cada um, ninguém é “patrão” dela.

No final da vivência, o Mestre El Morya, reu-
nindo as necessidades de todas as nossas almas e em
nome delas e com elas, fez uma linda evocação a
Deus-Pai, e simultaneante sentíamos e vivenciáva-
mos cada uma de suas palavras. Foi um momento
tão especial que decidimos compartilhá-lo com to-
dos os leitores para que também tenham a possibili-
dade de vivenciar essas energias maravilhosas que
foram derramadas sobre todos.

A partir deste número, estamos dando mais
um passo no projeto de melhorar nosso jornal: au-
mentamos sua tiragem devido ao fato de ter-se rapi-
damente esgotado o último número e de termos re-
cebido muitos pedidos.

Mais uma vez, agradecemos a todos os alu-
nos da Escola da Síntese e a todas as pessoas que
com suas doações tornam possível o pagamento dos
custos gráficos, assim como a continuidade da edi-
ção bimestral.

Nossos esforços estão voltados no intuito de
reunir recursos para edições mensais e em cores, mas
os custos financeiros ainda são muito elevados para
nós. Esperamos conseguir condições de realizar este
intento, e assim melhorar o jornal para beneficiar-
mos todos aqueles que encontram em suas páginas a
sabedoria e as energias dos Seres de Luz.

Henrique Rosa e Lourdes Rosa

Canalização de Lourdes RosaPALAS ATHENA
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Ealizarão a dimensão desta Nova Terra, des-
te Novo Céu. Não fosse assim, não haveria
necessidade da encarnação de almas.

Existe uma grande fantasia dos
seres humanos com relação à vida na
Terra e à vida fora da Terra. Vivem como

se não fossem responsáveis pela vida na Terra, pela
vida desta humanidade, como se estivesse nas mãos
de almas alheias ou de outros espíritos o curso da
evolução terrestre. Comportam-se como se não ti-
vessem uma alma; crêem que outros seres têm alma,
mas não acreditam na própria alma. Isto é uma gran-
de distorção, conseqüência da má informação, da in-
correta educação religiosa que levou a maioria dos
seres humanos a uma grande ilusão.

Falar da alma não é algo simples e natural
para esta humanidade, apenas uma parcela compre-
ende e busca o sentido e o significado da alma. Por
que será que tantos ainda perambulam à procura do
sentido de suas vidas?

Há um grande vazio no interior daqueles que
não reconhecem a essência do seu próprio ser. Se
aqueles que acreditam na alma vivem tantas dificul-
dades para incorporar em suas ações a verdadeira
força da vida divina da alma, para aqueles que não
acreditam que a vida é eterna, e que há uma alma
em cada ser, o sofrimento acaba servindo às ilu-
sões e não corrige as distorções na mente e na cons-
ciência.

O mundo da alma se descortinará
gradativamente nesta Nova Era de Aquários. Muitos
mistérios serão desvendados, o que aproximará a
consciência humana da verdade a respeito da alma.

Contudo, é necessário que os verdadeiros dis-
cípulos mobilizem ações fecundas para inovar a vida,
para inovar o conhecimento, para inovar a consciên-
cia sobre a alma.

É mergulhando na vida da alma que
compreendereis os objetivos desta encarnação, os
aspectos que precisais desenvolver dentro e fora de
vós, assim como a melhor forma para colocar em
ação os princípios de uma consciência superior.

Esta humanidade ainda dá os seus primeiros
passos nesta fusão com a alma. O grande universo
que representa o mundo da alma precisa ser reco-
nhecido dentro de cada ser humano, ou então, conti-
nuará esperando que alguém lhe diga o que deve fa-
zer e qual é o seu caminho. Estas respostas estão den-
tro de cada um, na sua alma, por isso é preciso olhar
para dentro, sentir os ritmos e movimentos internos,
aprender a reconhecer a natureza do próprio ser. No
reconhecimento de seus verdadeiros sentimentos e
de sua real busca enxergará a ilusão que a personali-
dade alimenta e penetrará num mundo luminoso e
harmônico que reside em todo ser humano. Quanto

mais responder a essa busca, mais vivenciará a força
deste mundo interno, mais degraus atingirá em dire-
ção a uma consciência real deste mundo divino.

– Como podeis admitir a vida sem o reconhe-
cimento deste universo interno?

– Como podeis viver sem buscar as energias
deste mundo divino, da vida real?

As verdadeiras realizações são as realizações
da alma. A alma se expressa através de uma outra
linguagem que é capaz de realizar o equilíbrio ne-
cessário entre mente e corpo, entre consciência, men-
te, sentimento, e atingir outros mundos da forma e
da não-forma. É na alma que os vossos ritmos, os
vossos movimentos nasceram, onde todo o vosso uni-
verso energético se alimenta e se expande.

Existe uma linguagem viva para ser desven-
dada dentro de vós. Existe um caminho interno para
ser trilhado, um caminho de muita luz que vos leva-
rá a uma consciência cada vez mais ampla da vida
que pulsa dentro de vós.

Trata-se de um caminho primordialmente re-
gido pelo amor universal, cuja linguagem espelha a
verdade, a sabedoria, a vontade, a inteligência deste
amor. Este amor uno e trino direciona vossas almas,
este amor uno e trino possui a sabedoria de Deus-
Pai, de Deus-Mãe, de Deus-Filho, e vos conduz para a
mansidão, para a paz, para a serenidade na mente e no
coração, para a determinação de uma consciência sem-
pre em expansão e em união com o amor, com a verda-
de, criando muitas harmonias internas e externas.

– Não tendes sede de vos fundir infinitamen-
te com este amor-síntese que abriga vossa alma?

A alma representa a união das energias do Pai
e da Mãe Divinos, é o resultado da fusão dessas ener-
gias amorosas divinas. Sois, filhos, a manifestação
deste amor. A busca de um discípulo leva-o a atingir
etapas da manifestação deste amor na medida em que
vivencia este amor universal, este amor trino e uno
no qual está a força da alma.

Quanto mais buscardes o verdadeiro sentido
dos vossos passos, mais perto estareis desta trilha que
vos conduz à alma.

A Hierarquia Planetária ou o Governo Ocul-
to desta humanidade vos dá a dádiva de ter milhões
de irmãos maiores, em todos os planos ou dimen-
sões da vida planetária, com vários níveis de realiza-
ção na alma e no espírito, em vários níveis de ascen-
são. Muitos já estão trabalhando as energias do uni-
verso do espírito de uma forma mais intensa, mais
direta, mais plena. Estes estão unidos a toda a huma-
nidade para possibilitar que todos os seres humanos
atinjam os mesmos níveis.

PALAS ATHENA
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as energias planetárias, solares e cósmicas proporci-
onam neste ciclo evolutivo, e só assim podereis
agilizar vosso caminho.

Embora a vida na terceira dimensão apresen-
te limitações, todos aqueles que possuem uma cons-
ciência da vida espiritual, desta jornada da alma e do
espírito, procuram aproveitar da melhor maneira to-
das as chances para expandir as energias de seu uni-
verso interno, que estão na alma e no espírito, ex-
pressando parcela de sua trindade, de sua força una.
A alma serve a Deus-Pai, a Deus-Mãe, a Deus-Filho,
e está sempre reunindo as energias mais fortes, as
energias mais poderosas, para expressá-las na for-
ma, numa consciência que está em ação na forma e
fora da forma, numa ação viva e universal.

Os novos horizontes que surgem para esta
humanidade, através das energias aquarianas, são
luminosos e a direcionarão para outros níveis de
vida e de realização. Contudo, a humanidade de-
morará a alcançá-los se aqueles que são conscien-
tes das ações da hierarquia planetária e das ações
do Cristo não ajudarem a descortinar os véus que
encobrem as mentes e os corações humanos, os
véus que encobrem a vida da alma. Mas para
descortinar esses véus, para desmistificar o mun-
do da alma, é preciso uma ação constante, persis-
tente, que vos conduza a uma consciência real da
dinâmica da vossa própria alma. Esta consciência
viva, esta ação viva vos norteará e vos levará a
reunir energias, unificá-las e expressá-las na tôni-
ca da vossa alma.

O ser humano está aprendendo a reconhecer
os seus sentimentos verdadeiros, está aprendendo a
transmutar emoções em sentimentos profundos, e as
energias aquarianas proporcionam que cada ser
humano mergulhe na sua própria essência, na es-
sência do seu ser, da sua alma, da sua mente Divina,
da sua consciência Divina.

Há muitos agentes facilitadores ajudando to-
dos a melhor localizar as energias na alma, na essên-
cia Divina. Toda Era Aquariana estará enfocando a
verdade de cada ser, a verdade da alma, a verdade do
espírito. Em cada ser humano há muito para ser re-
velado. Também há muitos mistérios para serem des-
vendados, eles anunciam uma vida voltada para as
coisas Divinas. Esses mistérios desvendam múltiplas
ações da alma em outras vidas, em outras
encarnações. Creio que jamais pensastes nisto. Os
mais profundos mistérios humanos se relacionam
com as origens da alma e do espírito, e com o seu
longo caminho evolutivo. Muitos pensam que seus
mistérios estão apenas relacionados com a presente
vida, mas esta é apenas uma conta de um colar, ape-
nas um pequenino trecho do longo caminho do seu
ser no universo.

O caminho que a alma veio trilhando é o re-

Vossa ação precisa crescer em di-
reção a uma evolução real. A vida no pla-
no físico é apenas um pequeno trecho,
uma pequena porção da força
direcionadora da vida universal. Mesmo
assim é uma vivência preciosa quando
em sintonia com os princípios da alma,

pois a verdadeira evolução se processa desta manei-
ra e vos levará a outras experiências relacionadas com
o mundo da alma. É esta consciência hoje, esta ne-
cessidade de uma fusão constante com a alma que
vos levará a descortinar os mistérios que encobrem
este Mundo Búdico1 .

Quanto mais aprenderdes a manifestar a lin-
guagem da alma ¾ e este é um exercício essencial
para um discípulo ¾ mais reconhecereis a dinâmica
deste Mundo Búdico. Vivenciar esta linguagem é
penetrar em outros níveis da própria vida, níveis mais
elevados de consciência, de realização e de expres-
são da vida real que está dentro de vós.

Não reconheceis ainda que a vida é uma só
unidade que se manifesta nos níveis físico, astral,
mental, búdico, átmico, espírito e divino. A força
da vida que está na alma compreende tudo isto.
Não reconheceis também que esta unidade evolui
em todos os seres, tanto no vosso reino humano
como em outros reinos, porque não estais numa
união viva com a alma. Só diluireis as ilusões na
proporção em que mergulhardes neste universo
divino. Quando atingirdes esta consciência
chorareis pelo tempo desperdiçado, pois a vida sem
essa união interna, sem uma união com o todo,
não é viver.

Uma vida espiritual depende desta união in-
terna que cresce e se expande de acordo com as ações
reais voltadas para a realização na alma. A vida tem
um sentido especial, tem um significado Divino, mas
isto precisais sentir, vivenciar, para vos tornardes
conscientes da verdadeira Obra de Deus-Pai, de Deus-
Mãe e de Deus-Filho.

Sede conscientes de que quando falamos na
Grande Obra Divina estamos vos incluindo, como a
todos os seres deste planeta, pois a Obra não se cum-
prirá sem a vossa participação, sem a vossa ação. Está
na hora de desmistificar na mente e na consciência
as falsas conceituações, os falsos ideais que vos le-
vam a supor que a vida espiritual desta humanidade
não depende tanto da vossa ação, como se não esti-
vesse também nas vossas mãos a responsabilidade
de inová-la.

Se visualizardes o Universo, vos localizareis
num pequenino pedacinho do Universo, numa
pequenina Galáxia, num pequenino Sistema Solar,
num pequenino planeta; portanto, a vossa jornada é
longa, o vosso caminho é infinito. Há muito para re-

1 Plano ou Mundo Búdico: um dos planos ou mundos da alma.

PALAS ATHENA
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Eequilibrado, uno com o todo. A alma, quando encarna,
objetiva manter esta unidade, pois as distorções, os
desequilíbrios pesam-lhe muito, aprisionam a sua
ação, sua força, sua manifestação, sua expressão.

É preciso tomar consciência de que recebestes
o vosso corpo numa unidade com a alma, e que
crescestes vos distanciando desta unidade. A alma
vos conduz a despertar novos sentidos, os sentidos
sutis, que dinamizam as vossas faculdades, os vos-
sos canais, que ampliam os vossos veículos de co-
municação. É por isto que o trabalho de todo discí-
pulo, na abertura de seus canais espirituais, corre
paralelo ao trabalho com o Mestre que está ligado à
sua alma, pois o Mestre dinamiza essas energias na
proporção em que o discípulo trabalha para isto.

Os canais espirituais não podem ser reaber-
tos, redespertados, sem que a alma participe, porque
é ela que os religa, que os une, que os coloca na con-
dição necessária. Não existe nenhum trabalho espi-
ritual separado da alma. Todo trabalho que realizais
aqui na Escola2 , fora daqui, todos os exercícios espi-
rituais, todas as meditações não ocorrem sem a parti-
cipação da alma. O Mestre individual só pode vos
auxiliar porque está numa comunicação constante
com a vossa alma. Seria importante que não vos
esquecestes disto. Cada ação espiritual, seja ela in-
terna ou externa, tem a presença da vossa alma.

É tomando consciência disto que aprendereis
a prestar mais atenção nos sentidos mais sutis que
vos sintonizam com as energias da alma.

O universo da alma é muito abrangente, não
podeis vos contentar com uma pequena consciência,
com uma pequena vivência, com uma pequena liga-
ção com a alma. Descortinar este mundo é penetrar
num verdadeiro mundo espiritual, é penetrar na ver-
dadeira consciência espiritual, na verdadeira realiza-
ção espiritual.

Todo trabalho que realizais para evoluir deve
ser sempre voltado para uma comunhão constante
com a alma. Não podeis prescindir dos vossos Mes-
tres nesta comunhão. A alma está sempre procuran-
do criar outras unidades maiores infinitas e eternas,
e o melhor para um discípulo é ampliar esta comu-
nhão interna, dinamizando a vivência com a alma,
porque a personalidade não sabe mais o sentido do
amor, da fraternidade, da justiça, da união. A alma
pode vos colocar em sintonia com essas energias,
resgatando uma consciência real dos princípios de
uma vida universal, na união com tudo e com todos,
união com todas as almas de todos os seres, com to-
dos os espíritos, união com a alma mundi. Este deve-
ria ser o direcionamento das vossas vidas.

Alimentar a alma é essencial. Como estais ali-
mentando a vossa alma, como estais dignificando a

conhecimento que todo discípulo preci-
sa fazer, ter a consciência das falhas e
das conquistas até a presente vida para
retomar a trilha desta Obra Divina. É por
isto que a verdadeira vida espiritual está
dentro de vós, o primeiro passo tem que
ser para dentro, a verdadeira ação é in-

terna e depois externa.

Os objetivos da alma são múltiplos, mas pri-
mordialmente é o de assentar na matéria a sua força,
a sua ação. Enquanto a alma não tiver pelo menos
parte desta força focada na matéria, manifestada na
matéria, unificada na matéria, outros objetivos serão
mais difíceis de serem cumpridos. A sua linguagem,
os seus ritmos, os seus movimentos não são novos, po-
rém se seus corpos não puderem se harmonizar um
pouquinho com os mesmos, a sua ação será impedida.

A lentidão dos vossos passos no caminho di-
ficulta que outros seres humanos vislumbrem estes
horizontes da alma. Se podeis alcançar a verdadeira
realização, porque não empreender na vossa vida uma
ação mais dinâmica em direção a este universo tão
importante para vossas vidas espirituais?

Todas as dificuldades são transponíveis, de-
pendem de uma ação real, verdadeira, que vos leve a
ritmos constantes e expansivos de reconhecimento
deste mundo da alma.

A vida humana, em termos gerais, está cor-
rendo às avessas dos princípios da alma e de seus
objetivos. A humanidade precisa resgatar esta Força
Divina, esta força viva, para restaurar o amor. É im-
possível vivenciar amor se não há uma unidade com
a alma. É impossível implantar o amor na vida desta
humanidade, sem a expansão das energias e da vida
da própria alma em cada ser humano. A ilusão tem
conduzido a humanidade a pensar que vive o amor,
que busca o amor. É uma grande ilusão de fato, pois
em nome do amor muitos vêm matando e destruindo.

O amor não nasce apenas de bons propósitos,
nem de grandes ideais, não nasce de grandes esfor-
ços. O amor nasce da verdadeira entrega à alma. Só
quando o ser humano está voltado para sua essência,
para a força viva de Deus dentro de si mesmo é que
experimenta a força do amor. Mesmo que sejam os
seus primeiros passos, é assim que alcança a consci-
ência real do amor que se encontra em sua essência
Divina e na essência de todos os seres. Aí, atinge a
sua realização em vários aspectos e também vivencia
o amor em vários aspectos. É preciso expandir o amor,
é ele que mantém integrados todos os vossos corpos,
a unidade de todas as energias que representais na
forma e na não-forma.

Quando há uma consciência da alma e uma
fusão gradativa com a mesma, o corpo físico adquire
uma nova vitalidade, uma nova força, uma nova uni-
dade. A alma criou um corpo para que fosse são e2 Na Escola da Síntese.

PALAS ATHENA
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Canalização de Carlos Eduardo NascimentoMESTRE CONFÚCIO

alma nesta existência?

Vosso corpo é um templo que
abriga uma força Divina, a essência Di-
vina. Se não há uma consciência mínima
e se não acreditais que sois filhos divi-
nos, se não acreditais na força da essên-

cia de Deus em vós, como podeis acreditar na alma?
Existem muitas distorções em vossas mentes, exis-
tem muitas fantasias, muitas ilusões. Questionai vos-
sas ações e pensamentos, observando se estais diluindo
essas fantasias, essas distorções, ou se continuais crian-
do outras, pois há grandes contradições nas vossas ati-
tudes e ações. A união e a destruição não caminham
juntas.

É preciso diluir, transformar, transmutar todos
os elementos que dentro de vós destroem, dividem, fa-
zendo-vos permanecer fora da vossa tônica, da vossa
unidade. São tarefas importantes para elevar e expandir
uma união real com a alma. Enquanto estiverdes ser-
vindo a dois senhores, não estareis servindo à alma.

É preciso conscientizar que a vossa ação no
mundo, vossos pensamentos e a vossa linguagem têm
que espelhar a Luz, a força, o amor que estão na alma.
É hora de parar para refletir nestas incorreções, nes-
tes desvios, nestes desequilíbrios que fazem parte da
vossa vida, e assim queimar no fogo da transforma-
ção, da transmutação e da purificação todos os
desequilíbrios, todos os elementos nocivos a esta
união com a alma. As condições para realizar esta
unificação, esta comunhão definitiva com a alma,
estão dentro de vós. Somente quando estiverdes mais
unos com a alma é que estareis exercendo nesta exis-
tência uma verdadeira ação, cumprindo assim, den-
tro dos princípios da alma e do espírito, as vossas
tarefas e missões.

Deixo-vos agora com o Mestre Confúcio que
continuará falando desta temática.

Que a Luz da Grande Mãe permaneça
convosco!

Que a Luz, que a paz estejam em vossos co-
rações, em vossas mentes, em vossas almas!

Falar da alma é algo tão grandioso que sem-
pre ficamos muito felizes em expor este tema.

A alma vive em cada
um de vós. Algumas almas são
mais desenvolvidas, outras
menos. A alma é a Força que
movimenta o vosso universo
interno. A alma é a Luz do Cris-
to em vós. A alma é o veículo
do Espírito na matéria.

A alma é a força que
direciona vossas personalida-
des para a realização das mis-
sões, dos trabalhos que tendes
a executar no mundo físico. A
alma traz a Luz ao mundo da
matéria. A alma vos conduz à
unidade. A alma caminha para
alcançar as Iniciações Maiores3.

A alma expande a ver-
dade e a sabedoria. A alma traz
as sementes da Luz.

Na unidade, a alma se expande para manifes-
tar a sua essência no mundo físico. A alma traz Deus
para a matéria e conduz a personalidade à libertação,
à união, à fusão com a Divindade. A alma expande a

Luz, o amor no mundo.

A alma vos conduz à libertação dos bloque-
ios, das prisões internas, dos medos, das amarras, dos
vícios e de tudo o que vos limita no mundo físico.

Só a alma sabe o cami-
nho correto para essa liberta-
ção, só ela vos encaminhará à
verdadeira união. Ela é a Luz
do vosso caminho, e o Mestre,
o direcionador dos vossos pas-
sos, aquele que fortalecerá a
consciência da união real com a
alma.

É hora de cada ser hu-
mano dar o devido valor à sua
alma, trazer essa Luz maravi-
lhosa para fora, mostrar sua
face ao mundo, expandir as se-
mentes de sabedoria conquis-
tadas em outras existências.

É hora de acreditar na
vida da alma e trabalhar de
verdade em união com essa
força maravilhosa que reside

em cada um de vós. Não deveis desperdiçar esse
momento precioso que viveis, mas sim buscar a união,
a fusão definitiva com a alma, a cada segundo da
vida, porque é isso que o viestes fazer aqui na Terra.

É hora de aceitar essa verdade, é hora de acei-
tar essa união, essa fusão. A alma sabe o caminho de3 Iniciação. Graduação de expansão da consciência.

PALAS ATHENA
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retorno à Casa do Pai, sabe a direção a
seguir, a rota correta, sabe dos perigos,
sabe das ilusões, das prisões, sabe como
tem de caminhar. Por isso, irmãos, com-
panheiros, uni-vos à alma e ao vosso
Mestre que vos auxilia a concretizar este
intento. Não desperdiceis nem uma gota

de Luz doada por vossas almas e Mestres. Buscai
instrumentos e técnicas corretas para que a união com
a alma seja consciente.

Não espereis que alguém vos resgate das ilu-
sões; deveis, sim, o mais rapidamente, unir-vos à alma
e caminhar em direção à Luz. A força do Cristo que
habita em vós está sendo despertada na alma.

Deveis vos unir a todos aqueles que buscam
a Luz, a fim de que juntos todos se tornem mais for-
tes, se transformem numa verdadeira irmandade para
cumprir as importantes missões no mundo físico.

É hora de união, não de separação; é hora da
verdade, não da mentira; é hora da Luz, não das tre-
vas; é hora da verdade que habita em vós, é hora da
alma que habita em vós.

Todos os Mestres estão trazendo as condições
para que todos possam reagir e sair da estagnação.
Agora cabe a cada um a responsabilidade desta união
com a alma; não deveis esperar milagres e nem al-
guém que vos tire da estagnação e liberte a vossa
alma. Cabe a cada um a sua própria libertação, assim
como o rompimento com os grilhões, com as prisões
que criou na vida.

Não espereis que alguém vos liberte, as Leis4

não o permitem; procurai unir-vos ao Mestre da vos-
sa alma e pedir o seu auxílio, como também ao Ser
Angélico do vosso espírito.

Existem muitas coisas para realizardes, mas
para isto deveis trabalhar internamente, de modo que
possais experimentar essa verdade, essa Luz, essa
força que reside dentro de vós, e vivenciá-la no dia-
a-dia. Portanto, irmãos e companheiros, abri vossos
Santuários e libertai vossas almas.

Que a Luz e a Força estejam para sempre em
cada um de vós!

GOTAS DE LUZ
Entre os obstáculos que surgem em vossas vidas, uns são colocados para vos provar, são testes que

precisais vencer para chegar à Luz; outros são colocados por vossas personalidades para impedir que alcanceis
a Luz.

Diz um provérbio chinês que “atrás de toda a montanha existe um novo horizonte para desco-
brir e um sol para nascer”. Deveis vencer os obstáculos das vossas vidas, escalar as montanhas das vossas
personalidades para vislumbrar os vastíssimos horizontes da mente superior, para que o sol interior possa
nascer em vossas almas e corações.

Não deveis esmorecer! Se julgais que os obstáculos são grandes e as montanhas muito altas para
ser escaladas lembrai-vos de que elas têm as dimensões e a altura dos vossos medos, das descrenças, da falta de
fé, da falta de coragem e de determinação. Dentro de vós habita o vosso Deus Interno, é com Ele e Nele que deveis
vos aliar, vos fundir, para que juntos possais vencer todos os obstáculos e ultrapassar todas as montanhas.

Não vos apegueis a nada que é finito mas buscai tudo que possa vos levar rumo ao infinito. O
universo está dentro de vós porque estais dentro do universo; tendes que vos conscientizar e compreender o
vosso universo interno para chegar à consciência do próprio universo. Deveis encontrar Deus-Pai Criador
em todas as células, moléculas e átomos dos vossos corpos, em cada pedacinho do vosso alimento, em cada
gota de água que bebeis, na flor que olhais, no pássaro que voa, na pedra que pisais, no vento que vos beija
e, simultaneamente, sentir Deus-Pai em tudo e com Ele vos integrar, pois só através da verdadeira união
chegareis ao amor e só através deste à Luz. A Luz está no verdadeiro amor, assim como o verdadeiro amor
está na Luz.

Vossas vidas não são mais do que pequenas gotinhas d’água que anseiam voltar ao mar de onde
são originárias. E esse grande mar é Deus-Pai Criador. Vós sois a essência do mar na gotinha; por isso, sois
deuses na busca de, também um dia, ser um grande mar. Deveis vos conscientizar da vossa pequenez como
gotinhas e quando tiverdes a consciência plena como gotinha, chegareis à essência e então sereis o mar.5

CONFÚCIO

5 Do livro a ser lançado: “Esoterismo Aquariano - A Sabedoria Universal dos Mestres”- por: Henrique Rosa e Lourdes Rosa.

MESTRE CONFÚCIO
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Canalização de Eliana VitaMESTRA ROWENA

Que a Luz Maior derrame sobre vós as ener-
gias Crísticas que dinamizarão vossas almas! Que a
força Crística unifique o amor para realizar a ação
grupal, dentro do compromisso assumido por cada
alma, de acordo com a diretriz do Cristo Solar!

Nós instruímos a alma e a orientamos,
direcionando-a para a execu-
ção de suas funções reais.
Acompanhamos cada um de
seus passos, levando-a a Tem-
plos e locais onde aprende e se
encaminha para a Grande Re-
alização.

Quando almas entram
em ação, armazenam riquezas
Divinas que são depositadas
nos seus Santuários, à medida
que as personalidades se sin-
tonizam com suas diretrizes.
Isto se traduz numa correspon-
dência nos santuários em for-
ma de harmonia e equilíbrio;
a grande beleza do universo da
alma, do universo divino, se
reflete na paz, na busca da re-
alização, no exercício do ser-
viço à Luz incessantemente.

Deveis refletir essa
Luz de modo que possais
vivenciar nos planos mais densos as energias superi-
ores conquistadas por vossas almas. A alma traz con-
sigo toda a orientação e toda a sabedoria conquista-
da em múltiplas vidas passadas. Através desse co-
nhecimento podeis compreender melhor o vosso uni-
verso interior, o universo que vos dá o sentido da
verdadeira vida que reside em vosso interior, daque-
la ação e participação no plano divino que se perpe-
tuarão na eternidade.

A ação de uma alma unifica, dinamiza e man-
tém para a eternidade gotas do amor divino que serão
somadas e unificadas a uma força ainda Maior. Isto vos
leva ao sentimento de que a vida terrena é passageira,
de que toda matéria se desfaz e que somente essas gotas
divinas de realização encontram a eternidade, o que vos
direciona a colher as respostas para suplantar cada difi-
culdade encontrada no plano físico.

Precisais verticalizar6 vossas vidas para que
a razão de toda ação seja o rumo à Luz e à libertação.
E assim, vos sintonizareis com a essência divina que
habita em cada irmão, em cada ser, e na unidade
conseguireis realizar ações que beneficiarão o uni-
verso interior de todo ser numa unificação com um
universo divino ainda maior, onde a realização será

múltipla, onde a expansão será plena, onde tereis a
consciência do amor divino dentro e fora de vós.

O espírito traz consigo essências que são
movimentadas e entram em ação através da alma e
em todos os seus planos. Deveis aproveitar a oportu-
nidade desta encarnação neste momento cíclico pla-

netário, quando o espírito está
impulsionando na alma forças
que penetrarão nos planos
mais densos da matéria, onde
tendes a chance de receber da
alma estas forças que estão
interpenetrando todos os cor-
pos, agindo em função do
Mundo Búdico para a realiza-
ção do divino dentro e fora de
vós.

Esta é a verdadeira
vida que se expandirá, aos
poucos, nas essências de todos
os seres e em todos os planos
do planeta. Portanto, deveis
caminhar na mesma direção,
rumo à Luz; só assim conse-
guireis alcançar a felicidade, a
beleza e a harmonia que
buscais interiormente. Haverá,
sim, uma liberação das dificul-
dades, uma liberação dos blo-
queios. Vossas almas constitu-

em-se em fiéis aliadas de vossas personalidades, no
sentido da vida superior; por isso, dão todo o respaldo
para a conquista real da vida no plano físico.

Descobrireis a beleza do amor divino e a ele
conseguireis corresponder no serviço à Luz Maior;
podereis conscientemente trabalhar em todos os pla-
nos e, unidos à Luz Crística, libertar o planeta das
sombras, movimentar as essências depositadas em
todos os Santuários de todos os reinos. Vivereis a
vida real, vivenciareis o eterno; isto vos trará a gran-
de satisfação de ver emergindo dentro e fora de to-
dos os seres a revelação do Grande Amor do Pai, da
Mãe e do Filho. Estareis dentro da unidade e ao mes-
mo tempo movimentando-a, porque a Força Trina
estará em movimento dentro do vosso ser.

As energias trinas liberam muitas energias
internamente, desbloqueando tudo o que constitui
barreira e expandindo as essências para que assim
todos possam trabalhar junto à Hierarquia.

Em união com o Cristo, um discípulo pode
auxiliar a dinamizar as energias trinas, de modo que
as energias búdicas atinjam todos os planos da maté-
ria para viabilizar a grande manifestação Crística. É
assim também que um discípulo consegue refletir as
energias de seus Santuários nas suas ações, palavras,
idéias e sentimentos, contribuindo para a ação de
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divinizar a matéria. Ele participa da gran-
de alegria de viver eternamente, de amar
fortemente em unidade com todos os se-
res de todo o universo. Compreende a
beleza de todos os planos e sabe mani-
festar o amor e a unidade em relação a

cada plano.

A verdadeira criatividade de um discípulo
acontece quando consegue se fundir com a Essência
Criativa de Deus-Mãe e com a Essência Crística que
movimenta a vida dentro e fora da forma. Esta é a
grande realização da alma.

A alma, em unidade com todos os seres superi-
ores, trabalha intensa e alegremente por todos os seres
do planeta. Resta a cada um de vós aproveitar a chance
de transformar vossas personalidades em fiéis aliadas
da alma e do trabalho de amor universal para que con-

tribuam e consigam exercer a função que lhes cabe.

Deveis vos esforçar no sentido de não perde-
rem todas as chances que possuís a fim de impulsio-
nar a personalidade para os objetivos do caminho da
vossa alma, de modo que, em uníssono com a alma e
com o espírito, verticalizeis os corpos, numa ação de
unidade com todos os reinos e com todos os seres
superiores.

Buscai a expansão das energias da vossa alma
para que, juntos, possamos realizar o Grande Plano e
em unidade com todo o Universo.

Que a Essência Crística mobilize o vosso ser!
Que o Grande Amor Divino dinamize interiormente
em vós as energias Crísticas!

Que assim seja!

Que a Força de Deus-Pai esteja
viva dentro de vós! Que haja uma expan-
são contínua da vontade, do Amor, da
Sabedoria, da Inteligência, da Consciên-
cia, da Fraternidade!

Sabeis que a Terra entrou numa Nova Era que
será regida pelo Terceiro Aspecto do Logos, ou da
Trindade, como se refere o mundo Cristão, ou Deus-
Mãe. Assim, os próximos 2.166 anos, mais ou me-
nos, serão regidos pelas tônicas do Terceiro Aspecto,
ou seja, o aspecto feminino do Criador.

Para que Deus-Mãe surja mais uma vez é pre-
ciso que Deus-Pai ¾ o aspecto masculino de Deus
¾ também se faça presente, pois só há Deus-Mãe
forte quando há também um Deus-Pai forte. Isto pode
parecer estranho, mas não é, o Terceiro Aspecto da
Trindade, como sabeis, rege a mente, a inteligência,
a palavra, a comunicação, a sensibilidade, o aspecto
amor fraternal em todos os seus níveis, mas uma
mente e uma inteligência desenvolvidas, uma cons-
ciência expandida, necessitam de uma vontade ex-
pandida. É preciso que o princípio da vontade no ho-
mem e na mulher estejam fortes.

Não há uma mente desenvolvida se não há
uma vontade forte, senão a mente torna-se influenci-
ada por todas as formas externas que certamente a
escravizarão. Uma mente e uma alma libertas preci-
sam da vontade que direciona para a sabedoria, que
direciona para a inteligência com consciência, com
amor, com ordem, com disciplina, com liberdade.
Talvez essa tenha sido uma das falhas do ser humano
porque se tivesse uma vontade desenvolvida, certa-
mente há muito teria ampliado suas capacidades. En-
tão, não teria perdido a sua liberdade, não teria se dei-
xado escravizar nem ser conduzido por doutrinas, mé-
todos criados pelas personalidades humanas em nome

Canalização de Henrique RosaMESTRE EL MORYA
de Deus, ou de uma força superior qualquer, que de fato
escravizou, manipulou e matou inocentes.

Jamais uma Força Divina, seja Ela do primei-
ro, segundo ou terceiro aspectos, ou usando palavras
mais ocidentais, Pai, Filho, Espírito Santo ou Mãe,
colaboraram para privar a liberdade de consciência,
a liberdade de pensar, a liberdade de expressão. Con-
tudo, ao longo da história da humanidade, muitos se
utilizaram daquilo que é sagrado, divino, para im-
por, manipular e seduzir.

Tudo o que priva a liberdade de expressão, de
sentir, jamais terá qualquer força da Luz, ou do bem,
ao contrário de todos aqueles que na história do homem
pautaram suas vidas pela defesa das liberdades reais e
fundamentais, e de cada um seguir aquilo que sente,
buscar aquilo que acha que é bom para a sua evolução, e
a de seus familiares, amigos, companheiros.

Então, essa Nova Era de manifestação das
Forças de Deus-Mãe surge para que o ser humano
possa realmente libertar-se. Para isto, é preciso que
expanda as Forças Criativas de Deus-Mãe dentro de
si mesmo. As Forças de Deus-Pai estão vindo junta-
mente com as de Deus-Mãe, numa atuação secundá-
ria, porque a atuação principal nesta Era Aquariana é
de Deus-Mãe e não de Deus-Pai, mas Ele vem liber-
tar seus filhos também, dar-lhes a vontade de modo
que tenham ordem, disciplina em suas vidas e sai-
bam, realmente, de onde vieram, o que fazem e para
onde vão, com quem têm de caminhar, enfim, que
sejam donos da sua vida, do seu próprio caminho,
e não se deixem mais conduzir por cegos que condu-
zem outros cegos.

Nestes últimos milhares de anos, espiritual-
mente falando, a Terra tem sido um mundo de cegos.
Alguns cegos acham que já vêem tudo e conduzem e
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MESTRE EL MORYA
têm conduzindo outros cegos, mas para
onde? Para as guerras? Para a fome?
Misérias? Desigualdades de todos os ti-
pos? O mundo que hoje tendes é um
mundo feito por quem?

Pelas religiões, pelos sistemas políticos, pe-
los sistemas econômicos, é esse o mundo que fize-
ram. Então, vamos crucificá-los? Não! Ninguém tem
que crucificar ninguém! Erraram porque não sabi-
am, pecaram porque desconheciam.

É preciso libertar os sistemas religiosos, po-
líticos, econômicos para que tenham uma visão da
humanidade como um todo, para que os princípios
de liberdade, igualdade, fraternidade sejam coloca-
dos a serviço de todos. Isto já está começando, pois
atualmente há o diálogo, é possível falar, é possível
escutar, discordar, buscar, sem que ninguém tenha
em risco a sua própria vida física.

Há uma revolução diante dos vossos olhos, a
revolução da consciência e da mente, da libertação de
Deus-Pai e de Deus-Mãe dentro do ser humano, e só
assim sereis livres. Sois a representação e a manifesta-
ção de Deus-Filho, jamais podereis ser livres se Deus-
Pai e Deus-Mãe continuarem prisioneiros dentro de vós.

Muitas pessoas confundem vontade, senti-
mentos, liberdade e até o que é viver. Se Deus Trino
e Uno criou o universo e vos criou, para que o fez?
Para todos sofrerem? Para grande parte viver na mi-
séria? Matarem-se? Escravizarem-se? Não! Esse não
foi o mundo que o Criador fez, jamais o faria. Tam-
bém não fazeis esse mundo quando criais vossos fi-
lhos. Não os criais para que matem, para que sofram;
criais para que tenham paz, tenham realizações, se-
jam felizes de fato. Se um pai e uma mãe desejam
isso para seus filhos e trabalham, às vezes, ardua-
mente para que eles tenham tudo isto, imaginai Deus-
Pai e Deus-Mãe!

Este mundo foi criado à semelhança do ho-
mem, não de Deus. Jamais Deus-Criador7  faria uma
coisa destas. É por esta razão que as Forças Cósmi-
cas de Deus-Pai, de Deus-Filho e de Deus-Mãe estão
vindo em socorro da Terra, de todos os seus filhos
que estão nesta Escola planetária evoluindo8 , para
libertá-los, para expandir os atributos, os poderes sa-
grados e divinos que colocaram dentro de cada ser.

São estas forças que precisais buscar. Tendes
que buscar Deus-Pai, Deus-Filho e Deus-Mãe, não
nos altares, mas na vossa natureza interna, dentro de
vós. Sois o Templo Vivo de Deus Trino e Uno. Eles
vêm purificar, limpar vossos Templos, para se mani-

festarem através de todos os seus Filhos; assim, a
dinâmica da vontade, da ordem, da consciência, da
mente, do amor, da sabedoria, está cada vez mais se
alicerçando e se expandindo dentro dos seres huma-
nos, fortalecendo-os.

Aqueles que têm uma sensibilidade maior e
têm uma consciência maior, já estão percebendo esta
enorme revolução da consciência e da mente que a
humanidade, como um todo, está vivenciando, e es-
tão respondendo positivamente às forças de Deus-
Pai, de Deus-Filho, de Deus-Mãe. E são estes que,
na medida em que expandirem o sentimento, a men-
te, a consciência e as energias da alma, farão as Divi-
nas Obras, cumprindo o Grande Plano, para que o
máximo de almas da Terra penetre definitivamente
no Reino Divino, regresse à Divina Casa. Este é um
trabalho tanto individual como coletivo.

Na medida em que grupos de buscadores se
unificam, se fortalecem em todas as nações da Terra,
torna-se mais rápido, mais fácil que as evoluções in-
dividuais progridam e mais rapidamente caminhem,
torna-se também cada vez mais fácil construir cami-
nhos alternativos a fim de que as almas com suas perso-
nalidades possam se libertar e chegar à comunhão com
Deus-Pai, Deus-Mãe e Deus-Filho. Se fizerdes um es-
tudo destes últimos 100 anos da história da humanida-
de, vereis que a mente do homem evoluiu muito, mas
que a sua vontade evoluiu também.

O ser humano, hoje, já não se deixa coman-
dar tão facilmente por outros homens, não têm tanto
medo dos “bichos-papões” que as religiões criaram
para que não pudesse evoluir e se libertar. Hoje ele é
cada vez mais senhor da sua vida, do seu destino,
graças à expansão das Forças de Deus-Pai, Deus-Mãe
e Deus-Filho. O Santuário Cardíaco, onde a Chama
de Deus-Filho está, e o Santuário Laríngeo, um dos
santuários das Forças de Deus-Mãe, estão cada vez
mais fortes, e o Santuário da Mente9 , onde estão as
Forças de Deus-Pai, está cada vez mais desenvolvi-
do, mais firme. É isto que deveis olhar, pesquisar,
estudar, vivenciar.

Passais por uma grande oportunidade, neste
momento evolutivo, de vos libertar, de vos expandir
e de trabalhar espiritualmente nessa libertação e ex-
pansão. Podereis servir às Forças Divinas, para que
outros tenham as mesmas possibilidades de um des-
pertar para a Nova Vida, libertando a mente, a cons-
ciência e a alma.

Não importam os caminhos que as personali-
dades resolveram seguir, o Caminho das almas é um
só, a Luz. O objetivo e o fundamento de toda alma é
chegar à Luz, é fundir-se com a Luz, assim, ela pro-
cura conduzir a sua personalidade para a Luz. A
alma só será livre se sua personalidade também for

7 Para a Ciência Esotérica, Deus Criador é Trino e Uno, composto
por três Aspectos, ou seja: Pai, Filho e Mãe, ou Espírito Santo.

8 Para os Mestres de Luz, os planetas são escolas por onde o
espírito e a alma passam, no seu aperfeiçoamento e evolução,
rumo ao Deus Criador Cósmico.
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livre, só se expandirá se a sua personalidade se ex-
pandir, só será forte se a sua personalidade também
for forte.

Uma alma forte necessita de uma personali-
dade forte, e por personalidade forte refiro-me àque-
la que compreendeu que é o instrumento de sua alma
e que, portanto, nela precisa haver ordem, discipli-
na, num trabalho árduo para seguir as diretrizes da
alma. Esta, para nós, é uma personalidade forte, aque-
la que está sintonizada completamente com a razão
de ser de sua
existência, a
alma.

A perso-
nalidade só
existe porque a
alma existe, e
uma personali-
dade forte com-
preende isto,
tem consciência
e trabalha para
que a alma cum-
pra rigorosamen-
te as suas tarefas
e missões nesta
vida. A persona-
lidade chegará
àquele ponto em
que terá consci-
ência de que a
alma, por sua
vez, é o instru-
mento do Espíri-
to, o Deus em
vós, e que cum-
pre rigorosamen-
te as diretrizes de
seu Espírito, por-
que Deus está no
Espírito10, o
Deus-Trino e
Uno que é Pai,
Filho e Mãe. É
essa Força Divi-
na que habita em
cada Espírito que quer se manifestar através de vos-
sas almas e personalidades para que a Grande Obra
Divina para a Terra se cumpra, para que o Grande
Plano se realize na Terra. Esta é a razão fundamental
da existência de qualquer alma encarnada ou
desencarnada neste Sistema Planetário, ou seja, evo-
luir para se libertar, para servir à Vontade Divina, ao
Amor Divino, à Inteligência Divina.

Deus-Pai, Deus-Filho e Deus-Mãe manifes-
tam-se através de seus filhos, dando-lhes a plena li-

berdade para agir como melhor discernirem, desde
que não transgridam as Leis Criadas por Eles. Infe-
lizmente, o ser humano vem, sistematicamente, trans-
gredindo suas Leis; é por esta razão que as Forças de
Deus-Pai, Deus-Filho e de Deus-Mãe estão retornan-
do à Terra, numa Nova Ação para direcionar seus
filhos, para instruí-los e mostrar que necessitam des-
pertar as enormes potencialidade divinas, sagradas,
que residem na alma e no Espírito.

A Era Aquariana marcará, realmente, uma
grande virada na
evolução deste
Sistema Planetá-
rio; praticamente
é o surgimento
de uma Nova
Terra, de um
Novo Céu e de
uma Nova Vida,
como os profetas
da Antigüidade
viram.

Todas as
almas encarna-
das em todas as
nações têm a
oportunidade de
participar dessa
Obra, desse Pla-
no e do surgi-
mento da Nova
Terra, do Novo
Céu, da Nova
Vida.

Urge que
vos prepareis
para o trabalho,
que os vossos
santuários divi-
nos e os vossos
canais espiritu-
ais sejam desen-
v o l v i d o s ,
redespertados,
de modo que

tenhais plena consciência do que deve ser feito, do
que estais realizando. Todos os Mestres e todos os
Seres de Luz que vêm a esta Escola objetivam vos
preparar, tornar-vos fortes nos princípios da alma e
do espírito, despertar as vossas potencialidades, a fim
de que Deus-Pai, Deus-Mãe e Deus-Filho sejam li-
bertos nos vossos corações, nas vossas mentes e cons-
ciências, e vos possibilitem participar conscientemen-
te desse Grande Plano, nessa Grande Obra, nos aju-
dando para que possamos, juntamente convosco e
com muitos outros espalhados pela Terra, trazer de
volta ao plano físico as Forças libertadoras e expan-
sivas de Deus-Pai, de Deus-Filho e de Deus-Mãe,
sem fantasias, sem dogmas, sem donos da verdade,

10 Bíblia: “Deus é Espírito, e importa que os que O adoram O
adorem em espírito e em verdadae.” – “João 4:24”.
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sem que ninguém se ache privilegiado ou
o porta-voz, de modo que cada um tenha
acesso direto e consciente a todos esses
Seres, a todas essas Forças, e que saibam
que tudo isto é real, pela própria experi-
ência, porque se entregaram e

vivenciaram a comunicação conosco e com outros
seres, e não porque dissemos, não porque leram ou
porque alguém o afirma.

Este é outro fundamento e objetivo de toda
alma encarnada e desencarnada na Terra: ajudar a
libertar nos corações, mentes e consciências a ver-
dadeira força viva de Deus-Trino, não importa a re-
ligião, a seita, a crença, a organização política, reli-
giosa, econômica, cientifica, social a que pertençam.
Estamos falando dos Filhos da Luz que estão prisio-
neiros na Terra, estamos falando da libertação de
seus espíritos, de suas almas, de suas mentes, de suas
consciências.

Deus-Pai, Deus-Filho e Deus-Mãe estão vin-
do em socorro de Seus filhos que buscam a liberta-
ção, que querem construir Suas Obras mas estão im-
pedidos por terem se deixado escravizar, estão com a
mente, a consciência e os sentimentos aprisionados
a muitas ilusões, a muitos dogmas e condicionamen-
tos, e agora anseiam por essa verdadeira e fundamen-
tal liberdade.

Se não lutardes pela vossa libertação, ilumi-
nação, expansão da vossa consciência, mente, e pela
unificação da vossa personalidade, do eu inferior com
o Eu Superior e com o Eu Divino, quem poderá fazer
isso por vós? Um salvador? Um disco voador?

Não!

Se alguém possuísse esse poder, com certeza
já teria vos libertado e evitaria que ocorressem guer-
ras, fome e miséria nesta humanidade. A libertação,
a salvação e a iluminação, como tantas vezes disse-
mos nesta Escola, é uma conquista individual. Aque-
les que já se libertaram, iluminaram, se salvaram,
estão ajudando a humanidade, doando a sua experiên-
cia, trazendo a sua sabedoria e ajudando em todos os
setores da vida humana. O que nós, Mestres,
vivenciamos espiritualmente, estamos doando, assim
como a nossa sabedoria resultante de nossa experiên-
cia, dos erros que cometemos quando estávamos encar-
nados.

– Mas para que estamos vos dando isto?

Para que possais vos libertar mais rápido, para
não cometerdes tantos erros e não sofrerdes mais,
para que sejais livres, de fato. Livres no espírito, na
alma, na mente e na consciência. E que fique bem
claro: essa liberdade é a liberdade de manifestar a
Força Criadora que vos criou, Deus-Pai, Deus-Filho
e Deus-Mãe, ou seja, ser o que sois em essência.

Muitos pronunciam “Eu Sou” sem saber que
representa a manifestação de Deus, que está dentro
de vós, que vos criou “à Sua imagem e semelhança”,
e esse Deus é Trino, é Uno, e é Trino porque a unida-
de é trina, manifesta-se como Deus-Pai, manifesta-
se como Deus-Filho, manifesta-se como Deus-Mãe,
mas é uma só unidade trina. É essa manifestação que
tendes que vivenciar no “Eu Sou” e não apregoar fra-
ses, orações, palavras das quais nem possuís consci-
ência, sem saber do que estais falando, simplesmen-
te repetindo. Não é pela repetição de mantras, ape-
los, evocações e afirmações que vos libertareis.
Podeis até ir atrás daquelas pessoas que vos ensina-
ram para ver se elas são livres, se são iluminadas, se
se salvaram. Vereis que não.

O terceiro milênio está aí e vem trazendo uma
Deus-Mãe forte. Desta vez os sistemas religiosos não
vão enclausurá-la, não! Nem a expulsarão da Terra,
como já fizeram antes ou imaginaram fazer. Escraviza-
ram-na nos seus corações, em suas mentes. Deus-Pai e
Deus-Mãe virão juntos com Deus-Filho para que as
consciências, os sentimentos, as mentes, as almas e os
espíritos se libertem definitivamente e de uma vez.

– E por que estão fazendo isso?

Porque uma parcela significativa de almas que
evoluem na Terra, vida após vida, se sacrificou, se
preparou, se desenvolveu para trazer de volta à Terra
essas Forças Divinas, Sagradas, para dentro dos San-
tuários Cardíacos, Laríngeos e Mentais.

Houve épocas, conforme a mitologia e as len-
das descrevem, em que os Deuses viviam entre os
homens. Isto é uma alusão às Forças de Deus-Pai, de
Deus-Filho e de Deus-Mãe que naquela época esta-
vam presentes, e todos eram conscientes delas por-
que com elas se comunicavam diretamente, sem in-
termediários. A Luz habitava o interior dos homens,
hoje as trevas habitam o interior dos homens; por
isso, a maldade, os ódios, os rancores, as invejas e
todo jogo de forças inferiores estão estabelecidos den-
tro do homem. E essa parcela de almas de que vos
falei lutou e se libertou, trouxe de volta para os Tem-
plos Internos as Forças de Deus-Pai, de Deus-Filho
e de Deus-Mãe. É dessa Nova Luz que o Cristo
Maitreya  é portador e que entrará nos Templos e em
seus Santuários que representam os corpos huma-
nos; ela está expulsando, aos poucos, as trevas que
estão dentro deles. Esse também é o fundamento e o
objetivo da vida de hoje, e de todos aqueles que cons-
cientes disto têm a tarefa de se transformarem inter-
namente, se transmutarem e se renovarem, ou seja,
de trabalharem arduamente nesta religação com a
alma e com os níveis superiores da vida e da evolu-
ção. Estes precisam se unir a outros ou a grupos para
se auto-ajudarem e ajudarem os outros a serem li-
vres, de maneira que dentro de seus Templos Inter-
nos as trevas sejam expulsas, a Luz inunde seus co-
rações, suas mentes, e o Verbo de Deus-Mãe possa
fluir através de suas palavras, de suas atitudes, de
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uma preparação antes, escolham um local tranqüilo, façam um bom
relaxamento, concentrem-se em seu chakra cardíaco, depois sigam
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seus sentimentos.

É a Grande Batalha que alguns
profetas chamaram de a Grande Batalha
do Armagedon, e que está se dando des-
de o início deste século dentro do homem.

Se pesquisardes sobre o que o ser humano destruiu
neste século não encontrareis época semelhante, nem
no tempo negro Atlantiano. Ele conseguiu superar
tudo, e essa sede de destruição gratuita, que é uma
ação das forças negras que estão dentro de si, têm,
definitivamente, que sair da Terra, primeiro da Terra
interior10, depois da Terra exterior. Esta é uma luta
de todas as almas, estejam em que plano ou dimen-
são estiverem na Terra, é um compromisso que todas
as almas têm.

A Terra, como Ser Planetário que é, não atraiu
força negra alguma, foram os homens que a atraí-
ram, que a criaram. Se tendes corpos físicos é por-
que a Mãe Terra vos deu estes corpos, e o mínimo
que podeis fazer por ela é parar com essa destruição,
interna e externa, trabalhando para que a Luz de Deus-
Pai, de Deus-Filho e de Deus-Mãe Cósmicos retornem
à Terra, dinamizem todos os que vivem e evoluem nes-
ta Escola Planetária que chamamos de Terra. É um tra-
balho de todos para todos, em favor de todos. Quanto
maior for a expansão da consciência, da mente, da sen-
sibilidade e do sentimento, e quanto mais forte a fusão
com a alma, com os Mestres de vossas almas, com os
Seres Angélicos, Energéticos, com os Mestres Cósmi-
cos, melhor e mais rápido poderemos expulsar as for-
ças de destruição que atuam dentro e fora do homem.

Muito já se escreveu, muitas técnicas já fo-
ram dadas desde os meados do século passado, e nes-
tes últimos vinte anos muitos Mestres em todos os
países, através das canalizações conscientes — es-
tou falando das verdadeiras —, vêm dando
ensinamentos, orientações. E o que o ser humano está
fazendo disso tudo? Está se libertando mesmo? Está
ajudando outros a se libertarem?

O que estamos vendo não é isto. Muitos usa-
ram tudo isto para tentar manipular e escravizar ou-
tras pessoas. E todos esses ensinamentos dados em
qualquer parte da Terra são para libertar a consciên-
cia, a mente, o sentimento do homem, fazer com que
seja Mestre de si próprio, caminhe com seus própri-
os pés, seja um Filho da Luz, um ser livre que traba-
lha para ajudar seus irmãos a se tornarem livres, cons-
cientemente livres, e assim, retornarem à Luz. Esse
trabalho se dinamizará muito mais com a aproxima-
ção e com as manifestações das energias de Deus-
Mãe, de Deus-Filho e de Deus-Pai.

Estas forças estarão mais dinamizadas den-
tro de todos aqueles que, realmente, buscam a Luz
para se libertarem e para ajudar os outros a se liber-
tarem. Essa é a verdadeira ação grupal aquariana,

da liberdade, da igualdade, da fraternidade, com or-
dem, disciplina, com Amor Crístico, baseada e se-
guindo todas as Leis que o Criador fez para que mais
rápido seus filhos retornem à Casa dos Divinos Pais.

E é isto que hoje vamos procurar vivenciar, mais
uma vez. Vamos juntos nos sintonizar com as Forças de
Deus-Pai, cosmicamente representadas no Grande Sol
Central, bem no centro da nossa galáxia. É lá que bus-
caremos as energias de Deus-Pai, para que vos fortifi-
quem, vos dêem uma vontade mais forte, uma mente
mais forte, uma consciência mais forte, a fim de que
possais encontrar dentro de vós o vosso próprio cami-
nho, a vossa própria verdade, e tenhais a consciência e
a compreensão da vida eterna.

Neste momento, preparai-vos11. Canalizare-
mos estas energias para todos vós.

Que vossos corações, mentes, consciências e
almas voltem-se para as Forças de Deus-Pai!

Que as Energias Cósmicas de Deus-Pai, que
vêm do centro de nossa Galáxia, onde presentemen-
te evoluímos e servimos, desçam para a Terra, para
toda a humanidade, para todos vós.

Abri vossos corações! Recebei em vossos co-
rações, nas vossas consciências, mentes e almas as
Forças de Deus-Pai. Acompanhai mentalmente mi-
nhas palavras como se fossem vossas.

A Ti, Pai, pedimos! Perdoa os nossos er-
ros, por termos esquecido quem és, por termos
usado Teu verdadeiro Nome em vão. Estávamos
perdidos e Te encontramos, Te encontramos por-
que Tu nos encontraste mais uma vez, pois sem-
pre olhaste por todos nós.

Faze com que nossos espíritos, mentes e al-
mas, consciências, sentimentos sejam fortes, como
Tu És Forte. Faze com que todos nós, Mestres e
discípulos, seres humanos de boa vontade, Anjos
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e Seres Energéticos, sejamos instru-
mentos da Tua Vontade, pois Tua Von-
tade quer a libertação de todos os Teus
filhos, quer que sejamos como Tu, seres
criadores, divinas e sagradas criaturas.

Que o Teu Raio Azul da vontade penetre
em todos os corações, tanto dos que estão aqui pre-
sentes em plano físico, em plano astral, em plano
mental e em plano búdico, como no coração de
todos os seres humanos! Liberta os santuários car-
díacos, liberta Teu verbo em todos os Teus filhos,
liberta a mente!

Liberta-nos, Pai, para que possamos ser-
vir às Tuas Obras, como também às obras de Deus-
Mãe e às de Deus-Filho!

Que a Tua Luz, os Teus raios, vindos do
coração da nossa galáxia, penetre em todos os co-
rações!

Tu, que dás vida a todas as constelações,
estrelas, planetas de nossa galáxia, faze-nos Teus
dignos filhos.

Que a Tua Luz, a Luz de Deus-Filho e de
Deus-Mãe sejam despertadas definitivamente em
todos os nossos irmãos nesta escola planetária,
para que tenham a consciência e a compreensão
de que somos uma enorme família, que saiu de
Tua Casa e que se perdeu, se esqueceu de Ti. Ago-
ra, muitos querem regressar à Tua divina Casa.
Faze-nos fortes! Que a nossa vontade seja a Tua
vontade, que o nosso amor seja o Teu amor, a nos-
sa sabedoria a Tua sabedoria, a nossa inteligência
a Tua inteligência, a nossa compreensão a Tua
compreensão, o nosso perdão o Teu perdão, a nos-
sa misericórdia a Tua misericórdia.

Liberta-nos! Que Tuas energias nos aju-
dem a libertar o nosso Santuário Cardíaco, o San-

tuário Crístico! Que o Verbo da Mãe faça com que
nossos Santuários Laríngeo e da Kundaline sejam
libertos e purificados! Que o nosso Santuário Men-
tal, em nosso chakra coronário, seja liberto, puri-
ficado, para que a Tua Força esteja em nosso San-
tuário Mental! Que a Força do Filho esteja em
nosso Santuário Crístico, o Cardíaco, de modo que
cada um se torne, de fato, Teu digno filho, um Fi-
lho da Luz, porque Tu só és Luz, Tu só és Amor,
Tu só és Sabedoria, Tu só és Doação!

Faze-nos fortes para vencermos as nossas
batalhas interiores e exteriores, ultrapassarmos
nossos abismos interiores e exteriores, subirmos
à montanha da alma, para que todos sejamos li-
vres!

Que a Tua Luz seja a nossa Luz, para po-
dermos Te ajudar a iluminar e libertar nossos ir-
mãos, nossos companheiros, para que encontrem
também o seu caminho interior, sua verdade interi-
or, e tenham a consciência de que a vida é eterna.

Senhor, faça-se a Tua vontade dentro de nós
e fora de nós, porque nós somos a Tua Obra! Que
sejamos dignos desta Obra, da Tua Vontade, do
Teu Amor, da Tua Sabedoria, da Tua Inteligên-
cia, da Tua Compaixão!

Que Assim Seja!

Que os trabalhos de hoje se encerrem. Que os
Mestres, Guias, Mentores, Protetores, Seres
Angélicos e Energéticos regressem às suas bases.

Ide para os vossos lares e irradiai através dos
vossos chakras e da vossa aura esses mesmos Prin-
cípios Divinos, que estão em Deus-Pai, em Deus-Fi-
lho, em Deus-Mãe, e que residem dentro de todos
vós também

Que a paz fique convosco!

(continuação do número anterior)

P. – As pessoas devem estar sem-
pre entregues a uma nova experiência? É possível
ter uma nova experiência, um novo estado de cons-
ciência?

JK. – É preciso ter cuidado com isso, pois
estes termos se prestam a confusão. Eu diria que as
pessoas devem estar em permanente vivência, para
terem uma nova vivência real. Por isso, você há de
reparar que todos os trabalhos desta escola são origi-
nais, não há dois trabalhos iguais, porque todos os
seres que nela estão empenhados, os encarnados e os

desencarnados, incluindo os que se libertaram defi-
nitivamente, têm uma consciência plena de que é pre-
ciso estar numa permanente vivência, para uma re-
novação e transformação permanentes, o que não
permite condicionar, nem deixa acomodar. Está sem-
pre surgindo uma nova palestra, um novo curso, uma
nova aula, uma nova experiência. Sempre! E esse é o
único meio de libertar a consciência, não passando
de um condicionamento para outro e sim quebrando
todos os condicionamentos, sejam eles quais forem.
Só assim a consciência, a inteligência, a mente se
libertam.

P – A totalidade do universo é um grande
mistério?
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JK .– Primeiramente não é mistério. E a tota-
lidade é uma forma de condicionar. Digamos que não
há totalidade, nem há mistério. Há uma transforma-
ção permanente. A união está sempre se expandin-
do. A força criadora, divina, sagrada, que rotuleis por
Deus, que vocês entendem por Deus, e que eu cha-
mo de força cósmica criadora inteligente, está numa
expansão e renovação constantes. No dia em que essa
força criadora parar, tudo desaparecerá. Ela não pode
parar mais. A totalidade é uma palavra inventada
pelos cientistas, para que todo mundo saiba que
são eles os que conhecem todos os segredos do
universo, isto por um lado, e por outro, o político,
é uma forma de os políticos acharem que são Deus.
Então, a palavra totalidade é uma ilusão. Porque
neste sentido totalidade representa fim, não é? E
não há fim! Por que não há fim? Por que não hou-
ve princípio.

P – Devemos dar brinquedos às crianças?

JK. –Você sabe por que os pais dão esses bi-
chinhos aos seus filhos? Sabe qual é a razão? Você
sabe que os brinquedos que os adultos dão às crian-
ças são para que as crianças não os chateiem.

P – Mas, e os bebês?

JK – Com os bebês é a mesma coisa. Por que
você dá um bichinho a uma criança? Para que não
chore, para que te deixe em paz. Se você não der
bichinho, mas falar a linguagem do sentimento, do
coração...

P – Ah!, mas ela não entende!

JK – Não? Quem não entende é você! Ela
está entendendo bem. A criança, quando nasce, en-

tende a linguagem do amor, do sentimento e das ener-
gias. Quando você pensa, ela vê as cores, compreen-
de você pelas cores que sua mente emite. Percebe?
Então, se o ser humano falasse, se se comunicasse
com a criança, não ficasse mudo, surdo, mas se co-
municasse de fato, em vez de arranjar um brinque-
do para a criança brincar, compreenderia que ele é
o brinquedo do filho. Que o filho brinque com ele!
Isto é comunicação.

P – É aí que ele começa a ter problemas?

JK – A criança começa a se condicionar, pois
os pais dizem: se você for bonzinho te dou um bichi-
nho. Eles estão trocando a estagnação da criança por
um prêmio, por um brinquedo. Se ele não faz birra,
não chora, se fica bonzinho, então ganha um prêmio.

P – O brinquedo como um estímulo, não é
bom?

JK – Numa criança, os seus sentidos estão se
abrindo para o mundo externo. Então, tudo em ex-
cesso é prejudicial. Os estímulos sonoros precisam
ser dosados, os estímulos visuais também. Os cinco
sentidos se ampliam e se aperfeiçoam à medida que
a criança cresce. Mais tarde, quando atinge três ou
quatro anos, precisa de brinquedos sim, mas brin-
quedos inteligentes. Tanto que hoje, pelos estudos
modernos, se sabe que os brinquedos inteligentes
estimulam os sentidos, a inteligência, estimulam os
dois hemisférios cerebrais. Esses são educacionais
verdadeiramente. Há alguns anos, quando eu ainda
estava no mundo físico, já havia estudos comprova-
dos sobre esse tipo de brinquedo, apontando que era
saudável, que não condicionava e que estimulava, ex-
pandia a inteligência da criança. Então, tudo que es-
timula a expansão da inteligência, da consciência, da
sensibilidade, isso é o que deve ser dado a uma cri-
ança. Mas a maioria dos brinquedos inibem a inteli-
gência, inibe a consciência, inibe a sensibilidade.

P – Então, não se deve dar brinquedos às
crianças?

JK – Não é bem assim. Depende do tipo de
brinquedo e da criança, mas o que eu disse é verda-
de, é a realidade. Existem estudos feitos por pessoas
muito conscientes e experientes nessa área e que já
comprovaram até cientificamente que isso é verda-
de, tanto que cresce no mundo inteiro a fabricação
dos brinquedos educacionais, inteligentes, e de acor-
do com as diversas faixas etárias. Esses estudos vêm
sendo feitos há uns trinta ou quarenta anos.

P – Esta semana saiu uma notícia sobre cri-
anças que aprendem matemática através da música.

JK – Isso existe há alguns anos, não é algo
novo. A música se desenvolve através do hemisfério
cerebral direito, e a matemática se desenvolve me-
lhor pelo hemisfério cerebral direito porque é abs-
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trata. Se você estimular a mente abstrata
através das artes, não só da música, mas
das artes em geral, você tem uma mente
predisposta a compreender e entender a
matemática. Compreende-se a matemá-

tica mais abstratamente do que racionalmente. Isso é
antigo.

P – Então, as artes desenvolvem o hemisfé-
rio direito?

JK – A arte desenvolve mais a mente abstra-
ta do que a concreta, ou seja, mais o hemisfério cere-
bral direito. E assim, tudo o que é relacionado ao
hemisfério cerebral direito se desenvolve também.

P – O senhor falou que o homem é um gran-
de conhecedor da verdade. Por que ele tem medo da
verdade?

JK – Porque a verdade é libertadora e
transformadora e ele tem medo de ser livre. Mas por
que tem medo? Porque ele é um ser condicionado e
acha que se deixar de pensar, morre. Acha que se
abrir mão de uma série de dogmas, fantasias, teorias,
não será mais um homem. Foi o que lhe ensinaram.
A verdade o faz livre. A liberdade verdadeira lhe dá
uma consciência e uma inteligência maiores, capa-
zes de levá-lo a perceber mais rapidamente os er-
ros dos sistemas religiosos e políticos que são co-
metidos contra a humanidade. No momento em que
tiver esse estado de consciência, essa vivência de
liberdade, terá que lutar contra tudo isso porque
não terá paz se continuar presenciando a destrui-
ção permanente da humanidade. Entendeu? Tem
dúvidas?

       – Não.

P – A consciência é uma parte da verdade?
Há uma consciência individual que é parte de uma
verdade universal total?

JK – A verdade não pode ser dividida em
partes. Hoje o homem pensa que é a totalidade de
tudo, e que a consciência é a totalidade da unificação
no homem. Não se pode pensar que a totalidade é a
unidade porque ela, realmente, não tem fim. Assim
também é a verdade. A verdade cresce, evolui, a ver-
dade se expande. Não há uma verdade total. A ver-
dade sempre será temporária hoje, amanhã já se ex-
pandirá. Por quê? Porque o que chamais de Deus tam-
bém está crescendo. A consciência de cada um faz
parte de uma consciência universal. Você se expande
e passa a ter consciência de outras consciências e vai
se unificando com elas. Há uma expansão de sua
consciência, mas essa expansão não tem um fim, não
é total. Quando você acha que chegou ao fim da ver-
dade, ao final desse estado de consciência, ela já se
expandiu.

P – Ela não é uma consciência individual até
uma certa parte da evolução?

JK – Ela é uma consciência individual den-
tro da unidade. Ela é individual, tem uma inteligên-
cia individual mas faz parte de uma unidade. Uma
célula do seu corpo tem inteligência, tem seu nível
de consciência celular e é uma célula individual, mas
faz parte de um conjunto maior. Ela não consegue
viver fora desse conjunto porque desaparece, mas o
conjunto também precisa dela para ser o conjunto.
Entendeu? A unidade só é unidade pela integração
de todos. Sem essas unidades individuais a unidade
maior não existe. Então, tudo é relativo. A verdade é
relativa. Mas é sempre renovadora, transformadora,
libertadora. Quando você atinge um estado de cons-
ciência que julga ser o limite, a consciência planetá-
ria ou unidade planetária, por exemplo, percebe a
consciência solar. Quando atinge a solar, toma cons-
ciência de outra, e assim por diante. Isto não acaba
nunca. Isso é o que se chama de vida eterna. Por que
chamam vida eterna? Porque não tem fim.

P – Pelo que eu estou ouvindo desde o iní-
cio, pensei comigo: o plano físico limita, ele é uma
parcela da verdade. Então, como vamos viver com
consciência, abrangendo tudo, se estamos viven-
do numa parcela? Depois, a personalidade não
está só no físico, mas também no astral e no men-
tal. E algo me ocorreu sobre o pensamento que o
Marcelo estava colocando, ou seja, que o próprio
pensamento limita, ele nos tira da verdade. E quan-
do agimos com a mente abstrata, quando vemos,
estamos na verdade e agimos com ela. Então me
veio uma resposta sobre o plano físico: ele é
limitador se vivemos com a consciência limitada.
Se vemos a natureza, o mundo físico, e perceber-
mos que um dia não é igual ao outro, um momento
não é igual ao outro, cada encontro favorece coi-
sas novas e assim, no decorrer de tudo que vive-
mos, conseguimos no plano físico expandir a cons-
ciência e viver parte dessa vida real que busca-
mos.

JK – Há pessoas que acham que a vida é o
plano físico. Outras acham que a vida é o plano
astral ou que a vida é o plano mental. Mas vocês
constituem a unidade dos planos: físico, astral,
mental, búdico, etc. A questão é que vivem parci-
almente no plano físico ao utilizarem só as energi-
as físicas inferiores, parcialmente no plano astral
ao se focalizarem só nas emoções inferiores, par-
cialmente no plano mental por terem desenvolvi-
do mais a mente inferior. Os níveis superiores des-
ses planos só agora uma parcela da humanidade
começa a desenvolver. Por isso, vocês estão divi-
didos, não há unidade em vocês. Para que haja
unidade, em primeiro lugar precisam viver simul-
taneamente a unidade física, astral, mental, como
uma coisa só, e não na consciência física, ou na
consciência astral, ou na consciência mental. Quan-
do os níveis físico, astral e mental estiverem uni-



Página 17 A SÌNTESE - Ano II no 6

A
 S

ÍN
T

E
S

E

DIÁLOGOS COM KRISHNAMURTI
ficados dentro de vocês, não haverá di-
visão. Entendeu?

P – Então, nossa maior ilusão é
acreditar que a vida física é tudo?

JK – É acreditar que a vida real se resume
no limitado mundo físico. Ele é apenas uma pe-
quena parcela do que vocês chamam de mundo da
forma. Vocês vivem na unidade da forma, que é
física, astral e mental. Não há três formas, mas uma
só. É como a história da montanha e do vale. Quan-
do estão no alto da montanha, o estado de consci-
ência mental, astral, físico é um só, por isso vêem
sempre a unidade do vale como um todo. Mas quem
está no vale só está no seu estado de consciência
físico, na sua inteligência cerebral. Quem está lá
em cima tem os três estados de consciência mais
unificados, por isso, sua inteligência é mais rápi-
da na observação e mais abrangente.

P – Quando vemos um ser humano, temos que
ver o corpo físico, emocional, o mental, a alma, e se
conseguirmos chegar também ao espírito?

JK – Esse é o ponto ideal. O ser humano é
a unidade disso tudo, ou seja, do físico ao espírito,
mas só vêem o estado físico, o estado emocional,
o estado mental, e julgam pelo que vêem no físi-
co, ou no emocional, ou no mental. Como estão
divididos, só conseguem ver coisas divididas. E
muitas vezes alguém está falando do seu estado
mental, mas vocês analisam num estado físico, ou
está falando do estado emocional e analisam num
estado mental. Então, fazem sempre uma análise
injusta dos outros. Para fazer uma análise a res-
peito do que uma pessoa está pensando ou dizen-
do, precisam ter uma visão do seu estado mental,
do seu estado emocional, do seu estado físico. Isso
é o mínimo. O ideal seria ver tudo partindo do es-
pírito, mas como não têm uma visão completa do
eu inferior, olham para uma parcela dele, não al-
cançam nem parcelas do eu superior.

P – Continuando nessa linha de raciocínio,
também seria incorreto aquele famoso hábito de nos
auto-analisamos?

JK – Para se auto-analisar você precisa es-
tar integrado com a sua consciência física, a sua
consciência astral, a mental, e com a consciência
da alma, aí pode fazer uma auto-análise, de fato.
Assim poderá analisar o seu eu inferior buscando
uma parcela do eu superior para lhe dar uma mai-
or precisão do estado destes níveis inferiores. Mas
as pessoas não fazem isso! Se fazem uma auto-
análise física, escondem o emocional, ou se fazem
uma análise do emocional, escondem o mental. Isso
não é auto-análise, é ilusão. Chamando ao irreal
de real não há condições de se fazer uma auto-aná-
lise. Para que isto seja possível é preciso estar uni-
ficado nos níveis físico, astral, mental e

búdico(alma). Contudo, quando alguém atinge essa
unificação não precisa fazer auto-análise alguma
porque já se encontra consciente de tudo, já está
no alto da montanha e vê as coisas dentro de uma
consciência de unidade, mesmo que essa unidade
seja parcial. Uma auto-análise se justifica quando
não há consciência, se há consciência não é neces-
sária pois quem tem consciência da sua unidade
sabe o que está certo e errado, sabe por onde ir e o
que deve realizar.

P – Mas, o eu inferior e superior são um só?

JK – Ambos são um só, mas o ser humano
pensa que são dois. Ele precisa unir ambos para ter
uma visão maior dele próprio.

P – É por isso que muitas vezes olhamos um
aspecto de alguém, por exemplo o emocional, e en-
xergamos de forma distorcida. Muitas vezes estamos
projetando o que não queremos ver em nós mesmos?

JK – Quando há esse estado de consciência
dividido, físico, emocional ou mental, você só con-
segue ver o que a sua consciência física quer ver ou
o que sua consciência emocional quer ver. É ilusó-
rio, pois não vê a unidade.

P – O conhece-te a ti mesmo é o mesmo que
uma auto-análise?

JK – O que é conhecer a si mesmo? É ter
consciência de si mesmo. Não é bem uma auto-aná-
lise mas um estado de consciência, um estado de aber-
tura da mente ou da inteligência. Uma auto-análise é
muito parcelada. Você vai analisar por parcelas. A
consciência analisa a unidade, ela vê todas as parce-
las. Na auto-análise você tem que fragmentar para
compreender. Então, o “Conhece-te a ti mesmo” é
mais uma expansão e uma libertação da consciência,
da mente, do que uma auto-análise propriamente dita.

P – Essa conscientização é um sentimento,
uma compreensão ou a conscientização acontece
antes do sentimento, da compreensão?

JK – Depende muito. Você pode ter um sen-
timento e uma compreensão seguidos de uma expan-
são da consciência, ou uma compreensão e um senti-
mento que dão origem à mesma expansão. Depende
de como inicia a experiência.

P – Na verdade é um critério? Há normas?

JK  – Criadas pelos homens. A consciência
da qual estamos falando não tem normas e está den-
tro de cada um. Ela é prisioneira dessas normas. Ela
precisa se libertar dessas normas.

Obrigado pela paciência, pela atenção e pela
oportunidade que me deram.
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É um processo de comunicação espiritual
consciente. Entre a alma e a mente-cérebro existe um
canal principal chamado no esoterismo oriental de
antakarana, que é como uma ponte entre planos,
mundos e dimensões diferentes. Quando corretamen-
te desenvolvido, e existindo uma espiritualização do
ser humano, o canal mental abre-se e através dele
são recebidos os ensinamentos, orientações e men-
sagens de sabedoria dos Seres de Luz.

Não se trata de mediunidade. A canaliza-
ção é sempre consciente e existe no momento da co-
municação uma expansão da consciência, do sentimen-
to, da mente e da vontade. Um verdadeiro canal deve
ser uma pessoa espiritualizada, com ideais superiores
de vida e de serviço aos Mestres e à Humanidade.

Através da canalização, os Seres que traba-
lham para a Luz Divina comunicam-se ou unem-se
com a alma do canal, que por sua vez através do
antakarana transmite a mensagem para o chakra
coronário (glândula pineal). Este passa os impulsos
energéticos inteligentes para o hemisfério cerebral
direito, que os envia para o hemisfério esquerdo onde
está a linguagem falada e escrita do canal e por meio
da qual a mensagem é descodificada na língua pátria
que o canal tenha armazenado na memória. Ao mes-
mo tempo, o chakra cardíaco recebe as vibrações
rítmicas dos sentimentos amorosos do Ser que está
se comunicando.

Tudo isto depende de muita prática, treino,
discernimento, um correto desenvolvimento espiri-
tual, grande entrega e transformação interior. O ver-
dadeiro canal é um servidor voluntário dos Mestres
de Luz ou Ascensionados e da Grande Fraternidade
Branca, também conhecida por Hierarquia Oculta
ou Governo Oculto do Mundo, por isso trabalha em
favor da evolução da humanidade e do planeta.

Todas as mensagens ou ensinamentos espiri-
tuais canalizados, sejam eles telepáticos, diretos, es-
critos ou gravados, devem ser lidos ou ouvidos em
sintonia com o coração, com o chakra cardíaco, e
não com a mente racional que sempre procura clas-
sificar, comparar e interpretar, correndo o grande risco
de distorcer a sua correta interpretação. Os sentidos
humanos não conseguem ainda captar corretamente
aquilo que vem de uma dimensão, plano ou mundo
muito acima da terceira dimensão ou mundo material.

Na Era Aquariana a comunicação espiritual
será muito diferente de tudo o que foi conhecido no

passado. Este novo processo está sendo chamado de
canalização espiritual ou channeling para o distin-
guir da mediunidade. E qualquer ser espiritualizado,
quer esteja no mundo físico, astral, mental, búdico13

ou em qualquer dimensão, utilizará este processo de
uma forma consciente, controlado pela vontade, men-
te, consciência e sentimento.

No processo mediúnico de incorporação a
entidade, que se encontra no mundo astral, se utiliza
do corpo astral e do corpo físico do médium, que por
causa disto pode perder a consciência e a vontade,
parcial ou totalmente. Na canalização espiritual, o
ser que se encontra no mundo mental ou búdico, (am-
bos estão acima do mundo astral) e que está transmi-
tindo as mensagens ou os ensinamentos espirituais
através dos canais conscientes não incorpora, não li-
mita a consciência. Ambos atingem uma união ou fu-
são onde as duas almas, simultaneamente, utilizam-se
dos mesmos instrumentos, ou seja, os três veículos:
mental, astral e físico. Neste processo o canal está com-
pletamente consciente podendo parar quando quiser e
canalizar onde quiser. É o canal que controla o proces-
so e não algum ser ou força externa a si.

Contudo, existem médiuns que estão assim
classificados mas já são canais conscientes, utilizan-
do-se da canalização espiritual.

Sobre a canalização consciente os Seres de
Luz ensinam que:

“Eles14 estabelecem contato com a alma e suas
informações fluem através desta última para a cons-
ciência, traduzidas através das palavras e conceitos
que cada um tem disponível. Existem infinitas ma-
neiras pelas quais Eles podem transmitir informações
para a alma.”

“Na canalização consciente Eles gravam na
mente a mensagem por meio do que pode ser chama-
do também de telepatia. Alguns fazem transmissões
através do emprego de uma forma de telepatia supe-
rior” 3 que se dá através do canal antakarana.

“À medida em que cada um se desenvolve e
passa a compreender mais coisas, Eles podem trans-
mitir mensagens mais complexas ou mensagens com
alcance mais amplo”.

“As informações que cada um recebe a res-
peito de um tema em determinado estágio do seu cres-
cimento serão geralmente expandidas, esclarecidas e
modificadas no decorrer do desenvolvimento espiri-
tual. É por isso que é tão importante registrar e reler
o que foi canalizado”15.

Para os Seres de Luz não existem seres
privilegiados ou “porta vozes” especiais, todos te-
mos múltiplos canais de diversos tipos que, quando
corretamente desenvolvidos, podem nos levar à co-
municação com os mais diversos seres que vivem e
evoluem em outros planos dimensionais.

13 Um dos planos ou dimensões onde reside a alma de cada um.
14 Guias e Mestres.
15 “Os Guias Espirituais Ensinam o Caminho”. - Sanaya Roman e

Duane Parker.

Henrique RosaO QUE É CANALIZAÇÃO ESPIRITUAL?


