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Vivemos numa época de muita
confusão – as fantasias em todos os as-
pectos correm soltas. Muitos buscam
aquela verdade que os liberte, como Je-
sus ensinava, mas geralmente não a en-

contram.

As possibilidades de um grande colapso mun-
dial são grandes, mas a maioria nem se preocupa com
aquilo que possa acontecer ao planeta e à vida que
habita nele. Muitos se agarram a qualquer coisa como
tábua de salvação, quer seja de cunho religioso, mís-
tico, espiritual, esotérico, mágico, extraterrestre,
cientifico, político, ou mergulham na vida de praze-
res e vícios, e só encontram sofrimentos, ilusões,
dogmatismos e dependência de sistemas ou a homens
que, na verdade, não contribuem em nada para que
cada um encontre o caminho interno da alma e se
torne livre.

A ansiedade de muitos e o grande desejo de
outros em encontrar um verdadeiro Mestre, um ser
livre e iluminado que os ajude a sair do atoleiro onde
se deixaram cair, têm despertado a busca da verda-
deira liberdade. Querem ter paz interna, buscam
despertar o Ser Crístico que reside no coração e na
alma, procuram despertar suas enormes
potencialidades interiores. Toda esta necessidade está
despontando no interior do homem mas também tem
contribuído para que, cegamente, siga doutrinas que
o estão levando a uma dependência e subjugação aos
“donos da verdade”. Alguns estão vendo Mestres,
Anjos e extraterrestres por todos os lados, falam como
se realmente estivessem tendo um contato direto e
consciente com eles. Entretanto, ao analisarmos seus
escritos, suas palavras e ações, verificamos que es-
tão fantasiando e muito distantes dos ensinamentos
e posturas dos verdadeiros Seres de Luz. Recorda-
mos mais uma vez as palavras de Jesus quando sina-
lizou que nesta nossa época surgiriam os “ falsos
profetas e os falsos mestres que enganariam até os
eleitos”.

Muitos se agarram a imagens e a nomes de
Mestres e Anjos, como se isso fosse muito impor-
tante, contudo, seus verdadeiros ensinamentos não
são estudados, meditados e aplicados no dia a dia de
suas vidas.

Os Mestres não dão muita importância aos
nomes ou às suas encarnações. Durante suas evolu-
ções tiveram mil rostos e mil nomes, podem plas-
mar nas mentes dos homens uma das muitas vidas e
rostos que tiveram e, geralmente, usam o critério da-
quela que mais se sintonize com a alma daquele para
o qual querem transmitir alguma coisa.

O ser humano ainda precisa de nomes, ima-
gens, figuras, cristais, rituais, velas, etc., e desespe-
radamente busca “o milagre”, mas tudo não passa de
rótulos que utiliza como meios para, através dos cinco
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sentidos humanos, tentar perceber os Seres de Luz.
O apego a estes rótulos, como o único processo para
a libertação e a iluminação, pode se tornar uma gran-
de armadilha e provocar múltiplas ilusões neste caó-
tico mundo tridimensional.

Nem sempre as imagens dos Mestres mais di-
vulgados pelos homens coincide com a realidade de-
les ou com seus nomes.

O importante não são os rótulos, seus nomes,
rostos e imagens, mas sim o que transmitem e repre-
sentam, suas vibrações energéticas, seus
ensinamentos e a sabedoria conquistada vida após
vida, ou seja, aquilo que ajuda o ser humano a atin-
gir uma expansão maior da sua sensibilidade, do seu
sentimento, da sua consciência, da sua mente e da
sua alma, para que conheça a verdade que reside em
sua alma e através dela possa tornar-se livre, livre na
mente, na consciência, no sentimento, ou, em outras
palavras, uma alma livre.

Um exemplo típico desta confusão que os ró-
tulos geram é o relacionado com o Mestre Saint
Germain, principalmente para aqueles que podem vê-
Lo espiritualmente ou se comunicarem com Ele. Na
realidade, Saint Germain não se apresenta na Hierar-
quia ou aos discípulos na figura de Saint Germain do
século 18, mas sim como o Príncipe Rakocxy da
Transilvânia. Nestes meus 31 anos (HR) de contato
e comunicação consciente com os Mestres. nunca o
vi espiritualmente na figura de S.G., nem muito me-
nos na figura de S. José, mas sim como Rakocxy.
Contudo, como o ser humano em tantas nações habi-
tou-se a chamá-Lo de Saint Germain, Ele não dá gran-
de importância ao nome escolhido para chamá-Lo,
pois o que importa mesmo é tudo aquilo que possa
trazer a esta humanidade como contribuição para que
se liberte e evolua, assim como ensinar e ajudar o ser
humano a atingir sua verdadeira iluminação espiri-
tual e a se tornar Mestre de si próprio.

O Mestre Djwhal Khul, o Tibetano, que trans-
mitiu 18 das 24 obras de Alice A. Bailey, refere-se a
Saint Germain como Mestre R. e diz:

“O Mestre Rakoczi é húngaro, uma figura bem
conhecida da corte húngara. Referências a Ele po-
dem ser encontradas em velhos livros de História, e
esteve particularmente sob as vistas do público quan-
do foi o Conde de St. Germain e, antes ainda, quan-
do foi tanto Roger Bacon como, mais tarde, Francis
Bacon. É interessante notar que, à medida que o
Mestre R. se ocupa, nos planos interiores, dos assun-
tos da Europa, Seu nome como Francis Bacon ganha
sempre maior evidência perante os olhos do público,
na controvérsia bacon-shakespeariana. Ele é um tan-
to baixo, um homem magro, de barba preta e pontu-
da e cabelo preto liso....”1

1 “Iniciação Humana e Solar”, Alice A. Bailey, (a 1a edição saiu em
1922).



Página 3 A SÌNTESE - Ano II no 7

A
 S

ÍN
TE

SE

Todo ser humano possui uma enor-
me capacidade espiritual, múltiplos ca-
nais que, quando corretamente desenvol-
vidos, facilitam-lhe a comunicação com
seres que vivem e evoluem em outros

planos e mundos dimensionais; compete a cada um
desobstruí-los e desenvolvê-los. Suas faculdades es-
pirituais, sentidos ocultos, dons – não importa muito
o rótulo que adote –, quando desenvolvidos tornam-
se os meios de comunicação conscientes para que a
alma faça chegar ao cérebro2  e ao coração os impul-
sos energéticos, inteligentes e conscientes, originá-
rios das almas e mentes dos Seres de Luz que vivem
em outras dimensões.

Um verdadeiro discípulo avançado de um Mes-
tre reflete muito a força e os ensinamentos de seu
Mestre, jamais se faz passar pelo próprio Mestre e
nem entra em mistificações.

Quando um Mestre reencarna, está completa-
mente desperto nos seus sete estados de consciência,
desde que nasce recorda-se de todas as suas vidas
passadas, sabe perfeitamente o que tem de fazer e
administra seu tempo com os trabalhos no mundo
físico e nos mundos espirituais, se o quiser; pode
continuar a orientar e ensinar seus discípulos nas mais
variadas partes da Terra, sem contudo revelar que está
encarnado.

No próximo número, falaremos mais sobre os
Mestres na coluna : “Quem são os Mestres?”, para

que os nossos leitores tenham uma visão melhor so-
bre os Mestres de Luz ou Ascensionados.

Tudo que ouvimos, vemos, lemos e sentimos
tem de passar pelo filtro do nosso coração, da nossa
intuição, consciência, alma e pela razão, para saber-
mos discernir o que vem da Luz e o que vem das
trevas. Não se esqueçam de que os servos das trevas,
na nossa época, estão falando a mesma linguagem
dos Mestres, como se fossem trabalhadores da Luz
Divina. Se usardes o discernimento os conhecereis
rapidamente porque estão sempre dividindo e não
somando ou multiplicando, sempre impondo e não
expondo; jamais ajudam no desenvolvimento das
potencialidades internas individuais ou na expansão
da consciência e do sentimento daqueles que querem
se libertar e ser livres. Ao contrário, procuram fazer
com que todos fiquem dependentes das suas doutri-
nas e de seus dogmas, subjugados àquilo que eles
dizem ser a verdade, utilizando-se do medo e do ter-
ror para aprisionar sempre, e “em nome de Deus”
condenar a todos como eternos pecadores e maldi-
tos. Prometem que quem os seguir vai para seu “céu
particular”, e quem não os seguir será condenado ao
seu imaginário “inferno”. Eles simplesmente se es-
quecem de que o Deus Trino que simultaneamente
é Pai, é Mãe e Irmão, está dentro de cada um, e que
todos fomos feitos “à sua imagem e semelhança”,
como nos ensina a Bíblia. Mas para os “patrões da
verdade”, parece que só eles foram feitos à imagem
e semelhança de Deus, os outros não. ?!?!

Como Cristo disse, VIGIAI!

Henrique Rosa e Lourdes Rosa
2 “Roger Bacon, considerava que o centro do cérebro era o lugar onde se
podia encontrar a alma.” – A Alma e seu Mecanismo”, Alice A. Bailey.

Que a Força e a Vontade de Deus-
Pai, a Sabedoria de Deus-Filho e o
Amor de Deus-Mãe estejam convosco,
crescendo, se expandindo dentro do vos-
so espírito, da vossa alma, da mente, da
consciência e do vosso sentimento.

Uma parte da humanidade, pequena ainda, está
se preparando para crucificar a sua personalidade na
cruz da alma. Outra pequena porcentagem está se
preparando para largar a cruz pela fusão e união da
personalidade com a alma, e outra ainda menor está
se preparando para ascensionar, representando um
terço de almas que se encontram no Caminho da Luz,
o caminho da eterna verdade, da eterna sabedoria e
do amor universal. A revolução que existe neste um
terço de almas, digo, revolução em suas almas, em
suas mentes, em suas consciências, em seus senti-
mentos é cada vez maior. Os mitos, as falsas verda-
des, os deuses de barro, os donos da verdade estão
sendo derrubados. Os manipuladores da verdade jul-
gam que estão pregando a salvação, e quanto mais

desesperadamente gritam, mais as almas de seus se-
guidores deixam de ouvi-las; quanto mais falam, mais
as almas ficam mudas porque, na ilusão, acham que
o Reino dos Céus se busca através dos cinco senti-
dos, e que se atinge o reino da libertação e da salva-
ção pela simples memorização dos livros – que di-
zem ser sagrados –, da repetição de ladainhas anti-
gas criadas pelos homens, pela imitação de todos
os iluminados que passaram pela vida na Terra.

Jamais um ser que se iluminou pelas suas pró-
prias obras quis ser imitado; imitação é uma falsida-
de, é a irrealidade. Uma imitação é uma cópia de um
original, e por muito bem-feita que seja não é o ori-
ginal, porque o original é único. Toda alma que se
ilumina, que se liberta, é única, jamais pode ser imi-
tada, nem quer ser imitada. Ela transmite suas expe-
riências a muitos sim, mas para que consigam ir mais
rápido na busca da iluminação, libertação e salva-
ção, utiliza-se de muitas maneiras para passar estas
experiências de modo que outros possam crescer mais
rápido.

Editorial
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da iluminação é deles, exclusivamente deles e não
de uma religião, de alguma bíblia, de algum ser hu-
mano ou de algum Mestre. E é isto o que sempre
enfatizamos: o Reino de Deus está dentro do homem,
não fora do homem. A salvação, a libertação, a ilu-
minação estão dentro do homem, e não podem ser
conduzidas por outro ser humano, nem manipuladas
ou doadas por outro ser humano.

Mas o homem não gosta muito de pensar, de
meditar a respeito de si próprio, tem dificuldades para
admitir seus erros, suas falhas, não gosta muito de
trabalhar na sua salvação, na sua libertação, na sua
iluminação; é mais cômodo que outros façam isto
por ele, entretanto, ninguém o poderá fazer, só ele. É
hora de ele entender isso. A humanidade está se per-
dendo porque vive imitando.

– Reparai na vida do homem de hoje: é a reali-
dade?

– Isso é que é real?

– É autêntica a maneira como o homem vive?

– Onde está a autenticidade?

– Envenena o ar, polui a água, mata a terra,
enche-se de vícios, se entorpece com ilusões e fanta-
sias, onde há autenticidade?

– Onde há a autêntica vida?

A vida do homem é uma grande imitação, por
isso sua vida é falsa. Isto necessita ser encarado por
todos de frente. Vos ensinaram não o original da vida,
vos ensinaram uma cópia muito mal feita da vida.

Deus-Pai, Deus-Filho, Deus-Mãe vos criou
originais, por isso sois únicos. Esta humanidade cons-
truiu cópias, uma cadeia de fantasias, de imitações, e
é preciso trazer o original da vida para este mundo, a
autenticidade que existe no espírito e na alma de cada
ser humano.

Reparai em vossas personalidades, são imita-
ções. Indagareis: mas como, imitações?

Vossas personalidades foram feitas à imagem
e semelhança das personalidades dos vossos pais, dos
vossos educadores, das fantasias que o mundo vos
deu. A personalidade um dia morre, desaparece, por-
que é uma imitação. A alma e o espírito são originais
e continuam, são eternos. O que é autêntico é eterno.
Há eternidade na vida, não na imitação da vida, mas
na vida criada por Deus-Pai, por Deus-Mãe, por Deus-
Filho.

Um pintor, por muito que queira fazer vários
quadros iguais, não consegue pintar nem duas telas
iguais. Cada uma de suas obras é única. Certamente,
poderão haver obras semelhantes, mas mesmo assim

Nenhum Mestre quer que tenhais
o mesmo longo tempo e o mesmo nú-
mero de encarnações que precisou para
chegar à libertação e iluminação. Pas-
samos a nossa experiência para que num
tempo menor e em menos encarnações
possais ir mais rápido, sofrendo menos

e errando menos. Não para que nos imiteis! Isto é o
contrario da verdade, da Luz e da sabedoria. Uma
alma no caminho tem de ser autêntica, mesmo erran-
do, mesmo falhando, pois nas suas falhas, nos seus
erros, ela precisa ser autêntica. Como se diz na reli-
gião, mesmo pecando há de ser um autêntico peca-
dor, e quando existe essa autenticidade mesmo nos
erros é mais fácil corrigir, é mais fácil transformar, é
mais fácil purificar, porque há autenticidade da cons-
ciência, a consciência de onde errou, a consciência
de onde acertou, a consciência do que ensinou, onde
trabalhou, onde serviu.

Mas o ser humano nos dias de hoje não está
buscando os originais, a autenticidade, o real; ele
busca cópias, busca imitar, e isso é mais comum do
que podeis imaginar.

– Quantas pessoas imitam suas mães?

– Quantas imitam seus pais?

– Quantas imitam aquelas pessoas que têm uma
maior sedução sobre elas ?

Nenhuma alma no caminho, seja um discípulo
aceito, seja o maior dos Mestres quer ser imitado.
Ele aponta o caminho mais curto, a forma melhor de
chegar mais rápido, mas dentro da autenticidade, acer-
tando ou errando. E o que hoje viveis – e estou falan-
do em termos de humanidade – resulta de imitações.
Mas grande parte nem boas imitações são, ao contrá-
rio, são péssimas imitações. A imitação que fazem
de mim é das mais grosseiras, a imitação do Senhor
Gautama é pior que a minha, porém, achais que es-
sas imitações são os originais.

A verdade para os cristãos só está na Bíblia
que, contudo, é uma manta cheia de retalhos, cheia
de buracos, traduzida muitas vezes segundo as inter-
pretações dos homens. A autenticidade não está num
livro, seja ele cristão, muçulmano, judaico, hinduísta,
budista, taoísta, etc. Lá poderão estar informações
que podem vos ser úteis ou não. Mas úteis para quê?
Para que possais chegar à autenticidade, para que
sejais autênticos com vossas almas e possais assu-
mir a responsabilidade do que pensais, do que falais,
do que dizeis, porque sendo autênticos tomareis cons-
ciência mais facilmente de onde estais errando, do
que não vos deixa crescer e atingir a libertação, a
salvação, a iluminação. Todos aqueles que seguiram
caminhos cristãos – podeis pesquisar suas vidas –,
se iluminaram porque foram autênticos, seguiram
seus caminhos. A bíblia, a religião foram instrumen-
tos de aperfeiçoamento, mas o mérito da conquista

MESTRE JESUS
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Vimos dizendo que as máscaras estão caindo,
que as imitações estão sendo detectadas e que mui-
tos seres humanos estão fugindo das imitações, das
falsidades, das falsas verdades, mesmo que essas
“verdades” estejam escritas em livros considerados
sagrados. A verdade é libertadora porque ela está
dentro de vós; quando atingirdes essa verdade, a vida
autêntica e única, aí e só aí sereis livres. Enquanto
buscardes verdades externas encontrareis imitações
das verdades. Reparai: as palavras podem ser igual-
zinhas, mas serão imitações. Podeis dizer: mas como,
uma imitação?

As palavras originais têm a força da libertação
e as palavras que imitam as originais não têm essa

força da libertação. Um quadro
de um pintor tem a força do
pintor, a força que ele colocou
nos seus traços e nas cores, a
força da sua criação, é a sua
alma que está lá. Por isso, di-
ante de um quadro original
podeis sentir a força daquele
artista, mas na imitação não
sentis, não há força porque é
uma cópia, por muito bem-fei-
ta que seja, vos engana, porém
não é criação.

É fácil chegar diante de
muitas pessoas e dizer como
está escrito: “amai-vos uns aos
outros”. Olhai a falsidade!
Muitas pessoas fazem isto. Se
procurardes saber se elas
amam mesmo aos outros como
a si mesmas, se praticam isso
no dia-a-dia de suas vidas, em
seus pensamentos, em suas

palavras, em suas emoções, chegareis à conclusão
de que suas palavras não têm força nem criação, não
têm significado real. É isso que se passa, todos di-
zem lindas frases sem vida, sem criação, sem força,
são cópias e cópias, não são os originais, não têm
força.

O vosso espírito e vossa alma são originais,
têm força, mas as personalidades já são cópias. Essa
força da criação está dentro de vós. Chegou a hora
de buscardes a força que existe na autenticidade,
buscardes a essência e não a forma, o amor e não a
intenção, buscardes a auto realização. De que serve
esta existência se estais numa imitação da vida?
Deveis aferir isto vos perguntando:

– Foi essa a vida que Deus fez para mim?

– Foi essa a vida que Deus fez para todos os
homens? Ou foram os homens que fizeram essa vida?

Aqui está a diferença, ela parece insignificante
mas é nisto que deveis refletir. Tendes de buscar a

cada uma será única, haverá cores mais
ou menos semelhantes mas não serão a
mesma coisa.

É hora de trazer a autenticidade
que está dentro de vós, esse original, e
não permitir que ninguém crie cópias

para vós, fantasias, mistificações, mesmo em nome
dos livros sagrados, em nome dos profetas antigos
ou em nome de quem quer que seja.

Se ouvirdes que um Mestre, em qualquer épo-
ca ou por intermédio de alguém, disse que deseja ser
imitado, podeis acreditar que este não é Mestre mas
alguém se mascarando de Mestre, alguém que quer
ser um manipulador. Os Mes-
tres verdadeiros querem que
sejais autênticos, que
encontreis o próprio caminho
interno, que sejais Mestres de
vós próprios, que carregueis a
própria cruz, percorrais o pró-
prio calvário, crucifiqueis a
personalidade na alma,
ascensioneis para vos unir ao
Pai e à Mãe como Filhos Divi-
nos. É isto que qualquer Mes-
tre quer, que conquisteis a li-
bertação, a iluminação, não co-
piando, mas vivenciando. Por
isso, não há duas experiências
iguais por muito semelhantes
que sejam, porque cada
vivência, cada experiência é
única, é um momento único e
não se repete. Podem haver ex-
periências semelhantes, mas
não iguais. Do mesmo modo,
na natureza nada se repete por-
que a criação é única, só a cópia consegue ser igual-
zinha. Só existe verdadeira vida na Criação, por isso
precisais ser criativos, buscar todas as experiências
que vos levem a crescer, a encontrar o próprio cami-
nho para a alma para serdes senhores das próprias
vidas, da vida autêntica e não da falsa vida como se
vê hoje no mundo.

De que serve decorar a bíblia? Quantas pesso-
as sabem a bíblia de cor! E no que isso resultou? Em
repetidores de palavras, não em fontes de energia
libertadora, nem em pessoas com sabedoria porque a
sabedoria é o resultado da experiência e da vivência,
por isso a sabedoria também é única. É essa sabedo-
ria que tendes de buscar, pela experiência e pela
vivência, buscar a união com pessoas que comun-
gam da mesma Luz libertadora, do mesmo amor li-
bertador, da mesma vontade libertadora, para que a
vivência e a experiência fiquem mais fortes, para que
todos cresçam mais, para que as imitações que estão
dentro de cada um saiam e no lugar surja o original, o
ser original criado pela Grande Criação Divina.

MESTRE JESUS
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vida que Deus fez para cada um de vós,
para todos, não a vida que os homens
fizeram. Buscai a autenticidade, a ver-
dadeira vida, as verdadeiras palavras ou,
como alguém disse no passado: “as pa-
lavras perdidas”, segundo as tradições
ocultas do Hermetismo Antigo, porque

as palavras atuais não têm força, não têm poder cria-
tivo, mas poder destrutivo, escravizador.

Empregai as palavras autênticas, trazei de volta
as palavras perdidas, aquelas que têm força, que têm
poder para transformar, sublimar, transmutar, libertar e
unificar. Essas só podem vir, exclusivamente, através
do vosso coração, através do chakra cardíaco. Só assim
elas têm força, poder, porque são criativas, autênticas;
aí não há falsidade, não há imitação. Mas quando saem
da personalidade, sem a força do coração, são imita-
ções e imitações são distorções da verdade, da autenti-
cidade, da própria luz e do próprio amor.

Este é um momento importante para toda a
humanidade. Ou buscais a vossa parte criativa, a ver-
dadeira vida que está dentro de vós, o original do
Criador que está dentro de vós, e caminhais com a
Luz, pois a Luz é uma criação contínua, ou ficais
perdidos numa vida de fantasia, de dor, miséria, so-
frimentos, de escuridão.

Muitas almas estão na ilusão de que têm Luz e
não percebem que as almas que, de fato, têm Luz
estão expandindo essa Luz, reencontrando o cami-
nho, a verdade e a vida, procurando auxiliar outras
almas. Um dia essas almas não mais poderão em-
prestar a sua Luz à outras porque a Lei não mais per-
mitirá, aí e só aí aquelas que se encontram sob as
nuvens da ilusão verificarão que não têm Luz e que
estão mergulhadas na escuridão, como uma noite que
para elas parecerá não ter fim. Aí verão que deixa-
ram de buscar, de se realizarem, e como se deixaram
aprisionar.

Todas as almas que se libertaram e se ilumina-
ram, antes buscaram e encontraram a vida eterna, a
vida autêntica, a vida real. Encontraram o Deus Li-
bertador, a Mãe Libertadora dentro delas e não fora
delas. Aí, então, retornaram ao Reino da Criação e
não ao da imitação.

Deus nunca fez duas coisas iguais, porque no
dia em que fizer duas coisas exatamente iguais a sua
Criação haverá terminado: a Criação sempre é impar
e não par. Pensai nisto, meditai nisto porque o tem-
po urge, e é preciso que cada um tome uma decisão
de reencontrar a sua verdadeira vida, as suas palavras
perdidas, perdidas dentro de si mesmo. Obrigado.

Canalização de Lourdes RosaMESTRE KOOT HOOMI
Que a crescente descida das ener-

gias Crísticas possam vos ajudar na pu-
rificação do vosso verbo, da vossa men-
te, da vossa consciência!

Dentro da alma de cada ser huma-
no há uma união de forças, de energias

que ainda são inacessíveis ao sentir de seu coração, à
sua linguagem, à sua mente e à sua consciência. Con-
tudo, são forças que, na atual etapa do processo
evolutivo da humanidade, começam a ser impulsio-
nadas sob a ação das energias Trinas. Podemos fazer
uma analogia, simbolicamente, com aquelas semen-
tes que ficam na terra, e que atravessam várias esta-
ções sem germinar, sem brotar, sem rebentar a sua
força na terra fértil, na terra produtiva. Somente de-
pois de longo tempo e longas estações, de muitos
ciclos, recomeçam através dos seus novos ciclos in-
ternos a rebentar a terra, a criar forças e a produzir
raízes novas, recomeçando processos novos. Isto
consiste também uma nova oportunidade de expres-
são para esta semente, novos tempos em que ela
reviverá e vivificará. São dois processos diferentes:
viver e vivificar. São processos intrínsecos, um está
dentro do outro, mas vivificar é reluzir a vida, é tra-
zer a luz para a vida que não tinha vida. Vivificar é
estar num processo de ativar o ser interno, a essên-
cia, é retomar das estruturas mais profundas a força,
a natureza divina, a união real, e tudo isto só pode
acontecer a partir de uma grande revolução interna.

A união está se refazendo dentro de vós, a união
com a vida real, a vida de luz, a vida divina. Todo o
vosso ser evoluciona dentro de novos ritmos, de no-
vos movimentos. Por um lado, a alma aponta aos
vossos olhos internos, aos vossos sentidos, à vossa
sensibilidade, ao horizonte dos vossos sentimentos,
novas direções que viabilizam a libertação do vosso
ser. Por outro lado, a personalidade vos ilude e vos
entorpece chegando a obscurecer as frestas, as jane-
las, as saídas, as portas, criando miragens, tornando
artificiais os meios de acesso a estes novos horizon-
tes, ou seja, retirando a chance da alma de vislum-
brar este novo alvorecer na personalidade. Os novos
processos evolutivos são raízes profundas que se
mobilizam para vivificar, e que também penetrarão a
personalidade dando-lhe um novo frescor, tudo fa-
rão para remover o que é envelhecido, o que está cris-
talizado.

As cristalizações energéticas que estão nos
vossos corpos mais densos se refletem na vossa lin-
guagem, na vossa mente, obscurecem a expressão do
vosso ser, dos vossos sentimentos, da vossa sensibi-
lidade. Por isto é uma questão que está nas vossas
mãos, é uma questão de posicionamento interno, é
uma questão de escolha. Não podeis continuar imi-
tando a vida nos parâmetros da destruição, deixando
esta cristalização repercutir energicamente no vosso
templo sagrado, onde deveríeis iniciar verdadeiros
processos de criação. A repetição contínua das ener-

MESTRE JESUS
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MESTRE KOOT HOOMI

gias destrutivas dentro de vós está nu-
blando vossa mente, obstruindo vosso
crescimento, em todos os sentidos, e tam-
bém impedindo outros de crescer e ca-
minhar. Ao invés de libertar estais apri-
sionando! Não percebeis os grilhões que
estais cri-

ando? Quantos gri-
lhões criastes nas re-
lações com todos
aqueles que amais?
Isto é contraditório,
se dizeis estar bus-
cando libertação.
Estais esperando mi-
lagres? Ou nas vos-
sas fantasias estais
libertos? A ilusão e
a fantasia sempre
vos afunda nos abis-
mos internos e es-
craviza ainda mais a
vossa mente, escra-
viza a vida real, es-
craviza a vossa luz.

O vosso cora-
ção místico tem que
pulsar! A vossa luz
interna tem que pul-
sar e se expandir!
Mas se observardes
atentamente, mal
escutais o pulsar do
vosso coração. Nem
escutais a voz do vos-
so ser interno. Tudo
isto é o que evoca a
vossa solidão, a vos-
sa tristeza, a vossa
dor. Vos sentis lon-
ge do vosso lar, dis-
tante das vossas ori-
gens, longe e sós, to-
davia, destruindo to-
das as vias de aces-
so ao verdadeiro re-
gresso às vossas ori-
gens reais.

Muitos só
vêem obstáculos, mas os avistam nos outros ou em
tudo à sua volta, e precisam aprender primeiro a olhar
seus espelhos, para verem refletidos dentro de si
mesmos as dificuldades que vêem nos outros. En-
quanto estiverem brigando com o mundo, enquanto
estiverem contra tudo e contra todos, alimentando a
revolta da vida, não conhecerão a vida real. Se co-
nhecessem a vida real não manifestariam revolta, mas
sim a glória, a alegria de participar da oportunidade
de trilhar o caminho da vida universal com tantos
outros irmãos tão amados.

Todos os dias esperais um presente de Deus,
um presente do Céu, um presente de todos Nós, vos-
sos irmãos mais velhos ou um presente da Hierar-
quia, porém as distorções que criastes nas vossas
mentes não nos deixam avançar muito na vossa dire-
ção. Estamos vos ajudando a diluir aquilo que está

nublando vossas vi-
sões e o que está obs-
truindo vossos pas-
sos. Há uma pesada
teia de energias que
obstrui a livre comu-
nicação com vossas
almas e a livre ex-
pressão de vosso ser.

Que presente
poderia cair do céu?
Que presente poderí-
amos vos dar senão
um grande impulso
para caminhardes
com consciência? É
hora de enxergardes o
que está dentro de
vós. Precisais de um
impulso para ouvir o
barulho de vossa
mente, o turbilhão de
vozes que nublam a
vossa consciência e
também para
desobstruir o cami-
nho até o núcleo des-
sa imensa teia que en-
cobre os vossos sen-
timentos. Se buscais
a verdade, se buscais
a libertação da dor,
das angústias, do so-
frimento, da solidão,
então o caminho não
é o que vossas perso-
nalidades na ilusão
tentam alcançar, o ca-
minho é bem diferen-
te. Vossas personali-
dades possuem um
enorme medo de en-
frentar a decisão de
ouvir esse turbilhão

interno que produz freqüências de baixo nível
vibratório, que se refletem nas vossas ações, na vos-
sa linguagem, no vosso olhar, no peso das vossas
emoções e das vossas projeções.

O medo é proporcional à violência, que é o re-
sultado que tudo isto provoca dentro e fora de vós,
uma violência que, energicamente falando, distorce
a cada segundo as energias luminosas que tanto a
vossa alma como vossos amigos espirituais emitem
para vos equilibrar. Energeticamente, ficais em oita-

MESTRE KOOT HOOMI
UM DOS CRISTOS PLANETÁRIOS

PARA A ERA AQUARIANA
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vas abaixo na eterna escala da evolu-
ção universal, o que encobre as oportu-
nidades que vossas almas lançam para
ingressardes em vários ciclos de reno-
vação internos, cujo objetivo é vos co-
locar em oitavas acima na mesma es-
cala. Por isso sempre dizemos que to-

das as chaves e todos os instrumentos estão dentro
de vós, no vosso universo interno, pois a vossa natu-
reza interna possui ciclos de evolução rumo à ascen-
são dentro do universo divino que representais.

Só podereis expressar a vida real na medida
em que a despertardes dentro desse templo divino
que sois, expressando-a, deixando-a fluir, de acordo
com uma entrega real à alma e ao espírito. Precisais
criar oportunidades reais para que a vida real flua.
Não são os outros que têm de mudar, ou criar condi-
ções, sois vós. Portanto, olhai também as máscaras
que encobrem a verdade que está dentro de vós.
Muitas vezes, essas máscaras se tornam conscientes
naquelas oportunidades em que enxergais as másca-
ras dos outros.

É hora de lutar para desobstruir definitivamen-
te os canais de ligação com a alma. É hora de reatar
conscientemente a união com todos aqueles que for-
mam a vossa verdadeira família, em espírito e alma.
Esta religação é interna.

Há quanto tempo estais esperando por isto?
Fostes preparados internamente, chegou a hora de
fazer esta união, esta religação. Não haverá mais pre-
paração, o tempo que aproveitastes para organizar
informações, conhecimentos, agora pode ser utiliza-
do para atingir o propósito da vossa busca. Está na
hora de iniciar tanto uma ação individual como tam-
bém uma ação coletiva. É uma resposta que deveis à
vossa alma.

O momento é este, não há mais o que esperar,
não há nenhuma razão para retardar. Deveis buscar
um despertar real que vos coloque em comunicação
com a alma, de fato. Esta religação depende única e
exclusivamente de uma postura interna voltada para
o caminho da vossa alma. Se o desejais profunda-
mente, se é forte e é viva esta voz que vos chama
para uma união com o Cristo Interno, então chegou
o momento. Não tendes que pensar, tendes que agir,
lutar contra as resistências da personalidade, lutar
todos os dias vislumbrando sempre a alma, o traba-
lho com o Cristo, o caminho das vossas almas. É uma
responsabilidade, é um posicionamento mental e
emocional, que ninguém pode fazer por vós; nenhum
Mestre, nem o próprio Cristo pode firmar este com-
promisso, a não ser vós próprios

Se vos lembrardes de todas as oportunidades
no caminho que tivestes e que não aproveitastes,
chegareis à conclusão de que não vale mais a pena
perder tempo com as personalidades, só vale a pena

lutar, insistir, persistir pelas almas, com as almas em
união com as almas.

A alma está gritando dentro de vós; as energi-
as Crísticas estão trazendo às vossas almas a chance
que sempre buscaram há muitas e muitas vidas. É
uma responsabilidade muito grande negar às vossas
almas esta oportunidade. As tentações que a perso-
nalidade impõe não são suficientes para diminuir o
esforço de vos religar à alma. Nada pode ser mais
importante do que retomar a consciência do sentido
da vossa existência, pois se vos aprofundardes nesta
consciência, caminhareis pela vida física muito me-
lhor, ajudareis a todos com melhores condições,
amareis, de fato, aqueles que estão ao vosso redor,
cumprireis todas as vossas tarefas com mais prazer,
com mais consciência, com mais lucidez, dareis pas-
sos de olhos abertos, desperdiçareis menos energias,
alcançareis uma maior solidez na vida, uma maior
firmeza interna, uma maior confiança, uma maior
segurança nas vossas ações. Presos às personalida-
des, agarrados aos vossos grilhões externos e inter-
nos, não realizareis nada. Não daremos provas da
nossa constante presença, as provas estão agora di-
ante de vós, dentro de vós. Se quiserdes dar o salto
para cima e para dentro, tereis de usar de todos os
meios internos para alcançar as oportunidades e os
recursos que a alma e que as energias Crísticas estão
vos oferecendo. Quem alcançar esta firmeza, quem
se posicionar definitivamente dentro de si mesmo
verá que tudo é muito simples, tudo é muito fácil,
que tudo sempre esteve ao seu alcance, porque
energeticamente é mais fácil libertar a verdade do
que alimentar a mentira e as distorções. A verdade
purifica, transforma, transmuta e se unifica na luz. A
falsidade, a distorção, a ilusão se unem ao lodaçal
das energias mais sombrias, mais densas .

Esta é a nossa mensagem de hoje. A humani-
dade está atravessando momentos críticos muito di-
fíceis. Não podemos perder tempo assim como vós
também não podeis. Cabe agora a cada um a comu-
nhão contínua com as energias do Amor Crístico,
alimentando a alma para que ela possa vos conduzir
a oitavas superiores e remover todo o lixo, toda a
destruição, toda distorção. Só assim brotará a vida
real que existe dentro de vós, só assim vosso ser será
vivificado, como aquela semente que há muito não
brotava. Lembrais daquela semente? Ninguém mais
esperava que ela brotasse para um dia florescer e dar
frutos. Mas ela está rompendo a terra num ímpeto,
voltando a comungar das energias poderosas da Mãe
para se tornar Filho na luz, na força, na união eterna
com Deus-Pai. Só assim o Filho vive, alimentado
pelas energias da Mãe numa crescente união com o
Pai. Que a Luz, o Amor e a Força Crística vos con-
duzam, vos fortaleçam.3

MESTRE KOOT HOOMI

3 Koot-Hoomi foi o faraó Amenofis III, século XIV a.C., pai de
Akhenaton; Pitácoras na Grécia Antiga, São João e São Francisco de
Assis.
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Canalização de Henrique RosaAOS MEUS IRMÃOS NA CARNE
Quando sentires em

ti o lamento da flor, quan-
do ouvires dentro de ti o
sussurrar da água que cor-
re, quando vires em ti o
vento que sopra, então co-
meçarás a ser uno com
tudo, com tudo o que está
fora e dentro de ti. Jamais
serás dois, mas sim, um.

Procura em tudo a
força criadora de Deus Pai.
Não a procures com os teus
sentidos físicos, mas sim,
com os Espirituais. Deus-
Pai é a força que em tudo penetra, que em tudo vive.
Não olhes para as coisas em tua volta como um es-
tranho, mas sim, como fazendo parte de ti mesmo.
Tu és uno com tudo, és feito da mesma força de que
é feita a flor, a água e o vento. Tudo o que te rodeia e
tudo aquilo que está dentro de ti é Deus em múltiplas
formas diferentes.

Olha para os outros como partes de ti mesmo,
como partes da mesma força. Todos estamos em ti,
como tu estás em mim.

Homem que lê estas nossas palavras! Medita
sobre elas, tenta penetrar em cada frase, como fazen-
do parte de ti mesmo. Procura dentro de ti a nossa
voz, a nossa palavra, o nosso sentir. Nós somos unos
contigo e esperamos que, amanhã, também sejas uno
conosco! O caminho para o infinito é através da por-
ta do teu ser interno. Penetra nela, sem medos, sem
receios; nós estaremos do outro lado para te condu-
zir ao teu Altar interior onde serás sacerdote e Rei do
teu reino espiritual.

Quando vires que o sentimento se expande, que
a consciência se alastra, que a compreensão rasga as
barreiras da incompreensão, e sentires a tolerância, a

harmonia e o Amor a in-
vadir-te, então, irmão,
companheiro do Reino do
Espírito, redobra o teu crer,
a tua fé, a tua vontade, o
teu trabalho, porque esta-
rás perto da porta final, do
Reino dos Céus, do desper-
tar interno para o mundo
cósmico do nosso amado
Criador.

Não desperdices a
vida com coisas inúteis.
Vigia cada palavra, cada
gesto, cada desejo, cada

sentimento, cada pensamento, e procura canalizar
tudo para o único ponto possível, o Ser Interno, o
Deus Interno em cada ser humano.

Um dia, o teu sentimento, a tua consciência, o
teu corpo espiritual penetrarão em tudo: na flor, na
água, no vento. Não mais haverá divisão dentro e
fora de ti; serás uno para sempre, para todo o sem-
pre, para todas as eternidades.

Procura na cruz dos teus sofrimentos o bálsa-
mo para continuares. Procura nas tuas chagas o alen-
to para subires. Procura no sangue que escorre das
tuas feridas a força para te transcenderes e
transmutares na força única.

Ninguém deve ficar triste se não recebe men-
sagens, se não tem visões espirituais ou se nada sen-
te espiritualmente, contudo, deve procurar o que pode
fazer para receber, para ver, para sentir, deve buscar
meios para identificar tudo o que impede o seu de-
senvolvimento, aproximar-se dos que já recebem, ou
já vêem ou já sentem, e saber como fizeram para con-
segui-lo, e destes receber indicações que facilitem o
seu desenvolvimento espiritual.

Todos têm as mesmas capacidades, o impor-
tante é o estado evolutivo que alcançou cada um em
vidas passadas (a herança das suas conquistas ante-
riores). O karma é outro elemento marcante, assim
como o destino espiritual marcado para cada um.
Todavia, desde que haja muita Fé, mesmo que esta
seja do tamanho de um grão de mostarda – como
disse o Grande Mestre – será possível remover a mon-
tanha; ao removê-la, todo aquele que busca encon-
trará a si próprio, e o Sol que o habita brilhará por-
que ele é um Sol a caminho da sua manifestação.

Paz e Amor para todos vós.

HILARION4

(O Mestre do 5º Raio)

4 Mestre Hilarion em uma vida passada foi Paulo de Tarso.

GOTAS DE LUZ
“Não importa muito a organização ou

religião a que estejais servindo, o impor-
tante é que haja uma expansão do sentimen-
to, mente e consciência, a ponto de haver
uma ligação efetiva e consciente com a
vossa alma e desta com os Mestres e
Mentores Espirituais.”

“O GOVERNO OCULTO DO MUNDO”

Henrique Rosa
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5  Jornal “O Estado de S. Paulo” 25.5.94.
6  “O Caminho da Luz, A Iniciação Aquariana” – Henrique Rosa e Lourdes Rosa.

“Um novo paradigma está surgindo em todo o mundo. A busca da verdade, do amor
universal, da Luz, da realização espiritual são fatos cada vez mais presentes. A unifica-
ção consciente de corpo-alma-espírito é a verdadeira religação que o homem de hoje
busca por processos inconscientes ou conscientes, religiosos, místicos, espiritualistas, ci-
entíficos, políticos ou educacionais.

Existe uma grande inversão de valores causada por interpretações errôneas do que é
a verdade, a liberdade, a espiritualidade, a verdadeira mística-esotérica, e até do que é a
VIDA. As religiões e instituições que tratam dos assuntos religiosos, místicos, espirituais
da alma e do espírito deveriam ter cumprido esta obrigação. Mas ao olharmos hoje a
humanidade verificamos que isto não aconteceu.

Numa entrevista, Leonardo Boff disse: “Neste momento5  de crise mundial, sofremos
ameaças comuns: à ecologia, à nossa subjetividade, etc. Por isso mesmo podemos pensar
em uma redenção comum. As coisas estão desestruturadas, falta um elemento de
‘religação’(a palavra religião vem do latim ‘religare’, religar). A importância que as
pessoas estão dando ao misticismo anuncia um novo paradigma de pensamento holístico
preocupado com a integração das coisas.”

O Mestre Lanto diz muitas vezes: ‘cada um tem que se RENOVAR para INOVAR’ A
Era Aquariana está nos trazendo estas novas energias de renovação, redenção e transfor-
mação.

Esta renovação, inovação, transformação e redenção atinge tudo e todos, deste modo,
os processos iniciáticos de expansão de consciência, mente, sentimento e alma também
sofrem as mudanças que são necessárias para adaptação aos novos tempos, à nova era em
que cada vez mais a humanidade está penetrando.

A evolução e a verdade são ativas e dinâmicas e nunca estáticas; daí serem altamen-
te revolucionárias, levando o homem à sua verdadeira libertação material e espiritual,
conforme as próprias palavras do Cristo: “pela verdade seres livres”6

GOTAS DE LUZ

O Governo
Oculto do Mundo

O Trabalho da
Hierarquia Oculta

SOLICITE O SEU
EXEMPLAR

O Governo
Oculto do Mundo

O Trabalho da
Hierarquia Oculta

2a Edição Revisada e Ampliada
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JK – Hoje inicio com uma per-
gunta: O que é a paz? Onde está a paz?
Gostaria de receber algumas respostas.

R – Estar em paz é estar sintoni-
zado com a alma. Só vivendo em uni-
dade com ela a gente consegue chegar

cada vez mais à paz.

JK – Alguém quer falar mais?

R – Eu acho que a paz é um estado que a gente
conquista através do trabalho interno, da harmonia,
do equilíbrio.

JK – Mais!

R – Eu concordo
com o Carlos, que a paz a
gente vai conquistando à
medida que vai se aproxi-
mando do ritmo, da har-
monia da alma, e colocan-
do isto num estado de
consciência, no sentimen-
to, na consciência, no pen-
samento, em todos os nos-
sos corpos, trazendo isto
para os nossos valores,
para o externo. Mas isto
tem que ser conquistado
dentro da gente, no inter-
no.

JK – Vejam bem:
paz, em português é uma
palavra unicamente de três
letras, porém, para explicar
o que ela representa vocês
gastaram uma série de palavras, não é? Então, quan-
do uma coisa é tão sintética e precisa como a paz,
vocês gastam muitas palavras, ficam elaborando coi-
sas. Paz é união, é amor, é luz. São rótulos para de-
signar estado de união, estado de unidade, não é?
Então, onde a paz tem que iniciar ? Qual o ponto
dentro do homem onde a paz se inicia?

R – No coração?

JK – Não sei! Responda: onde a paz se inicia?

Dou-lhes uma dica: se não se iniciar lá não
haverá paz mas haverá a guerra. A guerra e a paz
estão juntas, como sabem, mas onde se iniciam?

R – Na mente, na consciência, no coração.

JK – Então, a paz se inicia nisto tudo. Eu disse
um lugar e você já me apontou três. Qual deles é?

R – Na mente.

JK – Mais alguém quer responder?

R – Eu acho que é no coração.

JK – Coração. Aquela senhora também falou
que é no coração. Você falou que é na mente.

De que serve ter paz no coração? Qual a utili-
dade? Se temos paz no coração, se ela se inicia lá,
porque o mundo está em guerra? Será que ninguém
tem coração?

R – É o amor.

JK – E o que é o
amor para você?

R – Amar é estar em
união.

JK – E a paz come-
ça aí, certo? Então, todos
os casais estão em paz?

R – Não.

JK – Então, não têm
amor ou não têm paz?
Como é que é?

A paz e a guerra es-
tão na mente dos homens.
É lá que a paz se inicia, de
fato. É lá também que se
inicia a guerra. De que ser-
ve um coração estar em paz
se a mente está em guerra?
Vai acabar num ataque car-
díaco, com certeza. Então,

a paz se inicia na mente dos homens, quando a liga-
ção entre mente e alma está restabelecida, porque a
alma está em paz, a alma não está em guerra. As per-
sonalidades é que estão em guerra. É a mente que faz
a paz ou a guerra. E como paz é uma união, para
haver união tem que haver equilíbrio, harmonia, amor,
compreensão. Conclui-se que o homem não sabe o
que é a paz e que muito poucos têm paz. Muitos
acham que têm paz porque possuem muito dinheiro,
uma vida econômica estável. Outros acham que têm
paz porque possuem armas para se defender dos in-
vasores, ou porque estão numa posição de poder, mas
isso não é ter paz. Quando a mente silencia, entra em
paz. E quando a mente silencia, a seguir o coração
silencia. Mas quando o coração silencia não quer di-
zer que a mente também silencia, pois a mente conti-
nua gerando seus pensamentos, uns atrás dos outros.

Deste modo, quando alguém fala na paz inter-
na quer dizer que a sua mente está tranqüila, serena,
não pensa. Seu coração está tranqüilo, não está agi-
tado. Os sistemas criados pelos homens não são sis-
temas que levem à paz, mas à guerra, à disputa. E

Canalização de Henrique RosaDIÁLOGOS COM KRISHNAMURTI
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quando alguém fala a palavra guerra,
está pensando em uns matando outros,
canhões, tiros, exércitos. Isto é a guer-
ra, mas há outros tipos de guerras.

O ser humano está numa guerra
permanente nos grandes centros, nas

grandes cidades do mundo. Está em guerra consigo
mesmo. Está em guerra com seus familiares, mari-
dos, mulheres, filhos, mães, pais. Ele está em guer-
ra! Não tem paz. Há sempre alguma coisa levando-o
a não ter paz, criando guerra, disputa. Por isso, a es-
sência da paz é a união; para haver união tem que
haver equilíbrio, harmonia, amor. Em todas as defi-
nições iniciais que deram de paz, empregaram mui-
tas palavras para dizer aquilo que é simples e que é
óbvio. O que isso demonstrou? Que vocês não sa-
bem o que é a paz. Se soubessem, numa única pala-
vra definiriam.

Podeis pensar na paz do ponto de vista políti-
co, religioso, econômico, filosófico, místico, mas
tudo isto constitui formas, rótulos criados pelos ho-
mens, que não fazem a paz, só complicam. Não vi-
sam descondicionar a mente, mas condicioná-la. E
tudo que leva ao condicionamento está contra a paz.
Nenhuma pessoa condicionada está em paz. E a tris-
teza é que a humanidade está 99,9% condicionada a
qualquer coisa, ou porque se deixou condicionar, ou
porque a família se condicionou, ou porque os tipos
de vida condicionaram, ou porque a religião
condicionou ou o sistema político do país, da raça,
condicionaram. O ser humano está condicionado.

Se não estivesse condicionado estaria em paz.
E se tivesse paz, a sua mente estaria tranqüila, sere-
na, sem pensamentos. Com essa serenidade ele sen-
tiria e escutaria a vida real dentro dele, então, teria
um tipo de vida totalmente diferente daquele que a
maioria vive. Todo aquele que encontra a vida real e
eterna dentro de si mesmo, luta para estar em paz,
luta para que haja tranqüilidade mental, luta porque
quer que o coração esteja sereno.

Isto não quer dizer que para chegar a esse esta-
do necessitem ficar parados, estáticos, contemplativos
ou se isolarem do mundo, da vida, da família e de tudo.
Não, isso é um estado de guerra.

Aquele que tem paz pode estar no meio de uma
guerra, porém lá dentro tudo está tranqüilo, sereno.
Ele pode estar diante de alguém que vai matá-lo,
mesmo assim não há guerra, não há ódio, há paz. Há
um exemplo claro de um homem com essa paz e que
na hora da sua morte: Gandhi. Diante da morte, di-
ante do assassino e morrendo, ele estava em paz ante
tanta violência.

Se pesquisarem esse fato real , verão que ele
estava em paz. Contudo, o seu país estava num esta-
do de guerra. Ele vivia num lugar de guerras, mas
estava em paz. E o que desarmou os ingleses foi a
paz dele. O que enraiveceu os fanáticos indianos foi
o estado de paz dele. Eles não queriam a paz, queri-
am a guerra. Para eles, aquele homem era um obstá-
culo, tanto para os ingleses como para as seitas reli-
giosas que naquele tempo na Índia disputavam o po-
der. Até hoje disputam. Então, aquele homem tinha
poder, quem está em paz tem o poder da paz. A paz é
um estado de consciência. Não aquele nível de cons-
ciência que pensam. É um estado de consciência to-
tal. É um estado de unidade permanente, onde nada
se altera dentro daquela mente, daquela consciência,
daquele sentimento. É o que os mestres de todos os
tempos, de todas as religiões, todos os pregadores,
filósofos, oradores, palestrantes, sempre procuravam,
de várias maneiras, levar o homem a entender: que
ele precisa conquistar essa paz.

Não há nenhuma fórmula mágica. Não há ne-
nhuma técnica mágica. Ele precisa conquistar a sua
paz interna. A mente tem de silenciar para que o ser
real surja. Só esse ser real é que traz a paz. É esse
estado de paz que precisam estudar, pesquisar, como
também aqueles que atingiram esta paz, os que pas-
saram pela história da humanidade procurando ensi-
nar, orientar e instruir para que todos também pudes-
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sem atingir essa paz. Nas épocas em que
viveram existiam guerras, miséria e
fome.

Então, é bom lutar pela paz, não
aquela paz dos políticos, ou dos religi-
osos, dos economistas, dos cientistas

nem dos filósofos, mas a verdadeira paz, a união, a
união sem descriminar, o amor sem impor, a harmo-
nia e o equilíbrio para todos. Essa paz, essa verda-
deira paz sempre existiu na evolução da humanida-
de, muitos homens e mulheres trouxeram essa paz e
hoje, mais do que nunca, a humanidade precisa desta
paz, está cansada destas guerras, as guerras internas
e as guerras externas.

As doenças provam isso. Há uma guerra den-
tro do ser humano, há uma guerra entre células, mo-
léculas, átomos, com bactérias e vírus. Se não hou-
vesse essas guerras vocês teriam saúde, estariam em
paz. Não há saúde, há uma guerra dentro de vocês. E
a grande tristeza dessa guerra é que as armas foram
colocadas lá dentro por vocês mesmos, para que exis-
tisse guerra, e não paz. Hoje sofrem com essa guerra
que existe aí dentro de vocês. Mas não há força ou
homem ou técnica capaz de colocar dentro de vocês
a paz. É um assunto muito pessoal. É uma luta muito
individual.

As técnicas e todos os meios externos podem
contribuir mas não são soluções, são paliativos, tal-
vez para que vocês ganhem mais força, mais cora-
gem, vontade para vencer essa batalha interior e con-
quistar a paz, porque sem essa conquista não há luz.
A luz não compactua com a guerra. O amor não
compactua com a guerra.

Se querem se libertar, se iluminar, precisam
começar por colocar a mente em paz, tranqüila, sere-
na, para que o estado de ser surja, o estado de ser real
possa surgir e fundamentar definitivamente essa paz.
Aí sim, entrarão numa sucessiva união. Aí, realmen-
te, serão livres, porque só é livre quem está em paz.

Não existem pessoas livres que estejam em
guerra, porque a guerra é contra a liberdade. É claro
que é mais fácil se deixarem dopar com palavras que
os convençam que são livres, com jogos de sedução
que os convençam que estão em paz e que não preci-
sam fazer mais nada. Contudo, isto torna a guerra
declarada dentro de vocês. E essa guerra, às vezes, é
tão dramática, tão forte, que invade os outros, tira a
chance dos outros de buscarem a paz. E se já não
bastassem tantos problemas graves que os impeçam
de conquistar a paz, há também a guerra do vizinho
invadindo e criando mais guerra.

Muitos chamam isso de civilização. Que civi-
lização? Civilizado é quem vive em paz, não em guer-
ra. A guerra é uma enorme falta de inteligência, é
uma falta de amor, como Gandhi diz. As coisas mais

simples, mais óbvias, estão perto de vocês, estão den-
tro de vocês: a paz está dentro de vocês.

Vejam o que o sistema criou! Criou tantos
meios externos para chamar a atenção, aprisionar e
seduzir! O ser humano permanece totalmente volta-
do para fora, pensando que tem paz, mas dentro dele
há uma enorme guerra.

Sem paz ninguém é feliz. Não há felicidade na
guerra. É uma fantasia! Só a paz traz esse estado de
felicidade. E olhem, já estou usando rótulos para a
gente se entender melhor!

Então, a conquista da paz interna é algo tão
fundamental, tão importante que, sem ela, não há
evolução interna em vocês, não há expansão, não há
liberdade, não há luz.

Agora, me digam: quem se preocupa em con-
quistar essa paz interna, essa paz que se inicia na
mente e que se estende até o coração do homem?
Quem?

Muito poucos atingiram essa compreensão de
que é importante estar em paz. A conquista desta paz
interna é fundamental na vida e na evolução.

Vocês acham que há paz hoje no mundo por-
que não há grandes guerras? Há pequeninas guerras.

Estamos em paz? Quantas pessoas morrem de
fome no mundo? Quantas crianças são assassinadas?
Quantas famílias não têm teto, vivem na rua? Quantas
crianças são abandonadas?

– Onde está essa paz? Onde está?

Uns vivem rodeados de dinheiro, comida, jo-
gam fora até toneladas de comida. Outros nem di-
nheiro para comprar um pão têm.

– Isso é paz ? Que paz?

Que paz é essa, se a humanidade tem destruído
a natureza, poluído as águas e o ar, intoxicado os
corpos com alimentação ruim e tóxica, com águas
poluídas que dizem ser potáveis?

– Que paz é essa?

– É uma paz de mentira, é uma guerra. Não há
paz, e sem paz não há liberdade, e sem liberdade não
há libertação nem iluminação, como os orientais fa-
lam.

Por isso, as coisas às vezes mais simples, mais
humildes, que parecem ser as mais frágeis, as mais
insignificantes, encerram essências fortíssimas.

Vejam, uma simples palavra de três letras – paz
–,  como é tão importante na vida do homem, na vida

DIÁLOGOS COM KRISHNAMURTI
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de um sistema planetário! Contudo, to-
dos acham que sabem o que é a paz. Será
que sabem mesmo? Se sabem o que é a
paz, porque vivem a guerra? Guerra fora
deles, guerra dentro deles, guerra com
as pessoas que amam, guerra entre ma-
rido e mulher, entre pais, irmãos, com-

panheiros, guerra?

Para muitos pode não parecer uma guerra, por-
que essa não é uma guerra de se atirar com armas, de
dar murros, de matar. Talvez seja uma guerra pior.
Talvez seja mais difícil sair dessa guerra, a guerra
silenciosa que está matando mais gente do que uma
guerra de verdade.

– E o que os grandes líderes fazem? Nada! Por
que não fazem nada ? Porque estão em guerra.

Só os que estão em paz, os que já conquista-
ram essa paz em sua mente, em seu coração, só esses
é que podem ajudar a fazer despontar a paz nos ou-
tros. Porque esses estão completamente desinteres-
sados de ter qualquer tipo de poder sobre os outros.
Estão interessados sim, em ajudar os outros para que
tenham paz, para que sejam livres e caminhem com
seus próprios pés.

Esses sim, têm paz. Felizmente, começa a cres-
cer na humanidade neste final de milênio, e aumen-
tará no princípio do outro o número de pessoas que
buscam essa paz verdadeira, real, que estão traba-
lhando para que outros caminhem para conquistar
essa paz.

A verdadeira paz é uma conquista individual.
Quando todos estiverem em paz dentro de si própri-
os, só aí a Terra estará em paz. Aí não haverá des-
truição de qualquer tipo. Não haverá doenças nem
fome, nem pessoas e crianças morando nas ruas.

A paz ensinada é uma coisa, e a paz daqueles
que a conquistaram é outra totalmente diferente. E
todos os seres que vêm a esta escola falam dessa paz
e têm essa paz. Mas não basta vocês ficarem senta-

dos ouvindo coisas lindas, ou ficarem na frente dos
televisores, computadores, ou passearem para senti-
rem esta paz.

Todos aqueles que conquistaram a paz, apesar
de estarem em paz, não se sentem em paz.

– Por que? Quem quer responder ?

R - Porque para sentir essa paz precisam que
todos os que estão em volta, todos os seres, também
encontrem essa paz. É por amor que assim anseiam.
Enquanto o último ser não encontrar essa paz, tam-
bém não se sentirão em paz.

JK - Exatamente! Essa paz de que eu estou
falando é uma paz de amor, não de egoísmo. A paz
do egoísmo é a falsa paz. Paz é união. União é amor.
Então, enquanto houver na Terra uma alma que não
tenha paz, um ser humano que não tenha paz em sua
mente, em seu coração, ninguém se sentirá plena-
mente em paz. Por isso, todos lutamos para que cada
vez mais o homem tenha paz. E essa paz é muito
difícil de ser conquistada porque a maioria, continu-
amente, leva a guerra aos outros e recebe também
guerra como resposta, em nome de coisas até “gran-
diosas”, até “lógicas”. Não há lógica em tirar a paz
do outro, é claro. Então, uma das coisas em que vocês
precisam começar a refletir, pensar bem, trabalhar
bem é a respeito da paz interior. Se não a conquista-
rem, ninguém poderá conquistá-la por vocês. E quan-
do o tempo passar, quanto mais anos deixarem pas-
sar, menos tempo e menos oportunidades terão para
atingi-la, mais difícil será penetrar nessa paz.

A paz é algo sereno, tranqüilo, doce, meigo. É
o que se percebe, às vezes, em algumas pessoas quan-
do estão encerrando sua jornada no corpo físico, ou
seja, quando morrem. Aqueles que lhe são próximos
vêem um rosto tranqüilo, sereno, e dizem: morreu
em paz. Nota-se que partiram deste mundo com tran-
qüilidade, serenidade, em paz. Paz  também é isto.
Não é tumulto, não é imposição, não é guerra.

Alguma pergunta?

P - Isto eu estava questionando uns dias atrás,
porque, aparentemente, eu me sentia em paz, entre
aspas. Mas ao mesmo tempo, eu nunca senti paz.
Justamente porque olho meus irmãos, digo de carne
e osso, ou seja, irmãos, companheiros, homens de
rua, crianças de rua, e vejo tanta pobreza, tanta mi-
séria, tanta dor, tanto sofrimento, e também que não
dá para resolver tudo isto. E, no entanto, sempre me
senti infeliz em ver tudo isto e não poder fazer nada.
E a minha pergunta é: isto é normal ou é um estado
de uma pessoa que gostaria de ter paz?

JK - É o estado de uma pessoa que não quer
paz.

DIÁLOGOS COM KRISHNAMURTI
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“Como poderão os seres huma-

nos, que trilham a senda mística, trazer
para o plano físico as energias da Nova Era
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P.- De uma pessoa que não quer

paz?

JK - Você não está buscando a
paz. Você está buscando guerra. A paz
está aí dentro de si mesmo. Tem que ser
conquistada dentro e você está olhando

para fora. Então, você não está interessada em ter
paz. Tudo o que você observou é injusto e, é claro,
muito tem que ser feito para mudar isto, mas a con-
quista da paz não é por aí. Por esse caminho você
não vai ter paz nunca, nunca mesmo. Você precisa
conquistar a paz dentro de si mesma. E quando con-
quistar a paz saberá o que fazer por essas pessoas
todas. Hoje não sabe o que fazer. Por quê? Porque
está em guerra. Este é o grande problema. Há uma
guerra dentro do ser humano e ele quer resolver a
paz dentro das outras pessoas. Isto é fantasia. Ele está
fugindo da paz, não quer a paz. Até diz que sim, mas
não quer não.

Você não quer a paz. Se quisesse já estaria vol-
tada para dentro para conquistar a paz e depois levá-
la aos outros. E quando se conquista essa paz real, de
que estou falando, às vezes basta só estar presente
para ajudar, calada, sem dizer nada. O estado de paz
é contagiante. Se alguém que tenha conquistado essa
paz se aproxima de outras pessoas, ninguém conse-
gue ficar em guerra junto dele. A força da paz é tão
grande que as pessoas em volta ficam em silêncio,
nem conseguem pensar. As mentes ficam calmas, a
guerra interior pára completamente.

Um dos grandes problemas da humanidade é
que ainda há poucos seres humanos com essa paz.
Está aumentando o número deles mas ainda são pou-
cos.

Então, não é preciso grandes pregações. É pre-
ciso ter esse estado de paz interior e só estar presente
para que outras pessoas conheçam um pouco a paz.

Muitas vezes, isto é um estímulo, é aquela pe-
quena força que as pessoas estavam precisando para
se posicionarem internamente e conquistarem a sua
paz.

Paz não se doa, conquista-se. É uma conquista
interna de cada um.

O ser humano está num caos. O caos interno
do homem. Num caos, numa guerra, num tumulto. E
há poucos líderes interessados nessa paz. Hão de re-
parar: os que mais rapidamente sobem ao poder po-
lítico, religioso, da mídia, os que mais vendem a sua
imagem, são os que mais fazem a confusão, o tumul-
to, a guerra. São os que mais ganham dinheiro, são
os que mais fazem a guerra. Todos os que fizeram a
verdadeira paz morreram pobres e não ricos. Se ti-
vessem condições físicas e econômicas, com certeza
a sua luta pela paz teria sido maior. Dou-lhes um
exemplo claro disto: se não tivessem assassinado

Gandhi, o mundo poderia hoje ter mais paz.

Por que o mataram ? Porque não queriam a paz.
E quem o matou ? Quem o matou o fez por motivos
religiosos.

A religião não quer paz, nem nunca esteve in-
teressada, por isso, sempre esteve a favor dos senho-
res da guerra. O resultado disto sempre foi uma tra-
gédia.

O terceiro milênio trará a conquista da verda-
deira paz. Paz nas mentes dos homens, paz nos cora-
ções dos homens, paz nas consciências dos homens,
paz nos sentimentos dos homens, paz nos corpos dos
homens. A paz no mundo será o reflexo externo da
conquista dessa paz dentro dos homens.

Esta é a minha visão, experiência e interpreta-
ção da paz. Claro que existem muitas interpretações,
mas enquanto eu estava encarnado derrubei muitas
delas. Porque todos os tipos de paz apresentados le-
vavam à guerra, à divisão, à confusão, à especula-
ção, à sedução, e não à verdadeira liberdade de pen-
sar, fazer, agir com responsabilidade, com dignida-
de. É um outro tema interessante que um dia tam-
bém desenvolverei é o da dignidade. E algo muito
esquecido, muito mal interpretado.

– Perguntas, dúvidas ?

P - Para a conquista dessa paz o homem en-
contra muitos obstáculos, como os seus complexos,
as suas neuroses, as suas cristalizações. Não é por
aí ?

JK - A lista das causas que tiram a paz do ho-
mem é muito grande, deve dar a volta ao planeta. É
preciso ir à raiz de todas as causas que é o tumulto, a
confusão, a ilusão da mente. O homem tem de se
fixar no ser real, na sua mente real, no seu ser real. É
lá que precisa procurar se expandir, porque todas as
causas e todos os efeitos serão eliminados quando
esse ser real surgir, e esse ser real só surge na paz.

De que serve saber se a causa é uma neurose
do pai, da mãe, se é o emprego, o marido, a mulher, o
filho, se é falta de dinheiro? Você não está indo ao
problema número um que é a mente. Está buscando
culpados lá fora . Tem é que ir à raiz.

Matar aquela mente de fantasia que provoca a
guerra, ir àquela mente real que está tranqüila, sere-
na, em paz, que não pensa.Não tem necessidade, en-
tendeu?

P - Essa conquista é feita pouco a pouco, pe-
dacinho a pedacinho? Como é que o homem vai per-
ceber isso ? No sentimento? É um estado? É um
momento?

JK -  Depende de cada um querer realmente
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atingir de verdade. Uma pessoa de 20
anos tem muito tempo, outras com 30,
40 anos têm menos tempo, outras com
50 anos têm menos tempo ainda. Con-
tudo, a que tem 20 anos pode atingir essa
paz mais rápido do que a que tem 60
anos. Não podemos criar uma fórmula

porque criaremos uma fantasia. Cada pessoa é ímpar
e como ímpar precisa ser analisada, tem que ser vista
de forma ímpar e não por comparação.

P - A força que gera a conquista da paz por
discípulos que estão encarnados irá se somar à paz
dos seres iluminados para poder reformular toda a
nossa era, todo o nosso planeta ? Existe uma força?
Acredito que os mestres, inclusive, precisam dos se-
res aqui encarnados se conscientizando, se contagi-
ando, conquistando a paz?

JK - Veja, você falou uma linda filosofia. Tudo
bem! Mas é preciso ser mais objetiva. Não importa o
ser que é, nem se está num nível de evolução muito
alto, em outra dimensão, se está em outro estado de
consciência ou em outro planeta . O que importa é
muito simples: essa paz é uma força. Quando con-
quistada essa força, é atraída por uma força seme-
lhante, isto é natural. Esse ser une-se a outro que tam-
bém já tem essa paz, vão se somando a outros e se
multiplicando. Quanto mais seres – estejam em que
plano, dimensão estiverem – atingirem esse estado
de paz , mais forte a paz fica. Quanto mais forte a
paz, mais atrai outros que a tenham, porque a força,
é maior. Quanto maior é a força, maior é a necessi-
dade do homem de ter essa paz. Então é uma lógica
simples.

P - Eu me lembrei de um senhor bem humilde
que trabalhava na terra, mexia com as plantas. As
flores que ele plantava eram tão bonitas, tão bri-
lhantes, que a gente olhava e sentia paz. Quer dizer,
naquela simplicidade de viver da terra, ele encon-
trou pelo menos um pouquinho da paz?

JK - Mas é o que eu disse. Quem tem essa paz
atrai paz e à sua volta tudo começa a ter paz, seja
uma flor, um animal, um homem.

P - Perguntei o que sonhava e ele falou: sonho
com as flores, elas falam comigo no sonho. Indaguei
se tinha lembrança dos sonhos e do que elas fala-
vam, e a resposta foi que elas tinham uma lingua-
gem de agradecimento com ele. Essa é a simplicida-
de da troca?

JK - Exato. Pois é essa a paz e é esse caminho
que cada um tem de iniciar ou continuar: a conquista
da sua paz interna. E dentro do possível, ajudar ou-
tros a conquistarem também a sua paz interna. Só
assim há liberdade, de outra maneira é um jogo de
fantasias e de mentiras.

P - É uma tarefa imensa que exige um cuidado
muito grande interno e a expressão do que há dentro
de nós também? À medida que me afasto da minha
paz interna posso estar levando esse desequilíbrio a
quem está à minha volta. Da mesma forma que atraio
a paz quando estou em paz também atraio a guerra
ou a desunião quando não estou em paz?

JK - Se caminhar em direção à paz conquista-
rá a paz, não a guerra.

P - É por isto que se chama a luta pela con-
quista da paz, não é? Acaba por ser algo que não
tem fim? É uma conquista imensa e constante?

JK - Não gosto muito da palavra luta no senti-
do que você utilizou, porque quer dizer guerra. Não
é uma luta, não é uma guerra. É um avançar, é um
caminhar. Você precisa ter um objetivo: a conquista
da paz na sua mente, no seu coração, na sua consci-
ência. Você vai caminhando. Hoje caminhou dois
centímetros, amanhã poderá caminhar dois metros,
ou poderá recuar três ou avançar quatro metros. As-
sim, está caminhando para a conquista dessa paz, não
está lutando contra ninguém, nem contra moinhos
de vento, está apenas avançando. Mas, o que não
deixa você ir mais rápido ? As amarras que estão aí
dentro de si mesma. Transformando, diluindo essas
amarras, caminhará mais rápido para essa paz, com
certeza. Os apelos às guerras, às divisões serão mui-
to fortes se você voltar atrás no seu objetivo para
reviver aquelas coisas de que você não gosta, ou seja
, discutir, guerrear com todas as pessoas e as pessoas
guerrearem consigo; vai cair, machucar-se e provar
a si mesma que a paz está longe de ser conquistada
por você.

Na medida em que as mentes e os corações vão
se libertando, a paz vai surgindo. A Terra só terá paz
quando todas as mentes, todos os corações, todas as
consciências tiverem paz. Para isso é preciso haver
amor entre os homens. Amor não é imposição , não é
desejo. É unificar, crescer, multiplicar, fazer com que
todos caminhem com seus próprios pés, todos sejam
realmente livres.

P - O inicio desta conquista é o sinal de que a
gente está se aproximando dela? Talvez seja a pos-
sibilidade de manter a paz da nossa mente. Mas vi-
vemos numa época onde a invasão das coisas exter-
nas é muito grande, daí a nossa necessidade de nos
voltarmos para dentro, constantemente, permanen-
temente ?

JK - Não se trata de você estar em silêncio fí-
sico, mental, nem de estar sentada, meditando, isola-
da de todo mundo para estar em paz. Poderá estar
isolada e num grande tumulto aí dentro.

Vocês continuam lá fora! Ah!, estão pensan-
do: para ir para dentro tenho de sentar, relaxar, medi-
tar. Não! Você tem que estar dentro sempre, 24 horas
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DIÁLOGOS COM KRISHNAMURTI
lá dentro e não lá fora! O problema das
pessoas é que estão com o foco da sua
atenção lá fora. Enquanto assim estive-
rem não haverá paz. O seu foco de aten-
ção precisa ser voltado para dentro. É
um posicionamento interno, é uma pos-
tura interna.

A sociedade faz com que o homem esteja sem-
pre focado lá fora. A grande maioria das pessoas não
está preocupada com o que ocorre dentro, mas com o
que se passa lá fora delas. Estão preocupadas com o
que os outros estão vestindo, com o que estão falan-
do... Estão com o foco da atenção totalmente voltado
para fora. Por que as pessoas têm que meditar? Exa-
tamente porque estão lá fora, se tivessem lá dentro
não teriam necessidade de meditar. Você medita para
acalmar a sua guerra interior. Se não houver guerra
sua vida será uma vivência real de meditação contí-
nua, muito diferente da meditação que conhece.

P - Então, pode-se dizer que o primeiro passo
para essa conquista é trabalhar o desapego das coi-
sas materiais, da manipulação que sofremos, por
exemplo, da família que nos aprisiona?

JK - Também. Mas você não pode dizer: não
tenho paz porque minha família não deixa. Observe!
Você está lá fora! Quer buscar sua paz, não quer?
Mas você tá explicando ao seu ego: olha, a gente não
tem culpa, a culpa é da família. E isto é fazer guerra.

P - É isto que fazemos normalmente?

JK - Fazem sempre isso. Não é? Precisam ir
para dentro de vocês, ficarem em paz e retirarem tudo
aquilo que é contrário à paz.

P - Tenho que deixar de me preocupar com o
fato de que o outro não encontrou a paz?

JK - Você tem que encontrar a paz, não ele,
porque não responde por ele. Você responde por si
mesma. Enquanto está em guerra não vai ajudá-lo,
mas tumultuá-lo mais ainda. Quando conquistar essa
paz, aí sim, só pelo fato de estar junto fará com que
ele comece a estar um pouquinho em paz.

Por que muitas pessoas não vieram hoje aqui?
Porque não querem a paz. Gostam de viver suas
guerrinhas internas. Entendeu ? Suas almas sabiam
que eu ia falar da paz e as personalidades também
souberam. Mas a personalidade não está interessada
na paz, mas na guerra.

P - A busca da paz é a busca do
autoconhecimento?

JK - Exatamente, é a busca também do desa-
pego. Não se pode dizer que o desapego é a única
condição, é uma delas. Enquanto para alguns con-
quistar a paz é muito difícil; porque estão muito ape-
gados a tudo, para outros é mais fácil, por isso, as
pessoas são ímpares, não pares, certo?

Até a próxima vez.

Obrigado pela presença de todos.

GOTAS DE LUZ
Em todos os tempos, aqueles que quiseram encontrar e seguir o Caminho da Luz, se

tornarem discípulos aceitos de um Mestre para mais tarde se tornarem Mestres de si pró-
prios, seguiram algumas regras e conquistaram algumas qualidades. Em síntese são elas:

REGRAS DE CONDUTA:

1. Discernimento.
2. Desprendimento.
3. Reta atitude.
4. Reta ação.
5. Reta conduta.
6. Reto viver.
7. Reto pensamento.
8. Reta compreensão.
9. Reta entrega.
10. Reta disciplina.

CONQUISTA DE QUALIDADES:

1. Domínio da mente.
2. Domínio dos desejos inferiores.
3. Tolêrancia.
4. Alegria de viver e evoluir.
5. Perseverança.
6. Confiança.
7. Fé.
8. Amor Crístico para doar.
9. Sabedoria para receber e servir.
10. Humildade para receber e dar.8

8 Da obra: “O Caminho da Luz, a Iniciação Aquariana”, Henrique Rosa e Lourdes Rosa
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Henrique RosaO QUE É A CIÊNCIA ESOTÉRICA?
Hoje se fala muito em esoterismo, mas nem todos
têm uma visão e interpretação correta do que ele tra-
ta. Existem muitas fantasias e demagogias sob o ró-
tulo de esoterismo, mas também existem muitos bons
pesquisadores e discípulos dos Mestres de Luz, em
todas as nações, desenvolvendo trabalhos muito sé-
rios e importantes em benefício da evolução da hu-
manidade.
No passado, as ciências esotéricas eram chamadas
de ciências ocultas, ciências dos segredos da nature-
za, ciências herméticas; ao longo dos tempos, os ho-
mens foram colocando os mais diversos rótulos na
Eterna Sabedoria que sempre esteve reservada àque-
les que, pelo seu exemplo, conduta moral e espiritu-
al, como pelo seu serviço em favor da evolução da
humanidade deram provas de que estavam prontos
para alcançar e receber parcelas cada vez mais trans-
cendentes da Ciência Sagrada, reservada só aos ver-
dadeiros candidatos às Escolas dos Mistérios Ocul-
tos, ou seja, os autênticos iniciados, os verdadeiros
discípulos dos Mestres. Estes recebiam suas gradu-
ações iniciáticas da Sabedoria Esotérica, daí os
Mestres serem também conhecidos por Mestres da
Sabedoria.
Existe muita confusão sobre o que é realmente
esoterismo. Não podemos nem devemos confundir o
verdadeiro esoterismo com práticas que, muitas ve-
zes, estão rotuladas de místicas, espiritualistas, má-
gicas ou mesmo esotéricas sem o serem.
O esoterismo é a verdadeira ciência do espírito, da
alma, da mente e da vida, e não um amontoado de
práticas inventadas por mentes humanas, produzidas
segundo as fantasias dos homens.
Ensinam os Mestres de Luz sobre o que é esoterismo:
“O verdadeiro esoterismo produz luz e iluminação.
O esoterismo é a arte de fazer descer à terra aquelas
energias que emanam das fontes superiores, e lá en-
raizá-las ou ancorá-las.
O esoterismo implica também compreensão da rela-
ção entre forças e energias, e o poder de usar a ener-
gia para o fortalecimento, então, para o uso criativo
das forças contatadas; daí sua redenção.
O esoterismo não é nenhum caminho de natureza vaga
e mística. É uma ciência – essencialmente a ciência
da alma de todas as coisas – e tem sua própria termi-
nologia, seus experimentos, suas deduções e suas leis.
O esoterismo é a ciência da redenção, e disso to-
dos os Salvadores do Mundo são eternos símbolos e
os expoentes.”10

A verdadeira ciência esotérica está numa contínua
renovação e inovação, sempre voltada para as novas
idéias, para ensinamentos revolucionários que con-
tribuam para a libertação material e espiritual do ho-
mem; trabalha para que exista uma expansão do sen-
timento, mente, consciência e alma. Age a serviço
da evolução da humanidade, e não entra em práticas
demagógicas que espalham fantasias e ilusões, sabe
que elas não levam a lado algum, até pelo contrário,
espalham a confusão e limitam a expansão espiritu-

al.
Existem muitos mistérios para o ser humano desco-
brir, mas com sinceridade, honestidade, perseveran-
ça, fé e amor universal, tudo voltado para a evolução
da humanidade. Todos estes ensinamentos têm esta-
do ocultos, têm sido secretos, são sagrados, por isso
se diz que é esotérico. Contudo, estão mais acessí-
veis a todos do que muitos imaginam, e não são pri-
vilégio de alguns poucos ou de alguma instituição
humana em particular.
A evolução é eterna, porque a verdadeira vida, as-
sim como a sabedoria são eternas.
Ensinam os Mestres que todo esoterista em treina-
mento tem, portanto, que:
1. Tornar-se consciente da natureza das forças que
constituem a sua vida e evolução, e que ele mesmo
trouxe à expressão. Seus corpos10 formam uma com-
binação de forças ativas; precisa aprender a diferen-
ciar entre a energia estritamente física – que é auto-
mática em sua resposta a outras e às energias inter-
nas – e aquelas que vêm dos níveis emocional e men-
tal da consciência, focalizando-se através do corpo
etérico que, por sua vez, motiva e galvaniza seu veí-
culo físico para certas atividades.
2. Tornar-se sensível às energias impulsionadoras da
alma através de sua mente superior e chakra cardía-
co.
3. Procurar, através do seu desenvolvimento espiri-
tual, abrir os canais espirituais que ligam a persona-
lidade à alma para que tenha um acesso consciente
ao seu Mestre Espiritual que, normalmente, se en-
contra no Mundo da Alma ou no Mundo Mental Su-
perior.
4. Através da sublimação e transformação interior,
procurar evoluir para melhor servir e ser um verda-
deiro canal espiritual de comunicação com todos
os Seres de Luz, em favor da evolução da humanida-
de e da Terra.
5. Procurar pautar sua vida através da verdade, da
reta conduta, da justiça, da paz, do amor, do equilí-
brio, da harmonia e da sabedoria para que consiga
chegar à Luz Divina.
6. Olhar as religiões, crenças, organizações humanas
e formas de vida com respeito, porque são aspectos
diferentes da evolução e que lhe podem ser muito
úteis na sua ascensão espiritual, e que toda elas, cer-
tamente, contribuem para a evolução da humanidade
como um todo.
7. Podemos dizer que o esoterista ocupa-se em des-
cobrir e trabalhar com os princípios que energizam
cada mundo por onde ele passa e que são, na realida-
de, aspectos da energia cósmica da Vida Una.

10 Físico, Astral e Mental.9 “Educação na Nova Era”, Alice A. Bailey.


