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O Cristo-Maitreya está cada vez
mais perto do mundo dos homens. Vi-
vemos naquela época que foi assinalada
há mais de dois mil anos, em que surgi-
riam os falsos mestres e os falsos profe-

tas que enganariam até os eleitos.

Muitas fantasias surgiram, outras estão sur-
gindo, e certamente muitas outras ainda surgirão,
sobre a próxima vinda do Cristo. Falsos Cristos já
apareceram e outros ainda estão por vir e esses, ge-
ralmente, imitam o Cristo do passado, o que já ca-
racteriza uma mistificação. Nenhum Avatar se ma-
nifesta duas vezes da mesma maneira, ensinando as
mesmas coisas.

A manifestação do Grande Avatar Cristo-
Maitreya, ou melhor, o futuro Buda Maitreya, não é
uma encarnação comum, e desta vez será completa-
mente diferente do que foi no passado. Ele está cada
vez mais perto de nós, e só através dos sentimentos
puros, originários de nossas almas, de uma verda-
deira entrega em nossos santuários interiores, é que
poderemos identificá-Lo. Por isso, torna-se neces-
sário reabrirmos nossos santuários crísticos em nos-
sos chakras cardíacos, despertar a Chama Trina
Crística para que melhor possamos identificar e ou-
vir a voz interior do novo Buda Maitreya, que se
manifestará primeiro nos santuários cardíacos de
todos aqueles que abrirem seus portais interiores para
Suas Energias Trinas que são: transformadoras,
transmutadoras, purificadoras, unificadoras e
libertadoras.

Existe uma grande e silenciosa revolução in-
terior que busca libertar a humanidade e o planeta
de seres dementes, violentos, manipuladores e
escravizadores que não estão interessados em colo-
car em prática as palavras do Cristo: “Amai-vos uns
aos outros..., pela verdade sereis livres... e... bem-
aventurados os puros de coração porque deles será o
Reino dos Céus.”

Neste número, publicamos uma palestra do
Cristo-Maitreya, recebida através de canalização es-
piritual, na Escola da Síntese. Seus ensinamentos e
energias são essenciais para todos aqueles que an-
seiam por se libertar das amarras da personalidade
para também poderem ajudar seus semelhantes a se
tornarem livres, serem mestres de si próprios, e não
dependentes das benesses dos que se dizem “patrões
da verdade”.

Todos aqueles que buscam uma
espiritualização maior, com o objetivo de mais rápi-
do chegarem à Grande Luz Divina – aquela que ha-
bita dentro de todos nós, independentemente das re-

EditorialEditorialEditorialEditorialEditorial
ligiões, crenças, seitas ou organizações espiritualistas
que as personalidades humanas resolveram criar e
seguir – sentem que é hora de uma ação definitiva.

É hora de agirmos como almas que são infi-
nitas e não como personalidades que são finitas.

É hora de colocarmos em ação o enorme po-
tencial de nossas almas, adquiridas por mérito próprio
ao longo de nossas existências passadas, a serviço de
nossas vidas, evoluções, e de nossos semelhantes.

Vivemos um momento cíclico muito impor-
tante: estamos no início de uma Nova Era, aonde
não mais será possível ao homem criar máscaras para
enganar seus semelhantes.

Num futuro próximo, o homem não mais se
deixará conduzir por outros homens que se achem
“parentes muito próximos de Deus”, pois terá seu
Deus Interno desperto, e isto o libertará dos aprisi-
onamentos de qualquer natureza. Ele só seguirá Sua
voz e também auxiliará seus semelhantes a encon-
trarem o Divino em cada um e em cada coisa.

A humanidade está iniciando um ciclo no qual
atingirá expansões crescentes da inteligência, dos sen-
timentos, da sensibilidade, da consciência e da
espiritualidade, e tudo isto inclui uma busca maior
dos ensinamentos corretos que ajudem a chegar à ver-
dade que reside na alma para, através dela, tornar-se
realmente liberta e iluminada.

Procurem ler as mensagens dos Seres de Luz,
publicadas neste jornal, com o coração. Busquem sen-
ti-las para que possam ter a própria experiência e,
deste modo, poder tirar as próprias conclusões sobre
as palavras, as orientações e os ensinamentos dos
Mestres de Luz aqui reproduzidos.

Nossas intenções são sinceras e visam ajudar
para que cada um encontre, o mais rápido possível, a
trilha certa que levará à descoberta do verdadeiro ca-
minho interior, que conduzirá direta e rapidamente
ao encontro do Sagrado e do Divino que habita den-
tro de todos nós. E assim, esperamos que cada um
encontre sua paz interior de modo que possa apro-
veitar a vida humana corretamente, sem sofrimen-
tos, que evolua e ajude os outros a evoluir dentro do
Amor e da Sabedoria Divina.

Não podemos nos esquecer de que “não exis-
te religião superior à verdade”, e que quando esta é
genuína nos liberta, como o Cristo ensinou.

Henrique Rosa e Lourdes Rosa

visite nossa home page
http://www.jornalsintese.com.br
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Saúdo o Deus Imanente que reside em vós!

Saúdo a Grande Força Divina Criadora que reside
em essência no âmago de cada ser!

Todo ser vivo busca a sua realização divina, deseja
despertar, ensinar e expandir a Divindade que em si resi-
de, este Ser Imanente tão apregoado, tão falado e tão
incompreendido, esse verdadeiro Deus esquecido.

O verdadeiro caminho consiste no despertar deste Ser
Divino Imanente em cada um, na expansão e realização
de Suas obras em favor de sua própria Criação.

Deus precisa de seus filhos para realizar Suas obras.

É preciso que seus filhos compreendam, entendam,
eliminem tudo aquilo que não é digno do verdadeiro Deus
vivo para se fundirem com a Essência Divina, assim per-
mitindo que a Vontade Divina, o Verbo Divino, o Amor e
a Sabedoria Divinos orientem seus pensamentos, ações,
atitudes e palavras.

O homem se esqueceu da divindade real que nele
reside, se esqueceu das enormes potencialidades de sua
Alma e de seu Espírito. Não vive a vida como um Filho
da Luz, como um Filho da Criação em união com todos,
vive uma vida para destruir, vive na sombra imaginando
que está na Luz e se satisfazendo com a sombra.

Quem se satisfaz com a sombra ainda não teve a vi-
são, nem a vivência, nem a consciência da verdadeira Luz,
aquela que ilumina e liberta.

Muitos falam em Deus, em grandes Seres, grandes
Mestres, Avatares do passado, como se seguissem a Von-
tade Divina, como se seguissem com consciência e
vivenciassem seus ensinamentos. De que serve apregoar
aquilo que o coração não sente? De que serve se imaginar
liberto aquele que está fechado para a verdade que liber-

ta, para a Sabedoria que expande, para o Amor que une?

Há dois mil anos foi dado um novo mandamento:
“Amai-vos um aos outros”.

E o que fizeram os homens?

Odeiam-se uns aos outros!

Só quem odeia destrói, mutila, escraviza, não permi-
te que seus semelhantes caminhem para a Luz e para a
Verdade que liberta, destrói continuamente a natureza ex-
terna, violenta a natureza de seu próprio corpo, polui não
só o ar, a água mas também os próprios pensamentos.

Atualmente, a pior das poluições constitui as formas
negativas de pensamento originadas nos cérebros huma-
nos, que estão fomentando e alimentando a violência.

Os mistérios da vida não são buscados, refletidos,
meditados, vivenciados, praticados.

A vida para o homem se resume em suas atividades
biológicas, psicológicas, materiais, econômicas, sociais,
mas existem outros horizontes em suas vidas.

Como o Criador poderia terminar sua Obra na morte
se Sua Criação está sempre em expansão numa eterna
continuidade da vida?

Apesar de muitos acreditarem na vida além da vida
física, seus comportamentos não são coerentes como tal,
porque crer que a vida continua é mais do que ter um
preceito, é ter a consciência da responsabilidade dessa
vida, das ações, das relações com todos os seres, hoje.
Pois, com a continuidade da vida todos os erros e acertos,
as vitórias e os fracassos, as transgressões às Leis Uni-
versais de uma vida geram ações e reações nas vidas se-
guintes.

Muitos falsos cristos já surgiram e outros surgirão.
Eles repetem as ladainhas memorizadas das suas bíblias
ou repetem as idéias dos homens. E não existe na história
dos Avatares que passaram pela evolução da Terra – nes-
ses dezoito milhões e meio de anos –, um Avatar que
tenha vindo para satisfazer as necessidades de suas perso-
nalidades, que tenha vindo para repetir o passado, ou pre-
gar a destruição e o sofrimento. Todos os que passaram
por este sistema planetário vieram para revolucionar o
próprio homem, a própria vida, impulsioná-lo nas suas
estruturas moleculares, celulares, atômicas, físicas, emo-
cionais, mentais, expandir as suas emoções, a sua mente,
seus sentimentos, e ligá-lo à sua alma.

Enquanto tiverdes dois comportamentos, um adequa-
do às sombras e outro à luz, não estareis no Caminho.
Quem está no caminho tem um único comportamento,
uma única atitude, um único objetivo mental e conscien-
te espiritual que é fundir-se com a Luz, num mergulho
total à sua alma, na busca da verdade que nela reside para
tornar-se livre, numa atitude de purificar seu coração, sua
mente, porque os puros de coração serão também puros
de mente, e só esses entrarão no Reino da Luz.

De que serve ter uma atitude amorosa para com al-
gumas pessoas e outra atitude cruel para com outras?

PPPPPalalalalaleeeeessssstttttrrrrra da da da da do CRISo CRISo CRISo CRISo CRISTTTTTO MAITREO MAITREO MAITREO MAITREO MAITREYYYYYAAAAA Canalização de Henrique Rosa

A CHAMA A CHAMA A CHAMA A CHAMA A CHAMA TRINTRINTRINTRINTRINAAAAA
(Chama: azul, dourada e rosa)
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O Deus criado pelas religiões sempre teve pés de bar-
ro. Tudo que é de barro se desfaz com o surgimento do
Grande Mar, da Grande Mãe. E esses que idolatram o
Deus de pés de barro são os que mais barulho fazem, são
os que mais gritam os nomes sagrados. Quanto mais gri-
tam, mais longe da verdade ficam porque Deus é silên-
cio. Por isso, na Sabedoria Oriental se diz que o silêncio
é de ouro e a palavra é de prata. Vivem jogando o vosso
tesouro energético-espiritual na lata do lixo. E o que é
ainda pior, arrastam outros para esse lixo mental e emoci-
onal, para o sofrimento, para a angústia, para os abismos
sem fim, para o lodaçal.

Uma Nova Raça está aí!

Uma raça linda, cujas almas reencarnaram e
reencarnam numa missão de amor, com o compromisso
de libertar, que se sacrificam em nome dos princípios de
Amor- Sabedoria, que têm uma visão muito mais
abrangente da Vida, do Sagrado e do Divino.

E essa raça está sofrendo e se perdendo, porque o
homem continua destruindo tudo aquilo que pode libertá-
lo, expandi-lo, iluminá-lo, tudo que pode expandir os seus
estados de consciência para que tenha a experiência de
que é um Deus na busca de sua própria realização, da sua
ascensão, da sua manifestação para realizar as suas pró-
prias obras.

E são essas obras que precisam começar dentro de
vós, em vossos corações, em vossas mentes, em vossas
consciências e em vossas almas, para que possais ajudar
que essas obras também despontem nos corações, nas
mentes de todos, para que novas linguagens surjam. Há
outras linguagens surgindo e que se distinguem da lin-
guagem verbal por serem mais abrangentes, mais trans-
cendentes, mais amorosas.

Milhões de seres humanos estão passando pela vida
física sem perceberem que há uma nova mensagem no ar,
que existem novas energias chegando à Terra, que há uma
Nova Raça e um Nova Civilização surgindo, que há no-
vos mandamentos para serem transmitidos à Humanida-
de e que há novas forças impulsionando-os para a liberta-
ção.

E muitos só acreditam num Deus que dá tudo o que
pedem. O que tem de mais valor para estes são os bens
materiais, constituem seu tesouro material. E aonde estão
seus tesouros materiais estão seus corações, suas mentes,
acorrentando suas consciências e suas Almas.

Contudo, todos têm um tesouro maior, um tesouro
incalculável, que reside em suas Almas, em seus Espíri-
tos, e um dia terão de buscar esse tesouro.

Tendes de ser puros de coração, de mente, crer sem
ver, sentir e ter consciência das vossas origens divinas,
tendes de ter fé na capacidade da vossa consciência, da
vossa mente e da vossa alma, uma fé que removerá todas
as montanhas dos vícios, das paixões, do materialismo,
das emoções animais.

Como Filhos Divinos que sois, tendes de mergulhar
em vosso santuário cardíaco para unificá-lo com o santu-
ário mental, no vosso chakra coronário. O Filho, no chakra
cardíaco, e o Pai, no chakra coronário terão que um dia
ser um só.

A atitude para com todos os vossos irmãos deve
ser uma só: aquela ditada pela alma, que se expan-
de através do vosso chakra cardíaco, que se unifica
com a vossa mente e se sintoniza e se sincroniza
com o coração.

O pensamento e o sentimento são duas polari-
dades de uma unidade, duas forças necessárias para

que surja a terceira, a Força Trina onde nasce a Força
Crística.

É preciso que o coração e a mente se unam, falem a
mesma linguagem, se direcionem para o mesmo objeti-
vo, se fundam. E ao se fundirem criarão a terceira verten-
te que nos unificará à alma e libertará o Ser Crístico da
cruz e o iluminará.

Mas não é isso, infelizmente, que vemos na humani-
dade. Não há unificação, não há sintonia entre coração e
mente, não há sincronia, não há Força Crística, não há
Força Trina, não há libertação da alma, da mente, da cons-
ciência, não há iluminação.

“Não servireis a dois senhores.”

Enquanto a mente serve a um senhor, o coração ser-
ve a outro. A quem e a que desejais servir? À Luz ou às
sombras?

Podeis procurar: mas, não somos todos Filhos de
Deus?

Sim, mas precisais ser os Filhos de Deus conscien-
tes, os Filhos da Luz, os Filhos da Chama Dourada, os
Filhos do Sol.

Esses são conscientes da Divindade e da responsabi-
lidade que têm como Filhos do Criador e estão na Terra
continuando as Suas Obras. Esses são os verdadeiros Fi-
lhos de Deus, os que despertaram para a Divindade, para
a Luz, e que caminham para a unificação de suas múlti-
plas unidades internas para se fundirem com as múltiplas
unidades externas.

Cada vez estou mais perto de todos os seres huma-
nos, através de seus santuários cardíacos, através de seus
santuários mentais, através de suas almas.

Comigo vem a força ígnea de Deus-Mãe, o Espírito
Santo, e que ao ser desperto se une ao Filho para chegar
ao Pai, que é o Espírito em vós.

Cuidado!

Estais num período no qual tem surgido e surgirão
falsos mestres, falsos profetas, falsos canais, falsos discí-
pulos. Precisais discernir quem trabalha e serve à Luz,
estes só têm uma única finalidade e objetivo: despertar e
libertar Deus em cada ser, ajudar a iluminar os corações,
as mentes, as almas em cada ser, não importando quem é,
de onde veio, o que faz, a que religião segue, a cor de sua
pele, se é jovem ou velho, se é um homem ou uma mu-
lher. Para estes o que importa é libertar Deus dentro de
cada um, expandi-Lo, unificá-Lo, a fim de que todos se
tornem conscientes de que são Filhos da Luz, frutos do
Amor, da Sabedoria, da Inteligência Divina, e não apenas
uma obra do acaso.

Palestra do CRISTO MAITREYA
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homem copia, por muito perfeito que seja o seu método,
tem algo que é diferente, mesmo que seja minúsculo, mes-
mo que seus olhos não vejam.

Preparai o vosso templo. É nele que precisais traba-
lhar, purificá-lo, abrir suas portas e janelas, deixar que a
Luz Crística Trina, Solar e Cósmica nele penetre para vos
libertar. E no altar dos vossos corações estão os símbolos
de onde viestes, quem fostes, o que fazeis, o que tens de
fazer e para onde ireis. Tendes de ser dignos Sacerdotes
deste templo, ajudar a abrir as portas e janelas dos tem-
plos dos vossos irmãos, ajudando-os a purificar seus tem-
plos e a encontrar seus símbolos no altar de seus corações
para que sejam os sacerdotes de seus próprios templos.

Preparai-vos, porque não sabeis o dia em que o Se-
nhor chegará para penetrar e comungar convosco dentro
do vosso Templo e para confirmar-vos sacerdotes, segundo
a Ordem Dourada que rege a Terra.

A partir daí sereis seus Filhos despertos, ativos, e
por vós Ele se manifestará para ajudar a despertar o Deus
que está dentro de cada um e o Cristo que está crucificado
ainda em vossos corações, em vossas mentes, para que o
Ser Crístico desperte, retorne à vida, seja a vida, se trans-
forme na própria vida.

Infelizmente, muitos não estão muito interessados
nesse Deus que é Vida, nesse Deus que está dentro de
cada um, nesse Deus que se quer libertar, comungar e
viver junto de seus Filhos. Esses alimentam a ilusão de
um Deus que é omisso, que é escravizador, que é
manipulador, que gosta de ver seus filhos sofrerem. Este
Deus da ilusão, da fantasia, é como uma miragem que
quando termina deixa o desespero e o vazio. É como um
lindo sonho com Deus, que ao despertar traz angústia e
dor, como acontece com muitos ao acordarem após o aban-
dono do corpo físico, quando verificam que não estão
com Deus, que tudo foi um sonho, uma ilusão. Um sonho
é um sonho: quando acordam percebem que não realiza-
ram nada porque estiveram adormecidos durante toda a
existência no plano físico.

Muitas crenças e sistemas religiosos criados pelos
homens estão adormecendo as mentes, os corações e as
almas.

Podeis perguntar: por que não agimos?

Mas, quantas vezes agimos? E o que os homens fize-
ram?

Mataram nossos discípulos, não aceitaram nossos
ensinamentos, fomos condenados pela verdade que
trouxemos, aquela verdade que liberta.

Em muitas oportunidades que demos, a humanidade
não quis seguir a via do Amor e da Sabedoria que todos
os Filhos da Luz despertos vieram à Terra ensinar.

Então, foi o homem que decidiu seguir a via da dor e
do sofrimento.

Contudo, o homem não consegue agüentar muito tem-
po uma mesma dor, um mesmo sofrimento. Ele criou essa
dor e esse sofrimento mas não consegue conviver com
eles por muito tempo.

Palestra do CRISTO MAITREYA

1 Onde reside o fogo kundalínico da transformação e da cria-
ção de Deus-Mãe.

Essa é a busca, esse é o bater, esse é o verda-
deiro pedir que como filhos precisais fazer, ganhan-
do consciência da Divindade que reside em vosso
coração e do sagrado que reside em vosso chakra
coronário para então uni-los.

Mas, só sereis puros de coração quando
libertardes a vossa mente, quando libertardes o vosso co-
ração.

Para libertar a mente e o coração é preciso libertar a
Mãe que está prisioneira no chakra fundamental1 . É Ela
que, ao se libertar e ascender, penetra no chakra cardíaco
purificando-o e dinamizando-o para que ambos cheguem
ao santuário da mente, onde reside o Pai.

Mas, para que serve tudo isto se para grande parte da
humanidade basta acreditar nas palavras dos homens que
prometem o céu? Isto é seguir sombras!

Nenhum ser iluminado jamais quis ser seguido por
alguém, todos sempre trabalharam e continuam trabalhan-
do para que todos sigam ao Deus Trino que está em suas
almas e espíritos.

A única voz que tendes de ouvir é a voz do Deus que
está dentro de vós, que fala através do vosso Espírito e o
Espírito através de vossa alma.

Todos os Seres Iluminados sempre ensinaram isto.

Vossas palavras vos ajudarão a vos expandirdes se
forem vivas, se estiverem recheadas da energia do Amor,
da inteligência libertadora e expansiva, se forem
multiplicadoras, direcionadoras da vossa libertação para
vos tornardes senhores da própria vida, do próprio cami-
nho, para mergulhardes na verdade que reside em vossa
alma e em vosso espírito e serdes verdadeiramente livres.

E todo ser verdadeiramente livre trabalha sem parar,
para que todos sejam também verdadeiramente livres,
Mestres de si próprios, senhores de suas próprias vidas,
sacerdotes únicos do Templo de Deus que representam.

Sois sacerdotes do vosso Templo que se constitui do
conjunto dos vossos corpos, da vossa alma e do vosso
espírito. Mas sois ímpar! Não há dois espíritos iguais,
não há duas almas iguais, não há dois corpos iguais, não
há duas folhas da mesma árvore iguais, a natureza não se
repete, ela é impar. Podeis vos achar iguais, mas numa
análise mais cuidadosa encontrareis diferenças. Por mais
que idolatreis alguém, mesmo que a identificação seja
muito grande, não sereis iguais. Nem nos aspectos mais
simples da vida nada podeis copiar.

Podeis dizer: “Ah !, mas se eu tirar uma fotocópia
terei algo que é igual !”

Não, não é, porque a tinta que está numa cópia não é
a mesma que está na outra; é a mesma tonalidade, é o
mesmo processo químico, mas a tinta que está numa só
pode estar nela; se retirardes a tinta de uma para outra ela
desaparecerá; parece que é igual mas não é. Tudo que o
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É nessa fase que a humanidade se encontra,
muitos buscam caminhos alternativos para elimi-
nar essa dor, para sair desse sofrimento, porque não
conseguem mais suportar tanta ilusão, tanta dor, tan-
to sofrimento, e internamente gritam por socorro.

Por isso estamos regressando, muitos hoje bus-
cam se redimir, se renovar, se purificar, com ho-

nestidade de propósitos, em sintonia com seus corações e
suas mentes.

Buscam que a mente e o coração falem a mesma lin-
guagem, convirjam para o mesmo objetivo, cheguem jun-
tos à verdade que está na alma, mergulhem e se fundam
na sua luz para serem livres, e a partir daí poderem ajudar
seus familiares, companheiros, amigos, e a humanidade a
ser livre.

Falar de Deus sem compreender Deus, sem sentir
Deus, não quer dizer nada.

Muitos falam de Jesus, de Buda, Maomé, Khrisna, e
isto não significa que compreenderam seus ensinamentos.
Deveis meditar nos ensinamentos e nas experiências des-
ses Seres que deixaram à humanidade a sua sabedoria,
fruto da sua experiência e vivência.

Há uma grande diferença entre o crer e o ser, entre
vivenciar os verdadeiros mandamentos divinos, a sabe-
doria divina e repetir ladainhas, cantar e se emocionar.

Um Filho de Deus não precisa ir a um templo feito
pelas mãos dos homens para provar que acredita em Deus;
ele acredita e segue Jesus em seu coração, em seus pensa-
mentos, em seus sentimentos, na sua alma, nas suas ações
no dia-a-dia.

Muitos continuam seguindo os caminhos de César,
pensando que estão seguindo os caminhos de Deus. Nos
caminhos de César há muitas palavras e muito poucas
ações, há muita emoção e nenhum sentimento superior,
há jogos de poder manipulando as mentes e os corações,
alimentando a ilusão de um Deus opressor, segundo a
conveniência daqueles que se julgam amigos muito ínti-
mos de Deus.

Os caminhos de Deus são naturais, estão em sintonia
com os ritmos internos de cada ser e com sua natureza
interior, não violam a consciência nem os sentimentos
mais profundos, mas os elevam para que despertem a for-
ça divina que é própria de cada filho de Deus. E Deus se
manifesta dentro de cada um de seus filhos, por isso é
preciso ficar em silêncio para buscar Deus, para sentir
Deus no silêncio de seu templo interno.

Deus não se vê, se sente e se tem consciência Dele.

É preciso que o coração e a mente silenciem, que
tudo em volta silencie para que se possa sentir e ter cons-
ciência da alma e ver o despertar do Deus Interno.

Precisais silenciar os vossos pensamentos, as vossas
emoções, os vossos corações, e não convencer ou demons-
trar aos outros que acreditais em Deus e que seguis Buda,
Khrisna, Maomé ou Jesus.

E quando mergulhardes no silêncio verificareis que

esse silêncio é vivo. Quando estiverdes mergulhados no
vosso silêncio interior, a um determinado momento
sentireis Deus despertar e vos beijar, vos sentireis como
crianças carregadas ao colo por vosso Pai Divino e tam-
bém por vossa Mãe Divina.

Aí, e só aí, sentireis como é bom regressar ao Lar
Divino, tereis consciência de quanto tempo ficastes afas-
tados e quanto procurastes Deus onde Ele não estava, que
pisastes as pedras do caminho que eram Seus corpos,
arrancastes as flores que eram Seu sangue, e que nem
percebestes que Ele sempre esteve e sempre está junto a
vós, na pedra que pisais, na flor que arrancais, na comida
que comeis, na água que bebeis, no ar que beija vosso
rosto, no animal que é morto para vos alimentar.

Quando vos deitais em vossas camas não percebeis
que é Ele quem vela vosso sono e como Ele sempre vos
acolhe em silêncio.

E quantas vezes, ao longo de vossas vidas, caístes
em abismos e a mão Dele vos amparou para que a queda
não fosse maior?

Quantas vezes transgredistes as Suas Leis e quantas
vezes Ele entendeu que não sabíeis o que fizestes?

Quantas vezes Ele vos indicou o verdadeiro caminho
e seguistes o caminho oposto àquele que Ele vos indi-
cou?

Podeis vos indagar: mas, por quê não O vi, não O
senti, não O percebi?

Só um coração e uma mente silenciosos e puros, sin-
tonizados e fundidos com a alma, é que percebem Deus.

Em todo o mundo há uma busca maior por
ensinamentos, técnicas, tais como exercícios mentais,
mantras, orações, evocações. Na verdade o mundo está
cheio disso, mas parece que para milhões isso não funci-
ona, pois continuam esperando o salvador.

Mas o salvador não pode salvar ninguém porque é de
cada um o mérito da salvação, a conquista da libertação
para se iluminar e se tornar, com consciência, um Filho
de Deus, um Filho da Luz.

Múltiplas forças estão despertando dentro e fora do
homem, essas Forças Divinas estão sendo atraídas por
aqueles que buscam purificar seus corações e suas men-
tes, aqueles que trabalham com honestidade e sincerida-
de para libertar o coração e a mente para que ambos fa-
lem a mesma linguagem, sigam o mesmo Caminho em
direção aos mesmos objetivos.

Aqueles que não buscam, não despertaram ou não
querem despertar para a realidade maior da vida, estão
recebendo essas mesmas Forças, porém elas não encon-
tram respostas positivas dentro deles, não encontram ati-
tudes honestas nem uma busca à luz, à verdade, à liberta-
ção. Deste modo, elas atuam para remover todo obstácu-
lo à expansão da luz, do amor, da paz, da justiça, da liber-
dade, da igualdade, da fraternidade universal. É a mesma
Força que vem para limpar, purificar, transformar,
transmutar, unir. Ela multiplicará os que estiverem sinto-
nizados, eliminará tudo o que se opuser a essas energias,

Palestra do CRISTO MAITREYA
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a essas Forças libertadoras, iluminadoras de cora-
ções, mentes e Almas.

O momento é, de fato, importante para toda
vida inteligente neste sistema planetário, é a sepa-
ração do joio e do trigo, a última separação, é o
resgate final das almas no surgimento de uma Nova
Terra, de um Novo Céu, no despertar de uma Nova

Humanidade.

Esta Nova Humanidade já está em processo de des-
pertar e precisa agora que a Nova Terra surja para criar e
expandir as novas ações, não as velhas ações, as novas
sementes de um novo mundo, que são sementes mais for-
tes e mais vigorosas que essas almas possuem.

Não confundas essas novas sementes com as fanta-
sias traduzidas das mais diversas formas, e que levam o ser
humano a achar que basta embarcar nas viagens imaginári-
as para portais mirabolantes da fantasia, isto é ilusão!

Se não atravessardes o portal do vosso coração, ne-
nhum outro vos libertará nem vos salvará. Nenhum!

O caminho é interno, a entrada é para dentro, jamais
para fora.

Podeis pesquisar a história de todos os seres huma-
nos que se iluminaram, todos, independentemente da re-

Palestra do CRISTO MAITREYA
ligião, da raça, da época em que viveram, buscaram os
portais internos que lhes davam acesso à alma através do
santuário cardíaco, e através deste chegaram ao santuá-
rio mental, despertaram o Filho, a Mãe e o Pai nos seus
santuários.

Esses são os que se libertaram e se iluminaram.

A própria trajetória humana demonstra múltiplos
exemplos disso, mas mesmo assim muitos não acredi-
tam, precisam de algo que seus cinco sentidos percebam
e apalpem para acreditar. Esses só crêem no que vêem, no
que ouvem, no que tateiam, no que cheiram.

Contudo, a Luz, a Sabedoria e a Libertação sempre
estiveram além dos sentidos físicos, e todos os que bus-
caram despertar uma consciência além desses sentidos
físicos reconheceram a força de outros sentidos mais su-
tis, os sentidos verticais, aqueles que se expandem em
direção à alma e ao espírito; esses se tornaram livres.

E é nisso que estamos trabalhando em todo mundo
para auxiliar que a alma humana cresça e para que a alma
animal, que ainda controla a humanidade, seja diluída sob
a ação da luz que está na alma.

É isso o que hoje tinha para vos dizer. Meditai, pensai
bem e transformai vossas vidas, pois a evolução é feita de
ações reais, de obras em favor dos outros e da humanidade.

Canalização de Lourdes RosaMESTRE LANTO
Que a Luz Crística resplandeça em vos-

sas almas.

A perseverança de um discípulo o con-
duz a muitos níveis de realização na sua
união espiritual. Não há maior lição para
ele do que o seu crescimento através da sua

vivência, da sua própria experiência.

Por mais que o impressione a sabedoria dos outros,
jamais poderá capturar a essência do que outros viveram,
nem arrancar das palavras belas e profundas a força para
alimentar a sua própria fé e seus próprios passos.

A trilha de um discípulo se consolida com a sabedo-
ria conquistada nos processos e etapas de sua evolução,
do seu desenvolvimento real.

Não vos esqueçais de que a experiência é que vos
conduz a esta realização na alma e no espírito.

Esta realização é que concretizará uniões internas,
uniões que ultrapassarão a forma, que atingirão outros
níveis da realidade espiritual dentro de cada um.

Quanto mais lutais contra a personalidade, mais for-
ça de domínio ela adquire. Por que, afinal, que luta é essa
senão entre a parcela da personalidade que busca equilí-
brio e a outra que se encontra em desequilíbrio?

Não é assim que se conquista o equilíbrio interno:
precisais alcançar os níveis energéticos da alma para
reaprenderdes a olhar para a personalidade, e deste modo

mobilizar o equilíbrio real.

Tudo o que precisais para tanto está ao vosso alcan-
ce, em sintonia com os vossos sentidos mais profundos e
com vossos sentimentos mais puros.

Quando os valores reais da alma e do espírito come-
çam a ganhar lugar na mente e na consciência, o discípu-
lo passa para um estágio de amadurecimento real nos ní-
veis de sua vida emocional e mental.

Só assim ele pode contar com uma mente mais sã,
com equilíbrio emocional que não o derrubará nas tem-
pestades no Caminho.

Existem obstáculos no Caminho que servem de in-
centivo para conquistas maiores, contudo, se os olhardes
com desdém ou se os racionalizardes pelos parâmetros da
personalidade, densificareis a força destes obstáculos que,
na verdade, servem de ponte para avançardes e atingirdes
uma nova etapa.

A alma espelha a verdade para a personalidade e pro-
cura conscientizá-la dos desníveis energéticos que exis-
tem nos corpos densos da matéria, ou seja, os desníveis
físicos, emocionais e mentais.

Se partirdes do princípio de que precisais conhecer
antecipadamente os desníveis físicos, emocionais e men-
tais para só então vos religardes à alma, ingressareis num
longo percurso, onde na aproximação de um obstáculo
tropeçareis em outros e não conseguireis, na verdade, as
condições internas necessárias para diluí-los, quaisquer
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que sejam eles e independentemente da sua
natureza.

Mas, se ao contrário, buscardes a
sintonia com a alma em primeiro lugar,
sabereis considerar aquela faceta da vossa
personalidade, quer seja predominante no

vosso campo emocional, quer no mental ou físico, e reco-
lher recursos, mesmo que sejam poucos, para incentivar
na criação de outras qualidades, de outros princípios, de
outras virtudes. No momento em que todo movimento do
vosso universo interno vos colocar diante dos conflitos
mais profundos, dos obstáculos mais enraizados, sabereis
e tereis a força necessária para confrontá-los e, aí sim,
transmutá-los, transformá-los e renovar vossa ação.

O trabalho que realizais com os vossos Mestres, no
vosso desenvolvimento espiritual, visa exatamente forta-
lecer todos os campos de forças positivas que ainda são
ativos e dinâmicos dentro de vós. O trabalho espiritual
nos vossos chakras, nas vossas auras e em todo o vosso
campo energético é feito desta forma.

Considerais esta ação lógica, que faz parte de uma
das leis universais, pois toda energia negativa que pene-
tra nos vossos campos de força resiste a mudanças, é len-
ta e involutiva; contudo, as energias positivas são de ca-
ráter evolutivo e se movimentam em direções ascenden-
tes, buscando expansão; elas não entram em atrito com as
negativas, apenas as transmutam, e toda energia mobili-
zada por um campo de força superior move-se em dire-
ção ao equilíbrio.

No desenvolvimento espiritual, um discípulo preci-
sa observar também o fortalecimento de suas energias, e
reconhecer que no trabalho com o seu Mestre consegue
receber quando também consegue doar. Jamais um discí-
pulo pode conceber o seu universo interno feito apenas
de energias inferiores. Seu universo é trino, seus sentidos
superiores captam energias superiores, muitas ainda são
inconscientes porque as energias densas e negativas de
sua personalidade vibram em freqüências baixas e lentas.
Esse reconhecimento lhe dá uma visão diferente do seu
desenvolvimento, dos seus obstáculos, das suas dificul-
dades, lhe dá um maior impulso para continuar caminhan-
do, uma maior consciência das ações que deve empreen-
der para evoluir , uma maior clareza de seus passos no
Caminho. Quanto mais conscientes forem suas ações, mais
propiciarão a renovação, a transmutação, a transforma-
ção dos seus desequilíbrios em equilíbrio e harmonia, se-
jam aspectos do seu corpo emocional, mental ou físico.

Esta é uma visão que não se confunde com uma idéia
puramente otimista. Muitos se refugiam na ilusão de que
apenas pensando positivamente todas as coisas se trans-
formam. Não! É muito mais que isto!

Não é uma questão de acreditar ou não acreditar no
caminho da alma, na Hierarquia Divina e na Sua Obra,
mas sim de desvelar o próprio ser, olhar para dentro na
busca do Deus Vivo, conquistar os resultados da busca
pessoal e do próprio desenvolvimento espiritual.

Muitos não consideram as pequenas conquistas, não
consideram os pequenos passos, porque estão tentando
igualar-se à categoria de Mestres, acham que um desen-
volvimento espiritual é o mesmo que cair numa linha

de igualdade com os Mestres. Isto é uma total falta de
informação!

Mas, infelizmente, existem muitas ilusões e estas le-
vam a crer que se atinge o cume das montanhas sem antes
escalá-las, ou que se atinge o alto das escadarias sem an-
tes subir degrau a degrau.

Só fortalecereis vossas mentes, só avançareis no ca-
minho quando reconhecerdes cada um dos passos no vos-
so desenvolvimento espiritual.

Encarar a realidade do caminho não é reconhecer o
que falta para trilhar ou colher as glórias pelo percurso já
feito, mas, antes de tudo, ter consciência dos ritmos que o
caminho proporciona e seguir em unidade com a luz que
emana dos santuários internos do coração e da mente.

Assumir a responsabilidade no caminho é cumprir
com disciplina cada etapa, cada tarefa, mesmo que a
impressão seja a de que multidões avançam contra essa
etapa.

Deveis manter constante estímulo para continuar ca-
minhando na luz, pois muitos outros seres estão adiante
no caminho preparando as melhores condições para que
os vossos passos avancem. Estes que vão na frente, e que
já vislumbrais, estão abrindo todas as portas, todas as ja-
nelas, ampliando o acesso aos portais dos Templos, uni-
ficando, diluindo obstáculos para que melhor possais ca-
minhar e mais rápido atingi-los.

Há incontáveis ilusões pairando na mente da maioria
dos seres humanos, e muitas estão sendo multiplicadas
pelas falsas religiões, pelos falsos profetas, pelos falsos
mestres.

A ação das Energias Crísticas é de diluir a força des-
tas multiplicações, dar àqueles que buscam uma consci-
ência lúcida, um conhecimento cada vez mais nítido ad-
quirido pela própria experiência da busca.

Não podeis deixar que vossas mentes sejam varridas
pelas ilusões daqueles que estão tentando destruir as pos-
sibilidades de esta humanidade avançar no seu caminho
evolutivo.

Não deveis vos debater com os obstáculos internos,
nem com a destruição e com a violência que está dentro
de vós, pois deste modo só criareis mais resistências.
Para diluir a agressão, a violência, a autodestruição,
não podeis impor força. Se usardes de força estareis
alimentando até as mais tênues energias destrutivas,
violentas ou agressivas.

Um discípulo não se deixa guiar dessa forma, contu-
do procura sempre uma correta orientação porque sabe
que o seu caminho até a alma, até o Mestre, precisa ser
realizado através das etapas de um desenvolvimento cor-
reto e real.

Por isso, busca com fé e verdade de propósitos um
desenvolvimento espiritual para despertar as suas facul-
dades, equilibrá-las, para então sintonizar-se com as ener-
gias superiores de sua alma, para retomar o curso da sua
própria jornada e melhor administrar os desníveis
energéticos de sua personalidade. Posicionando-se den-
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tro destes propósitos, a força das energias
contrárias e de tudo o que obstrui a execu-
ção destes objetivos diminui, porque uma
nova força direciona o desenvolvimento sob
a ação da alma, tornando o discípulo mais
consciente, mais lúcido e com uma mente
cada vez mais equilibrada.

Estas minhas palavras são para vossa reflexão. É hora
de avaliardes o que estais realizando em prol de um ver-
dadeiro desenvolvimento espiritual. Caso vossas ações
estejam à mercê das ilusões que a personalidade tem ne-
cessidade de alimentar, não há mudanças internas mas
grandes abismos entre a mente e o coração, entre a
consciência e os anseios mais sublimes da alma. As
dificuldades e os desequilíbrios constroem seus pró-
prios labirintos.

Ao contrário, se estais num desenvolvimento espiri-
tual há uma crescente coesão interna entre a mente e o
coração, que ficam
posicionados para o objetivo
certeiro de uma união com a
Alma e com o Mestre mais li-
gado à alma. Todos os esfor-
ços são válidos, o caminho é
trilhado mesmo à custa de di-
ficuldades, sacrifícios, re-
núncias, ou seja, vosso ca-
minho interno é, aos poucos,
consolidado.

Todos aqueles que in-
gressam num desenvolvimen-
to espiritual real percebem
mudanças e transformações
na própria vida. A partir do
momento que iniciam com fé,
com coragem, com vontade,
com determinação, com sen-
timento, acima de tudo com
sentimento, um processo de
desenvolvimento, percebem
que suas vidas jamais volta-
rão a ser o que eram antes.

E as Energias Crísticas
vêm à humanidade para con-
solidar os passos de cada alma
e de todas as almas no Cami-
nho, portanto vêm fortalecer
as mentes e os corações de
todos aqueles que, de fato, querem retomar o curso da
jornada evolutiva.

É por isso que as Energias Crísticas têm uma ação
especial no ser humano, a sua dinâmica trina alimenta a
alma, levando-a a aproveitar melhores oportunidades para
libertar a mente e a consciência. Um desenvolvimento
espiritual é continuamente alimentado por estas energias
que, a cada etapa, expande nos santuários internos sua
força e seu poder de ação. Todos os discípulos se benefi-
ciam muito destas energias no atual ciclo da evolução e
têm a chance de caminhar mais e em menos tempo.

Precisais muito das Energias Crísticas para avançar
no caminho da luz, tendes que buscá-las nos vossos san-

tuários, vos unificar com elas, expandi-las para libertá-
las nos corações dos vossos irmãos.

É muito importante ter essa consciência. Sob a ação
das Energias Crísticas, os vossos santuários sagrados di-
namizam forças para que vossas ações no caminho se re-
alizem numa união maior também com uma grande cor-
rente de consciências luminosas e inteligentes, que estão
trabalhando com e pelo Amor Crístico.

As Energias Crísticas constituem um grande pilar na
vida de todo discípulo, independentemente do raio de sua
alma, independentemente das linhas de ação de suas mis-
sões no mundo.

Como podeis avaliar vossa experiência até aqui, des-
de que iniciastes ou reiniciastes a vossa busca de modo
consciente? É hora de avaliar e refletir nos frutos do vos-
so trabalho interno a fim de que possais ter da alma uma
diretriz clara para as seguintes perguntas: Quais são as

próximas etapas a se-
guir? Para onde ire-
mos?

Neste ano2

colhereis o que
semeastes em prol de
uma verdadeira vida
espiritual. Todo esfor-
ço, a vontade bravia, a
fé, a coragem, toda re-
núncia em favor de
uma maior expansão
da alma e do trabalho
do caminho da luz vos
colocará mais sintoni-
zados na unidade do
Amor Crístico.
Colhereis os frutos da
vossa própria experi-
ência e isto vos forta-
lecerá muito, vos tor-
nará mais cônscios do
que estais realizando
convosco, com a vos-
sa vida, com o vosso
caminho, com as opor-
tunidades que vos fo-
ram dadas.

Este é um mo-
mento em que é muito

importante posicionar-se internamente como parte de uma
Grande Unidade Divina, na qual um conjunto de forças
dinâmicas e muito rápidas direcionam as almas para a
fusão crescente com as energias trinas de Deus Criador.

Grande parte da humanidade ainda não sabe como
dar o passo necessário para resgatar a linguagem da alma,
que não é mais do que a expressão de sua natureza real,
pois nada é mais natural ao ser humano do que as suas
próprias origens. Essas origens são sagradas e sua linha-
gem é divina, todos são filhos do mesmo Pai e da mesma
Mãe, os criadores divinos.

2 Esta mensagem foi canalizada em 31.1.98.
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energias da alma.

É evidente que o Mestre não poderá corrigir todos os
pontos de desequilíbrio, todos os pontos de distorção, mas
doará ao discípulo múltiplas energias que penetrarão em
seus corpos e em seus chakras para que, mais rapidamen-
te, seus níveis de consciência superiores sejam desenvol-
vidos e ele mesmo administre o seu próprio equilíbrio.

Desde que vos dedicais a um correto desenvolvimento
espiritual, através das vivências, das experiências, do con-
tato diário com as energias superiores, retomareis o ritmo
adequado à vossa natureza interna e sereis libertos de
muitos grilhões que impedem que vejais a vossa verdade
e o vosso próprio caminho.

Num desenvolvimento espiritual cada passo depen-
de de um verdadeiro posicionamento perante a própria
Alma.

Se vos posicionardes corretamente, vos tornareis cada
vez mais conscientes do mundo espiritual, onde estão as
origens da vossa criação, da vossa existência, do vosso
caminho; e, com certeza, estareis colhendo os frutos sa-
borosos dos vossos próprios passos, tendo uma relação
mais madura com o vosso Mestre de alma e com outros
Seres também relacionados a ela.

Só podereis cumprir as vossas tarefas e missões se
estiverdes mais conscientes dos propósitos da vossa exis-
tência e do caminho da vossa alma.

A personalidade sempre criará a ilusão de que há
muitos mistérios no caminho, como também a ilusão de
que há muitas nuvens negras, só para vos tirar a possibi-
lidade de, nesta vida, concluirdes ou prosseguirdes as ta-
refas e missões da alma.

A personalidade não nasceu má, a sua criação tam-
bém é divina. A influência das energias de destruição desta
civilização, das energias do caos, das trevas, é que tem
obstruído continuamente e que tem sido o empecilho maior
contra uma consciência cada vez mais evolutiva.

Só a Luz poderá vos tornar conscientes.

A inconsciência está afundada nas trevas, na escuri-
dão, na lentidão, nas energias densas.

Nós queremos que todos caminhem e que todos ama-
dureçam, no sentido espiritual.

Não tenteis entender as linhas de ação da alma, do
Cristo, ou mesmo da Hierarquia, porque a ação das ener-
gias superiores não cabem numa mente ou num cérebro,
mas cabem no coração de todos os seres, de todos os pla-
nos, de todos os reinos.

Podeis compreender e sentir. Se conseguirdes sentir,
compreendereis, porque no vosso coração cabe todo o
Universo!

O conhecimento esotérico hoje é mui-
to importante e serve de base para um me-
lhor discernimento, uma vez que em todo
o mundo há uma divulgação maior de as-
suntos que antes estavam velados e, por-
tanto, muitos não eram de domínio públi-
co. As mais antigas tradições espirituais,

ocultas e preservadas há milênios, estão retornando e vin-
do ao conhecimento público. Contudo, só a experiência
pode fundamentar esse conhecimento no caminho espiri-
tual de cada um. Sem a vivência, o conhecimento de nada
adianta. A intelectualização leva a racionalizar, mas não
a expandir os níveis da experiência. Já a vivência real
com as energias sutis – que levam a expansões graduais
dos campos de força, dos chakras, e por isso da mente e
da consciência – conduz um discípulo a estudar e a
pesquisar sobre os campos energéticos, sobre as faculda-
des mentais, sobre os chakras, sobre os corpos sutis, e
isso serve de apoio para conduzir melhor as experiênci-
as seguintes. Deste modo, um discípulo pode
aprofundar-se em vários aspectos do seu próprio de-
senvolvimento espiritual.

A experiência espiritual é muito simples e genuína,
ou seja, natural. Sua linguagem energética se traduz de
acordo com a dinâmica do universo interno de cada um,
sem obstruir, sem limitar, mas, ao contrário, diluindo os
bloqueios, abrindo novos caminhos internos por onde pos-
sa expressar a beleza da vida divina que busca ascender e
evoluir em cada ser.

É hora de parar e pensar, empreender uma jornada
espiritual para reconhecer os desníveis energéticos pes-
soais que impedem a expressão natural da harmonia e da
paz que residem em cada um.

Dentro de vós há sons, melodias harmônicas que com-
põem vosso ser, e que se expressam através das tônicas
dessa natureza interna, que é divina. Procurai sentir como
estais vos expressando energeticamente, tentai ouvir a pró-
pria voz, sentir os vossos gestos, os vossos movimentos
internos e externos. Só deste modo reconhecereis a ne-
cessidade de retornar à vossa verdadeira natureza. Vereis
que o vosso universo interno não está sendo preservado e
que, em razão disso, só desperdiçais energias, desequi-
librando, destruindo e dificultando os vossos próprios
passos na eterna jornada evolutiva da alma e do espíri-
to.

Ao observardes a linguagem que vossas energias in-
ternas hoje expressam, sabereis também que o foco dos
distúrbios e desvios no vosso campo de força tem criado
uma realidade emocional, mental e física muito frágil. E
compreendereis que esta linguagem e o foco destes
desequilíbrios são barreiras por onde as energias da alma
não conseguem fluir. Isso aponta para a necessidade de
um movimento interno maior em direção à Alma, um
movimento para um desenvolvimento eficaz, que vos aju-
de a trabalhar não só com a Alma, mas também com o
Mestre, para que Este vos auxilie na transmutação dos
desequilíbrios em equilíbrio, e na diluição das barrei-
ras energéticas que impedem a fluência natural das

visite nossa home page
http://www.jornalsintese.com.br
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Que a Luz Crística expanda o
Cristo interno em vossos Santuários
Cardíacos.

Como sabeis, o Sistema Solar se
movimenta numa espiral ascendente,

em cada volta atinge uma oitava acima e dentro das ener-
gias rítmicas do movimento cósmico.

O Sistema Solar está transitando sob a influência de
uma Constelação chamada Aquários. Cada era dura mais
ou menos 2.166 anos e está relacionada com um dos três
aspectos do Logos ou, como as religiões cristãs
convencionaram chamar, da Trindade. A Era de Peixes,
que ainda influencia um pouco a humanidade, tinha por
tônica principal o Aspecto Filho. A Era de Aquários está
dentro de uma tôni-
ca do 3o Aspecto, Es-
pírito Santo ou Mãe,
a dimensão feminina
de Deus. A próxima
era, daqui a 2.166
anos, será a Era de
Capricórnio, onde a
tônica e o aspecto
gerenciador serão o
1o Aspecto-Pai.

Sempre que a
Terra ou o Sistema
Solar são
direcionados pelo 3o

Aspecto do Logos,
ou da Trindade, há
uma movimentação,
há um dinamismo na
evolução.

E o que é que o
terceiro aspecto sem-
pre faz?

Uma REVO-
LUÇÃO! Ele dinamiza a evolução. E para isto traz novas
ações, novos ritmos e movimentos na própria evolução.
Por isso, é inevitável uma revolução, ou seja, as velhas
ações, os velhos ritmos não conseguem atingir força sufi-
ciente para dinamizar uma ação. Daí, o 3o Aspecto, que é
fogo, vem fazer uma grande transformação e uma grande
transmutação.

Para quê?

Para que haja purificação, expansão, libertação, de
modo que cada ser possa também atingir oitavas acima
na sua evolução.

Sempre que o 3o Aspecto atua como gerenciador num
ciclo de evolução, no que diz respeito à Terra, ele dinami-
za muito a alma, ou a mente, ou a consciência. A Era de
Touro foi regida pelo 3o Aspecto, quando surgiram Hermes
e Moisés. Já na fase final daquela era Moisés movimen-
tou muito a consciência de liberdade, a consciência de
uma nova religião, a consciência de preservar as culturas
dos povos.

Durante esta Era de Aquários se encerrará um Gran-

de Ciclo de 26.000 anos aproximadamente, ou seja, o Sis-
tema Solar estará encerrando uma volta completa em tor-
no do zodíaco e iniciará outra volta numa oitava acima,
dentro da espiral ascendente.

Portanto, esta é uma época em que há uma concen-
tração cíclica: vários ciclos pequenos, médios e grandes
se encerram, e outros se iniciam em oitavas mais eleva-
das. Então, o que isto quer dizer?

Que a Era de Aquários, que é gerenciada pelo 3o As-
pecto, vai influenciar simultaneamente a alma, a mente e
a consciência.

Se pesquisardes a marcha da humanidade neste sé-
culo e nos últimos 30 anos, vereis que há uma expansão e

um grande esforço
para libertar a cons-
ciência, a mente e a
alma de sistemas
opressores, sistemas
que nunca estiveram
interessados que os
povos atingissem
uma liberdade de
consciência, uma li-
berdade na mente e
direcionada pela
alma.

Então, é exata-
mente numa época
em que é marcante a
ação do 3o Aspecto
que o número de al-
mas – que buscam o
Caminho da Luz, o
Caminho do
Discipulado ou,
como antigamente
também se falava, o
Caminho da Inicia-
ção – aumenta. Mais

almas têm possibilidades de entrar neste Caminho que
leva a uma sublimação, a uma transformação, a uma
transmutação, a uma unificação com maior consciência e
com os “dois pés” no eterno Caminho da Luz.

Esta é uma época em que as revoluções vêm se fa-
zendo. Dos meados deste século para cá, o ser humano
começou a se posicionar pela consciência, pelo sentimen-
to, pelo coração, pela mente, pela inteligência, e não ape-
nas pela sobrevivência e pela reprodução. Então, come-
çou a focalizar sua vida acima do diafragma.

Há uma mentalidade de que uma revolução obriga a
uma guerra, ou à violência. Isto é uma distorção dos mei-
os políticos, religiosos, que sempre viram a revolução
como algo ruim para eles. A verdadeira revolução não é
violência, é uma ação que conduz à evolução, é uma
dinamização da evolução. Por isso, trata-se de uma revo-
lução para expandir e libertar todos, e não um grupo de
privilegiados.

As revoluções sangrentas foram feitas por sistemas
políticos, econômicos e religiosos, que sempre transfor-
maram revoluções pacíficas em violentas. A história con-

Canalização de Henrique RosaMESTRE DJWHAL KHUL, O Tibetano
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ta-nos isso. Todas as almas que desce-
ram à Terra e sacrificaram suas vidas
em nome de princípios superiores da
vida e da evolução fizeram revoluções
superiores, ou seja, pacíficas.

Há uma grande revolução presente no mundo, dina-
mizada, ativada pelo 3o Aspecto, quer o ser humano acre-
dite ou não. É uma revolução que independe de suas cren-
ças, de suas religiões, dos seus dogmas, das suas teorias,
se é homem ou mulher, jovem ou velho. Ela começa den-
tro de cada um, é uma revolução da consciência, da men-
te e da própria alma. A alma está gritando para ter o seu
espaço, porque na realidade a vida é da alma. Ela reclama
condições para que o ser humano possa retificar, corrigir
seus erros, se sublimar, se transformar, se transmutar, se
libertar, se expandir, ser senhor e dono de sua vida, do
seu destino, de sua evolução.

As forças de Aquários, as energias do 3o Aspecto e a
nova manifestação do Senhor Cristo Maitreya, através
das energias Crísticas Trinas da alma, estão facilitando o
despertar de novas estruturas internas, novas bases de
ensinamentos, aberturas da consciência, da própria men-
te, o que reforça e dinamiza a alma para que ela assuma a
sua personalidade, assuma a sua vida. Aquários privile-
gia aqueles que lutam pela liberdade, pela iluminação dos
corações, das mentes e das almas de todos os seres huma-
nos, privilegia todos os grupos que têm uma ação voltada
para a união e a expansão, no sentido de que todos têm os
mesmos direitos, deveres, todos podem desenvolver as
suas potencialidades, as capacidades que abrem os verda-
deiros canais, sejam eles psíquicos, telepáticos ou da pró-
pria alma, para que cada um possa se comunicar com to-
dos os seres que estejam ligados à sua alma por laços de
amor universal, quer estejam em outro plano, mundo, di-
mensão, planeta ou em outro sistema solar. Isto não im-
porta, mas sim que essa comunicação seja feita com mui-
ta consciência, de modo que nessa troca, nessa permuta
de energias, de experiências, de sabedoria, todos possam
crescer, evoluir e ajudar outros a crescer e a evoluir. As-
sim, há uma revolução, uma grande revolução interior,
em todos os sentidos, que está impulsionando tudo aqui-
lo que é essencial e que influencia positivamente a vida
do homem.

A humanidade se dirige para o Caminho da Luz, se

dirige para uma Nova Terra, para um Novo Céu, para
uma Nova Vida. E isso é de todos, é com todos e para
todos, e não para alguns grupos que se acham privilegia-
dos ou donos da verdade. A verdade não tem donos nem
a Sabedoria Divina privilegia quem quer que seja. Cada
um precisa ter o próprio mérito de conquistar a verdade e
a sabedoria pela sua vivência, pela sua experiência, pela
sua sublimação, transformação, transmutação, e pela uni-
ficação com as energias divinas que a sua alma expande.
Parcelas dessa eterna sabedoria precisam ser doadas a seus
semelhantes para que outras parcelas maiores da sabedo-
ria sejam conquistadas.

É importante fazerdes desta vossa encarnação uma
oportunidade para, espiritualmente, crescer mais e encon-
trar de vez o ritmo que vos leva ao eterno caminho de luz,
de amor infinito. Deveis procurar servir à evolução glo-
bal, não importa por qual caminho alternativo, seja ele
esotérico, espiritual, místico, religioso, social, político,
cientifico, econômico. O homem vê as coisas divididas,
por isso cria religiões, sistemas políticos, classes sociais,
mas do ponto de vista dos seres de Luz, tudo faz parte da
evolução. E tudo para nós é espiritual, mesmo aquelas
pequeninas coisas do dia-a-dia que chamais de materiais
e que pensais que nada têm a ver com o espiritual. Separais
o material do espiritual, mas qualquer coisa de natureza
material existe em função do espiritual. Para que o espiri-
tual possa crescer e expandir-se é preciso que haja uma
espiritualização dos corações, das mentes, das consciên-
cias, das emoções e dos próprios corpos. Tudo veio da
Luz, tudo se dirige à Luz. E os múltiplos obstáculos que
existem no caminho natural de Luz que foi criado para
todos os seres foram construídos pelos homens, pelos sis-
temas que os homens inventaram, não pela Luz.

O mundo em que viveis hoje foi feito à imagem e
semelhança das personalidades dos homens.

O mundo material que o Criador fez não foi esse, a
vida que o Criador fez não foi essa. O homem vem
distorcendo, desviando, mascarando a sua própria vida,
mascarando o próprio Deus, acreditando num Deus abs-
trato, distante, morto. Contudo, Deus é bem presente, está
presente dentro de cada um, dentro de cada átomo. Nunca
esteve morto, sempre esteve ativo, sempre foi dinâmico.
O homem é que perdeu completamente o sentimento, a
consciência e a noção real de quem é Deus. Não o Deus

MESTRE DJWHAL KHUL, O Tibetano
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fabricado, mas o Deus que sempre
existiu antes que qualquer ser humano
existisse, antes que qualquer planeta
existisse, antes que qualquer estrela
existisse. Esse Deus que é energia, in-
teligência, consciência pura, sempre se

preocupou com seus filhos. Mas seus filhos nunca se pre-
ocuparam com Ele, inventaram um Deus que não existe,
amordaçaram o Seu aspecto feminino, a Grande Mãe. Hoje
este aspecto adormecido de Deus está ressurgindo com
toda a sua força dentro de cada um. E Aquários está tra-
zendo isso, a força do 3o Aspecto dinamizando na alma o
2o Aspecto, o Cristo em cada um está trazendo de volta o
Aspecto Feminino de Deus que está dentro de cada coisa,
dentro do homem, dentro da mulher, dentro de um ani-
mal, de uma flor, de uma pedra. Sem essa conjugação
de Deus-Pai, de Deus-Filho, de Deus-Mãe não há for-
ma, não há criação, não há vida, não há evolução. É
uma fantasia pensar que Deus só é Pai, é uma fantasia
criada pelas religiões, porque o Aspecto Mãe dinami-
za a inteligência, a mente, expande a consciência, in-
cita seus filhos a serem livres, verdadeiramente livres
e não subjugados a outros homens, a religiões, a siste-
mas econômicos, políticos, sociais, ou seja, que ele se
torne aquilo que ele é, um autêntico Filho da Luz, por-
que foi criado pela Luz.

Em todas as eras existem revoluções que direcionam
os povos. Muitas vezes, localizam-se numa área geográ-
fica específica, num determinado povo, numa determina-
da raça. Quando uma era é regida pelo 3o Aspecto, a revo-
lução é global, abrange todas as raças, todas as áreas ge-
ográficas, e isto possibilita mais êxito. As revoluções deste
século têm tido grande êxito, mas se pensardes nas revo-
luções do século passado recordareis que a maioria delas
fracassou porque o poder religioso e político era mais forte.
Hoje, a força deste 3o Aspecto ou da Mãe comanda o
Verbo, a palavra, então a voz e o grito dos oprimidos não
são mais sufocados como antes. No princípio deste sécu-

lo este grito ainda foi sufocado pela violência, mas a for-
ça de Deus-Mãe já não está permitindo que esse grito,
essa voz se cale. Assim, todos têm mais força para ques-
tionar, lutam por uma vida melhor para todos, com maior
liberdade, com maior igualdade. Esta força do 3o Aspecto
está ao lado de todos que querem quebrar os grilhões fei-
tos de dogmas, teorias, limitações, imposições e injusti-
ças, para que haja maior igualdade, liberdade e fraternidade
para todos os povos, independentemente do país, da raça,
da cor da pele, etc.

A sensibilidade, o sentimento, a consciência, a inte-
ligência são ativados pelo 3o Aspecto, estão sendo movi-
mentados dentro de todos os seres humanos. Mas foram
muito represados durante várias eras, isto ficou gravado
no inconsciente coletivo. Como a Era de Aquários está
dinamizando, diluindo todos esses bloqueios, está sur-
gindo no ser humano uma necessidade de voltar-se para
dentro na busca do sentimento, da consciência; ele tam-
bém busca outros recursos, como a música e as artes em
geral, para desenvolver melhor a expressão do que sente
e do que busca. O 3o Aspecto está movimentando o he-
misfério cerebral direito, o lado mais feminino tanto no
homem como na mulher, então há uma busca interior por
Deus-Mãe. Todas as representações históricas da parte
feminina de Deus foram no passado consideradas sem
significado para os poderes reinantes, políticos ou religi-
osos. Hoje, muitos estão buscando estes conhecimentos,
as origens dos incontáveis rituais a Deus-Mãe, as tradi-
ções mais antigas preservadas por aqueles que eram ini-
ciados nos mistérios de Deus-Mãe, porém, a maioria des-
tes conhecimentos foi queimada, destruída e considerada
como uma coisa ruim, como pecado.

Muitos se confundem nessa busca e acabam idola-
trando o passado, ficam naquele estado de endeusamento
de um tempo que não mais existe. Repetem as mesmas
palavras do passado, copiam o passado e se aprisio-
nam a ele.

MESTRE DJWHAL KHUL, O Tibetano
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Deus-Mãe esteve aprisionada den-
tro dos corações, das mentes e consci-
ências, mas não deixou de evoluir. De
repente foi libertada e Sua Força é
muito maior do que no passado.
Reviver os rituais dos milênios passa-

dos não vai trazê-La na sua plenitude porque o passado
como foi vivido só conseguiu mesmo aprisioná-La, não
funciona mais. Aquários é uma era nova. Então, Deus-
Mãe se manifesta de múltiplas formas, dentro do ho-
mem e da mulher, através das leis da natureza, através
dos ritmos de todos os elementos que compõem a vida.
Basta senti-La.

Quem se deixa dogmatizar não consegue atingir essa
força poderosa de Deus-Mãe, pois os dogmas oprimem o
verdadeiro sentimento, criam ilusões e emoções mas não
um vínculo real com o Deus-Trino que vive dentro de
cada ser.

Há uma revolução presente, dinamizada, ativada pelo
3o Aspecto que leva todo ser humano a um diálogo com
esse Deus-Vivo. Quando não há diálogo há fanatismo, há
estreiteza mental, quanto mais estreita é a mente mais
estreita é a passagem para a alma. A verdade está na alma
de cada um e liberta a mente e a consciência.

Muitos hoje estão questionando, estão buscando ou-
tras vias de experiência sem deixar suas religiões; estão
tendo uma abertura mental, estão chegando mais ao ver-
dadeiro Cristo, estão compreendendo e sentindo mais a
força do Seu amor.

Muitos jovens questionam a fé e a crença de seus
pais, procuram libertá-los dos dogmas e dos fanatismos.

O homem tem muito saber e pouca sabedoria. E o
que é a sabedoria, de onde ela vem? Do ser. E quem dá
vida ao ser? A Mãe. Amordaçaram o Aspecto Feminino
de Deus, Deus-Mãe, aquela que ministra a experiência,
provoca a experiência, ministra a sabedoria.

A sabedoria é originária da vivência, da experiência.
O saber pode estar certo, pode estar errado, mas a sabe-
doria pode estar desatualizada para uma época, mas não
errada. O saber pode ser derrubado por outro saber, uma
teoria é derrubada por outra teoria. O problema do ho-
mem é não colocar em prática o conhecimento e o saber,
não vivenciar, não experimentar. A humanidade ainda não
entendeu a mensagem do Cristo de dois mil anos atrás,
não entendeu porque não vivenciou, não experimentou,
não sentiu. Se tivesse vivenciado e experimentado teria
sabedoria e não permitiria guerras nem destruição.

A sabedoria expande a inteligência, expande a men-
te, expande a consciência. E como Mahatma Gandhi diz:
“A violência é uma grande falta de amor.” Amor é sabe-
doria, precisa ser vivenciado. Muitos estão chamando de
amor a uma reação química, sexual, a emoção. Isto não é
amor. Tantos defendem o argumento de que hoje amam,
amanhã odeiam, porque de fato nunca amaram. Viveram
emoções, não amor. Quando o amor desperta na alma não
sai mais, ele é eterno. O que falta a muitos é isto: vivenciar
o amor que está na alma. Todos os sistemas políticos,
religiosos e econômicos institucionalizaram o saber, o ter,
e não o ser, por isso estão ruindo. Eles estão baseados no
saber, não na sabedoria, vendem a idéia de que a felicida-

MESTRE DJWHAL KHUL, O Tibetano
de depende do dinheiro.

A busca da felicidade dentro do ser humano está li-
mitada pelos tabus, pelos dogmas, pelas teorias. A idéia
de que quando se tem dinheiro se é muito feliz, um dia
pode levar à descoberta de que a felicidade não tem nada
a ver com dinheiro, mas enquanto se alimenta desta ilu-
são o homem está escravizado a tudo aquilo que não tem
o menor significado para sua evolução, e muito menos
ainda para a verdadeira felicidade que sua alma busca.

Para uma alma que está no Caminho da Luz, ser feliz
é conseguir impulsionar todas as almas e todas as mentes
para uma mesma direção: para a paz, a união e o amor. E
isto depende de igualdade, justiça, liberdade e de
fraternidade.

O que provocou todo esse caos foi o bloqueio do
desenvolvimento da inteligência no homem, assim como
do sentimento e da consciência. No momento em que s ua
inteligência é dinamizada pelo 3o Aspecto, ele ganha for-
ças para lutar porque se torna mais consciente e é o que
está fazendo, lutando. Há uma evolução real.

Se estudardes a vida humana de 100 anos atrás e a de
hoje verificareis que houve uma evolução da mente, da
inteligência, houve uma evolução do sentimento e da cons-
ciência. Houve evolução na comunicação, na educação,
nas artes e até mesmo nos sistemas políticos, religiosos e
econômicos porque há uma exigência dos povos para que
sejam mais justos, mais equilibrados. Isso é mundial. Há
regiões onde essa revolução é mais intensa, onde é feita
às claras, sem que ninguém tenha medo de perder a pró-
pria cabeça. Em outras, infelizmente, ocorrem persegui-
ções políticas, religiosas ou sociais. Contudo, mesmo nas
bases fundamentalistas há uma revolução silenciosa. Há
uma revolução silenciosa em cada nação. Cada povo ad-
ministra os elementos da sua própria revolução, mas ela
começa dentro de cada um e pode se exteriorizar sem
violência, sem sangue, sem guerra. Uns vão mais rápido,
outros são mais lentos, depende do histórico cultural de
cada país, de cada região, de cada povo.

Não se pode medir a evolução de alguém por
parâmetros humanos, tridimensionais, baseados nos seus
cinco sentidos físicos, ou em quantos diplomas tem na
parede; isto não é evolução real, mas pode ser saber. Sa-
ber também pode ser evolução, mas a evolução real é a
que a alma tem. Contudo, ninguém evolui só, não há evo-
lução de um só. Isto não existe. A evolução é grupal;
então a alma tem que ter sabedoria para pedir ajuda e
caminhar junto com outras almas, como numa família
em que todos trabalham para os mesmos objetivos, para
que todos sejam livres, tenham igualdade, justiça. Uma
alma no Caminho da Luz luta contra tudo que bloqueie a
mente, a inteligência, a consciência e o sentimento, seja
lá de quem for e em nome de quem for. Na atual fase
evolutiva todas as almas estão se beneficiando com as
energias poderosas e revolucionárias de Deus-Mãe, estão
ganhando o impulso necessário para caminhar mais rápi-
do, se libertarem e se iluminarem definitivamente.

Obrigado pela vossa atenção. Que a Luz Dourada
fique convosco!
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 (Continuação no número anterior)

P – Para se chegar à paz é preciso
que todos tenham amor por todos os que
estão em volta, que todos os seres tam-
bém encontrem essa paz. Até que o últi-

mo ser encontre essa paz, eu também não estarei em paz?

JK – Exatamente. A paz de que falo é uma paz de
amor, não de egoísmo. A paz egoísta 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 na sua mente, no seu coração, ninguém se sen-
tirá plenamente em paz.

Por isso, todos lutamos para que cada vez mais o
homem tenha paz. E essa paz é muito difícil de ser con-
quistada, porque continuamente criais guerra para vós e
levais os outros para a
guerra, ou seja, tirais a
paz das pessoas, em
nome de coisas até gran-
diosas. Podeis pensar
que são lógicas, mas para
a outra pessoa não tem
lógica alguma ser tirada
da sua paz, claro!

Então, precisais co-
meçar a pensar bem, tra-
balhar na vossa paz inte-
rior. E se não a conquis-
tardes, ninguém poderá
conquistar por vós. E
quanto mais tempo dei-
xardes passar, menos tem-
po tereis, menos oportu-
nidade tereis. Mais difícil
será penetrar nessa paz.

A paz é algo sereno,
tranqüilo, doce, meigo. Não é tumulto, não é imposição,
não é guerra.

JK – Alguém tem perguntas?

P – Justamente o Senhor tocou num ponto que eu
estava me questionando esses dias. Porque aparentemente
eu me sentia em paz, mas, ao mesmo tempo, eu nunca
senti paz. Eu olho meus irmãos, companheiros, homens
de rua, crianças de rua e vejo tanta pobreza, tanta misé-
ria, tanta dor, tanto sofrimento, e também que não dá
para resolver todas as coisas. Eu sempre me senti infeliz
em ver tudo isto e não poder fazer nada. Isso 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.
Você não está buscando a paz, está buscando a guerra. A
paz está dentro de si. Tem que ser conquistada dentro de
si, você está olhando para fora. Tudo isso que você menci-
onou não é justo, e é evidente que tem de se fazer alguma
coisa. Mas a conquista da paz não é por esse caminho. Você
tem que conquistar a paz dentro de si. E quando conquistar
a paz, você saberá o que fazer por todas essas pessoas.

O grande problema é este: há uma guerra dentro do
homem e ele quer resolver a paz dentro das outras pesso-

as. Isso é completa fantasia. Ele está fugindo da paz! Diz
que quer paz mas não quer, não. Se quisesse estaria volta-
do para dentro, conquistaria a paz para depois levar a paz
aos outros. E quando se conquista essa paz real de que
estou falando, às vezes basta a pessoa só estar presente,
calada, não dizer nada, o seu estado de paz é contagiante.
Se um dia tiverem essa experiência, constatarão.

Quando num grupo de pessoas há alguém que con-
quistou essa paz, ninguém consegue ficar em guerra jun-
to dele. A força da paz é tão grande que as pessoas em
volta ficam em silêncio, nem conseguem pensar. A men-
te fica calma, a guerra interior cessa complemente.

Um dos problemas da humanidade é que ainda há
poucos seres humanos com essa paz. Mas cada vez exis-
tirão mais pessoas, pois há essa busca real da paz.

Não são necessárias
grandes pregações, bas-
ta ter esse estado de paz
interior e estar presente
para que outras pessoas,
naquele momento, co-
nheçam um pouco a paz.

Isso, às vezes, é o
estímulo que muitas pes-
soas precisam para con-
quistar a sua própria paz.

Paz é algo que não
se doa, é algo que se con-
quista. É uma conquista
interna de cada um. O
homem está num caos. O
caos interno do homem
é uma guerra, um gran-
de tumulto. Há poucos lí-
deres trabalhando para
essa paz real.

Os que mais rapidamente sobem ao poder, quer seja
político, religioso, econômico ou social, são os que fa-
zem mais confusão, fazem o tumulto, a guerra. São os
que ganham dinheiro que fazem a guerra, não fazem a
paz. Todos os que fizeram a verdadeira paz morreram
pobres e não ricos. Se esses tivessem condições físicas e
econômicas, com certeza a sua luta pela paz teria sido
maior. Um exemplo claro disso é Gandhi: se não o tives-
sem assassinado talvez o mundo hoje estaria em paz.

– Por que o mataram?

– Porque não queriam a paz.

– E quem o matou ?

– Um religioso, em nome de sua religião.

Não foi uma luta política nem econômica. As religiões
seculares não querem paz, nunca estiveram interessadas na
paz, por isso sempre estiveram a favor dos senhores da guerra.
Isto tem sido uma tragédia para toda a humanidade.

O terceiro milênio também trará a conquista da ver-
dadeira paz: paz nas mentes, nos corações, nas consciên-

Canalização de Henrique RosaDIÁLOGOS COM KRISHNAMURTI
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cias dos homens. A paz nos sentimentos
humanos se refletirá nos seus corpos, ha-
verá mais equilíbrio, mais saúde, mais har-
monia. Tudo ficará em paz porque lá den-
tro de cada um haverá paz.

Esta é a minha visão, é a minha experiência e inter-
pretação da paz. Claro que existem muitas interpretações.
Mas enquanto estive encarnado procurei derrubar todas
elas, porque todos os tipos de paz que foram impostos
levavam à guerra, à divisão, à confusão, à especulação, à
sedução, e não à verdadeira liberdade de pensar, agir com
responsabilidade, com dignidade.

Este é um outro tema que um dia também desenvol-
verei: a dignidade. É outra coisa muito especial e muito
mal interpretada.

P – Para a conquista dessa paz o homem encontra
muitos obstáculos, não é? Ele tem seus complexos, suas
neuroses, suas cristalizações, não é?

JK – A lista das causas que tiram a paz do homem é
muito grande, deve dar a volta à Terra.

É preciso ir à raiz de todas as causas, do tumulto, da
confusão, da ilusão da mente. O homem tem de se fixar
no seu ser real, na sua mente real. É aí que precisa 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 o obstáculo é uma neurose que
nasceu do relacionamento com o pai, com a mãe, por causa
do emprego, do marido, da mulher, do filho, da falta de
dinheiro, disso ou daquilo?

Assim você não está indo ao problema número um
que é a mente, está sim buscando culpados lá fora. Você
tem que ir à raiz, matar aquela mente fantasiosa, aquela
mente que provoca a guerra. Precisa buscar a mente real,
a que é tranqüila, serena, que não pensa.

P – Esta conquista é feita pouco a pouco, pedacinho
a pedacinho? Como é que o homem vai perceber isso?
No sentimento? É um estado? É um momento?

JK – Depende de cada um, do tempo que tem, de-
pende do que cada um quer atingir de verdade .

Uma pessoa de 20 anos tem muito tempo, já a que
tem 40 anos tem menos tempo, e a de 50 anos tem menos
tempo ainda. Contudo, a que tem 20 anos pode atingir
essa paz muito mais rápido do que a que tem 50 anos.
Mas não podemos criar uma fórmula porque se criarmos
fórmulas criaremos fantasias. Cada pessoa é ímpar, e como
é ímpar assim deve ser vista, e não por comparação.

P – A força que gera a conquista da paz, feita por
discípulos que são encarnados, irá se somar com a força
da paz dos seres iluminados que trabalham para renovar
todo o nosso planeta? Acredito que os mestres, inclusive,
precisam que os que estão aqui encarnados se
conscientizem e contagiem essa paz conquistada, não é ?

JK – Você falou uma linda filosofia. Tudo bem, mas
é preciso ser mais objetivo.

Não importa se um ser está num nível de evolução
muito alto, se está em outra dimensão, se está em outro
estado de consciência ou se está em outro planeta. O que
importa é muito simples: essa paz é uma força que quan-
do conquistada atrai uma outra força semelhante. Isto é
natural. Quem a conquista é atraído por alguém que tam-
bém tem essa paz. Isto vai somando e multiplicando.
Quanto mais seres atingirem este estado de paz, e não
importa muito o plano ou dimensão em que estão, mais
forte a paz fica. Quanto mais forte for, mais atrairá outros,
porque a força é maior. Quanto maior é a força, maior é a
necessidade do homem de ter paz. É uma lógica simples.

P – Mas, esse é um objetivo?

JK – É o objetivo de todo ser. Qualquer ser, até um
animal. Reparem um animal: a sua postura é de paz. Ele
só está em guerra por causa do homem. Ah, sim! Ele mata!
Mas mata para comer, assim como vocês matam para co-
mer. A violência do homem contagiou os animais. É o
homem quem levou os animais ao aumento da violência.
E a violência, como sabem, é totalmente contrária à paz.

P – Eu me lembrei de um senhor bem humilde que
trabalhava na terra, mexia com as plantas. E as flores
que ele plantava eram tão bonitas, tão brilhantes, que a
gente olhava para ele e via paz. Quer dizer que naquela
simplicidade de homem da terra, naquela simplicidade que
vivia ele encontrou, pelo menos, um pouquinho da paz?

JK – Mas é o que eu disse. Quem tem essa paz atrai
mais paz, e em volta dele tudo e todas as coisas começam
a ter paz e a ser paz. Seja uma flor, seja um animal, seja
um homem.

P – Me lembro que perguntei a ele: o que você so-
nha? Ele respondeu: eu sonho com as flores, elas falam
comigo nos sonhos. E eu indaguei: você se lembra do
que elas falam? Não neste momento, mas é um agradeci-
mento que elas tem comigo, disse ele. Essa é a simplici-
dade da troca, não é?

JK – É essa paz e é esse caminho que cada um tem
que iniciar ou continuar: a conquista da sua paz interna. E
dentro do possível, ajudar os outros a conquistar também
a sua paz interna. Só assim há liberdade. De outra manei-
ra, é um jogo de fantasias e de mentiras.

P – É uma tarefa imensa que exige um cuidado mui-
to grande e a expressão do interno também. À medida
que me afasto da paz interna posso estar levando esse
desequilíbrio a quem está à minha volta. Da mesma for-
ma que atraio a paz quando estou em paz, também atraio
a guerra ou a desunião quando não estou?

JK - Por isso é preciso conquistar a paz que não de-
pende de tempo ou de momento para se estar em paz.
Caso contrário, nada feito.

P – Por isto há o que se chama a luta pela conquista
da paz, não é ? Porque acaba sendo algo que não tem
fim. Se você se descuidar acaba se perdendo, é uma con-
quista imensa e constante.

JK – Eu não gosto da palavra luta, porque luta quer
dizer guerra.

DIÁLOGOS COM KRISHNAMURTI
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P – Mas é uma luta.

JK – Não é. É um avançar, é um
caminhar. Você tem o objetivo que é a
conquista da paz, da sua mente, do seu
coração, da sua consciência. Você está

caminhando. Hoje caminhou dois centímetros, amanhã
poderá caminhar dois metros. Poderá recuar três metros,
avançar quatro, mas estará caminhando para a conquista
dessa paz.

Você não está lutando contra ninguém, nem contra
moinhos de vento. Você está avançando.

Mas, o que não deixa você ir mais rápido ? As amar-
ras que estão dentro de você.

Conhecendo essas amarras você as dilui e caminha
para essa paz, mais rápido com certeza. Quando os ape-
los das guerras e divisões são mais fortes, você volta para
trás, e aí revive aquelas coisas que você gostava, não é?
Revive as discussões, as guerras com todas as pessoas.
Aí, cai, machuca-se, e mais uma vez percebe que a paz
está longe de ser conquistada.

Assim, na medida em que as mentes e os corações
vão se libertando a paz vai surgindo dentro do homem.

A Terra só terá paz quando todas as mentes, todos os
corações, todas as consciências tiverem paz. Para isto é
preciso haver amor entre os homens. Amor não é imposi-
ção , não é desejo. É expor para unificar, crescer, multi-
plicar, fazer com que todos caminhem com seus próprios
pés, todos sejam verdadeiramente livres.

P – Ao mesmo tempo o início desta conquista é o
sinal de que estamos nos aproximando dela. Talvez seja
a possibilidade de manter a paz da nossa mente. Mas nós
vivemos numa época em que a invasão externa é muito
grande. Por isso temos a necessidade de nos voltarmos
para dentro cada vez mais, constantemente, permanente-
mente?

JK – Não é pelo fato de você estar em silêncio físico
ou mental que estará em paz. Não é por estar sentada,
meditando, isolada de todo o mundo, que estará em paz.
Muitas pessoas ficam num grande tumulto interno quan-
do estão na posição de lótus e em silêncio para meditar,
ou quando estão isoladas. Uma pessoa pode estar no meio
da rua falando e lá dentro estar em paz, complemente
tranqüila. Vocês continuam lá fora, pensando: Ah! Então
para ir para dentro tenho que sentar, relaxar, meditar! Não!
Você precisa estar dentro sempre, 24 horas dentro e não
lá fora. O problema das pessoas é que elas estão lá fora. O

seu foco da atenção está lá fora. Enquanto lá estiver não
haverá paz. O foco da sua vida está dentro de você. Então
é um posicionamento interno, é uma postura interna. E o
que a sociedade faz é estimular o homem a estar sempre
lá fora. Esta é uma característica desta civilização. A
maioria das pessoas não está preocupada com o que está
dentro delas, mas sim com o que está lá fora, com o que
está se passando lá fora, em como é que alguém está ves-
tido, como está falando, etc. Elas estão lá fora. Por que as
pessoas têm que meditar? Exatamente, porque estão lá
fora! Se estivessem voltadas para dentro não teriam ne-
cessidade de meditar. Se lá dentro houvesse paz...Você
medita para acalmar a sua guerra interior. Mas se não
houver guerra você estará numa meditação continua.

P – Então, pode se dizer que o primeiro passo para
essa conquista é trabalhar o desapego das coisas materi-
ais, da manipulação, por exemplo, da família que nos
prende ?

JK – O desapego é importante, mas você não pode
dizer: não tenho paz porque a minha família não deixa.
Você está lá fora, você está justificando ao seu ego: olha,
não tenho culpa, a culpa é dela. Você está fazendo guerra.

P – É isto o que fazemos normalmente, não é?

JK – Não fazem sempre mas fazem isso. Você preci-
sa ir lá dentro de si e tirar tudo aquilo que é contrário à
paz.

P – Tenho que parar de me preocupar com o fato de
que o outro não encontrou a paz.

JK – Não! Você tem que se preocupar! Você tem
que encontrar a sua paz e não a dele porque não pode
responder por ele. Você responde por si. Enquanto esti-
ver em guerra não vai ajudá-lo, vai tumultuá-lo ainda mais.
Quando conquistar a paz, aí sim, só pelo fato de estar
junto dele já começará a contribuir um pouquinho para
que ele também tenha paz.

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

JK – Exatamente! É também a busca do desapego,
como você disse. Não se pode dizer que há uma única
condição para a conquista da paz. Talvez, para alguns que
estejam mais apegados essa conquista seja mais difícil,
mas para outros não. Por isso, as pessoas são ímpares,
certo ?

Até uma próxima vez.

Obrigado pela vossa presença.

Henrique RosaQUEM SÃO OS MESTRES DE LUZ?
Hoje se fala muito em Mestres e as fantasias sobre

eles são inevitáveis. Vamos hoje falar um pouco destes
Seres de Luz, dentro do que as ciências esotéricas ensi-
nam e dentro da minha experiência.

Os Mestres são Seres que, normalmente, tiveram su-
cessivas e incontáveis encarnações na Terra, onde atingi-
ram a perfeição humana, se libertaram das Leis do Karma
e da Reencarnação obrigatória. Atingiram um estado de

harmonia e equilíbrio internos e se fundiram totalmente
com sua alma, e por isso vivem unificados na Luz. Al-
cançaram a sua unidade interna e também se fundiram
com a Grande Unidade de Consciências Luminosas e In-
teligentes, mais conhecida nos meios espiritualistas por:
Grande Fraternidade Branca, Hierarquia Maior ou Ocul-
ta e Governo Oculto do Mundo.

Eles conquistaram, por mérito próprio, uma visão e
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uma compreensão da vida e da evolução muito profundas
e muito transcendentes. Por um grande amor à humani-
dade, não prosseguiram nas suas evoluções para outros
sistemas estelares mais evoluídos para ficarem ajudando
os homens a atingirem também a própria libertação, sal-
vação e iluminação espirituais, a fim de que cada ser hu-
mano atinja a sua unidade interna de consciência, que a
Sabedoria Arcana chama de Mestre, por isso, todos um
dia também chegaremos a esse mesmo estado de consci-
ência, à unificação na Luz Maior.

O fundamento real de todo e correto método de de-
senvolvimento espiritual é ajudar que cada um seja Mes-
tre de si próprio e não dependente de sistemas criados
pelos homens, nem muito menos das personalidades ou até
mesmo de livros, por muito sagrados que os consideremos.

Tudo pode contribuir e até nos ajudar a chegar mais
rapidamente à nossa libertação e iluminação espirituais,
mas sem imposições, sem nos escravizar ou nos manipular.

Existem Mestres em várias graduações de consciên-
cia, conforme seus níveis evolutivos, que em esoterismo
são chamados de Grandes Iniciações Ocultas. Um Mes-
tre, em relação aos mundos humanos é perfeito, mas em
relação a mundos, sistemas solares e dimensões mais ele-
vados ainda não é, ele está continuando sua jornada rumo
à perfeição cósmica.

Eles ocupam todos os cargos da Hierarquia Oculta, colo-
cando a serviço da evolução planetária sua vasta experiência e
sabedoria, conquistada por mérito próprio, vida após vida.

São eles que silenciosa e anonimamente estão por
detrás de todos os grandes acontecimentos mundiais, aque-
les que ajudam o homem a se tornar livre, a conquistar a
paz e a felicidade para todos, uma igualdade justa para
todos. Contudo, não podem modificar a vontade dos ho-
mens, mesmo que esta esteja contra a evolução da maio-
ria, em virtude de não poderem transgredir as Leis do
livre arbítrio e do karma.

Hoje existem muitas fantasias sobre os Mestres, em virtu-
de do acesso a eles ainda não ser muito fácil, mas é unicamente
uma questão de desenvolvimento e transformação.

O homem tem o mau hábito de falar dos Mestres
segundo o que julga, não segundo a sua própria experiên-
cia; assim, cria os Mestres à imagem e semelhança de sua
personalidade e de sua imaginação, e não como eles real-
mente são. Outros colocam os Mestres tão longe que só
os “eleitos”, economicamente falando, é que poderão ter
acesso a eles.

Aqueles que só proclamam dificuldades ao acesso di-
reto e consciente a estes extraordinários irmãos mais velhos,
os Mestres, que é como eles realmente se sentem e se com-
portam, não estão ajudando a evolução da humanidade, nem
muito menos que a Luz Divina se manifeste livremente atra-
vés dos corações, mentes, consciências e almas de todos.

Na medida em que a alma busca com sinceridade e
honestidade a iluminação espiritual na Luz Divina e se
coloca a Seu serviço, imediatamente um Ser de Luz é
designado pela Grande Hierarquia para assessorá-la e
desenvolvê-la até que ela atinja a sua própria libertação,
iluminação, e conquiste o estado de consciência de Mes-

tre; normalmente, isto pode demorar várias vidas.

Atingir esse estado de consciência de Mestre é atin-
gir um estado de consciência em que se é livre, ilumina-
do, com sabedoria e muito amor universal para dar a seus
irmãos mais novos, que somos todos nós; não é nenhum
título ou cargo.

Hoje, os discípulos avançados dos Mestres de Luz,
que estão espalhados por todas as nações, estão executan-
do tarefas e missões recebidas pela própria Hierarquia para
ajudar a desmistificar e derrubar as barreiras que estão
impedindo o ser humano de chegar de uma forma consci-
ente, inteligente e direta à sua alma e ao seu Mestre espi-
ritual, para que deste modo consiga ajudar e orientar aque-
les que estão caminhando como discípulos e que traba-
lham para que todos  se libertem dos dogmas, fanatismos
e fantasias, e consigam evoluir sem dor nem sofrimento,
assim como também possa ajudar seus semelhantes para
que sejam realmente seres livres e iluminados em seus
santuários interiores.

Nunca é demais insistir e chamar a atenção de que os
Mestres não têm “porta vozes” e que ninguém tem o mo-
nopólio deles; também não existe nenhuma organização
criada pelos homens que seja representante exclusiva da-
quela união de consciências luminosas e inteligentes que
conhecemos como Grande Fraternidade Branca. Quem
assim pensar está sob uma enorme fantasia, não existem
seres nem organizações privilegiadas, todos temos as
mesmas capacidades e potencialidades, é tudo uma ques-
tão de desenvolvimento, transformação, evolução e de nos
colocarmos a serviço da Luz Divina e da Humanidade.

A encarnação de um Mestre de Luz representa um
enorme sacrifício voluntário e é muito bem programada:
fazem isso por grande amor à humanidade e para ajudar o
ser humano a se libertar e atingir a Luz, a se tornar Mes-
tre de si próprio e não depender mais de intermediários
nem de sistemas criados pelas personalidades humanas.

Quando um Mestre encarna, vem para cumprir mis-
sões específicas, designadas pelo Governo Oculto do
Mundo, que está muito acima de todos os governos das
nações da Terra. Um Mestre não vem de férias para pas-
sear e ficar rico materialmente, sua riqueza é espiritual e
procura compartilhá-la com seus irmãos mais novos que
buscam sabedoria e espiritualidade.

Para reconhecermos um verdadeiro Mestre é neces-
sário desenvolvermos nossos chakras, principalmente o
chakra cardíaco, expandirmos energética e espiritualmente
nossos corpos e estados de consciência, desenvolvermos
nossas faculdades espirituais, abrirmos nossos canais para
diretamente, sem tuteladores nem “patrões da verdade”,
conseguirmos nos comunicar com eles para também sa-
bermos reconhecê-Los e não sermos enganados, como
quando estiverem presentes no mundo físico, encarnados
ou falando através de seus discípulos mais adiantados,
em qualquer parte da Terra, ou seja, sabermos quem são e
aonde estão, caso contrário, ficaremos sempre dependen-
tes das migalhas dos outros.

Os Mestres estão cada vez mais perto dos homens,
até a própria Hierarquia está em processo de
exteriorização, como está planejado pelo próprio Governo
Oculto da Terra.

QUEM SÃO OS MESTRES DE LUZ?


