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ENSINAMENTOS CANALIZADOS DOS MESTRES DE LUZ

Capa do livro “Falando com os Mestres”. Reprodução proibida, todos os direitos reservados à Editora Portal©. Pintura de Alexandre Segrégio.

“A vida é Criação permanente, é transformação e transmutação contínuas, e tudo isto está dentro
de cada ser humano.” Sutra — livro 'Falando com os Mestres'
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Editorial
mana é a alma. Somos almas encarnadas no universo da vida da matéria física, e não o contrário.
Os que buscam seus contatos com a Luz, também
buscam uma nova comunicação interna com suas
parcelas superiores e mais transcendentes da consciência, da mente, do sentimento, da alma e das energias; buscam sentir, sintonizar e contatar o instrutor de
sua alma, seu Mestre espiritual. Para isto, precisam
voltar-se para dentro de si mesmos, na descoberta do
imenso universo interno que todos possuem.
Todos, de um modo geral, consciente ou inconscientemente, buscamos através das mais diversas
trilhas chegar ao nosso verdadeiro caminho interior.
E mesmo que a maioria não acredite nisso, bem lá
no fundo, no mais íntimo e profundo sentimento o
procura, assim como aquela verdade que liberta e
que ajude a chegar à união e fusão com a Luz Divina que habita dentro de cada um.
Nem sempre as trilhas que escolhemos nos levam ao verdadeiro Caminho da Luz que se inicia
em nossos corações, no chakra cardíaco; por isto, o
sentir é a nossa verdadeira bússola espiritual. Compete a cada um encontrar esse Caminho e trilhá-lo
com consciência, dignidade, numa ação dinâmica e
constante, em benefício da evolução de sua alma,
da humanidade e do nosso planeta, que tão necessitado está de nossa ajuda.
Neste jornal, assim como em todas as nossas obras,
fitas k7, cd’s, cursos, workshops, vivências, aulas e
palestras ministradas através de vários canais, professores e palestrantes, desenvolvidos e preparados
pela Escola da Síntese, procuramos ajudar a todos os
leitores, e aos que participam dos nossos trabalhos
espirituais, a encontrar seu próprio caminho interior
que os conduza a uma gradual e definitiva expansão
espiritual, para que trilhem com consciência o Caminho da Luz, rumo à libertação e à iluminação.
Esta ação grupal que executamos sempre a serviço dos Mestres e da Grande Fraternidade Branca,
como também da ascensão espiritual da Humanidade no momento atual da evolução, torna-se por vezes difícil e penosa pela acomodação das personalidades, apegadas a falsos valores, a vaidades, e a uma
a vida que julgam ser finita.
Apesar das inúmeras barreiras que o mundo humano nos impõe, procuramos formar uma unidade
grupal sempre com a ajuda dos Seres de Luz e de
todos os que já adquiriram a consciência dos objetivos e princípios de suas almas e espíritos, a fim de
transpor essas barreiras e limitações e aprimorar
nossa ação para fazer chegar a todos os preciosos
ensinamentos, a sabedoria e o amor dos Seres de
Luz que canalizamos. Em razão das grandes mudanças cíclicas na evolução planetária e da nova etapa do caminho desta humanidade, as almas estão se
agitando e levando ao desvendar dos grandes misté-
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A humanidade perdeu a consciência
das suas verdadeiras origens, de quais
são os princípios, os objetivos e os fundamentos que regem a vida e, quais as
razões da jornada neste planeta durante
várias encarnações em corpos físicos.
A maioria nem acredita que tem uma alma e um
espírito. Estes, alma e espírito, são imortais, peregrinam pelas estrelas, passam pelas mais variadas
escolas planetárias na busca do seu aprendizado,
de novas experiências e energias, novas conquistas
para, então, se expandirem e conseguirem manifestar a sua própria Criação.
Existem muitas razões para estarmos encarnados
num corpo físico e neste planeta, mas talvez a mais
importante seja a de alcançar o nível de consciência
que possibilite que nossas almas e nossos espíritos
caminhem juntamente com nossas personalidades,
rumo à libertação e à iluminação; por isto, o primeiro passo no Caminho da Luz é o sentir, e não o ver.
É algo de grande importância nos primeiros contatos com os Seres de Luz, os Mestres.
Talvez muitos se interroguem: Mas o que é o
Caminho da Luz?
As ciências esotéricas ensinam que é aquele Caminho, também conhecido por Senda Oculta ou
Caminho Oculto, que leva o ser humano a estágios
superiores e contínuos de expansão da mente, da
compreensão, do sentimento, da consciência, da alma
e do espírito, até a fusão total do eu superior (a alma)
com o eu inferior (a personalidade). Nesse estágio
atingimos o estado de consciência chamado de Mestre, nos unimos e nos fundimos com a Luz, nos tornamos também Seres de Luz!
Na medida em que se avança no desenvolvimento espiritual, a percepção extra-sensorial, o sentimento, a mente e a consciência se expandem gradualmente, os canais espirituais se abrem, torna-se mais
fácil sentir a presença dos Mestres, e maior é a possibilidade de ajudar a Humanidade a caminhar através da Luz, do Amor e da Sabedoria.
O Caminho da Luz, em síntese, é aquele que a
alma e o espírito vêm procurando trilhar há muitas
existências, contudo, como a personalidade também
precisa seguir o mesmo Caminho, a alma dinamiza
inúmeros processos internos a fim de mobilizar a
personalidade a se transformar e a encerrar suas batalhas internas contra a evolução.
Assim, a progressão no Caminho se torna por vezes lenta e penosa devido ao fato da personalidade
estar voltada mais para o mundo externo, para as
coisas materiais, presa às falsas verdades, aos falsos
mitos, aos falsos caminhos.
A personalidade foi educada para pensar que é a
dona e dirigente do corpo e da vida, o que é um
grande equívoco; a dirigente do corpo e da vida hu-
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rios internos. Certamente, isto facilitará que muitos
encontrem seu caminho interno para chegarem à
Luz, de modo que possam fundir-se com a Luz e

MESTRE LEONARDO
Que a Grande Luz esteja convosco!
A humanidade perdeu a consciência e a noção
das coisas belas!
Beleza para o ser humano de hoje é se enfeitar, é
colorir suas roupas, mas o belo não são as cores,
essas são efeitos da beleza e não a sua causa. O ser
humano criou na sua vida as coisas mais feias e chamou-as de belas. Hoje, beleza não é mais do que um
meio para que ele ganhe dinheiro e fique rico.
A evolução torna as coisas cada vez mais belas,
sutiliza a beleza cada vez mais, harmonizando e equilibrando as linhas de confluência que elevam a vida
da criação. Esta é a beleza natural que a evolução, a
vida e os corpos dos seres humanos estão atingindo.
Contudo, muitos ainda estão equivocados e vêm
explorando essa beleza com fins destrutivos.
Para nós, belo é ouvir a sinfonia da vida nos corações, nas mentes e nas almas dos seres humanos;
é ver surgir em cada chakra cardíaco um novo arcoíris; é sentir os sons e as cores penetrando nos corações, nas mentes, nas consciências, nas almas, ampliando a consciência de que eles são gotas do infinito. Esse infinito que reside em cada ser é belo,
maravilhoso, e a vida é uma obra de arte, mas é uma
pintura ainda a ser acabada, é uma sinfonia ainda a
ser concluída. Cada ser é o artista e ao mesmo tempo
a obra, é o compositor e ao mesmo tempo a sinfonia!
Os olhos com os quais a grande maioria olha a
vida não são olhos de um artista, que olha a vida
como um criador, pois a alma e o espírito são criadores. A grande maioria de seres humanos olha a
vida como aniquiladores e destruidores desta obra.
A vida é a mais linda obra de arte que o Criador
realizou! A vida do ser humano é a maior e mais
linda sinfonia que Deus Criou! E o homem continua
destruindo essa obra de arte, partindo todos os instrumentos musicais necessários para que essa sinfonia continue a ser tocada.
É hora de sintonizar as coisas belas nos vossos
corações, mentes, consciências, almas e espíritos.
Por muito feia que seja uma pessoa na sua maneira
de pensar, de agir, nas suas posturas diante da vida,
atrás dessas feiúras, dessas máscaras há muita beleza a ser revelada. A beleza é intrínseca ao ser humano. Mas se sua educação e a própria civilização o
fez pintar de cores escuras a sua vida, o quadro que
sabe pintar de sua vida é de uma tempestade contínua, a sua música interior é o resultado de uma orquestra totalmente desafinada, onde seus sons machucam e trazem dor à sua alma.

serem também a Luz!
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Henrique Rosa e Lourdes Rosa.

Canalização de Henrique Rosa

O mundo se tornou naquilo que o ser humano
criou dentro de si próprio, mas o mundo que DeusPai e Deus-Mãe criaram não é este!
Deste modo, tendes de buscar as cores do arcoíris no vosso coração, a música das esferas na vossa mente, na vossa consciência, na vossa alma e no
vosso espírito.
Porque é preciso criar internamente novas obras de
arte, é preciso criar internamente novas sinfonias que
consigam envolver todas as consciências humanas, para
sensibilizá-las, uma vez que toda obra dos Criadores
Divinos é harmonia, é equilíbrio, é arte. O universo é
uma obra de arte. Se começardes a olhar para a natureza com os olhos de um artista criador, descobrireis fantásticas maravilhas, cores que nunca percebestes, sons
que os vossos ouvidos jamais ouviram.
Se pudésseis ouvir os sons do universo ou ver as
cores que ele produz, garanto-vos que entraríeis em
estado de êxtase contínuo e viveríeis realmente felizes, porque sois parte desta Grande Obra.
A vossa civilização vos afastou dessa Obra de
Arte e dessa Sinfonia Cósmica. Estais palmilhando
por terras e desertos áridos e achais que a vida é um
deserto árido. Vedes à vossa volta a violência, a
fome, a miséria, a desigualdade e a discriminação
de todos os tipos, e achais que esta é a vida que Deus
fez. Não! Jamais Ele faria isso! A vida que Ele fez
tem cor, tem música, tem paz, tem felicidade, tem
amor, tem sabedoria, e é eterna! É uma Criação constante, é uma música constante, é uma criação contínua de cores que surgem do Grande Coração Místico. É uma pena que o ser humano tenha fechado
seus sentidos para a Criação Divina.
A Criação Divina é bela em todos os sentidos, é
música harmoniosa que nos faz bem, nos traz paz e
felicidade. O Grande Criador está numa Criação
contínua, eterna!
E por que sabemos que Ele está em uma Criação
contínua?
Porque a música das esferas, a música que Ele
produz jamais deixou de ser tocada; as cores que
Ele continua criando irradiam de Seu Coração. Então, sabemos que Deus está trabalhando porque Ele
continuamente está pintando a Sua Obra de Arte,
está compondo a Sua Sinfonia, e Seus sons, Suas
cores atingem todos os espíritos em todo o universo, alimentando-os com Sua beleza, com Seus sons
musicais produzidos por Seus instrumentos místicos. No dia em que Ele deixar de Criar cores ou de
tocar a Sua música, nesse instante tudo se começará
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ras produzidas por vossas personalidades, porque não
são naturais, não fazem parte da Criação. A Criação é
feita de cores e sons que elevam, que expandem. A
Criação é uma verdadeira música, é uma sinfonia
constante, onde cada ser é um instrumento desta sinfonia, uma cor dessa tela que é a evolução universal.
Então, é hora de pensar no que estais fazendo.
Procurai relaxar a vossa mente, deixá-la como uma
tela em branco, e em seguida responder sem pensar
à pergunta: Quando falo em amor, qual é a cor que
surge? Ou: Quando falo em paz, qual é a cor que
vem à minha mente? Ou: Quando falo em harmonia
e equilíbrio, que cores surgem em minha mente? E
assim sucessivamente... Deixai que à superfície da
vossa consciência venham as cores correspondentes a cada pergunta. Podeis fazer o mesmo para os
sons: Quando falo em paz, qual é o som que imediatamente vem à minha mente? Ou: Quando falo em
amor, sabedoria, justiça, harmonia, equilíbrio, que
sons surgem na minha mente? Procurai fazer uma
pergunta de cada vez. Imediatamente após a pergunta, surgirá uma cor ou um som.
Se fizerdes esse autoquestionamento, talvez sejais surpreendidos com o que pensais a respeito da
paz, da justiça, do amor, da sabedoria, e assim sucessivamente.
A Terra é um dos mundos mais belos da galáxia!
E por obra do ser humano está se tornando um
mundo feio!
Antigamente a beleza física do planeta correspondia à sua beleza espiritual, a Terra era linda quando
vista com os olhos espirituais de quem estava fora
dela. Contudo, hoje é um mundo feio, com cores
feias e sons desarmônicos originários dos ódios, dos
rancores, das ganâncias, das injustiças, do materialismo e de todo tipo de violência. Cores e sons contrários à Criação.
Talvez seja este mundo que o ser humano quer,
porque foi o mundo que ele próprio produziu!
Mas a Terra não aceita ser essa obra produzida por
seres que caminham contra a evolução; não aceita ser
esse instrumento desafinado que o ser humano produziu. A Terra quer retornar a ser o que era, uma das
mais maravilhosas Obras de Arte do Criador, a mais
linda das sinfonias que o Criador compôs, a sua Divina Obra de Arte, a Sua Sinfonia Cósmica!
É preciso que os instrumentos voltem a estar em
sintonia e afinados com os sons da natureza e do
Criador!
Que as cores reflitam a verdade das palavras, dos
pensamentos, das ações, dos sentimentos, porque só
estes conseguem retornar às cores originais do Criador. Por isso, tereis de decidir se sois um pingo de
tinta negro, cinzento, uma nota desarmônica, um instrumento desafinado, ou se sois um instrumento preciso com os sons do Criador, com as cores necessá-
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a se decompor, tudo começará a desaparecer até não
restar absolutamente nada.
E é isso que hoje vos transmito, a força contínua
da Criação. Estais evoluindo nos planos densos da
matéria, em um corpo físico, porque isto faz parte da
Criação Divina, assim como todos os níveis da vossa
consciência e da vossa mente, a vossa alma e o vosso
espírito. Tudo isto é a continuidade da Criação Divina, e em todo o vosso ser há Criação contínua de cores e sons, nunca houve interrupção porque sois uma
parcela da Criação. Tudo isto para que possais viver,
evoluir e também vos tornardes seres criadores da
vida, compositores de novas sinfonias criadoras cósmicas, de modo que através das vossas cores, dos
vossos sons, possais criar outros espíritos e alimentálos na produção de novas cores e de novos sons.
Se olhardes para tudo e para todas as coisas como
parcelas da Criação, partes dessa Obra de Arte, começareis a ser mais conscientes a respeito do que está em
sintonia com a mesma e o que não está, porque tem
uma ação contrária à evolução. Tereis a consciência
do que serve aos senhores das cores e dos sons harmônicos e do que serve aos senhores das sombras, ou o
que está a serviço da Luz ou a serviço das trevas. Sintonizareis com facilidade a música que eleva e que vos
transporta a outros estados de consciência e sentireis a
necessidade de recuar diante daquela que vos deprime
e vos arrasta para as profundezas dos abismos.
O espírito de cada ser humano é um instrumento
divino que um dia emitirá os sons da Criação e irradiará suas cores. Através do espírito as forças criadoras
de Deus-Pai e Deus-Mãe são transmitidas, e é nessa
ação que Eles produzem novas cores e novos sons.
Portanto, quanto mais afinado estiver o vosso
espírito com a vossa alma, mais sons da Criação
emitireis e mais cores brilhantes irradiareis, a fim
de transformar as vidas escuras e sombrias dos vossos irmãos em vidas claras e não poluídas pelas angústias, infelicidades e depressões.
É nisto que deveis refletir e meditar. Precisais
transformar e diluir as cores escuras, negras, produzidas por vossas mentes, por vossas emoções e pela
vida criada por esta civilização, como também os
sons que não estejam em harmonia com a vossa natureza interna e com a natureza externa, com o planeta, as estrelas, as constelações, as galáxias.
Vós sois uma réplica do macrouniverso; então,
dentro de vós estão as cores e os sons harmônicos, e
simplesmente precisais utilizá-los para colorir e criar música em vossos corpos, em vossas mentes e em
vossas vidas.
Que os vossos sons internos estejam em harmonia com esses sons primordiais!
Que a vossa vida seja uma música afinada, que
vos eleve e vos transporte a estados de consciência
superiores. Não vos deixeis reprimir com cores escu-
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Que a Luz de Deus-Mãe esteja convosco!
Ainda não sabeis quanto as novas energias solares estão expandindo as vossas almas e como elas
atuam em vossas vidas.
Estas energias solares estão arraigadas na poderosa força de Deus-Mãe e estão guiando o novo ciclo, o novo processo evolutivo, e estão abrindo múltiplos portais dentro do homem e da mulher, como
também em outros níveis da vida humana.
Se compreenderdes o universo cósmico como um
conjunto de múltiplos universos, universos dentro
de outros universos, constatareis que esta expansão
das energias solares está abrindo portais sucessivos
em todos os planos e subplanos da vida evolutiva.
É uma nova linguagem, é um novo som, é um
novo ritmo, é o Verbo! O Verbo Divino está sendo
entoado e a sua força está atingindo todos os seres
de todos os reinos e de todas as linhas evolutivas.
A vida desta humanidade está passando por um
momento de grande transformação, e esta nova linguagem é aquela que atingirá os princípios da alma,
do espírito, e que dinamizará as energias e as forças
internas. Portanto, esta nova linguagem é capaz de
atingir a fonte original da força criadora em cada ser
para se manifestar como uma nova ação no mundo.
Sua manifestação será gradativa e cada vez mais forte; sua ação transformará, transmutará, renovará e inovará profundamente os ritmos da vida e da evolução,
multiplicando as oportunidades de todas as almas.
Oriunda da natureza das novas energias solares,
em cada momento em que se manifestar abrirá novos horizontes e repercutirá em cadeias energéticas
sucessivas, fazendo com que, em todos os aspectos,
suas energias transformem, transmutem, renovem e
unifiquem.
Há aproximadamente dois mil anos foi anunciada a vinda do Espírito Santo como precursora da
manifestação do Cristo. Mas o Consolador, o Espírito Santo, já há cerca de dois mil anos foi a força
impulsionadora da missão de Jesus, ou da obra do
Cristo-Maitreya.
Na presente etapa da evolução planetária, as energias da Grande Mãe estão se manifestando através de
uma linguagem solar para que esta humanidade retorne às suas origens sagradas e divinas. Neste retorno às origens, cada ser se reencontrará com a sua própria fonte criadora e com a sua própria Luz Interna.

É hora de vos tornardes artistas e compositores
da vossa obra de arte, que é a vida da alma e do
espírito. Precisais ser compositores da vossa música
interior, que é o espírito. Estais ou não interessados
na beleza, na arte que também se chama Vida?
Obrigado!
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rias e precisas para compor a tela do infinito. Precisais definir se realmente desejais fazer parte dessa
Obra de Arte ou não. Se optardes por ser um simples pingo escuro jogado em um balde de água, um
dia ele desaparecerá como coisa inútil ou como um
instrumento sem valor.

Canalização de Lourdes Rosa

Cada ser humano terá a chance de se reconhecer
como um Filho Criador e de sentir a sua própria Luz
na unidade com sua alma e seu espírito, em um reencontro interno vivo que o levará a religar-se às
energias da unidade cósmica universal.
Deste modo, o caminho de todos aqueles que estão trilhando os rumos corretos na direção da Luz
passa pela grande revolução das energias de DeusMãe, onde as energias femininas redefinem cada ser
em relação às suas origens divinas.
A linguagem revolucionária de Deus-Mãe está redefinindo cada ser na sua natureza interna e na sua
realidade interna, dentro de seus níveis evolutivos.
Esta energia-Mãe está libertando o Verbo da Alma e,
portanto, está redespertando os sentimentos mais profundos. Esta revolução leva o homem e a mulher a
sintonizarem-se com o seu lado feminino, com suas
energias femininas divinas e, através delas, manifestarem a ação do Verbo da alma e do espírito.
Esta ação é natural e é inerente à evolução de todo
ser humano, porém estas energias se encontravam
adormecidas e lentamente estão sendo dinamizadas
internamente. Os processos internos que elas suscitam são suaves mas também marcantes, dentro do ritmo interno de cada ser humano. Resultam em encontros internos que redefinem os horizontes da mente e
da consciência e que solidificam a força dos verdadeiros sentimentos. Para tanto é preciso uma entrega
à Grande Mãe, é preciso entregar-se à Luz Interna.
Para cumprir sua ação luminosa no mundo físico, nos mundos espirituais ou no universo, uma alma
precisa manifestar a Força do Amor. A Força do
Amor Crístico é expandida através da Força de DeusMãe. A Força do Amor Crístico se alimenta da chama viva do amor-inteligência ativa da Mãe, da força da consciência da Grande Mãe e das forças de
unidade com a mente universal.
Muitos ainda bloqueiam a religação interna com a
alma e com seu Mestre (ou Mestra), porque temem
confrontar-se com estas energias transformadoras e
revolucionárias que, na verdade, são equilibradoras e
libertadoras e fortalecem as ações internas e externas, a inteligência, a consciência e os sentimentos a
respeito do Amor Crístico, do Amor Búdico, que se
expande através da comunhão interna com as energias trinas que residem na alma e no espírito.
O Amor Crístico, o Amor Búdico, é o amor-sín-
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tros níveis da vossa consciência, dinamizam a vossa
mente, o vosso Verbo e as forças internas que podem libertar no vosso coração o verdadeiro amor
puro, universal e infinito.
Todo discípulo conta com a ajuda de seu Mestre,
por isto é um discípulo. Na união interna com seu
Mestre consegue unificar dentro de si vários níveis
de suas energias masculinas e femininas, reintegrando-as para colocá-las a serviço do Caminho do Sol,
ou a serviço da Luz Solar.
Esta humanidade atravessou milênios abandonando sua ferramenta mais preciosa: a Força da Vida que
reside dentro de cada ser humano. Agora estas energias solares estão atraindo novamente o ser humano para
o contato interno com a Vida. Através da dor, do sofrimento e de tantas tristezas, angústias e desilusões, ele
está se voltando para olhar para dentro de si mesmo na
busca da verdadeira vida, há muito abandonada, na
busca da paz interior há muito tempo perdida.
Só conseguireis avançar no Caminho da Luz na
medida em que conseguirdes assimilar estas novas
energias; elas são impulsionadoras do caminho desta
humanidade. Elas vos libertarão internamente; libertarão os vossos corações, o vosso Verbo, a vossa mente
e consciência; elas vos reintegrarão com as vossas
verdadeiras origens sagradas, com a vossa verdadeira natureza divina e com o vosso universo interno.
Estas energias solares atuam na vida humana libertando, expandindo, desvendando os mistérios que
há dentro de cada um, unificando as energias trinas
nos santuários internos, religando verdadeiramente
cada ser humano à sua natureza divina. Solicitai aos
vossos Mestres para vos orientar, para vos auxiliar
na compreensão destas novas energias solares, porque estão fortalecendo as tríades internas e dinamizando a Trindade em todos os níveis. Precisais compreender seu significado na evolução individual e
coletiva para que vossos corações se abram às novas oportunidades, para que vossas almas consigam
penetrar em outros portais e alcançar outros horizontes mais amplos.
O importante é que tenhais a certeza de que o vosso caminho interno esteja se iluminando e que os vossos horizontes internos estejam se ampliando, mas
que sua direção é para o alto e para dentro de vós.
Precisais alcançar as alturas das vossas montanhas interiores; mergulhar profundamente no vosso
universo interno para compreender a linguagem da
vossa alma e da natureza da vida divina e eterna que
vibra dentro de vós.
Esperamos que tenhais compreendido a essência
desta aula, a fim de que na próxima possamos dar
mais um passo na direção de vos elucidar a respeito
do Caminho dos Filhos do Sol.
Que a vossa Luz se expanda nos vossos santuários divinos!
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tese, é o amor-unidade, é o amor-união. É o amor
que não se quebra, é o amor eterno, é o amor infinito, é o amor sem fim. E é a este amor que um discípulo precisa se entregar, o amor sem fim, que caracteriza a manifestação das energias de Deus-Mãe e
das energias de Deus-Pai através do Verbo de Seus
filhos, instrumentos deste Amor, mediadores deste
Amor, por isto, Filhos da Luz!
Esse Verbo poderoso se alimenta da Nova Luz
Solar. Quanto mais for vivenciado o Amor Crístico,
quanto mais o ser humano se aproximar da Chama
Trina que se encontra no altar do santuário sagrado
de sua alma, mais facilmente se entregará a esta
Unidade Maior, a esta Trindade Espiritual.
Há resistências no inconsciente e no corpo emocional porque esta civilização amordaçou o lado feminino de Deus.
Dentro de vós, a Grande Mãe está amordaçada!
O que prevalece ainda na consciência emocional
de grande parte desta humanidade é o medo da Mãe,
é a resistência em relação à Mãe, porque o ser humano criou emocionalmente uma mãe má, e mesmo que
conheça a mãe boa, infelizmente esta humanidade
castra a mãe boa para que se torne uma mãe má.
Precisais retirar os véus que encobrem a verdadeira face de Deus-Mãe dentro de vós para que, através da Sua Força, do Seu Verbo, possais favorecer a
diluição desses bloqueios, dessas resistências e de
todas as dificuldades para vos entregar definitivamente à vossa alma e vos realizar no mergulho decisivo nestas energias solares.
A experiência espiritual, de um modo geral, liberta a ação das energias femininas porque somente em
contato com a alma é possível mergulhar na entrega à
unidade interna, e este mergulho é uma ação feminina que pode levar a alcançar níveis avançados de consciência e a expansão dentro da consciência divina.
O que bloqueia esta entrega é o poder dominador,
escravizador, punidor, castrador, limitador, restritivo
e violentador que ainda se encontra ativo nesta civilização. Contudo, as energias masculinas criadas por
Deus-Pai e por Deus-Mãe também possuem uma ação
libertadora dentro de suas tônicas próprias. Esta humanidade processou uma interiorização errada das
energias masculinas, e daqui em diante o processo
evolutivo — através das energias solares — conduzirá gradualmente à diluição desta distorção e à restauração de sua natureza divina, sagrada e libertadora.
Portanto, precisais buscar dentro de vós uma
união com as energias do Amor Crístico e com a
Força Amorosa de Deus-Mãe, sem preconceitos, sem
rótulos e bitolações.
Alcançareis estas energias através da vivência e
da experiência internas, experienciando-as em vossas vidas, para que destravem vossos chakras laríngeos, além de outros chakras que movimentam ou-
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Que a Luz Crística esteja convosco!
O que é o Caminho de uma alma?
Por que a humanidade se perdeu nos seus caminhos e que significado tem para uma alma caminhar
na Luz?
Há muitos caminhos e há muitas trilhas diante de
uma alma, mas toda alma se direciona para a realização de sua unidade interna com o espírito, de modo
que possa fazer parte de uma unidade ainda maior.
A alma não pode se dispersar embora existam
muitos caminhos. Desde o momento de seu reencarne na matéria, sua experiência no mundo físico,
ela busca expandir suas chances de avançar no caminho que a conduza à libertação. Busca esse objetivo passo a passo, etapa a etapa, de processo a processo, porque encarnada em um corpo físico possui
a oportunidade de ter uma experiência que faça com
que a sua Luz seja expandida nos níveis da matéria,
do sentimento, da consciência e da mente.
Quando me refiro à mente e à consciência não
estou me referindo apenas aos seus níveis físicos,
mas também, e principalmente, aos seus níveis superiores.
A alma caminha para concretizar a ação de expandir a mente e a consciência divinas nos níveis da
matéria física, etérica, astral e mental, para que possa se fundir na consciência cósmica.
A humanidade perdeu-se no seu caminho, que é
o Caminho da Luz, como também perdeu o significado e os objetivos do mesmo.
A humanidade constitui um só corpo dentro de uma
escola planetária, que energeticamente tem a possibilidade de levar as almas que nela habitam a atingir
os mesmos objetivos, ou seja, alcançar a consciência
cósmica, a consciência da unidade maior na Luz.
Todos aqueles que buscam o Caminho da Luz, o
caminho de sua alma, a cada dia estão tentando decifrar seus sinais, trabalhando para expandir os níveis de sua sensibilidade, a fim de se fundir com seu
universo interno, que é o universo da alma, do espírito e da consciência divina.
Muitos estão procurando nos lugares errados,
muitos estão iludidos, mas a alma dissipa as nuvens
da ilusão mais cedo ou mais tarde; a alma provoca
que cada um entre em contato com a sua própria
verdade. E se a verdade da alma revela que o caminho está errado, cada um tem a oportunidade de retomar a sua busca para compreender o ritmo em que
deve caminhar e para onde. Embora seja a mente o
que ainda direciona o ser humano a buscar, porque
ele precisa de uma base de conhecimentos para saber o que está buscando, e então empreender um
processo, o verdadeiro sinalizador da busca é o sentimento do buscador. A mente é um meio de expansão da busca quando está unida ao sentimento real.
O ser humano se perde quando não se sintoniza
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com seus sentimentos verdadeiros; e a multiplicidade de seus sentimentos é também a multiplicidade
de sua riqueza interior. É através de seus sentimentos verdadeiros que se revela ao mundo como um
ser singular em qualquer relacionamento. São esses
sentimentos verdadeiros que o despertam para a possibilidade de expandir as energias da vida que reside em seu ser, de modo que possa contribuir para
transformar outras vidas humanas.
Muitos pensam que o bom exemplo de alguém é
que provoca transformação nos outros, mas não é. É
a verdade que um ser humano transmite nas suas ações
que transforma a vida ao seu redor e provoca que os
outros também busquem transformações internas.
A mente precisa estar em sintonia com o verdadeiro sentimento para que, gradualmente, a alma
possa comunicar-se através do sentimento e construir uma unidade com a mente. Esta sintonia entre
o sentimento e a mente expande a consciência porque através dela cada ser humano se revela na sua
singularidade, na sua autenticidade.
Muitos se perdem na busca do caminho interno porque procuram por algo que seja extraordinário, muito
diferente de si mesmos. Mas, na verdade, o importante
para quem busca é permitir que seu universo se revele
a si próprio, na sua natureza sagrada, na sua simplicidade, na sua originalidade, na sua verdade.
Se o ser humano se posicionasse nessa sintonia
interna haveria maiores realizações no mundo. O
verdadeiro caminho espiritual é um caminho universal porque se constitui naquele que trouxe a alma
a encarnar; é o caminho que leva a alma a colher
suas experiências; é o caminho que levará a alma a
transcender essas experiências e um dia buscar novas conquistas.
Todo ser humano tem o seu caminho espiritual.
Infelizmente, a humanidade está presa a tantos rótulos, a tantos dogmas, que está limitando a busca interna e a externa, individual e coletivamente. Dentro dos seus rótulos e dos seus padrões, o ser humano está aprisionado na cela que ele mesmo construiu, condenado à sombra e à escuridão.
Os caminhos aquarianos são expansivos porque
levarão à necessidade de grande parte desta humanidade, felizmente, buscar a sua libertação, para ficar livre dos seus grilhões e das prisões criadas pelas emoções e pelos pensamentos infantis. Portanto,
o processo evolutivo aquariano é transformador, é
revelador e renovador, exige mudanças.
Quem busca a unidade com a sua alma, com a
sua Luz interior, mas não acredita em mudanças, não
está trilhando o Caminho da Luz. A personalidade
sente-se ameaçada em relação às mudanças, mas isto
é uma ilusão porque mudanças acontecem todos os
dias, mesmo que ela não esteja consciente disto.
Então, as personalidades podem achar que o ca-
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unidade com a vossa alma. O primeiro passo, às vezes, é o mais difícil, ou seja, encontrar o meio correto para atingir esta sintonia interna. Quando este meio
é encontrado representa um grande passo que leva a
caminhar com maior consciência. Isto é, conduz à
verdade e revela a natureza interna na medida em
que se caminha com consciência.
Há muitas experiências para serem doadas a vós,
mas para isto precisais de desprendimento interno e
de disponibilidade interna para a experiência real
com o vosso ser interno. Poderão vir milhares de
Seres de Luz, milhares de Mestres vos transmitir a
Sabedoria Universal, porém, em nada resultará se
não tiverdes a disponibilidade para reconhecer a
vossa natureza divina e se não estiverdes sintonizados nos vossos sentimentos verdadeiros e nas vossas emoções superiores. Esta é uma experiência única
e individual, ninguém pode vos doar essa experiência, é uma conquista que somente cada um de vós
pode realizar. Só assim encontrareis dentro de vós
as sementes do amor e da sabedoria.
O Amor Crístico é universal, não conhece barreiras
e se expande naturalmente dentro do seu ritmo, da sua
tônica. Ele nada combate, apenas se expande para diluir as sombras e a escuridão. É a vossa experiência
individual que vos levará a senti-lo, a sintonizar as freqüências deste amor que ninguém pode vos ensinar.
Esta é uma experiência que cada um deve conquistar.
A nossa experiência pode vos estimular a buscar a vossa
experiência, mas não pode vos dar a chave para abrir o
portal do vosso Santuário Cardíaco.
Não podeis viver de frases feitas, de conceitos,
palavras e rótulos, a vida é para ser vivida com a
experiência que nasce no vosso coração. Quando os
rótulos e as palavras bonitas são privilegiados, falta
vida a ser vivida. A vossa experiência interna é tão
rica, que quando tiverdes uma maior consciência da
mesma sabereis que não precisais de muito para viver. É essa experiência que vos leva a crescer e a
desenvolver uma realidade interna que vos unifica
com a verdade que está na alma e no espírito.
Tudo isto é muito simples, mas só vós podeis viver essa experiência! E mesmo que essa experiência
seja recheada de dificuldades, ainda assim é uma grande experiência porque nasce da vossa ação interna.
É natural que surjam dificuldades, porque quando
a vossa verdade se revela ela é posta à prova para que
possais assumir perante os outros o que está dentro
de vós, o que estais vivenciando, sentindo, pensando.
As dificuldades são perturbadoras até o momento em
que adquiris a segurança de que há uma consciência
superior que vos revela que há uma ação superior,
que é a ação da alma, que também vos revela como
seres divinos no mundo. As dificuldades surgem na
medida em que é preciso conjugar a vossa experiência externa com a vossa experiência interna. A vossa
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minho aquariano deve ser parecido com algo que já
existiu, que deve estar enquadrado dentro de determinados padrões. Mas como pode ser aquariano se
está fadado a não ser um caminho, mas sim uma
rota de aprisionamento e de limitação?
Por isso, todos nós, que residimos em outros planos e dimensões, falamos uma linguagem simples,
desmistificamos as fantasias, as ilusões, a fim de que
todos percebam que nós e vós fazemos parte da
mesma vida universal, que todos estamos trilhando
o mesmo Caminho, que todos avançamos no Caminho e trabalhamos pelos mesmos objetivos, que são
amorosos, libertadores e universais.
Não importa o que o ser humano externamente
construiu à sua volta, mas, acima de tudo, o que pode
construir internamente na sua vida, na vida dos outros e no seu próprio Caminho.
É hora de começardes a olhar os vossos irmãos
como companheiros, como parceiros de um grande
processo de transformação que está acontecendo
neste planeta Terra; como também, vigiar os vossos
pensamentos contra as ações destrutivas e buscar
aquele caminho do meio que está dentro de vós, que
é o caminho da transformação, da transmutação e
da iluminação que muitos já percorreram e que outros estão ainda percorrendo. É somente através da
vossa experiência interna e consciente que podereis
doar aos outros a sabedoria conquistada!
Não deveis ficar olhando para o céu idolatrando
seres, nem vos deixar aprisionar completamente pela
vida da matéria. Precisais compreender a vida da
matéria à luz da vida que reside na alma e no espírito para conquistar o caminho do meio. Isto requer
aprender a cada dia, aceitar uma contínua renovação das idéias, das ações, das emoções, ficar aberto
à experiência da vida interna porque é esta que possibilitará a construção de um Novo Mundo.
A humanidade está muito doente porque resolveu acreditar em abismos, em dogmas, em padrões
aprisionadores e, por isto, adoeceu energeticamente
e espiritualmente; saiu fora dos seus ritmos, do seu
caminho, da sua unidade. Quando todos poderiam
estar juntos, estão separados; quando todos poderiam estar criando e doando, estão destruindo; quando todos poderiam estar somando, estão dividindo.
Esta é a minha experiência e a estou vos doando
para que também a vossa experiência um dia possa
ser doada para mim e para outros seres. Neste momento a vossa encarnação é uma grande experiência
que poderá resultar em uma grande riqueza espiritual
e, um dia, nós também receberemos a vossa doação.
Deveis pensar na ação de expandir a vossa capacidade de sentir. O mais importante é sentir!
A Luz da vossa alma se revela na vossa vida todos os dias, portanto, precisais compreender e sintonizar o melhor meio para fortalecer e expandir a
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experiência interior deve estar presente na vossa experiência externa, no dia-a-dia da vossa vida.
Muitos fogem desta grande busca porque têm
medo desse enfrentamento com a vida. Por isto, vivem nos seus quartos fechados buscando a Luz, mas
quando saem de lá não sabem revelar a Luz aos outros; fogem desse enfrentamento porque não querem revelar-se tal como são. Suas personalidades
criam contradições porque ainda precisam aprender
com a alma. Esses não sabem que a força impulsionadora da alma está sempre buscando iluminar a personalidade para que tenha forças de iniciar um trajeto para dentro, que possa conduzir a uma expansão dos sentimentos, da mente, da consciência, e a
libertá-la de suas amarras.
A personalidade está nos níveis mais densos, geralmente voltada para baixo, para os seus abismos;
à alma cabe iluminar os horizontes da personalidade, iluminar a mente e a consciência. À alma cabe
esse trabalho e ela o faz, mas cada ser humano tem o
livre arbítrio de aceitar a experiência da busca e do
aprendizado, ou não. A personalidade impõe barreiras, cria obstáculos, às vezes cria uma grande luta
interna entre a Luz e as trevas. Contudo, não deveis
temer essa batalha que pode ocorrer nos primeiros
passos no Caminho. Na medida que a vossa experiência interna é assimilada, essas batalhas diminuem
porque a consciência da Luz da mente e do coração
cresce, e isto vos conduz a uma preparação para
melhor auxiliar os outros, para construir algo novo
em prol da humanidade e do planeta.
Depois dos primeiros passos no Caminho vos sentireis acompanhados por outras almas que falam a
mesma linguagem, por seres irmãos, por amigos e
companheiros que se encontram no mesmo Caminho
buscando as mesmas realizações e os mesmos objetivos. Aí, é óbvio, fica muito mais fácil caminhar junto
com os outros e aprender a somar. É magnífico tornar-se integrante do grupo de almas desta humanidade que cresce na experiência espiritual diária, para
auxiliar na experiência grupal de transformar a vida
de todos os seres que vivem nesta Escola Planetária.
Tudo isso nasce da busca e leva toda alma a uma
união, a uma comunhão com o Amor Crístico. Viver cristicamente é viver dentro da verdade e consciente da experiência interna, sabendo que haverá
erros, dificuldades, tropeços, mas também muitos

MESTRE SAINT GERMAIN
Que a Luz Trina esteja convosco!
Durante o percurso que o sistema solar fará no
espaço, que terá uma duração média de dois mil cento
e sessenta e seis anos, e que se convencionou chamar de Era de Aquários, múltiplas energias não só
da constelação de Aquários mas também de outras
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acertos, grandes experiências e conquistas.
Através da humildade, todo aquele que caminha
na Luz sabe reconhecer suas conquistas e também
seus erros. Os erros ensinam e a humildade nasce da
experiência que cada um tem consigo mesmo quando aprende: a não exigir dos outros aquilo que também não pode exigir de si próprio; a não condenar
os outros porque também não lhe cabe condenar a
si próprio, pois ninguém pode se autocondenar. Não
fazem parte dos princípios da vida — nem da reencarnação — a autocondenação e a autopunição.
Nos princípios da vida encontramos a base da verdadeira criação. Cada ser humano é uma criatura que
evolui na medida em que aprende a criar Luz, através de suas ações, de seus pensamentos, de suas emoções, de seus sentimentos, a fim de que haja uma unificação entre o reino humano, o reino mineral, o reino vegetal e o reino animal. E a experiência interna
com a Luz da Alma conduz à consciência de que todos os seres são criaturas, parcelas da mesma Criação
Divina. Sem a experiência não há consciência.
Muitos dizem que amam a natureza e os animais,
contudo esse amor ainda é cego porque não enxerga
as outras criaturas. De que vale amar os animais,
amar a natureza e não amar as criaturas humanas,
ou não amar os próprios irmãos?
É necessário um equilíbrio entre o pensamento e a
ação, entre o sentimento e a ação, que surge a partir
da consciência de cada um como criatura. Esta consciência nasce da experiência interna que revela todo
ser humano como criatura divina, como um ser divino; como um filho, um irmão, uma mãe e um pai que
todos são. Dentro de cada ser humano há parcelas do
Amor que é Pai, que é Mãe, que é Filho, que é Irmão.
É dentro desta realidade que deveis viver, compreendendo-vos, mas também procurando compreender a natureza dos vossos irmãos, respeitando as
vossas potencialidades e buscando a expansão e a
realização das mesmas, para que a vossa realidade
interna seja de beleza, de equilíbrio, de igualdade,
de fraternidade e de liberdade.
Se esses princípios não nascerem dentro de vós,
tal como as sementes nascem na terra, não conseguireis trilhar os caminhos aquarianos.
Que a Luz da vossa alma se expanda!
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constelações estarão em ação na Terra. Trata-se de
forças transformadoras, transmutadoras, unificadoras e muito revolucionárias.
Revolucionárias porque contribuem para ajudar
na libertação da mente que ainda é prisioneira do
cérebro, na libertação da consciência que é ainda
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extraordinárias que residem na vossa alma? O que
fazeis delas? Encarnastes para quê?
O ser humano conseguiu fazer o que Deus não
conseguiu: um inferno na Terra! O Criador fez uma
Obra de Amor para que Seus Filhos, que tanto ama,
não sofressem.
O ser humano, em um período de 100 anos, conseguiu destruir mais do que todos os vulcões e terremotos juntos. Os terremotos são processos cíclicos e naturais neste planeta, significam que a Terra está viva!
Todos os vulcões ajudaram a criar vida na Terra. Já os
seres humanos, em poucos anos, estão destruindo a
camada de ozônio, poluíram a água, desertificaram a
Terra, destruíram uma grande parte da natureza.
É hora de refletirdes! Todas as Forças da Criação, de Deus-Pai, de Deus-Filho e de Deus-Mãe estão se manifestando durante a Era de Aquários para
resgatar esta humanidade do caos, para recolocar a
Terra nos seus trilhos, repor a verdadeira Vida no
coração do Planeta e nos corações humanos.
O ser humano se acha inteligente e civilizado mas
está matando a Terra, destruindo sua própria casa.
Então, que inteligência é essa? Se continuar assim,
em pouco tempo não haverá mais vida humana, animal ou vegetal, tudo morrerá!
Talvez, no seu íntimo, o ser humano saiba que é
um Deus Criador, mas ainda não tenha adquirido a
consciência de que está exercendo uma ação contrária à continuação da vida na Terra.
As energias aquarianas marcam novas possibilidades, porém, se não aproveitardes essas forças que a
Terra está recebendo, a vossa caminhada para a libertação e para a Luz estará dificultada, porque esta humanidade já perdeu muitas ferramentas essenciais,
sabedorias fantásticas, forças que poderiam ter alimentado e fortalecido as almas, as consciências, as
mentes; que ajudariam todos a caminhar com seus
próprios pés, a serem livres, mestres de si próprios.
As forças que estão surgindo atualmente na humanidade são muito intensas e estão vindo para todos, para ajudar a libertar todos, a expandir a consciência e a mente de todos, a iluminar todos. Muitos
estão absorvendo isto e estão buscando entendê-las e
assimilá-las cada vez mais. Deste modo, estão se sentindo mais fortes internamente, suas consciências e
suas mentes estão mais definidas e mais claras, sentem que a intuição está se expandindo porque seus
sentimentos e sua sensibilidade estão mais centrados.
Outros, infelizmente, não estão ligando muito, acham
que tudo isto é fantasia.
Ainda mais triste é a situação interna daqueles
cuja alma animal se expandiu muito e por isso não
possuem mais possibilidades de assimilar essas forças, pelo fato de a mente e a consciência terem diminuído sua capacidade de compreender, assimilar,
questionar e de se expandir, como é o caso do perfil
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prisioneira das emoções, e na libertação da alma que
ainda é prisioneira da personalidade.
Deste modo, durante todo esse percurso a humanidade terá novas oportunidades de se redimir e de se
libertar. Essas forças nada têm a ver com nenhuma
religião, crença ou com sistemas: políticos, econômicos, sociais ou científicos; são forças cósmicas de
evolução que tanto a Terra como o Sistema Solar estão recebendo porque fazem parte dessa imensa casa
que se chama galáxia. São energias de retificação
porque estão agindo para corrigir as distorções energéticas e fazem parte da Criação Divina, portanto,
impulsionam a vida da humanidade para um regresso
às suas origens divinas, ou à sua fonte cósmica.
Grande parte da humanidade continua presa nos
grilhões de uma civilização que privilegia a destruição, o descaso por todo os seres, e que cortou relações com o verdadeiro Criador. Não estou falando do
Deus das religiões, mas sim do Deus que habita dentro de cada ser, de cada criatura, de cada forma de vida,
de cada célula, de cada átomo, em todos os reinos.
Estais iniciando um ciclo em que todos possuem
a chance de se tornarem espiritualmente adultos, no
qual as almas poderão direcionar as vidas e se tornarem livres.
A grande maioria de seres humanos não tem consciência de que se encontra dependente internamente de pensamentos que são controlados por forças
externas e por uma avalanche de emoções fantasiadas de sentimentos puros.
Os ensinamentos dos Grandes Mestres do passado não são seguidos e hoje muitos dizem estar seguindo, alguém, mas suas ações são destrutivas porque são dependentes de uma vasta gama de valores
que condicionaram a mente, e de um mundo emocional cuja natureza é muito infantil. Todos os Mestres do passado, de diversas formas, procuraram auxiliar de modo que todos atingissem a sua libertação, a sua iluminação, e se conscientizassem de que
Deus reside dentro de cada um, que todos pertencem a uma grande família chamada humanidade e
que a fonte da Criação de todos os seres é a mesma,
ou seja, a Fonte Cósmica, uma vez que todos foram
feitos à imagem e semelhança dessa mesma fonte.
Portanto, vós sois fonte de amor, de sabedoria,
de inteligência, de sensibilidade, de consciência; sois
fonte de irradiação da Luz da Criação.
E somente a verdade vos tornará livres!
Mas quem é livre hoje? E que verdade é essa a
que Jesus se referia?
Olhamos para a vida humana, para a violência
das vossas cidades, para a destruição da natureza,
para a expansão das doenças manipuladas nos grandes laboratórios e questionamos:
O que achais que é a vossa vida? Por que não
buscais o Deus que está dentro de vós? E as forças
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percebeis que vos tornastes um deus ao contrário. E
vos questionais: por que me deixei cair?
No momento em que permitis que os deuses da
destruição, do ódio, da violência e da ganância conduzam o vosso Deus interno, aí vos afastais do Deus
da vossa alma e do vosso espírito. Como podeis vos
unir ao Deus Interno se vos deixais conduzir por
outros deuses? Deus, em verdade, não conduz ninguém, nem impõe nada a ninguém, não julga porque ama a todos e a todos transmite o Seu amor, a
Sua sabedoria, quer que todos sejam livres e iluminados, seres criadores, e não destruidores!
Sois Deuses! E descestes à Terra para ganhar experiência e a sabedoria para poderdes criar. Esquecestes que sois seres criadores e não seres destruidores?
A – As energias que a humanidade e o planeta
estão recebendo vêm justamente para ajudar o ser
humano a não chegar a tão grande sofrimento?
M – Qualquer força superior jamais se impõe a
nenhum ser, sempre fica à disposição de todos os
que querem assimilá-la e que abrem seus portais interiores, seus chakras para recebê-la, a fim de que
possam ser purificados, transformados, expandidos,
libertados, iluminados.
As forças superiores da vida estão sempre presentes para auxiliar no avanço evolutivo, contudo o
ser humano tem o livre arbítrio para assimilá-las, ou
não, utilizá-las a serviço de sua libertação e iluminação espirituais, como também a serviço de seus
semelhantes, ou não. Compete a cada um escolher
se quer evoluir ou não.
Deste modo, o ser humano hoje tem todas as ferramentas para se tornar livre, para ser um Deus caminhando pela Terra, Mestre de si próprio. Compete a cada um buscar as ferramentas que podem quebrar as algemas da personalidade e da mente, a fim
de absorver a força que vai dinamizá-lo internamente
para que se torne livre.
A –Quem cuida da consciência da Terra é Deus? A
minha outra pergunta tem relação com um possível
retorno de Jesus. Existe esta possibilidade, de fato? E
a minha última pergunta parte do fato de que a nossa
base religiosa vem dos textos bíblicos, que são muito
semelhantes a todos os outros textos sagrados, e todos
nos dão a idéia de tempo, de que há um prazo para
resgatarmos a saúde da Terra. É isto mesmo?
M – São várias questões. Como o Mestre Koot
Hoomi já falou, a Terra está muito doente. Se ela
está doente é porque também é um ser que tem um
corpo, que tem uma vida. E ela está doente porque
foi invadida por muitas energias destruidoras criadas pelo ser humano.
O Apocalipse de João é muito simbólico, e se o
estudardes vereis que ele está acontecendo dentro
do ser humano e não fora dele. Se estudardes o per-
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de muitos criminosos.
Uma grande parcela da humanidade continua centralizada abaixo do diafragma, ou seja, a alma animal ainda continua muito presente em suas vidas.
As forças que a Terra está recebendo estão levando
aqueles que buscam a Luz a se fixarem acima do
diafragma, a fim de que a alma espiritual fique cada
vez mais forte, mais dinâmica, e a alma animal fique cada vez mais frágil, até que um dia desapareça
porque há muito já não é tão útil à evolução.
Não é que a alma animal seja algo ruim, pois teve
a sua função e ainda tem a sua função, desde que
seja controlada pela alma espiritual. Mas quando a
alma espiritual diminui o seu poder e a alma animal
adquire mais poder, a mente do ser humano fica cega,
a sua consciência atende apenas aos instintos, fica
permeável aos vícios, dominada pelos desejos inferiores que, então, são triplicados por ficarem cada
vez mais fortalecidos. Na realidade, seres humanos
controlados pela alma animal são muito doentes, no
fundo são grandes vítimas da atual civilização que
é muito materialista.
Precisais parar para refletir e meditar:
Qual a vossa função na vida? Qual o vosso papel
na humanidade? Como podereis ser ajudados e como
podereis ajudar os outros? O que podeis fazer para
que a vossa alma fique mais forte? Como fazer para
que vossa alma espiritual surja e se centralize no
vosso santuário cardíaco, que é o santuário crístico,
e direcione a vossa vida?
O Cristo-Maitreya está vindo e tem alimentado
com Suas energias o santuário cardíaco de todos
aqueles que estão abrindo seus portais interiores às
suas forças trinas, que são revolucionárias, libertárias e unificadoras.
Precisais vos conscientizar das trilhas pelas quais
estais caminhando, com quem estais caminhando e
com quem desejais caminhar. Quereis ser destruidores ou criadores? O Criador vos deu o livre arbítrio para que possais decidir o quereis ser.
Há alguma pergunta?
Aluno – Temos o livre-arbítrio. Se temos o direito de escolher o caminho errado, isto significa que
nos tornamos deuses opostos ou deuses contrários.
Onde e quando isso acaba?
Mestre – Termina quando desceis ao abismo mais
profundo, quando a dor e a angústia se tornam insuportáveis, quando não há paz nas vinte e quatro horas do dia, quando olhais à vossa volta, e mesmo
rodeados de muitas pessoas, vos sentis inteiramente
sós. Esta solidão provoca uma dor muito maior que
qualquer dor física, aí percebeis que todos os que
amastes caminharam para a frente, que todos os verdadeiros amigos, os que nunca vos traíram, estão lá
na frente, e que deixastes que dentro de vós o céu do
vosso coração se transformasse em um inferno. Aí,
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a Terra as energias Trinas Crísticas.
É esse Ser que está vindo, aquele que tornou a
missão de Jesus muito importante porque através
dele as energias Crísticas Planetárias puderam manifestar-se na humanidade. Isto foi uma grande revolução na Terra e possibilitou a ascensão de muitas almas. Esse trabalho está possibilitando que o
Cristo-Maitreya consiga agora trazer à humanidade
as energias Crísticas Solares, juntamente com todos
os que despertaram as energias do Cristo Planetário
em seus chakras cardíacos. Todos, juntamente com
Ele, estamos trabalhando para trazer para a Terra e
para a humanidade as energias Crísticas Cósmicas.
Essas energias Crísticas Cósmicas estão sendo atraídas para o sistema solar pela primeira vez.
Esta é a grande revolução que o Cristo-Maitreya
está trazendo, juntamente com milhões de almas que
durante milhões de anos vêm se preparando para isto.
Quem está no direcionamento desta Obra é o Senhor
Cristo-Maitreya, porque foi Ele que conquistou as
Energias Crísticas Planetárias e, depois, através de
Jesus plasmou-as na humanidade, o que possibilitou
que com a entrada da Era Aquariana regida pelo terceiro aspecto, Deus-Mãe, Ele tenha condições de trazer estas novas energias que possuem freqüências vibratórias muito altas, são mais libertárias e muito mais
rápidas na sua atuação nas almas e nos espíritos.
A – A vinda do Senhor Maitreya se dará de uma
forma material?
M – Este é um dos grandes mistérios, não é? Um
ser desse nível evolutivo não tem uma encarnação
normal como a de qualquer outra alma.
Depende do que chamais de material, porque se
vos referis à matéria física densa é provável que Ele
não venha nessa matéria. Porém, a matéria etérica
também é física e é muito mais sutil.
A – Mas, a matéria não existe apenas no plano
físico?
M – O vosso corpo astral e o mundo astral são
formados de matéria astral; o mundo mental inferior
é formado de matéria mental, porque os três mundos
da forma são: físico, astral e mental inferior, e possuem forma porque são feitos de outros tipos de matéria. Assim, o Cristo-Maitreya irá revestir Sua alma de
algum tipo de matéria, e o que posso dizer é que Ele
trará a essência do novo corpo do ser humano!
Mas a respeito disto há muitas fantasias e, inclusive, há muitos seres humanos se intitulando de Cristo ou de Jesus.
Durante o século passado, se pesquisardes, encontrareis muitos que disseram ser a encarnação de
Jesus, do Cristo, ou que disseram ser avataras. Por
exemplo, há um homem no Japão que se diz ser a
encarnação do Senhor Gautama Buda, contudo, está
rico. Um Avatar, quando se encontra encarnado,
começa a libertar os seres que estão perto dele, co-
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curso da humanidade durante o século passado, vereis que esse apocalipse vem se manifestando dentro do próprio homem. Então, há um apocalipse acontecendo dentro do ser humano e que se reflete no
caos em que transformou a vida, no lixo que está
colocando para fora e expurgando. Mas João também viu uma Nova Terra e um Novo Céu, e que, do
mesmo modo, está surgindo dentro do ser humano.
Não se esqueça de que a Terra precisa do homem
para evoluir. Então, a primeira ação a ser trabalhada
é criar possibilidades para que essa Nova Terra e
esse Novo Céu surjam dentro do ser humano, pois,
caso contrário, a Terra morrerá.
Enquanto muitos seres humanos estão destruindo a Terra, outros estão cuidando dela, digamos que
são seus médicos.
Quando se marca tempos em profecias, o risco
de erros é grande porque o livre arbítrio do ser humano muda segundo a segundo. Uma civilização é
feita de seres humanos, suas decisões mudam diariamente. As profecias prevêem que se o humano seguir determinadas linhas de ação poderá ocasionar
determinados resultados, mas isto não quer dizer que
vá fazer as coisas deste modo.
Então, uma profecia não é uma ordem do destino,
o que acontece – e isto já foi falado muito até nos
livros deles1 – é que a Terra está no fim de um grande
ciclo, de vinte e cinco mil novecentos e noventa e
dois anos mais ou menos, e que representa o fim dos
tempos, e está iniciando um novo ciclo de vinte e cinco mil novecentos e noventa e dois anos, o princípio
dos novos tempos. Assim, a Terra e o Sistema Solar
levam o mesmo tempo a dar uma volta completa no
espaço, fazendo um círculo espiralado, em torno daquilo que os homens convencionaram chamar de
zodíaco. Em cada volta encerra um grande ciclo, termina um tempo zodiacal, por isso, é o fim dos velhos
tempos e o início de outro ciclo, o início dos novos
tempos. A Era Aquariana marca isto, o fim de um
velho ciclo e o início de um novo grande ciclo.
O Avatar que está para chegar não é aquela alma
que conheceis por Jesus de Nazaré, mas sim o Cristo, o Maitreya ou, como dizeis, o Senhor Cristo-Maitreya, aquele que Mestre Jesus, com muito carinho,
chamava de “meu Pai” e não o Deus. Quando Jesus
falava no Pai, não estava se referindo a Deus, porque Ele próprio disse: “Ninguém jamais viu Deus.
Se nos amamos uns aos outros, Deus está conosco,
e o seu amor se realiza completamente entre nós.”2
Se ninguém jamais viu Deus, e é o próprio Jesus
quem o diz, então também Ele nunca viu a Deus,
mas sim, o Mestre de sua Alma, na época o Senhor
Maitreya ou, o Cristo, aquele ser que conquistou para
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MESTRE LANTO
Que a Luz, o Amor e a Sabedoria eterna estejam
em vossos corações!
Estais em um momento novo, em uma etapa nova,
quando múltiplas energias estão sendo movimentadas dentro do vosso universo interno. As almas estão recebendo estas energias e as personalidades, em
sua maioria, estão inconscientes desta Luz, deste
Amor que suas almas estão manifestando.
Estas energias têm uma ação grupal, representam
uma grande força grupal, são transformadoras, transmutadoras e inovadoras. Podeis senti-las principalmente nos vossos santuários cardíacos e também nos
santuários mentais. Elas estão revolucionando a vida,
provocando uma grande mudança dentro do ser humano. E as estruturas velhas, antigas, estão sendo
mobilizadas com a força e a Luz que provocam, levando o velho a transformar-se e a dar lugar a algo
novo, a trazer uma nova realidade para a vida, procurando tocar os corações e mentes daqueles que estão
buscando essas transformações internas e externas.
Ritmos novos estão surgindo, energias novas estão modificando os vossos corpos, alterando as estruturas atômicas, moleculares e celulares, para que
possais participar deste novo alvorecer que está despontando em toda a humanidade. Vossos corpos físicos, astrais e mentais estão passando por reformulações e transformações, em que múltiplas energias
estão fluindo, mesmo que ainda não as percebais.
A fusão e a união com as vossas almas, gradualmente, irão se tornar algo real, por isso essas forças,

uma fonte de irradiação de Luz, de amor, de sabedoria, de justiça, de paz, de igualdade, de liberdade, não
para uma dúzia de pessoas, mas para todos.
Há muitos discípulos avançados, com uma vasta
experiência e capacidade espiritual, fazendo trabalhos lindos, mas também há muitos que já se acham
Mestres, Avataras, Deuses e até encarnações de
Deus. Infelizmente, sempre haverá pessoas acreditando neles e os seguindo, porque o ser humano não
quer se libertar, não quer fazer nada, mas sim que
alguém o salve, o liberte, o cure.
Deste modo, compete a cada um desenvolver-se
espiritualmente, abrir seus canais de ligação com a
alma, desenvolver o canal principal, o antakarana,
para ter condições de sentir a freqüência vibratória
de pessoas como estas.
É muito importante compreenderdes que tanto o
mais simples discípulo que trabalha para a Luz como
o mais grandioso Ser de Luz fazem o que a Luz faz:
tentam ajudar para que todos sejam iluminados e trabalham para que todos sejam livres, sejam Mestres
de si próprios, porque todos são Deuses em essência.
Que a Luz fique com todos vós!
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meça a colocar ordem na cidade, no estado, no país
onde estiver; começa a levar todos a adquirirem uma
consciência maior, uma sabedoria maior, um amor
maior, uma justiça maior.
A encarnação de um Avatar é o sacrifício de uma
Grande Alma que encarna para uma grande missão,
não para fazer alarde dos seus poderes ou de sua
sabedoria, porque se o fizer, isto já revelará que não
é nem Mestre, muito menos um Avatar, porque isto
não faz sentido algum. Quem faz alarde de seus poderes e de sua sabedoria está menosprezando seus
irmãos, que se sentem diminuídos diante de tanto
poder exposto.
Quando em uma região há um Avatar encarnado,
a Luz começa a despontar lá, o amor começa a surgir
em todos, não há como fugir disto. É como uma sala
escura onde uma Luz é acesa, e aí deixa de haver
escuridão. Se um Avatar, que é uma Grande Luz, estiver presente em uma região, iluminará todos os que
estiverem à sua volta, revolucionará suas vidas porque ele é uma fonte de Luz. Um Mestre é uma fonte
de irradiação da Luz Divina, mas a Luz de um Avatar
é a multiplicação dessa mesma Luz por dez mil. Ele é

Canalização de Carlos Eduardo Nascimento

essas energias revolucionárias estão criando novas
condições de aprendizado, de consciência, de sabedoria, propiciando que possais aproveitá-las intensamente para crescerdes como discípulos, canais da
Luz, trabalhadores da Luz.
Os ritmos velhos não conseguem mais ter a força
que tinham, os ritmos novos estão gradualmente movimentando a vida interna, procurando exteriorizar
a nova face da alma, para que possais penetrar nos
múltiplos mistérios que residem dentro de vós, como
também resgatar as energias que já conquistastes em
outras existências.
Mas por que isto está acontecendo no momento
atual?
Um mundo novo está nascendo no seio da humanidade, as forças transmutadoras da Grande Mãe estão
movimentando a vida, criando novas estruturas, procurando diluir as estruturas velhas para que novas surjam. A força crística doada pelo Cristo-Maitreya está
acelerando os vossos processos internos, e a ligação
com as vossas almas está se tornando algo mais natural, porque o Cristo interno em cada um está despertando. Por isso, é fundamental que tenhais plena consciência de que estais nesse momento novo, e que deveis participar de forma consciente para ajudar na solidificação das novas estruturas que estão surgindo na
humanidade e também da nova civilização dourada.
Múltiplos seres virão, já estão vindo para comungar convosco do Amor Crístico, do amor universal, do
avanço da Luz na Terra e na humanidade. Esse avanço
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nos vossos níveis astrais e mentais inferiores.
É fundamental conhecerdes quem sois e buscardes
uma consciência sobre os vossos caminhos espirituais,
aqueles que residem em vossas almas. Porém, é preciso que haja uma entrega, um equilíbrio e uma consciência maiores para que, na união com a alma e com o
Mestre, tenhais a chance de comungar de forma consciente, trocando experiências, energias e sabedorias,
de modo que vossas consciências possam se expandir.
Chegou o momento do ser humano romper com
os grilhões do passado para penetrar no novo mundo, em uma nova estrutura de vida.
Deveis vos fundir cada vez mais com as vossas
almas, para penetrar gradualmente, passo a passo,
de experiência em experiência, de vivência em vivência, no mundo da alma. Nessa vossa conquista
diária podereis ampliar vossas bases internas e externas para melhor compreender o que estou vos dizendo, o que vossos Mestres estão vos ensinando e
o que irão vos ensinar na Escola da Síntese. É necessário dar passos firmes em direção à Luz.
Nesses novos horizontes surgirão novos caminhos
que se abrirão para vós; surgirão paisagens novas
com flores divinas que brotarão nos vossos jardins
internos. Podereis mergulhar nessas flores, fundirvos com elas, penetrar em suas essências. E compreendereis que a Força Divina da Criação reside
nos vossos jardins, nas vossas flores, nos vossos
pássaros, nos sons, nos ritmos, nas energias e no amor
que emanam de vós e que se manifestam, se expandem como raios luminosos para penetrar nos santuários daqueles que buscam essa mesma sabedoria e
essa mesma Luz; que querem também aprender a
mergulhar e a comungar dessa natureza viva, mas
que ainda não sabem como chegar lá porque só encontram ervas daninhas, energias pesadas, flores
murchando, animais e pássaros morrendo.
Dentro de cada ser humano existe essa natureza
viva, cabe a cada um aprender a conhecer essas flores, esses pássaros, essa água cristalina que brota da
fonte eterna.
É necessário que haja uma mudança interna, uma
consciência maior sobre os próprios desequilíbrios
para que nessa transformação e transmutação contínuas possam surgir novamente lindas flores, lindos
pássaros, e a vida divina possa manifestar-se em vós.
Deveis mergulhar nessas energias que estão sendo
doadas, a fim de que possais compreender que dentro
de vós reside uma natureza viva. Entrai e mergulhai
em vossos santuários internos para compreenderdes a
Luz, o Amor, a verdadeira vida divina que é eterna.
Que o meu amor esteja plenamente dentro de vós!
Que as nossas energias se fundam, se unifiquem
para que possamos mergulhar profundamente no
Amor Crístico, nos tornarmos um só ser, uma unidade viva, e juntos participarmos da vida divina!
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está diluindo as forças negras, as estruturas negras,
densas, cristalizantes, condicionantes, que não deixam
o ser humano crescer, que não deixam a humanidade
se tornar adulta e liberta. Por isso, quanto mais discípulos – canais conscientes – existirem, mais fácil se
tornará esse trabalho, essa renovação e transformação,
essa mudança de consciência em toda a humanidade.
É fundamental que compreendais bem isto para
que esse mundo novo possa surgir dentro de vós, e
através da vossa ação, das vossas palavras criativas
e pensamentos, possais dinamizar novas energias nos
santuários cardíacos daqueles seres humanos que
ainda não conseguem sintonizar suas almas porque
os seus bloqueios, suas fragilidades e suas cristalizações ainda estão muito presentes, nublando suas
consciências, não permitindo assim que enxerguem
o caminho a seguir, o rumo e direção que devem
escolher para que suas almas possam atuar.
Assim, é fundamental que vos torneis veículos
da Luz, a fim de que possais doar as sementes douradas da sabedoria eterna aos corações, aos santuários cardíacos dos vossos irmãos que buscam a Luz,
mas que não conseguem encontrar o Caminho mais
coerente, mais luminoso, em decorrência da estrutura desta civilização ser doente, cristalizante e condicionante, dificultando que evoluam, cresçam como
almas e espíritos. Desta forma, as forças da alma
não conseguem penetrar nos níveis mais densos da
matéria porque há bloqueios e densificações energéticas que não permitem que as energias superiores fluam em seus diversos corpos.
É necessário que existam muitos canais conscientes para ajudar essas almas que estão perdidas e
que não conseguem enxergar e vivenciar a Luz; seus
corpos estão bloqueados, as energias não conseguem
percorrê-los de forma natural. É preciso que aqueles
que já possuem uma estrutura interna mais apropriada para que a alma se manifeste tenham uma ação
atuante no mundo, que auxilie na diluição da inconsciência, na transformação da escuridão em Luz, do
desamor em amor, da confusão em ordem; e que sejam portadores das sementes da sabedoria divina para
plantar nos corações daqueles que estão perdidos em
seus labirintos internos e que, por isto, não conseguem sentir, vivenciar e entregar-se a esta Nova Luz
Crística que está alimentando a vida no planeta.
Deveis mergulhar no vosso universo interno e deixar fluir as energias que estão brotando nos vossos
santuários cardíacos para que, num mergulho cada
vez mais profundo, possais sentir com mais clareza
e mais consciência as energias amorosas que estão
sendo doadas pelo Cristo a todas as almas que evoluem neste planeta.
Deveis vos entregar à Luz, fundir-vos com ela e
procurar compreender cada vez mais a Luz que reside em vós, diluindo a escuridão que ainda reside

MESTRE SERAPIS BEY
Que a Força Crística esteja em vossos corações e
mentes, iluminando os vossos caminhos internos!
Este é um momento precioso, como já foi dito,
para cada um de vós, em que podeis vos dar conta, e
com mais consciência, dos caminhos naturais que
vossas almas vêm percorrendo vida após vida. Este
encontro com estes caminhos naturais deverá ser
vivenciado por vossas personalidades, mas com
consciência, para que possais unificar a alma e a
personalidade; se ambas estiverem voltadas para a
mesma busca, para os mesmos objetivos, desse encontro surgirá o caminho natural.
No decorrer das vossas vidas passadas, nem sempre os caminhos da alma foram trilhados em comunhão com as personalidades que tivestes, e este é o
momento em que deveis buscar retomar essa trilha.
A etapa evolutiva que estais vivendo, o início de
um novo grande ciclo que começa na Era Aquariana vos levará a buscar expandir os vossos sentidos
espirituais, a abrir vossos canais espirituais, a alinhálos e a direcioná-los através da Força da Luz Solar.
Esta Nova Luz Solar já vos direciona espiritualmente e vos conduzirá a buscar os horizontes de
vossas vidas e as origens divinas. E no reencontro
com esta verdadeira trilha podereis retomar os vossos caminhos naturais. Isto levará a personalidade,
encarnada no mundo da forma física, a se dirigir também para a busca das mesmas necessidades da alma
e a almejar os mesmos objetivos.
Este é um momento extremamente importante em
que as energias aquarianas, regidas pelo terceiro aspecto, Deus-Mãe, estão doando aos filhos desta
amada Terra a oportunidade de retomarem suas trilhas originais. É neste instante que deveis também
reconhecer na vossa vida a necessidade da convergência para os mesmos objetivos das vossas almas
e para o que se comprometeram.
Esta era leva cada um a buscar esta comunhão,
de modo a se unificar com os objetivos reais da vida,
a convergir para os verdadeiros princípios sagrados
e divinos que sempre alimentaram a vida deste sistema planetário e a vida universal da qual todos fazemos parte.
No momento em que esta comunhão interna é possível, a humanidade está tendo a oportunidade de
impulsionar a sua busca, e as almas de concretizar
suas metas, presentes desde o momento em que desceram à matéria mais densa. A alma tem consciência de sua direção e sua origem; ela sabe de onde
veio, que é direcionada por seu espírito e que se alimenta das forças planetárias, solares e cósmicas. Por
isso, tem uma direção a seguir e doa à sua personalidade a oportunidade de compartilhar dessa experiência de retornar às suas origens divinas.
Esta é a direção correta! O brilho das estrelas está
sempre iluminando este rumo para que seus filhos
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nunca se percam no retorno à sua casa. É a certeza
desta experiência que a alma vai imprimindo na sua
personalidade, trazendo à consciência todos os alimentos espirituais que lhe estão sendo doados.
Neste momento de vossas evoluções, múltiplas
forças e energias estão alimentando vossos espíritos
e vossas almas, para que possam doar à suas personalidades a oportunidade de compartilhar dessa experiência na Luz Maior.
Antigamente foi muito difícil para o ser humano
viver esta comunhão; os caminhos naturais internos
confundiram-se com os caminhos artificiais; a rota
da Luz Dourada confundiu-se com as sombras da ilusão, e as almas, na grande maioria, perderam a direção de suas personalidades, o controle da mente e da
consciência, levando-as a um desvio de seus objetivos e a perder suas rotas e trilhas naturais.
Infelizmente, esta tem sido a trajetória desta humanidade que vem sofrendo em decorrência destes
desvios. Isto transformou as vidas humanas em um
grande vazio, um grande caos. E neste desamparo,
perdida na escuridão, a humanidade perdeu-se na
desesperança, acreditando nos falsos deuses, deixando de acreditar nesta trilha divina interna que conduz cada filho às suas origens sagradas, uma vez
que todos são frutos da Luz e podem gerar Luz,
movimentar a Luz e expandir a Luz.
No atual momento evolutivo já podeis realizar
uma grande virada em vossos caminhos; já podeis
sair dos esconderijos escuros, sombrios, tendo a certeza de que é possível uma união entre os vossos
caminhos internos e externos, que devem ter uma
coerência e uma correspondência.
Esta precisão da vida evolutiva faz parte da vida
universal na qual cada um está inserido, por isso, a
necessidade de um posicionamento correto está agora alimentando o vosso ser internamente.
Procurai – no vosso silêncio interno, no mergulho ao encontro desta Luz que vos aponta o centro
do vosso coração e que abre o portal que vos conduz ao altar do vosso Santuário Cardíaco – vivenciar o vosso Templo Interno. Lá podereis vivenciar
esta Nova Luz que está despontando e que está dando um novo sentido de direção e de esperança àqueles que estão em busca de suas origens divinas.
E no silêncio interior, a vossa busca vos conduzirá à consciência do vosso caminho interno. Cada
instante dessa experiência vos alimentará da certeza
de que é possível dar continuidade a este caminho
na vossa ação no mundo externo.
E na certeza deste caminhar, interna e externamente, encontrareis a rota da comunhão verdadeira, os elos
que vos unem à vida, ao amor, a todos os princípios
sagrados e divinos que vos darão um novo referencial
e que fará com que possais comungar com os vossos
semelhantes na mesma Força, na mesma Luz. A partir
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Que a ação amorosa do Cristo Cósmico possa
penetrar em vossas almas e em vossos santuários
internos!
Na vossa natureza interna encontrareis as forças
revolucionárias que estão sendo alimentadas pela
Nova Luz do Cristo. Através da comunhão interna
com vossos Mestres e com vossas almas aprendereis a administrar estas energias para que a força da
nova vida vos conduza a uma nova consciência. Ao
vivenciar o novo em vossas vidas, aprendereis a vos
direcionar por estas energias e a retomar ao caminho natural para o retorno à união na Luz.
A partir das transformações internas tendes uma
oportunidade única para vos unificar com a vossa Luz
interna. Isto poderá intensificar as forças que estão na
alma e vos levar a vivenciar uma nova vida nos níveis

Somente é possível revolucionar a vida através
da busca real, aquela que conduz à verdade que reside na alma e que faz nascer uma nova vida através
da experiência interna com a alma e com o Mestre,
e que traduz o caminhar na Luz como uma chance
de doar ao mundo uma experiência amorosa, de comunhão com todos os seres do universo.
Está na hora de vos alimentardes de Luz, de forças superiores, das forças crísticas que estão redirecionando os filhos desta amada Terra para vivenciardes esta comunhão.
Quando reconhecerdes a importância da vossa
ação nesta amada casa planetária, estareis com os
dois pés no Caminho da Luz, conscientes das vossas origens e das vossas tarefas e missões. Assim os
Filhos da Luz, que são os Filhos do Sol em evolução nesta casa planetária, saberão construir uma nova
vida, novas energias mais luminosas, vibrantes e
elevadas para doar ao planeta e à humanidade.
Deveis refletir para que um novo sentido seja dado
às vossas vidas, assim como, confiar na vossa busca
interna, a fim de possais na vossa trajetória espiritual unificar o vosso caminho interno com o vosso
caminho externo.
A Nova Luz Crística já é uma realidade viva na
vossa alma à espera de ser compartilhada por vossa
personalidade. Isto vos dá a chance de vos elevar a
outros patamares da evolução, de viver a experiência desta encarnação cristicamente em unidade com
a Luz, e de criar novas estruturas para a nova humanidade em comunhão com o Amor Crístico e com a
Grande Revolução de Deus-Mãe, que está doando a
Seus filhos um novo estado de consciência.
Levai convosco esta força!
Levai convosco o meu amor!
Levai toda a força da união amorosa que estamos
comungando convosco!
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daí, reconhecereis cada vez mais a necessidade das
uniões grupais que constituem a base da Era Aquariana, e favorecereis que a alma oriente a personalidade a
viver em comunhão com a unidade grupal, a trabalhar
na expansão da Luz através das experiências compartilhadas e comungadas espiritualmente.
Quando olhais para o céu, vedes múltiplas estrelas
brilhando, comungando deste universo, e todas são
parcelas vivas de uma grande unidade. Do mesmo
modo, as vossas origens divinas vos conduzem a esta
grande unidade. Ao mergulhardes na consciência
grupal, favoreceis às vossas personalidades a oportunidade de reaprender essa experiência, pois é na comunhão que se expande a Luz, é na comunhão que se
criam e que se unem as forças para criar mais Luz.
Este novo direcionamento está levando a velha
humanidade a buscar as forças de transformação, que
já começam a se movimentar dentro de cada ser humano para depois expandir seus níveis de consciência, sua mente, seus sentimentos, de modo que possam compor a nova humanidade. Cada ser humano
representa um ponto de Luz no universo, mas para
ser um ponto de Luz irradiante precisa viver esta
nova realidade interna para depois poder doá-la
externamente, e a cada ação doada sua experiência
interna é multiplicada.
É chegado o momento de findar definitivamente
o caos e o individualismo e de todos buscarem os
princípios do amor, da justiça, da liberdade, da igualdade e da fraternidade.
Muitos ainda estão mergulhados na ilusão, no
egocentrismo, por isso não conseguem atrair energias de amor, de união, de coesão, e sofrem com
seus vazios internos, suas carências e conflitos. E
mais uma vez estão errando e confundindo os caminhos, não encontrando suas trilhas naturais, porque
buscam as respostas lá fora, nos outros.

Canalização de Eliana Vita

da mente, da vossa consciência e dos vossos sentimentos. Se aprenderdes a olhar cada momento como uma
oportunidade para vivenciar e expandir essa nova vida,
fortalecereis os vossos caminhos internos.
Este é um momento para um grande despojamento
interno, quando podeis olhar além das vossas dificuldades físicas, emocionais e mentais, na medida em que
assimilais as novas energias que a alma está recebendo, e que vos convidam a vivenciar a Luz Maior que
direciona a vida real, que reside na alma e no espírito.
Portanto, nos momentos de insegurança tendes a
oportunidade de vos voltar para dentro, na busca da
união com os vossos santuários internos, e de
encontrardes um novo direcionamento, mesmo na
adversidade. Os empecilhos, as dificuldades também
podem vos servir de alerta para acelerardes os vos-
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estas energias, direcionando o vosso dia-a-dia através de vossas ações na prática, na experiência da
vossa vida física para, deste modo, cumprir vossos
deveres e obrigações, materiais e espirituais.
Deveis trabalhar para trazer essa Luz para o plano
físico, na ajuda aos vossos semelhantes, dando cores e
sons mais sutis na manifestação da vossa força interna.
Quando a vossa personalidade acha que não consegue prosseguir, esta Nova Luz desponta no horizonte da alma como um Sol que ilumina um novo
cenário em vossas vidas para poderdes prosseguir
na vossa eterna jornada.
Hoje podeis vivenciar o que é eterno em vosso ser
a cada passo, a cada discernimento conquistado, através do recolhimento na vossa Luz Interna. Na medida em que vos deixais guiar pela bússola interna que
reside em vosso chakra cardíaco, podeis elevar vosso
ritmo interno a uma freqüência vibratória maior.
Se observardes a vida através dessa bússola interna, concluireis que tudo converge para a Luz.
Todos os reinos estão voltados para a Luz, e com
eles podeis comungar na Luz. Se voltardes os vossos corações para outras almas, sentireis que muitas
já compartilham a mesma Luz, o que vos levará a
sentir a alegria de viver em comunhão com esta união
luminosa que é eterna.
Também sentireis que muitas almas gritam por
Luz! Mas muitos discípulos da Luz já possuem a
força para transmiti-la a seus irmãos, já podem vivenciar a unidade com muitos seres que trabalham
pela evolução de todas as almas desta humanidade,
como também podem comungar com seres que atuam na evolução de todos os reinos, na construção de
uma nova vida que reluz, que edifica, com uma nova
dinâmica em que a renovação é contínua.
Assim, há o nascimento de uma nova mente e de
um novo corpo, porque há uma expansão da Luz da
alma, que atua em sintonia com as novas forças cósmicas, que comunga com todos os reinos, tanto superiores como inferiores, e que se alimenta de todas
as Forças da Criação Divina, pois dela faz parte e
através dela evolui.
No santuário de vossas almas reconhecereis a vida
nos mais diversos planos, aprendereis a viver nessa
nova ação e a atuar na vida de acordo com todas as
forças que daí emanam para expandir a mente, a
consciência e os sentimentos. Somente assim redescobrireis o ser que sois e sereis conscientes da capacidade que possuís para transmitir toda a força amorosa de Deus-Pai, de Deus-Mãe e de Deus-Filho.
Aprendereis a movimentar as energias amorosas da
Criação na ação interna e na comunhão com todas
as forças que alimentam a vida.
Precisais retornar ao vosso santuário interno, vos
unirdes com as forças superiores e com a Luz da
Alma para comungardes com vosso eterno amigo, o
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sos passos e para retomardes o Caminho.
A personalidade tem medo do desconhecido, tem
medo do que é novo, contudo a Nova Luz Crística
está alimentando a alma para que ela possa mobilizar as Forças da Criação na personalidade, a fim de
que os medos que ela carrega possam ser diluídos.
No velho mundo, a personalidade recuava diante
dos obstáculos. Na nova vida que está despontando
dentro de cada ser humano, a personalidade está em
condições de ter uma nova experiência, na medida
em que se encontra voltada para a Luz de sua alma.
Por isso, seu posicionamento é novo, uma vez que
busca transcender suas limitações e alcançar uma
experiência de união real com a alma.
A cada etapa do processo de unificação interna
com a alma, a cada vivência a personalidade conquista oportunidades de retornar ao Caminho da Luz.
A Nova Luz Crística é como um Novo Sol iluminando o caminho, expandindo os horizontes da mente e da consciência, permitindo que a ação da alma
direcione a vida em comunhão com a Luz do Mestre.
Voltar-se para dentro representa um reencontro
com aquele eterno amigo, ou eterna amiga, que nada
mais é que o Mestre, ou a Mestra, que vem caminhando ao lado da alma há muitas vidas, comungando com ela das mesmas forças, acompanhando e
direcionando as energias necessárias para iluminar
as trilhas naturais por onde a alma deve seguir.
Na medida em que podeis vos voltar para os vossos caminhos internos, comungando e alimentandovos das novas energias, encontrareis a oportunidade
de expandir a vossa Luz e de permitir que uma nova
vida seja construída, através do alinhamento das
vossas energias, da expansão da vossa sensibilidade, das vossas faculdades espirituais, como também
do reconhecimento das conquistas espirituais que
realizastes em outras existências.
As energias aquarianas estão convergindo para
que possais retornar à consciência de quem sois, de
onde viestes e para onde estais caminhando.
Uma Nova Luz está surgindo e ela está ajudando
a expandir a mente e a consciência, transformando
o velho ser humano em um novo ser. Este processo,
a cada dia e a cada momento, está permitindo expandir a Luz Interna que reside no espírito e na alma
de cada um. É um novo momento para a Humanidade e todos terão a oportunidade de se expandir espiritualmente, de se fundir e de comungar com a Luz.
Esta é, e sempre foi a grande busca que toda alma
traz a cada encarnação; sua maior alegria é participar da ascensão espiritual da humanidade e do planeta, e de ter a oportunidade de se unir a outras almas que agem e trabalham para que a Nova Luz se
ancore em cada coração, mente, consciência dos integrantes desta humanidade.
Hoje já tendes a oportunidade de trabalhar todas
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na, para a expansão e o benefício da Humanidade.
Pensai e refleti bem em quanto é importante voltar-vos para os vossos santuários internos e lá vos
fundirdes com as forças da Criação Divina. Esta ação
interna será direcionada por vossos Mestres, pelas
Forças Crísticas e por todas as energias superiores
que estão favorecendo a evolução e a iluminação
desse magnífico e Grande Ser que se chama Terra.
Quando vos voltardes para dentro de vós e mergulhardes no santuário interno do vosso coração, encontrareis a Nova Luz Crística e, a partir do momento em
que vos fundirdes com ela, num ato amoroso de união,
nunca mais sereis os mesmos, pois vos sintonizareis
com uma nova ação, uma nova diretriz para a vossa
vida e para a vossa evolução espiritual.
Que o meu amor possa vos envolver e vos levar a
uma sintonia real com as vossas verdadeiras capacidades espirituais, de modo que sejais unificados com
as forças superiores que alimentam vossas vidas. Que
possais vos fundir internamente com elas, a fim de
que vossas almas possam expandir sua Luz e vos
trazer a alegria da contínua comunhão com vosso
Mestre, ou vossa Mestra, que carinhosamente cuida
da vossa evolução espiritual.
Que o meu amor vos envolva e vos proteja para
sempre!
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Mestre ou a Mestra que vos acompanha vida após
vida, acolhendo-vos, alimentando-vos, curando vossas feridas internas para que possais prosseguir no
Caminho da Luz.
Tendes a oportunidade de viver este momento
evolutivo, único, muito valioso e precioso, para
realizardes a vossa ação na Luz, trabalhardes pela
iluminação de vossas almas e de vossos semelhantes; expandir a vossa Luz Interna para irradiá-la e
ajudar na expansão da Luz de vossos irmãos, e assim vos tornardes servidores da Luz Divina.
A Criação Divina comunga continuamente com
a Luz de vossas almas e vossas almas buscam que
essa comunhão seja eterna. A evolução não é um
caminho solitário, mas sim grupal; há uma comunhão infinita com todos os seres mais evoluídos e
uma união contínua com todos os seres menos evoluídos, a fim de que todos permaneçam evoluindo
na mesma cadeia planetária, solar e cósmica.
Tendes a oportunidade de no plano físico caminhardes em comunhão com a Luz Maior, que está
descendo e penetrando nos níveis mais densos, favorecendo todas as almas que buscam a sua libertação e a iluminação espirituais. O novo ser humano
que está surgindo comungará com a Luz e se tornará também a Luz, administrará e compartilhará essas novas energias luminosas com a Criação Divi-
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