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Informação  
e conhecimento

Informação e conhecimento não 
são a mesma coisa. Uma informação 
sobre os fatos da vida espiritual, por 
exemplo, só nos leva ao conhecimento 
desses fatos quando há em nós inten-
ção de nos transformarmos, abertura 
para o novo e fé. É a fé que nos pro-
porciona a coragem de penetrar algo 
completamente novo. sem ela, a pos-
sibilidade de chegarmos a tal conhe-
cimento fica bloqueada, pois é pela fé 
que aceitamos como verdadeira uma 
informação ainda não comprovada.
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o saber intelectual restringe-se 

ao nível da informação, não é conhe-

cimento real. De nada serve se não é 

posto em prática, vivido. No final da 

encarnação, o intelecto, aspecto efê-

mero do nosso ser, desintegra-se, e a 

consciência leva consigo somente o 

que de fato absorveu.

A vivência assimilada é o verda-
deiro conhecimento. Há até mesmo 
certas coisas que sabemos sem ter 
tido conscientemente nenhuma in-
formação prévia a respeito. Esse 
conhecimento advém daquilo que, 
embora não nos lembremos, puse-
mos em prática nas vidas anteriores,  
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tendo passado então a fazer parte de 

nossa natureza.

Quem tem autêntico conhecimen-

to fica imparcial e tranquilo diante de 

qualquer situação. sabe que tudo vem 

para ensinar alguma coisa. 

o conhecimento não é adquirido 

em escolas. A idéia de que ele vem 

de programas curriculares só poderia 

surgir num mundo limitado. o co-

nhecimento é fruto da aceitação dos 

fatos da vida; vem de aprendermos 

com eles e de nos transformarmos 

com base nas lições que trazem.
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os níveis da verdade 

Existem muitos planos de con-

sciência: o físico, o emocional, o 

mental, o intuitivo, o espiritual, o 

monádico, o divino e o cósmico. Ca-

da um deles é composto de subníveis 

e tem suas próprias leis. o que é ver-

dade num nível ou subnível não o é 

necessariamente em outro.

Na Terra, por exemplo, há certas 
leis nos planos materiais muito dife-
rentes de outras, de planos superiores. 
Tal é o caso da lei de subsistência, da 
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luta pela vida. Ela é verdadeira para 
quem busca em primeiro lugar as coi-
sas materiais. No momento em que a 
pessoa começa a se transformar e a 
buscar o espírito, entra em um nível 
de consciência mais elevado. Ali, aci-
ma dos níveis materiais — o físico, 
o emocional e o mental —, a lei é a 
enunciada por Cristo quando mencio-
nou os lírios do campo que, embora 
não teçam nem fiem, vestem-se me-
lhor que um glorioso rei.

Por que os lírios do campo não 
tecem nem fiam e são mais bem- 
-vestidos que os seres humanos? 

Porque o reino vegetal segue uma 
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88

lei superior que o reino humano não 
segue: a da pura doação. Uma flor 
não é bela por motivos egoístas, 
mas em louvor à vida. Uma verdu-
ra ou uma fruta não sofrem quando 
são usadas como alimento, pois a 
alegria do reino vegetal é servir a 
um reino superior a ele.

outra lei que o reino vegetal se-
gue é a de crescer em direção ao 
alto. Isso corresponde, no reino hu-
mano, à aspiração espiritual. 

Vemos, pois, que cada plano tem 
a sua verdade. Por isso, ninguém 
pode descobrir a verdade comple-
ta; ela é desvelada gradualmente, 



já que, por sermos todos regidos 
por uma lei evolutiva, há sempre 
um plano além daquele em que nos 
achamos, e nesse plano superior há 
uma verdade mais abrangente. se 
estamos desapegados do que já sa-
bemos e abertos à transformação, 
nossa consciência se eleva de um 
plano a outro, e nossa compreensão 
se expande continuamente.
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Profecias

Devido à verdade ampliar-se 

conforme a elevação da consciên-

cia, toda profecia é relativa. Há 

estudiosos que preveem, por exem-

plo, a data de um fato importante. 

sua previsão é verdadeira no nível 

em que captaram aquela conjuntura, 

mas não no nível acima; e, quando 

este último predomina, o fato pode 

não se dar como foi previsto.

Com base em cálculos a partir 

das medidas das pirâmides do Egito,  
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alguns afirmam que o eixo mag-
nético da Terra está para mudar 
de posição e que ocorrerão várias 
transformações na crosta terrestre. 

É impossível fixar uma data pa-
ra as maiores mudanças físicas que 
a Terra deve sofrer neste período. 
Mas algumas já estão acontecendo, 
e podemos perceber seus sinais: a 
poluição ambiental, o derretimento 
das calotas polares, as várias alte-
rações climáticas. E, embora todos 
saibam disso, raros são os que mu-
dam sua forma de vida. 

A maioria recebe a informação e 
não se transforma, mesmo admitin-
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do a própria corresponsabilidade em 

fatos desequilibrados e negativos.

Por isso, o mais urgente para a 

humanidade não é conhecer pro-

fecias, mas sair do plano em que 

está e ficar diante de outras leis, as mes-

mas que estão transformando a Terra. 

Já não devemos buscar informações 

por curiosidade. Devemos usar de 

maneira positiva e dinâmica a ener-

gia de transformação, hoje presente 

no planeta, e sermos receptivos ao  

desconhecido. 

se percebemos que vão faltar 

alimentos, nossa mente nos impul-
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siona a armazená-los, pois age com 

base em leis físicas, limitadas. Con-

tudo, não é armazenando que saímos 

da miséria; pelo contrário, enquanto 

armazenamos, contribuímos para que 

a abundância não circule. Ficamos, 

então, presos a certas leis da matéria. 

Quanto às leis suprafísicas, levam-

-nos a fazer exatamente o oposto: 

lidar com bens materiais desapega-

damente e, se preciso for, distribuir 

o que temos. 

Mas aqui tocamos em um pon-

to importante: para que a lei supe-

rior, a da abundância, se cumpra, é 

necessário viver segundo os seus 
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desígnios no plano em que nos en-

contramos. se distribuímos os bens 

sem nos doarmos a nós mesmos, o 

resultado será uma carência ainda 

maior, ou de outra espécie.

A mente também diz que nestes 

tempos de incertezas precisamos de 

segurança; e, assim, há quem pro-

cure um lugar livre de contamina-

ção nuclear e de cataclismos para 

morar. Em certos países, as pesso-

as cuidam de transferir-se para as 

montanhas ou para o interior, longe 

do mar. Isso muitas vezes é ilusão, 

pois apenas com deslocamentos 

físicos não saímos do caos. A se-
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gurança e a harmonia são encontra-

das quando mudamos o estado de 

consciência e ingressamos em ou-

tras leis, e não só quando mudamos 

de área.
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Que fazer para mudar? 

se pautarmos a vida pelo intelec-
to, por mais que tenhamos informa-
ções sobre a realidade essencial das 
coisas, continuaremos enfocados em 
fatos efêmeros e envolvidos com o 
mundo físico, o emocional e o men-
tal. sem ampliar e elevar nossa cons- 
ciência, ao lutarmos contra o dese-
jo de bens materiais, este aumenta. 
se dermos muita atenção às nossas 
resistências a ingressar em novos 
estados, elas são reforçadas. Es-
sas resistências e esses desejos são 
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verdadeiros nos níveis inferiores da 
consciência, mas não o são nos su-
periores. onde então estará a possi-
bilidade de mudança? Não seria no 
contato com esses níveis superiores?

o primeiro passo para a transfor-
mação é sabermos que não precisa-
mos rejeitar a nossa natureza. Trata- 
-se de agir da melhor forma possível, 
porém cientes de que nossas atitudes 
são adequadas somente ao nível que 
conhecemos. Ao mesmo tempo que 
procuramos a harmonia nesse nível 
conhecido, devemos estar abertos a 
níveis superiores.

os níveis acima do físico, do emo-
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cional e do mental ensinam-nos o que 
temos de saber sem precisarmos de 
análises. Dissolvem envolvimentos 
afetivos sem precisarmos lidar com as 
emoções e nutrem o nosso corpo ma-
terial independentemente do que esta-
mos ingerindo. Para isso, entretanto, é 
necessário estarmos confirmando sem 
cessar nossa meta evolutiva e dispor-
mo-nos a alcançá-la.

o que até agora compreendemos 
acerca do mundo é verdade nos pla-
nos de existência conhecidos. Mas há 
outros planos, e nossa compreensão 
pode alargar-se mais e mais. Por isso, 
por elevada e correta que seja a vida 
que temos, devemos desapegar-nos 
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dela, pois há mais a ser descoberto. 

Essa é a chave para viver em har-

monia nesta época de vertiginosas 

transformações.
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Experiências sob leis  
suprafísicas

se estivermos prontos a nos trans-
formar, teremos inusitadas experiên-
cias. Esse é o caso dos que percebem 
os mundos intraterrenos, onde civili-
zações mais avançadas que a nossa 
se desenvolvem em planos suprafísi-
cos. Para ingressar nesses estados de 
consciência, ou mundos, não há nen-
huma entrada física, pois estão num 
plano diferente. Algumas pessoas 
simplesmente adormecem e, durante 
o sono, deixam o corpo material e 
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atingem um plano de existência mais 
sutil. Ao fazê-lo, encontram-se nos 
mundos intraterrenos. Ali aprendem 
várias coisas de que precisam e de-
pois despertam, retornam. Em poucos 
minutos “de sono”, é como se tives-
sem vivido séculos, tanto aprendem.

Essas experiências dão-se sob 
leis diferentes das materiais. se mu-
damos de plano, passamos a ser re-
gidos por elas, que nos permitem 
amplos deslocamentos sem dificul-
dades. Tempo e espaço deixam de 
condicionar-nos, o que significa pa-
ra nós uma espécie de libertação.
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