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Viagem por 
mundos sutis 





Nem mesmo mil palavras sábias poderiam 
expressar a gratidão de uma consciência que foi 
erguida da escuridão à Luz. 
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Apresentação 

Histórias simbólicas trazem consigo conhecimentos que per-
mitem a cada indivíduo encontrar o alimento apropriado para o 
momento em que vive. Como as parábolas, podem ser interpre-
tadas de diversos modos e compreendidas em diferentes níveis. 
E, conforme a receptividade com que são lidas, estimulam a 
superação de barreiras mentais, levando a consciência ao conta-
to com a verdade pura e simples, despojada das dificuldades e 
obstáculos que o racionalismo imprime a certos temas. 

As histórias aqui apresentadas contêm chaves subjetivas 
para a elevação da consciência a planos além dos materiais, 
podendo facilitar a abertura à vida anímica e espiritual. Indicam 
a fé e a persistência como qualidades fundamentais para que se 
enfrentem situações de crescente desordem, derrocada de valo-
res e carência de bens como o que visivelmente se descortina na 
Terra. 

Sendo diversos os destinos, diversas são as decisões a se-
rem tomadas pelos indivíduos; e quando prevalece a vontade 
suprema do seu ser interior, eles podem reconhecer os caminhos 
a serem trilhados. A preponderância dessa vontade sobre esco-
lhas pessoais é o que está também presente no conteúdo destas 
histórias, a título de preparação para um futuro próximo, em que 
esta humanidade superará a experiência do livre-arbítrio, colo-
cando-se finalmente em condições não só de contatar leis de 
ordem cósmica, mas também de segui-las. 

As virtudes internas, legado que aguarda ser recebido pelo 
homem, afloram na devoção e na entrega. Esse despertar conta 
com a ajuda dos reinos sutis, alguns deles paralelos ao humano-
espiritual, tais como o elemental e o dévico. Assim, vários ele-
mentos desses reinos são protagonistas das narrativas que se 
seguem, pois trabalham para que o planeta ingresse em uma fase 
de união mais consciente com o universo do qual faz parte. 
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Neste livro, faz-se eloqüente a sabedoria do mundo inte-
rior, fonte de equilíbrio e esteio para o prosseguimento da evo-
lução. Para o homem que já não encontra soluções na esfera do 
pensamento puramente racional, estas histórias simbólicas po-
dem ser fonte de inspiração e meio de acesso aos mundos sutis. 

"Percorrestes o vosso caminho, estais diante do Portal 
do Reino. Porém, antes que possais cruzá-lo, tendes ainda 
uma prova a viver. Prossegui, pois abençoamos os vossos 
passos", são as palavras daqueles que inspiraram a presen-
te publicação. 

TRIGUEIRINHO 
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HISTORIAS 
DO 

CAMINHAR 









Um homem caminhava no mar, a uns trinta centímetros aci-
ma do nível das águas. Ia em direção a uma ilha, na qual 

existiam muitas pedras. Ao alcançá-la, continuava pairando, trans-
mitindo assim pura neutralidade. 

Ao voltar-se para o horizonte, viu o tom rubro de incêndio 
no continente que acabara de deixar. Então uma ave esbelta e 
graciosa aproximou-se dele dizendo-lhe: 

— Chegastes à terra dos homens que, agora tornados 
frutos maduros da Grande Arvore, podem legar ao futuro 
as novas sementes. 
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Um ancião e um jovem chegaram ao início de um caminho.
Recebendo a bagagem do jovem, o ancião lhe disse: 

— Onde estiver vossa fé, aí estará a Luz que vos 
mostrará o caminho. Ninguém vos poderá emprestá-la, e 
tampouco ninguém poderá dar os passos que em verdade 
vos cabem. 

Despediu-se e desapareceu. O jovem iniciou então sua ca-
minhada por uma trilha larga e tranqüila. Chegou a um portal e 
não conseguiu encontrar o meio de transpô-lo. Após tentar todas 
as alternativas, já desanimado, sentou-se e sinceramente clamou 
pela ajuda daquele ancião, seu Mestre. Ele apareceu-lhe, vindo 
do Oeste, e lhe disse: 

— Iniciais uma jornada que vos deve levar, etapa por 
etapa, do estado atual de homem ao estado de ser divino. 
Cada um dos portais que em vosso percurso surgir, e o 
caminho que eles desvelarem serão a síntese de níveis e 
dimensões que devereis ultrapassar. Não recueis jamais, 
pois essa é a chave para chegardes ao fim de cada estágio. 
Cada ciclo tem seu tempo — sabei esperar o sinal das 
estrelas indicando-vos a hora de irdes adiante; mas não 
espereis inerte, agrilhoado ao vosso próprio peso, pois se a 
Luz vier, e assim estiverdes, não a podereis reconhecer. 

Dito isso, o Mestre tocou o portal, abrindo-o. Tendo-o 
cruzado, o jovem encontrou um terreno lamacento e escorrega-
dio, onde com grande dificuldade se locomovia. Havia mais 
tombos e resvalos no seu caminhar do que passos dados com 
segurança. Não encontrava pouso para descanso, e quando lhe 
vinha o desânimo tinha a nítida impressão de que um vento 
contrário soprava em direção ao portal que ele acabara de cru-
zar. Esse vento dificultava e retardava seus passos, fazendo-o 
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retroceder; mas imediatamente lembrava-se da chave que lhe 
fora dada e retomava o caminho, com todas as suas forças. Após 
algum tempo, encontrou uma árvore e dela pôde obter um galho 
para lhe servir de apoio. Assim, seus pés deixaram de se afundar 
na lama. 

Chegou depois a outro portal, e embora fosse de vidro fino 
e brilhante o jovem nada podia ver do que havia do outro lado; 
apenas a sua própria imagem era ali refletida. 

Vários dias se passaram sem que ele conseguisse vencer 
aquele obstáculo. Olhando a si mesmo refletido no portal, tanto 
se envolveu com essa imagem que acabou se esquecendo do im-
pulso que o levara a iniciar tal jornada. Perdia, assim, a ligação 
com a verdade interior. 

Certa noite, a lua desapareceu nos céus e a luz de uma 
estrela tocou-lhe a fronte — foi quando se lembrou do Mestre. 
Desesperado pela condição em que se encontrava, suplicou-lhe 
ajuda. E o Mestre chegou do Leste, dizendo-lhe: 

— Como podeis, ó homem sem clareza, querer encon-
trar o que não vive em vossos corpos, se estais a olhar só 
para eles? Para que possais vencer a prova que esse portal 
vos apresenta deveis elevar-vos além de vós mesmos e 
deixar-vos absorver na Infinita Consciência. Esta é a chave 
para vencerdes vossos limites e para reconhecerdes o cami-
nho que a Ela vos levará. 

Dito isso, tocou os olhos do jovem, e este pôde então ver 
que aquele portal nunca estivera fechado. Avançou por uma 
estreitíssima trilha enladeirada, formada de rochas que se des-
manchavam ao toque dos pés; e chegando ao topo, viu-se diante 
de um imenso deserto. 

Em seus primeiros passos nas quentes areias lembrou-se de 
que o céu é o único guia para os caminhos que não estão 
traçados. Mas após alguns dias, sem água e cansado, mal podia 
prosseguir, pois devido a sua pouca experiência na observação 
do firmamento, não conseguia discernir o rumo a tomar, e tinha 
a impressão de caminhar em círculos. Lutava contra a vida no 
deserto, como quem luta contra um inimigo do qual não se pode 
escapar, e nessa batalha exauriram-se suas forças. 
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Extenuado, deitou-se para descansar, até que se acalmou e 
sonhou com um anjo que, trabalhando incessantemente, cons-
truía os caminhos por ele trilhados. No sonho, tentou aproximar-
se desse anjo, mas este penetrou nas areias do deserto e, identi-
ficando-se com elas, transformou-as em uma flor da manhã, 
cujas gotas de orvalho davam-lhe frescor e vitalidade. Por fim, 
o anjo ofertou-a ao Senhor da Natureza.

Despertando desse sono, o jovem pôde ver que a chave que 
lhe era entregue em cada portal trazia cifradas as bases para que 
ele pudesse ir adiante na nova etapa que se abria. Assim, procu-
rou não lutar contra o deserto mas compreendê-lo — e prosseguiu. 

Muitas miragens já o haviam feito desviar dos destinos que 
ele pensara serem os seus. Estremeceu, portanto, ao ver a ima-
gem do maior oásis que ele poderia conceber. Por cinco dias o 
oásis brilhou no horizonte, até que pôde alcançá-lo. 

Nas doces tâmaras encontrou o alimento que não tivera por 
longo período; banhando-se em refrescantes águas, seu corpo 
renovou-se. Tudo o que pudesse pensar ou querer descobria nas 
areias daquele oásis, tanto assim que supôs ter chegado ao 
paraíso. Ali permaneceu. Já não havia histórias para os seus 
dias, e assim foi perdendo também a referência da Fonte, meta 
que buscava. 

Certa vez, porém, dormindo ao sol, viu-se em sonho sendo 
tragado pelo deserto. Era-lhe mostrado que aquele oásis consti-
tuía o seu terceiro portal. Despertou então, sacudido pelo vento, 
e viu à sua frente o Mestre que dizia: 

— Como vistes, o Anjo que se revelou a vós em so-
nho ao transformar o deserto em flor entregou-a ao Su-
premo. Porém vós, ao encontrar o que supriu vossas mais 
humanas e comuns necessidades, deixastes de buscar o 
que é em verdade o vosso destino. Na comodidade per-
destes a chama que vos reline ao Grande Fogo. Vivendo 
dias que são um a cópia do outro, vos desligastes dos ciclos 
da vida. Levantai-vos, homem de pouca sabedoria, pois 
para prosseguir havereis de a nada vos fixar, de abrir-vos 
ao que vos transcende, e de elevar o que logo abaixo de 
vós se situa. 
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Desaparecendo, o Mestre deixou o jovem a chorar, e ele, 
no véu de suas lágrimas, não viu o cair da noite. Retornando de 
seu choro, não mais reconheceu o mundo. O céu e a terra eram 
outros, e não havia solo onde pisar. Tentava dar um passo, mas 
seu pé tocava o vazio. Não percebia o tempo, e nada mais tinha 
como referência. Apenas a escuridão e a noite o acompanha-
vam. No céu, nenhuma estrela; no seu interior, nenhuma luz 
vinha sinalizar-lhe o caminho. Não encontrava paz, e a ansieda-
de por sair daquele estado desviava-o do exíguo terreno seguro, 
impelindo-o para o vazio que o cercava. 

Encolhia-se o espaço à sua volta e já estava de pé, sem 
poder mover-se, quando viu um homem aproximar-se cami-
nhando. Gritou: 

— Como posso caminhar como vós? 
— Onde -vossos pés sabem que está o solo, aí ele se 

forma. Já não vos foi dito que onde estiver vossa fé aí 
estará a Luz que vos mostrará o caminho? 

Crescendo em fé no que não podia ver, pouco a pouco 
aquele que se imobilizara pôde novamente retomar seus passos. 
Tendo adquirido impulso e ritmo, rapidamente adiantava-se. 
Porém, chegando a um obstáculo circular, novamente parou. 
Não conseguia encontrar nele uma passagem. Tentou escalá-lo, 
mas suas paredes eram escorregadias; por fim, tendo sem suces-
so empregado todos os meios para ultrapassá-lo, lançou-se con-
tra ele e, rompendo-o, encontrou dentro de si mesmo o Mestre 
a lhe dizer: 

— Agora, no Silêncio, conhecereis a Verdade. 
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Nao mais querendo viver o que lhe estava destinado, Said, o
jovem príncipe, pediu permissão ao pai para partir em via-

gem rumo a outras terras. 
Tomado de profundo desgosto, mas sabendo que não podia 

negar tal pedido, o Rei entregou a Said três presentes: um 
cavalo, um manto e uma pequena tesoura. Mesmo não com-
preendendo o motivo do último presente Saki aceitou os três, 
pois não queria contrariar ainda mais o velho soberano. E partiu. 

Atravessou as fronteiras do reino e andou por trilhas des-
conhecidas. O manto que recebera do pai o protegia do frio da 
noite, e o cavalo levava-o agilmente pelos caminhos. Entretanto, 
a tesoura para nada lhe servia. 

Depois de muito viajar, cruzar aldeias, rios e vales, Said 
encontrou-se diante de uma grande montanha e, no meio do 
bosque que a recobria, distinguiu uma estreita trilha que o con-
duziria ao seu topo. 

Velozmente penetrou por ela. Entretanto, antes de alcançar 
o primeiro patamar de pedra, a meia altura do trajeto, seu cavalo
quebrou a pata e Said teve de continuar a pé.

Sem desanimar, prosseguiu por aquela estreita trilha. Já 
não se lembrava do reino que deixara, nem das experiências que 
vivenciara em sua viagem. Só queria chegar ao alto da monta-
nha e essa meta, sem que ele percebesse, havia tomado toda a 
sua atenção. 

Quando havia percorrido dois terços do trajeto, veio uma 
forte tempestade, provocando o desmoronamento de uma parte 
daquela trilha e arremessando para longe o manto que Said 
recebera do pai. Sem poder retornar, restava-lhe somente a op-
ção de seguir em frente e, mesmo abatido pelos acontecimentos, 
continuou seu percurso. 

Subindo, e chegando ao ponto que lhe parecia foral, viu que 
não se encontrava na parte mais elevada da montanha. Havia 
ainda um trecho bem mais íngreme a ser escalado, que não podia 
ser avistado senão daquele elevado plano que conseguira atingir. 
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Mesmo cansado, prosseguiu. 
Pedra por pedra, passo a passo, Said foi escalando a escar-

pada costa. Nem o frio nem a fome faziam-no recuar. Já a três 
passos do destino encontrou uma víbora, pronta para atacá-lo. 
Assustando-se, o jovem escorregou e ficou preso pela roupa em 
uma ponta de pedra. Agora não podia mover-se, e a víbora 
aproximava-se. 

Enquanto a serpente enroscava-se, preparando-se para picá-
lo, ele se lembrou da pequena tesoura que recebera do pai. 
Rapidamente cortou a própria veste, libertando-se, e de um salto 
alcançou o topo da montanha. 

Para sua surpresa, encontrou ali uma caverna, de cujo inte-
rior emanava uma claridade. Exausto, o jovem resolveu ir em 
direção àquela luz. 

À medida que caminhava, a luz ia se transformando na 
figura de um sábio ancião que vivera na corte de seu pai. 
Aproximando-se de Said, tomou-o pelas mãos e lhe disse: 

— Nós vos aguardávamos. Chegastes. 
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Fr uru, o marinheiro, tendo recebido cinco moedas de ouro pelo 
1 seu trabalho, desembarcou em terra desconhecida. 

Havia decidido conhecer os desertos e as montanhas e, 
segundo as indicações que recebera, aquele era o local onde 
deveria iniciar sua jornada. 

Ao desembarcar, comprou um cavalo por uma moeda, e 
com ele iniciou sua viagem. Percorreu vilas e cidades, até que 
chegou à margem de um deserto. Trocou então o cavalo recém-
comprado e mais uma moeda de ouro por um camelo, e seguiu 
viagem por aquele deserto. 

Acompanhou caravanas de peregrinos, conheceu o calor 
das areias e o frio da noite; saciou a sede nas nascentes dos 
oásis, e descobriu a solidão. Decidido, cruzou o deserto e che-
gou em uma aldeia próxima de uma grande floresta. Trocou ali 
o seu camelo e mais duas moedas de ouro por um elefante, e
prosseguiu viagem.

Tempos haviam-se passado desde que Turu desembarcara 
naquele continente, e em sua jornada muitas lições de vida havia 
aprendido. 

No dorso do elefante, chegou à cabana de um conhecido 
guia, que se dispôs a ajudá-lo a subir uma Grande Montanha, 
fornecendo-lhe também provisões. Entretanto, aquele guia lhe 
disse que só poderia levá-lo até certo ponto do trajeto, após o 
que Turn deveria prosseguir sozinho. 

Famosa era aquela montanha. Contavam as lendas que ja-
mais alguém havia retornado após alcançar o seu topo. Turu 
aceitou a ajuda do guia, e juntos puseram-se a caminho, até 
chegar a um vasto patamar de pedra. Naquele local Turu despe-
diu-se dele. Confirmou sua decisão em prosseguir e, como sinal 
de gratidão, deixou-lhe sua última moeda de ouro e o elefante. 

Dias e noites de sol e chuva, de calor e frio se passaram. 
Avançando com a destreza de um cavalo, com a persistência de 
um camelo, com a sabedoria e a fortaleza de um elefante, 
finalmente Turn alcançou o alto da montanha. 
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Lá chegando nada encontrou, além de pedra, vento e rala 
vegetação. Sem se desanimar todavia, deitou-se numa rocha que 
se elevava em direção ao norte e adormeceu. Dormiu perguntan-
do-se qual seria o prosseguimento da viagem que, desde o iní-
cio, havia oferecido à Luz que em seu interior brilhava. 

Sonhou que um grande clarão descia do céu e o arrebatava, 
levando-o para além daquelas terras e revelando-lhe os mistérios 
da criação; e à medida que absorvia tal conhecimento, esse 
clarão irradiava-se em seu corpo, transformando-o. 

Ao despertar, Turu viu diante de si um esbelto Ser, que lhe 
entregou um pergaminho, dizendo-lhe: 

— Tendes aqui o roteiro de vossa viagem. Retornai ao 
mundo e ensinai aos vossos irmãos o Caminho do Encontro. 

E aquele Ser, assim como surgiu, desapareceu. 
Turu retornou então ao convívio dos homens para cumprir 

sua tarefa. 
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HISTÓRIAS 
DE 

DESTINOS 









Um poderoso senhor, tendo filhos quadrigêmeos, pediu a um
profeta que lhe revelasse o destino deles. E o sábio assim falou:

— Haveis visto que um ipê em cada estação se veste 
de uma forma. É sempre a mesma árvore, mas a cada ciclo 
tão diferente se mostra que nem mesmo é possível reconhe-
cê-la. Assim são os vossos filhos; feitos de um mesmo 
sopro, mas cada um com sua veste. 

Não é o potencial que diviniza um homem, mas a sua 
realização. O Espírito é a essência que habita o centro de 
todos os homens, porém os trajes que o revestem é que 
ditam o quanto dessa essência pode dar-se a conhecer. 

A consciência não se revela por palavras, mas pelo 
que realiza no seu viver. Vossos filhos são como pedaços 
da madeira de um mesmo tronco, pintados com diversos 
tipos de tinta. As mais ralas deixam ver os desenhos e 
matizes da madeira, mas outras os escondem totalmente. E 
no mundo não há dois que sejam cobertos com a mesma tinta. 

Os homens conhecerão a verdade e a plenitude quan-
do já não esconderem a sua essência; todavia, em menor 
número que as flores de uma roseira são aqueles que che-
garam a despir-se dessas capas. 

Sabei que os filhos de um homem não pertencem a 
ele, mas ao Espírito que neles habita. Um pai nada pode 
fazer sobre o destino dos filhos — não pode desviar seu 
curso, nem deter o correr do tempo. Uns lhe darão o sabor 
dos frutos amadurecidos ao calor do sol de verão, outros a 
aridez dos secos galhos do inverno, outros ainda o renascer 
da vida na primavera ou a nostalgia das folhas que caem 
no outono. Mas sabei que todos eles são parte da mesma 
natureza e portanto nada espereis, para não buscardes fru-
tos onde há apenas galhos secos, para não buscardes flores 
onde folhas estão a cair. Se por vosso intermédio vieram 
ao mundo, cabe-vos mostrar-lhes os caminhos certos, mas 
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não caminhar por eles. Assim, cada um chegará ao destino 
que lhe corresponder. 

No mundo interior tudo está registrado; não há instan-
te sequer que não esteja gravado nos arquivos do cosmos. 
A fé constrói a trilha que conduzirá cada um dos seres ao 
seio da Morada, aura do Criador, onde se restaurarão e 
onde encontrarão alento. 
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A sentado sobre o tronco seco de uma árvore, o velho pesca-
dor meditava sobre o seu futuro. Sabia que lhe restava 

pouco tempo de vida, e todos os esforços para conduzir seu 
único filho por aqueles que lhe pareciam ser os caminhos corre-
tos tinham sido em vão, pois o interesse dele estava na busca 
dos prazeres do mundo. 

Vendo o tempo passar e, dia após dia, essa situação persis-
tir, certa noite o velho pescador pediu aos céus que lhe fosse 
indicado o que fazer. 

Aconteceu então que, ao clarear o dia, seu filho pediu-lhe 
para com ele ir pescar. O que insistentemente o velho pescador 
durante anos procurara parecia agora acontecer como por mila-
gre. Cheio de contentamento, preparou o barco e saiu com o 
filho rumo às águas mais profundas. 

Entretanto, uma repentina tempestade sobreveio, e ventos 
muito fortes levaram o barco para regiões desconhecidas. Quan-
do ela cessou, encontraram-se em águas claras e transparentes, 
e o barco aproximava-se de uma ilha de areias muito brancas. 

Tomado de gratidão por estarem a salvo, o pescador saltou 
e em terra firme, de joelhos sobre aquelas finas areias, pediu aos 
céus que os mandassem de volta à sua casa, pois — no seu 
entender — lá teriam ainda coisas a cuidar. 

Terminada a prece, voltou os olhos para o filho, que per-
manecera no barco; mas tanto o jovem quanto o barco haviam 
sido levados pela maré. 

Cheio de desânimo, o pescador pôs-se a chorar, sem com-
preender a razão de tudo aquilo. Surgiu então à sua frente um 
grande pássaro que, se transformando em um anjo, lhe disse: 

— Não podeis com a vossa vontade e o vosso desejo 
traçar os caminhos de outro. Cada um a um mundo perten-
ce. Os passos dados confirmam a meta, as escolhas e as 
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trilhas a serem percorridas. Vosso filho seguiu para as 
terras que lhe correspondiam, e vós fostes colocados na-
quela que vos corresponde. Aqui tereis frutos para saciar 
vossa fome e encontrareis aqueles que, convosco, trilharão 
a mesma senda. 
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asthor aprendera com o pai o ofício de costureiro. Tão 
habilidoso era nessa arte que sua fama percorreu continen-

tes, e reis e rainhas vinham pedir-lhe a execução de seus trajes. 
Certo dia, o temido Rei Salation anunciou que sua filha iria 

casar-se e ordenou a Casthor a confecção das roupas para a 
importante cerimônia. Não tendo como negar, pois sabia que 
isso poderia custar-lhe a vida, Casthor seguiu para o reino de 
Salation e, lá chegando, pôs-se a trabalhar. Todavia, antes de 
partir, seu pai, já idoso, entregou-lhe um dedal de ouro e disse-
lhe que não deixasse de usá-lo como proteção. 

Príncipes, duques e cavaleiros vinham dos mais distantes 
reinos para candidatar-se a tão cobiçado matrimônio. Eram en-
trevistados pelo soberano, pois a princesa vivia reclusa, e se 
apresentaria somente no momento das núpcias. 

Casthor costurou durante sete semanas e, como sempre lhe 
acontecia, absorveu-se totalmente no trabalho. Cosia esquecido 
de si próprio e da importância da incumbência que lhe havia 
sido dada, até que as roupas ficaram prontas para serem provadas. 

No dia da prova, a princesa entrou na sala de costura do 
palácio, e Casthor viu-se subitamente atordoado pela sua beleza. 
Ouvira dizer que a princesa herdara as qualidades de sua faleci-
da mãe, mas jamais poderia imaginá-la tão simples e pura, 
jamais poderia pensar em tantas virtudes reunidas em um só ser. 

Inebriado por sua presença, Casthor esqueceu-se de colocar 
o dedal de ouro que seu pai lhe havia dado e, ao ajustar o
vestido no corpo da princesa, feriu seu polegar e, depois, o
pulso da princesa. O sangue de Casthor correu pela agulha e se
misturou ao da princesa e, a partir daquele instante, o que era
admiração transformou-se em amor.

Silenciosamente, também a princesa dedicou àquele servo 
o seu amor. Pedindo perdão, Casthor solicitou à princesa que
retornasse mais tarde para nova prova, mal conseguindo, o po-
bre rapaz, pronunciar essas palavras. Ele, filho do povo, jamais
poderia unir-se a alguém da corte, e tampouco seria o escolhido
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entre tantos 'candidatos. Resignado com o seu destino, retornou 
ao trabalho. 

Entretanto, ao saber do ocorrido, o Rei decretou que cor-
tassem a cabeça de Casthor. Da sala de costura ele foi levado 
ao calabouço, e entre as frias paredes de pedra nem mesmo na 
morte pensava, pois a pureza da jovem princesa ocupava-lhe o 
coração e a mente. Todos os preparativos para execução de 
Casthor foram feitos, e o carrasco já estava a postos quando, por 
intercessão da princesa, o soberano concedeu ao costureiro um 
último pedido. Poderia pedir o que quisesse, menos a revogação 
da sentença. 

Para surpresa de todos, Casthor pediu a princesa em casa-
mento. A palavra do soberano não podia deixar de ser cumprida, 
e o casamento realizou-se. Após a cerimônia Casthor foi execu-
tado, cumprindo-se a sentença. 

Conta o povo que antes de sua morte grande foi a luz que 
do seu corpo irradiava, e que nunca haviam conhecido, naquelas 
terras, tão sincero e devotado amor. Conta-se ainda que a prin-
cesa prosseguiu em pureza cada vez maior, pois em seu coração 
o amor de Casthor encontrara eterna morada. Assim, a união
que neste mundo não se prolongou, conheceu na eternidade a
chama do seu viver.
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res homens caminhavam por uma estrada, quando foram 
1 interpelados por uma anciã. Ela perguntou-lhes: 

— Que estão a buscar? 

O primeiro respondeu-lhe: 

— Busco a verdade. 

O segundo: 

— Busco a fonte da longa vida. 

Mas o terceiro lhe disse: 

— Sigo a trilha das estrelas. A cada passo, chego ao 
destino e dele parto, para mais longe avançar. Assim como 
o vento, cumpro uma vontade maior; assim como as nu-
vens, deixo-me banhar pelos raios do Sol. Nada quero e
nada busco; apenas, sabendo que a Vida em tudo penetra,
deixo-me viver.

Então a anciã, transformando-se em uma imensa ave de 
rara beleza, colocou o terceiro viajante sobre seu dorso e voou 
em direção ao Sol. 
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A o soar um grande trovão, o céu rompeu-se em duas partes
e de cada uma delas surgiu um raio. Indo em direções 

opostas, atravessaram dois carvalhos que se transformaram em 
homens. 

Quando tomaram forma humana, o Senhor dos Tempos 
disse-lhes que lhes concederia a imortalidade se, no periodo de 
cinco anos, descobrissem o segredo da Abundância; disse-lhes 
também que permanecessem distantes um do outro, para que 
mais profícuo pudesse ser o trabalho de ambos. 

Esses dois irmãos, criados a partir do fogo do céu, tinham 
a imponência de reis e como tais foram reconhecidos. A eles 
terras e servos foram dados e, pelo poder que deles emanava, 
todos curvavam-se aos seus pés. 

Um dos irmãos foi seguindo o curso que os dias lhe tra-
ziam. Percebendo as necessidades do povo doava-lhes tudo que 
possuía para que as terras prosperassem e para que a fome 
pudesse ser banida dali. 

O outro, por sua vez, retinha tudo o que lhe chegava às 
mãos. Ambiciosamente acumulava o que a terra oferecia, sob o 
pretexto de assim descobrir o mistério da Abundância. 

Passaram-se tempos e o reino do primeiro irmão prospera-
va à medida que ele doava os bens que lhe iam sendo entregues. 
A gratidão com que aquelas terras respondiam evidenciava-se 
na ampliação do cultivo e na abundância das colheitas. Tanto o 
Rei como o povo já não dispunham de depósitos suficientes para 
armazenar o excedente do que era produzido. O povo crescia em 
virtude e sabedoria sob aquele sábio e humilde governo. Em sua 
corte não havia lugar para exageros nem para desordens e vivia-
se com a mesma simplicidade dos aldeões e dos servos. 

Já no reino do seu irmão, o povo faminto e sem forças nem 
podia trabalhar. Sua vida era desregrada, absorvida em vícios, 
desfrute e esbanjamento, que levava tudo à ruína e ao caos. 
Abandonadas e infecundas pelo mau uso, as terras nada produ-
ziam. Havia fome e desespero. 
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Passados os cinco anos, o Senhor dos Tempos chamou a si 
os dois irmãos e disse ao primeiro: 

— A ganância, o vício e a ambição são como nuvens 
de fumaça que destroem e abafam a vida. Somente a fome, 
a morte e a infertilidade deles resultam. A chave da Abun-
dância vós a tivestes, á sábio, que pudestes ler, na necessi-
dade de todos, qual deveria ser vossa conduta. 

E, voltando-se para o outro, continuou: 

— Se tendes as mãos cheias não podeis receber o que 
a Abundância continuamente vos traz. Se uma nascente não 
deixasse fluir a fresca água que dela brota, não cumpriria 
o seu destino e sucumbiria pela própria estreiteza. A Abun-
dância é como um rio que corre sem parar em ponto algum,
e que rega todos os campos por onde passa.

Dirigindo-se novamente ao primeiro, acrescentou: 

— Cumpristes o que para vós estava escrito, ó filho 
dos céus que observastes vossa origem. Aprendestes com a 
simplicidade que a vida ensina e, pelo amor que destes e 
colhestes, deixastes impressa naquelas terras a vossa imor-
talidade. A esse mundo não mais precisais retornar; vosso 
destino é o cosmos, pois plena é a existência dos que amam. 

E ao segundo: 

— Quanto a vós, na ganância esvaístes a oportunidade 
de unir-vos à nossa Irmandade. Se nos bens temporais 
pusestes a vossa fé, na efemeridade tereis a regência do 
vosso viver. Retomai àquela terra e nela permanecei até 
que vosso duro coração desperte para o supremo bem e que 
vossos olhos e mãos deixem de ambicionar o efêmero, pois 
somente no que é eterno encontra-se a paz, a providência e 
a verdade. 
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rês amigos, ao chegarem ao cume de uma montanha, encon-
1 traram uma flor de rara beleza desabrochando acima do gelo. 

Um deles pôs-se a tecer elogios a tão inesperado encontro 
e tentava descobrir que espécie de flor era aquela. O outro 
investigava como poderia uma flor ter nascido sobre tão sólida 
camada de gelo. O terceiro nada tinha a dizer, pois no calor do 
próprio coração conhecia aquela flor; sabia de onde ela vinha, 
que podia vencer o gelo e suportar o frio. Sabia que suas raízes 
profundas traziam do íntimo da terra, do interior do planeta, o 
alimento para desabrochar como Perfeição realizada em plenitude. 

Flores como aquela estão não somente nos gélidos cumes, 
mas também nas areias do deserto, nos frescos planaltos e nas 
férteis planícies. Aqueles que, ao encontrá-las, compreendem-
nas, são os que cultivaram em seu interior as mesmas sementes 
que as fizeram brotar. Ofertaram o silêncio e a obediência como 
terra para seu plantio, acolheram-nas com devotado amor, rega-
ram-nas com a constante prontidão da entrega sincera; e quando 
em seu ser essas sementes em flores desabrocharam, despertan-
do em beleza e aroma, com humilde gratidão reverenciaram a 
união com a Vida que a tudo criou. 

59 









eito dia, vestido como um lavrador, um senhor pôs-se a 
caminhar por suas terras. Era profundamente amado por 

todos, e à tarefa de gerir aquelas áreas dedicara toda sua vida, 
procurando sempre o que de melhor pudesse ser feito para o 
bem comum. Por cinco luas viajou secretamente pelas aldeias e 
povoados, até que foi reconhecido por três dos seus servos. O 
primeiro lhe indagou: 

- Ó senhor, curvo-me ante vossa presença e pergunto-
vos o que posso fazer para melhor servir aos vossos nobres 
desígnios e merecer vossa recompensa. 

O segundo lhe perguntou: 

— Senhor, vós que tendes tanto poder, que mais podeis 
fazer em nosso auxilio? 

E o terceiro lhe disse: 

— Cumpro vossas ordens, senhor, assim como obedeço à 
Vida que me fala de diferentes formas a cada momento. No 
miar do sol e na escuridão da noite, no calor do verão e no 
frio do inverno, no suor do trabalho no campo e nas refres-
cantes águas das cachoeiras uma Voz silenciosa e oculta 
está sempre a falar. Em realidade e em humildade vos digo: 
sirvo ao Único Senhor, àquele que criou os universos e as 
estrelas, o sol, a lua e os planetas; àquele que fez a água, a 
terra e os demais elementos, a Ele dedico total obediência. 

Escutando essas palavras, o senhor das terras reconheceu 
naquele servo o seu herdeiro e, assim, o objetivo de sua viagem 
mostrava-se cumprido. Ao jovem, então, ele disse: 

— Acompanha-me, pois também a esse único Senhor 
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dedico minha vida e minha existência. Somos irmãos e 
companheiros de uma mesma viagem. Acompanha-me, pois 
terás, de agora em diante, estas terras para governar. Estás 
pronto para seguir-me? 

O jovem servo respondeu: 

— Não busco poder terreno, senhor. Tampouco posses 
ou bens materiais. Busco apenas cumprir a Vontade d'A-
quele que traga os destinos do cosmos. 

O senhor concluiu: 

— Então estás pronto. Segue-me. 
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Ianor, poderoso governante, sabendo-se idoso e ciente do pou-
co tempo de vida que lhe restava, decidiu sair em peregrina-

ção por terras despovoadas da região que governava. Esperava 
que, na solidão e no silêncio, a sagrada sabedoria lhe revelasse 
o que deveria fazer nos últimos anos de vida, e como encerrar
seu governo.

Apenas a um fiel companheiro Ianor participou suas inten-
ções e, formando uma junta provisória com seus assistentes 
mais dedicados, despediu-se e partiu. 

Agradecido pela simplicidade que passou a ter em sua vida, 
mas tendo de enfrentar a resistência do corpo acostumado a 
outras condições, alegrou-se, após semanas de caminhada, ao 
ver de longe uma cabana e para ela dirigiu-se a fim de pedir abrigo. 

Lá encontrou um jovem que, mesmo ao vê-lo, prosseguiu 
atentamente o trabalho que fazia. Um pouco constrangido, Ianor 
dirigiu-lhe a palavra, perguntando se haveria possibilidade de 
hospedar-se ali por dois ou três dias, acrescentando que poderia 
pagar uma boa quantia pela permanência. 

O jovem depôs organizadamente as ferramentas sobre o 
chão e voltou-se para Ianor, dizendo-lhe: 

— A nascente oferece-me água e com amor e grati-
dão retribuo o que recebo; o ar enche meus pulmões, e 
orações silenciosas entrego-lhe como oferenda; a terra 
doa-me seus frutos, a possibilidade de cultivo, e cuidado-
sa e cientemente transmito-lhe ao tocá-la o conhecimento 
que trago de que toda vida existe como uma só vida. Dela 
compartilhando não há aquele que doa nem aquele que 
recebe, pois todos são gotas do fluir de um manancial 
que sustenta e sustém tudo o que há de criado. Portanto, 
senhor, podeis ter muitas riquezas para conosco partilhar, 
mas essas de que falo não estão contidas em moedas. Se 
disso sabendo quiserdes permanecer, tudo o que houver 
aqui será vosso. 
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Ao ouvir palavras ditas com tanta clareza, Ianor encheu-se 
de coragem e falou ao jovem sobre a sua aspiração a buscar a 
sabedoria. Então o jovem respondeu-lhe: 

— Distraindo-se, o homem perde-se da Realidade; mas, 
recolhendo-se ao Sagrado, o Divino o recebe por inteiro. 

Ao final do primeiro dia de trabalho silencioso na casa e nas 
plantações em volta dela, Ianor exclamou: — Que linda vida! —, 
mas o jovem permaneceu calado. 

Passaram-se alguns dias de silêncio e trabalho, e Ianor já 
estava impaciente por não receber os ensinamentos que viera 
buscar. Dirigiu-se então ao jovem: 

— Há dias que estou convosco, e após o que me 
dissestes ao receber-me ouvi apenas minhas próprias pala-
vras dizendo "que linda vida! ", e a elas você nada retru-
cou. Hoje nem mesmo sei se essa vida é linda. Nada tendes 
a dizer-me? 

O jovem olhou-o com compreensão, mas nada disse. 
Passados mais sete dias, o jovem perguntou a Ianor o que 

ele necessitava saber. Mas agora Ianor respondeu-lhe: 

— Que palavras necessitam aqueles que podem escutar 
a voz do coração, que tudo conhece? 

Ao ouvir isso, o jovem recolheu-se em quietude e, transfor-
mando-se numa chama luminosa, tocou o coração de Ianor e 
esvaneceu-se. 

No dia seguinte, chegou àquela cabana o fiel companheiro 
de Ianor. Nervoso, pediu o seu retorno pois a junta provisória 
havia feito uma conspiração e, depondo Ianor, assumira total-
mente o governo. 

Com serenidade, Ianor respondeu: 

— Acalmai-vos. O que pode ser tirado de um homem 
que nada tendo possui a Totalidade? 

68 



HISTÓRIAS 
DA FORÇA 

DÓ BEM 









ORei de um país distante ofertou sete navios com tesouros
para um povo que vivia sob a regência de um maligno 

senhor. Porém, quando essa frota ainda estava a caminho, os 
servos desse senhor avisaram-no sobre o intento do bom Rei. 

O senhor, então, reuniu suas forças e, como o rugido de 
mil leões, fez os céus bramirem sobre a frota que estava pró-
xima a um atol de pequenas ilhas. Choveram raios sobre os 
mastros dos navios e o mar, como um monstro sedento e 
faminto, os engoliu. Somente um marinheiro salvou-se, e vol-
tando às terras de origem relatou ao Rei o trágico fim que 
tivera aquele empreendimento. 

Muitos aventureiros tentaram em vão encontrar essas rique-
zas no fundo do mar. Porém, quando o filho do bom Rei veio a 
saber do acontecido, pediu permissão a seu pai para resgatar os 
tesouros afundados e novamente tentar levá-los aos pobres ser-
vos do malvado senhor. 

Tendo-lhe sido dado o consentimento, chamou o mari-
nheiro que conseguira salvar-se, e com três naus puseram-se 
em viagem. Sem demora nem obstáculos chegaram aos arris-
cados mares que haviam tragado a frota precedente. Experien-
te precisava ser quem navegasse naquelas águas, pois o seu 
escuro brilho ocultava traiçoeiros recifes e rochedos e além 
disso o senhor maligno, com seus poderes, estava sempre à 
espreita. 

Quando o príncipe já iniciava o resgate dos tesouros, seus 
marinheiros avistaram no horizonte uma grande frota com a 
bandeira do perverso senhor. Rapidamente esconderam-se nas 
cavernas maritimas que as encostas daquelas ilhas ofereciam, 
pois, se fossem encontrados, certamente perderiam a vida. De lá 
puderam acompanhar o destino daqueles que tinham a intenção 
de impedir que os tesouros chegassem às mãos dos que deles 
necessitavam. E viram, de seu esconderijo, aquela frota chocar-
se contra os rochedos, sendo assim destroçada. 

Com o fim dos seus navios e a morte de muitos marinhei- 
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ros, o senhor maligno reconheceu que aos homens sofridos de 
suas terras aqueles tesouros pertenciam, e não mais pôde impe-
dir que a eles tais riquezas chegassem. Aprendeu que nada pode 
mudar o curso da vida, e que não se pode retirar de ninguém o 
que lhe está destinado. 
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Suntuosa e bela era a vista dos aclives daquela montanha,
pérola encravada no horizonte, resplandecente de claridade. 

Contrastando com o reflexo da luz perolada de seus terrenos 
mais baixos, encontrava-se a escura mata existente em seu topo. 
O alvo solo que contornava a mata era a fronteira até onde os 
homens, em suas escaladas, podiam chegar. 

Ninguém até então pudera estar por mais de três dias na-
quela mata e sair com vida. Dos que nela penetraram poucos 
conseguiram voltar e os que escaparam, os que não foram engo-
lidos por sua escuridão, morreram logo depois de um mal que o 
povo passou a chamar "doença da noite". 

Pelas aldeias da região falava-se que se um homem pudesse 
sobreviver depois de estar por três dias e três noites naquela 
floresta, seria quebrado o encanto que a mantinha sob o domínio 
das trevas. Dizia também uma lenda que o poder do senhor da 
mata, um demônio pavoroso, jazia numa flor fincada em sua 
fronte, e que dessa flor ele se alimentava. Ninguém jamais a 
havia visto, mas dizia-se que o homem que pudesse tocá-la 
retiraria do demônio toda a sua força. 

Havia na aldeia próxima um casal; o esposo era lenhador, 
e a esposa costurava. Após longo período de vida fraterna, 
vieram a ter uma criança, nascida juntamente com os primeiros 
botões da primavera. Difíceis foram os primeiros periodos de 
vida daquele ser. Dócil como um broto de bambu, era, a princí-
pio, muito frágil. Deram-lhe o nome de Olyra, pela sua graça e 
delicadeza. 

Aos três anos de idade, saindo para o campo com seu pai, 
Olyra desapareceu. Depois de algum tempo foi encontrado à 
margem da mata, dizendo que seu irmão o chamava com voz 
dolorida. Embora sem dar importância ao que Olyra dizia, seu 
pai advertiu-o de que não mais deveria aproximar-se daquele local. 

Certo dia de verão, os lenhadores da vila saíram para o 
campo antes da alvorada. Mais tarde, a mãe de Olyra pediu-lhe 
que fosse ao encontro do pai levando-lhe o alimento. No cami- 

77 



nho, entretanto, a criança escutou novamente o chamado vindo 
da mata, e aquela voz soou profundamente em seu íntimo. Viu 
que não poderia deixar de atendê-la. 

Algum tempo já havia se passado desde a hora da alvorada 
e Olyra, a princípio, estranhou que a mata continuasse escura. 
Quanto mais nela penetrava, mais turva ia ficando sua vista. 
Começou a sentir um peso, como se as trevas criadas por todas 
as ações negativas que se praticam no mundo o estivessem 
envolvendo e oprimindo. 

Os galhos das árvores feriam-lhe o corpo. Pareciam mover-
se para machucá-lo. O sopro do vento trazia uma angústia que 
pungentemente penetrava seu coração. 

Vez por outra pensava ver um brilho, mas ao buscar a luz 
não a encontrava. A escuridão ia consumindo suas energias. 
Começava a sentir-se perdido e desamparado, mas o chamado 
persistia, fazendo com que Olyra renovasse suas forças para 
atendê-lo. 

Falsas luzes surgiam, para depois transformarem-se num 
choro lancinante, que procurava sobrepor-se ao chamado inter-
no. Sons, vozes e imagens aterradores começaram fazer-se pre-
sentes. O demônio da mata enviava seus súditos para tomar-lhe 
a vida. As trevas tentavam penetrar em seu ser, trazendo-lhe 
sombrios pensamentos e desejos, além do desânimo de prosse-
guir. Por fim, convidavam-no a entregar-se à escuridão da mata. 

Olyra sabia que naquelas estranhas árvores estavam apri-
sionadas as vidas de muitos homens que tinham sucumbido à 
pressão das trevas. Compreendia agora o que era a "doença da 
noite", e via que ela se refletia em muitas situações que surgiam 
pelo mundo. Percebia que ainda mais profundo do que o mal 
contraído por aqueles que se deixavam tragar pela mata era o 
que o demônio espalhava pelos ares e que penetrava nos pul-
mões dos homens, circulando depois no seu sangue e, por fim, 
tomando-lhes o coração e a luz da vida. 

Vigiava para não dormir, pois as trevas poderiam infiltrar-
se no seu corpo durante o sono. Perseverava na certeza de que 
toda noite é seguida pela aurora. 

Quieto, preservando suas forças, aguardava um sinal que 
lhe mostrasse como e para onde prosseguir, quando um odor de 
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podridão e enxofre quase o sufocou. Ressoou, então, a voz do 
demônio da mata, perguntando como ousava tão insignificante 
criatura ser o primeiro homem a ali permanecer por três dias e 
três noites sem se deixar tomar pelas trevas. 

A luz da flor que existia na testa do demônio liberava uma 
tênue claridade, mas Olyra não a via, porque o gênio do mal 
estava de costas para ele. Vaidade e orgulho transbordavam 
desse ser e Olyra, na sua simplicidade, foi inspirado a dizer-lhe 
que esteve todo o tempo lutando contra as trevas na esperança 
de vê-lo. 

Mesmo tocado em sua vaidade, o demônio, que não espe-
rava essa resposta, disse a Olyra que ninguém poderia vê-lo ou 
dele aproximar-se. Olyra sabia que não tinha muita escolha, mas 
prosseguia a conversa com cuidado, procurando ouvir, dentro de 
si mesmo, indicações de como deveria agir. Reafirmava ao 
demônio que só se entregaria à escuridão se pudesse vê-lo. 

Após muita insistência, o demônio concedeu. Ao virar-se 
para Olyra, este, mais rápido do que o curvar dos galhos com o 
passar do vento, tocou a flor de sua fronte. E para sua surpresa, 
a flor revelou-se um Anjo que, com um sopro, desvaneceu a 
mata e o demônio. E a aventura de Olyra transformou-se na 
promessa da Eterna Luz, que se cumprirá quando em cada 
homem puder brilhar o que nos céus sempre resplandeceu. 
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Uma única estrada conduzia ao interior da floresta, levando à
nascente do rio que despontava no meio da mata. Sempre 

que era preciso chegar à fonte que supria a pequena vila, era 
Lanun quem penetrava na escuridão para alcançar o veio cen-
tral, onde a água era colhida. Mas, tendo ele adoecido, não pôde 
encontrar quem se dispusesse a aprender o caminho até a nascente. 

Por fim, a morte veio buscá-lo, e Lanun partiu no silêncio 
de uma fria noite de inverno. Muito tempo se passou sem que 
fosse necessário fazer reparos nas tubulações; porém, certo dia, 
fortes chuvas se abateram sobre a região e os antigos condutos 
ficaram obstruídos. As águas do rio, ao chegarem à vila, não 
podiam ser consumidas, carregadas que estavam de um minério 
escuro que se soltava das margens. 

Era preciso, então, que alguém entrasse pela floresta, en-
contrasse o veio central de água e desobstruisse os condutos. 

Todos temiam tal empreendimento, e apenas Zeta, um jo-
vem, ofereceu-se para a tarefa. Havia perdido os pais quando 
pequeno, pois, ao chegarem de uma aldeia distante, eles bebe-
ram da água impregnada pelo escuro minério sem saber que era 
venenosa. Foi criado em diferentes lugares, tendo como maior 
instrutor a própria vida; como pai, o Universo, e como mãe, a 
terra que o acolhera. 

Zeta não temia o que as lendas diziam acerca da floresta, e 
em sua pureza havia aprendido a enfrentar, solitário, os perigos 
da escuridão. E assim partiu. 

Quanto mais avançava pelo interior da mata, mais escura 
ela se tornava. A antiga trilha, utilizada por Lanun, não mais 
existia. Entretanto, quando Lanun ainda era vivo e procurava 
alguém que pudesse acompanhá-lo até a nascente para aprender 
o caminho da mata e todos se esquivavam, Zeta o escutara dizer:

— Enquanto em pureza os habitantes da vila não bus-
carem o veio central, não haverá luz que lhes indique os 
rumos a seguir. 
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Com tais palavras gravadas no coração, Zeta penetrou mais 
e mais na floresta. Queria, acima de tudo, servir àqueles que 
necessitavam; queria saciar a sede dos que buscavam. Porém, 
quanto mais avançava, mais se dava conta de que no decorrer 
dos tempos a vila se entregara à inércia. Em suas reflexões, 
constatava que todos estavam acomodados a costumes, a hábi-
tos, e que só queriam desfrutar o conforto e as dádivas que a 
vida oferecia. 

Zeta muito caminhou. Sua pureza e sua decisão levaram-no 
até a fonte. Lá chegando, viu que os condutos não estavam 
obstruídos, mas apenas desconectados. Enquanto os ajustava, 
uma imensa luz surgiu diante de si. No centro dessa luz havia 
uma estrela, e no centro da estrela um Anjo, que lhe disse: 

— Bem-vindo, Zeta, ao Reino dos Puros. Chegastes à 
Fonte de Pura Agua, refizestes a trilha do veio central. 
Entretanto, esse caminho construístes no decorrer de mui-
tas vidas, e o confirmastes na presente encarnação. 

Sois agraciado com a Presença que, em vosso interior, 
luzirá. Entretanto, enquanto cada habitante da vila não de-
cidir, por si mesmo, penetrar a floresta e chegar a esse puro 
veio de água, o escuro minério continuará contaminando as 
águas do rio. 

Conectai este conduto. Chegastes à Fonte, assim como 
Lanun, e é do vosso direito fazê-lo. Mas sabei que não 
mais que por sete luas ele se manterá ligado. Findo este 
prazo, Zeta, o conduto novamente se romperá e assim per-
manecerá até que os homens despertem para a Verdade e 
assumam a tarefa que a Vida lhes designou. 

Ide à vila e dizei isso a todos. Vosso destino não será 
como o de Lanun que não falou a verdade aos homens, 
partindo sem completar sua tarefa. 

Antes de Lanun houve outros, porque as oportunida-
des se repetem ciclicamente. Sois o último mensageiro, e 
por isso trazeis em vosso nome a marca do final de um tempo. 

Ide, e dizei essas palavras aos homens. Quanto ao 
vosso caminho, bem sei que com ele não vos preocupais, 
pois há muito aprendestes a entregar vossa vida nas mãos 
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d'Aquele que tudo rege; mas posso dizer-vos que vosso 
rumo está marcado e vosso lugar reservado junto dos que 
têm a marca da Grande Luz. 

Dito isso, o Anjo desapareceu e com ele a estrela, e com a 
estrela a luz. 

Zeta, então, conectou o conduto e retornou à vila. Lá che-
gando, foi recebido com louvores pela população mas, sem 
perder um instante sequer, Zeta transmitiu a todos as palavras 
do Anjo. E, por fim, disse-lhes: 

— Estais no final de um ciclo. Deveis trilhar o cami-
nho da Fonte. 

Feito isso, dirigiu-se à margem do escuro rio e, lá chegan-
do, viu refletida nas águas a imagem de uma grande estrela. Ao 
olhar para cima, lá estava aquela que, havia pouco, se desvane-
cera com o Anjo em seu centro. 

Ao saudá-la, um raio de luz desceu sobre Zeta, e o elevou 
ao seu interior, cumprindo assim o que o Anjo prometera. 

E quantos, dentre os homens da vila, souberam ouvir o 
alerta que Zeta lhes trouxe? Quantos puseram-se a trilhar o 
caminho da Fonte? 
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Decisivo era aquele momento para Adia. Ambicioso como
havia sido, não poucas lutas teve que enfrentar dentro de si 

mesmo para que pudesse entregar-se à orientação do seu ser 
interior. Quando uma parte razoável desse caminho interno já 
havia sido trilhado, chegou-lhe um convite para visitar regiões 
conhecidas por terem nelas vivido muitos sábios, místicos e santos. 

Adia estava aprendendo a escutar sua voz interna, estava 
tomando consciência de que ninguém mais, a não ser ele mes-
mo, poderia trilhar o caminho que lhe estava destinado. Havia 
descoberto que os verdadeiros mestres habitavam os mundos 
sutis, e que os instrutores que se encontram encarnados na 
verdade são instrumentos dessas potentes energias internas e 
que, quando verdadeiros, remetem a consciência do estudante à 
Fonte, não a prendendo a formalidades e expressões materiais. 

Adia, então, pensava: 

— Se a Verdade está sempre em mundos interiores, 
será que devo buscá-la em outros lugares ou no rastro de 
um passado legendário? 

Apesar de ter em sua consciência elementos suficientes 
para acertadamente negar o convite que lhe fora feito, sua am-
bição por um avanço no caminho místico e as forças pervertidas 
que ele ainda carregava em seu corpo faziam-no sonhar em 
adquirir, naquela viagem, poderes sobrenaturais. Mesmo que no 
fundo tivesse intenções puras, enquanto não lograsse controlar 
essa ambição, Adia não teria condições de lidar com energias 
supra-humanas — pois quando a potência dessas energias é aco-
lhida por mãos inexperientes, ela pode ser completamente des-
virtuada. 

No momento de responder à proposta, Adia estava decidi-
do a aceitá-la; mas, sem saber por que, disse aos que o tinham 
convidado que não poderia ir. Em seguida, sempre desconhe-
cendo o motivo que o levava a agir daquele modo, agradeceu 
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e despediu-se deles sem mesmo dar-se conta do que havia 
acontecido. • 

Sentou-se então por uns momentos e dentro de si escutou 
estas palavras: 

— Por vós ofereci Minha vida; por que não podeis 
entregar Me vossos sonhos? 

Um passo equivocado sustado a tempo pode livrar o pere-
grino de perder-se do seu caminho. 
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Gavia nunca viajara além dos limites do continente on-
de habitava. Ainda criança, olhando o mapa das regiões 

d' além-mar, ouviu dentro de si uma voz sem palavras dizer-lhe 
que um dia iria encontrar, em certa parte do mundo, o que em 
nenhuma outra acharia. 

Passaram-se anos quando Gavia, inesperadamente, foi à 
região que, enquanto criança, lhe fora indicada. Viajou com uma 
amiga mais idosa que a havia convidado por pressentir, sem 
conhecer os motivos exatos, que para lá elas deveriam ir. Che-
gando ao destino, viram, no local, duas situações distintas: por 
um lado, a perfeição dos monumentos, dos templos e das demais 
construções antigas, irradiando sabedoria; por outro lado, num 
grande contraste, o primitivismo em que vivia o povo. 

Em Gavia surgiu uma indagação: onde estariam os seres 
que no passado construíram aquelas paredes, que mesmo em 
ruínas não escondiam a energia com que foram erguidas? 

Os dias se passavam, e Gavia tomava poucas horas para 
dormir. Usava todo o tempo disponível peregrinando pelas ter-
ras e ruínas daquela região inspiradora. Reconhecia cada local 
como se soubesse de todo o seu passado, e pelos templos, 
oficinas de artesãos, salas de harmonização e cura, câmaras de 
governantes, caminhava sem necessitar de mapa ou de guia, 
misteriosamente seguindo um percurso que parecia traçado co-
mo os cursos das estrelas. 

Não obedecia a roteiros preestabelecidos, nem procurava 
informar-se sobre aqueles locais. Chegava, porém, aonde tinha 
de ir, e se deparava com ambientes que lhe eram familiares. 
Após um tempo de peregrinação, viu-se diante de uma colina 
rochosa, acidentada e de rara beleza. Ficava ao lado do mais 
poderoso de todos os templos do passado, agora semi-arruinado. 
Ali sentiu um chamado para prosseguir caminhando, ao qual 
obedeceu. 

Penetrou por entre as pedras, andando como se aquelas 
trilhas, pouco transitadas, houvessem sido demarcadas para que 
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ela passasse. Ingressando cada vez mais, foi percebendo que 
aquela conjuntura rochosa não era acidental, mas fora formada 
com a mesma energia e sabedoria das demais construções anti-
gas da região; e quando essas impressões ficaram claras para 
Gavia, uma rocha maciça chamou a sua atenção. Nela, uma 
grande fenda fazia-se visível, parecendo ter sido talhada por um 
habilidoso escultor. 

Cruzando a fenda, Gavia mergulhou naquele mundo inte-
rior; mas ao invés de escuridão, encontrava uma luminosidade 
cada vez maior, mais clara e suave, que lhe transmitia a certeza 
de que estava no caminho certo. Um vento cheio de aromas 
desconhecidos acompanhava-a. Ela caminhava desligada do que 
fora, perdendo a noção do tempo e do espaço, até que lhe 
pareceu encontrar-se em uma região entre dois universos, num 
estado em que vislumbrava a existência em mundos sutis. 

Não havia mais em seu ser emoções nem pensamentos. 
Ainda que ela prestasse atenção no próprio caminhar, sentia-se 
esvaziada, até que teve a impressão de que algo se rompia. 
Deparou-se então com um mundo de inefável beleza. Naquele 
local um ancião, cuja voz sem palavras Gavia reconheceu, aguar-
dava-a dizendo: 

— Não há gota que se doe para saciar a sede dos 
homens que não retorne ao manancial de origem. Aqueles 
que dela provaram um dia descobrem sua fonte. Vós a 
alcançastes e, a ela vos unindo, encontrastes a vossa verda-
deira morada. 
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m um passado remoto, um sábio Rei reconhecera em deter-
nada ilha a promessa de uma vida futura de retidão e 

pureza, calcada na sabedoria interior. Fundou ali um povoado, e 
deu-lhe o nome de Vega, como o da grande estrela. 

Entretanto, muitos séculos se passaram e tudo o que o 
sábio Rei visualizara transformou-se em lenda, pois a ilha con-
taminou-se com o modo de viver dos homens dos continentes 
vizinhos. 

Anaidon, entretanto, que durante o dia era varredor das 
ruas de Vega, à noite entregava-se, com a mesma simplicidade, 
à busca da origem da vida. Não se iludindo com o que o mundo 
externo lhe trazia, tinha certeza da existência de algo além do 
que lhe revelavam os sentidos. Assim passavam-se suas noites 
e seus dias, e, fiel ao cumprimento de suas tarefas e à busca 
interior, seguia adiante. 

Certa noite, em vez de permanecer em casa recolhido, 
como de costume, Anaidon saiu para caminhar. As ruas estavam 
cheias de homens e mulheres que se compraziam em luxúrias, e 
Anaidon foi andando até chegar a uma pequena gruta de pedras, 
há muito abandonada, e que no passado havia sido transformada 
em santuário pelo sábio Rei. 

A noite estava clara, mas inesperadamente uma tempestade 
se armou. Anaidon teve, então, de abrigar-se no interior daquela 
gruta. 

Penetrando-a na escuridão, escutou de repente o ruído de 
uma pedra movendo-se. Uma claridade emergiu do fundo da 
gruta, e de lá uma voz chamou-o pelo nome: 

— Anaidon, buscastes a verdade por noites seguidas e 
fostes fiel ao cumprimento da vossa tarefa. Não há cami-
nho para o Templo, que não seja o da humildade e o da 
entrega; e por ele tendes conduzido os vossos passos. Por- 



aguardam o dia de retornar à superfície da ilha para trazer 
à terra a Luz da sublime vida do cosmos. Mas só depois 
que as águas subirem sete vezes e depois que o fogo con-
sumir em suas chamas o pecado do mundo, o terreno estará 
preparado e limpo para receber as sementes que levareis 
em vosso alforje. Chegastes. Vinde e fortalecei-vos em 
Luz, pois a glória dos céus está reservada àqueles que em 
humildade e entrega voltaram ao Reino. 
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Apesar de suas inúmeras virtudes, Janari era uma jovem que,
diante de tudo o que lhe acontecia, enxergava apenas os 

aspectos negativos. 
Certo dia, entretanto, ela recebeu uma ajuda especial. 
Estava em um bosque de grande beleza, quando sua aten-

ção foi chamada para uma longa alameda de árvores seculares. 
No fim dessa alameda havia um recanto, como uma caverna, 
feito de árvores, cipós, ramos, folhas e flores. 

Sentando-se no ralo gramado daquele recanto, entregou-se 
à harmonia ali existente. Viu, então, surgir ao seu lado um 
pequeno ser, muito tênue e esvoaçante, dizendo-lhe que olhasse 
para o tronco de uma árvore bem em frente. 

Nesse tronco Janari viu surgir um espelho ovalado, que 
mostrava outro pequeno espelho refletindo a imagem de muitos 
homens que, um a um, nele se miravam. Cada um via seu 
próprio rosto, e nos intervalos entre os que ali se olhavam, o 
espelho permanecia em serena inalterância. 

Em seguida, o pequeno espelho desapareceu e começaram 
a ser mostradas, no espelho maior, imagens de pessoas diferen-
tes diante de uma mesma situação. Janari via que cada pessoa 
agia de um modo, e o resultado estava invariavelmente em 
conformidade com a atitude tomada. 

O pequeno ser disse, então, a Janari: 
— Vedes como a vida é feita de poucas peças básicas 

que, diante de um ou de outro, tomam aspectos tão distin-
tos que a fazem parecer complexa? 
O espelho foi se ampliando, até que Janari não mais discer-

nia entre o que era imagem e o que era ela mesma. Tendo sido 
incluída nos reflexos do espelho, percebia que mais profundo do 
que aquelas projeções que tanto a impressionavam, existia Aque-
le-que-é, que contém toda a Realidade e sem o qual as imagens 
não existiriam. Janari ia mergulhando nessa consciência, e todo 
o seu ser se transformava.
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no o que lhe mostrara o espelho na 
Janari e refaziam sua imagem em 

de que ela no momento reconhecia. 
ua  própria consciência também fazia 
irurgiões". Muitos, como ela, esta-
idiam a tratar de outros, mais neces-
da uma ferramenta de trabalho, que 
L luz de brilho radiante. A partir de 
per em cada situação uma chispa do 
finde Luz que tudo permeia. E ouviu, 

em poderá estar diante da sua verda-
erar-se para sempre da pesada ilusão 
Verá essa face refletida no sagrado 
do do seu Instrutor interno desvela-
stência cósmica. 
na Terra é como a escura e densa 
;arregado de detritos. Entretanto, o 
ipremo não se deve deixar iludir com 
ercebem, nem com os embustes das 
rculação. Tampouco a dor que sua 
re abatê-lo, pois tudo passa, e Aquilo 
desde sempre existiu, se revelará em 
escentes destes tempos de tribulação. 
e profundas reina o poder d 'Aquele 
m fim, que é Fonte de toda a Vida, 
versos. Na profundeza do Oceano da 
a pureza e a cristalinidade de uma 

o momento de emergir e transformar
devotado planeta.
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Dos céus chovia fumo e enxofre, e por toda parte havia dor,
desespero, rancor e ódio. Do centro da Terra rios incandes-

centes chegavam à superfície, e cobriam com o seu poder os 
erros dos homens. 

Os habitantes das nove cidades existentes naquele reino 
abandonavam suas casas e saíam, perdidos, sem ter aonde ir. 
Pelo caminho muitos morriam sob a pressão de tão forte atmos-
fera, quando não eram assassinados por seus próprios irmãos 
para lhes servirem de alimento. 

No passado, quando em meio da prosperidade e de realiza-
ções externas, esses homens não deram atenção à Voz que lhes 
falava pelos sábios, preferindo o conforto e o usufruto das dádi-
vas da Natureza, e assim deixaram crescer em seu interior as 
raízes do mal. 

Mas entre eles havia alguns que não compartilhavam desse 
degradante estado, e sabiam reconhecer nos fatos o cumprimen-
to do que, há milênios, tinha sido anunciado pelos profetas de 
seu povo. 

Sauan era um dos poucos que reconheciam o poder criador 
que jazia oculto nas transformações que então se operavam, e 
assim, mesmo diante de acontecimentos destruidores, a gratidão 
crescia em seu ser. Ele podia ver que jamais se construiria uma 
nova vida naquele reino, se os erros do passado não fossem lavados. 

Silencioso, Sauan caminhava de cidade em cidade, e por 
onde passava muitos despertavam da cegueira na qual se encon-
travam e seguiam a luz que ele espontaneamente irradiava. 

Após sete noites de vigília, surgiu diante de Sauan e dos 
que o seguiam um Grande Anjo que, usando de uma espada 
flamejante, indicou-lhes o rumo a tomar. Teriam que atravessar 
uma floresta muito densa, mas nada os desanimava após tão 
radiante sinal. 

Depois de uma difícil caminhada, chegaram finalmente ao 
alto do monte apontado pelo Anjo. Descansaram e dormiram 
durante dois dias e duas noites, sem que nada ocorresse. A 
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dúvida passou então a tomar conta de alguns, e a discórdia 
começou a germinar. Mas Sauan prosseguia no silêncio de sua 
fé, e nada o tirava de seu profundo recolhimento. 

Passados mais três dias e três noites, a maior parte do 
grupo decidiu deixar o local, poucos restando junto a Sauan, no 
cumprimento do que fora indicado pelo Anjo. Estes não duvida-
vam, aguardando na fé outras indicações. E assim permanece-
ram por três luas. 

Repentinamente, a floresta incendiou-se, e as lavas incan-
descentes dos vulcões pouco a pouco iam chegando à colina. 
Fortes ventos sopravam, e não havia onde os gritos dos mortais 
não ressoasse. 

Atemorizados, ainda outros deixaram o grupo, pensando 
poder alhures encontrar salvação; e, dessa vez, apenas seis com-
panheiros ficaram com Sauan. Permaneciam em oração, não se 
deixando tomar pelo medo. Queriam, sobretudo, cumprir o que 
lhes havia sido indicado. 

Quando o calor do fogo tornou-se insuportável, e o ar de 
fumo e enxofre das lavas irrespirável, a colina onde o grupo 
estava abriu-se ao meio, e do seu interior surgiu uma Luz muito 
brilhante que se uniu à Luz do Anjo nos céus, coligando-se, 
como uma só chama, ao centro do cosmos. 

E dos sete, três foram levados à Luz que de dentro da Terra 
se elevava, três foram levados à Luz do centro do cosmos, e um 
fundiu-se à Luz do próprio Anjo. 
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Sem saber qual dos seus súditos escolher como herdeiro, um
sábio Rei resolveu, secretamente, colocá-los em prova antes 

de tomar tão delicada decisão. 
A primeira prova que lhes apresentou foi a da inveja. Dos 

vinte e um servidores, somente quatorze superaram-na a conten-
to. Colocou-os em seguida diante da prova da intriga sutil, após 
a qual apenas dez tiveram condições de prosseguir. O Rei pre-
parou então para esses seletos indivíduos a prova da persistên-
cia, e só sete permaneceram com ele. Depois, a prova da grati-
dão e, passada esta, três foram os que puderam avançar. 

A eles o judicioso Soberano apresentou a prova da traição, 
e apenas dois restaram. Trouxe-lhes, finalmente, a prova do 
poder, que foi vencida por aquele que era aparentemente o mais 
fraco pois, 

diante de um forte vendaval é mais fácil sobreviver a pe-
quena erva que esguia e flexível se curva, do que a grande 
árvore que em sua altivez se parte ao meio. 
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rês irmãos seguiram para o deserto a fim de aprender com 
1 Zamir a arte da tecelagem. 

Zamir vivia solitário, mas seu trabalho era conhecido em 
todos os continentes. Sua arte, nascida do silêncio e da solidão, 
trazia aos homens bálsamos de elevação e cura. 

Mesmo sabendo que Zamir nunca havia aceitado um discí-
pulo, os três decidiram ir em busca de tão prodigioso mestre. 

Chegando à porta da sua morada, o mais velho disse: 

— Ó Grande Mestre, muitos dias e muitas noites via-
jamos para aprender convosco a arte da tecelagem. Podeis 
receber-nos? 

Lá de dentro ouviu-se a voz de Zamir: 

— Pergunto-vos, pois, o que vos faz querer aprender 
esse ofício? 

Feliz por suas palavras terem chegado a Zamir, o mais 
velho dos irmãos apressou-se em responder: 

— Quero retratar nos tecidos a beleza das manhãs e o 
brilho das estrelas, e levar aos homens a glória que na 
Natureza se estampa. 

Já o segundo irmão assim expressou suas aspirações: 

— Zamir, quero tecer vestes de guerreiros e de sacer-
dotes, de governantes e de sábios, para que possam cumprir 
suas tarefas com maior glória e esplendor. 
Como não vinha uma terceira resposta, pois o irmão mais 

jovem permanecia em silêncio, Zamir indagou: 
— E o terceiro de vós, por que veio até Zamir? 
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E o mais jovem então respondeu: 

— Em verdade, Senhor, vim para saudá-lo. Nada bus-
co para mim. Sei que onde for colocado pelas sábias mãos 
da Vida, ali será meu campo de serviço e de labor. Seguirei 
viagem de volta, pois vosso tempo não quero tomar. Vim 
até vós porque sabia que tinha de fazê-lo, e ofereço-vos 
minha humilde saudação. 

Zamir falou aos três: 

— Que voltem o primeiro e o segundo. Muito ainda 
terão de aprender da vida para que possam expressar a 
verdadeira arte de tecer. 

Mas ao terceiro eu digo: a porta desta casa está aberta. 
Entrai, pois já conheceis as primeiras lições dessa arte: o 
esquecimento de si, a entrega e o serviço. Vinde, pois a vós 
será revelado o segredo da justa tensão dos fios e da correta 
mescla de cores, a vós será desvelado o mistério do Grande 
Tear. 
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Uma camponesa, movida pela fé e pela aspiração a encontrar
a Luz, dirigiu-se às desérticas paragens onde havia um 

ancião conhecido por sua grande sabedoria. Queria ouvir dele 
uma orientação para sua busca. Sendo por ela abordado, o an-
cião respondeu: 

— Se o que tendes como base de vossa existência é o 
que vedes externamente, digo-vos que o que vedes é a 
forma, e a forma não é a fonte da Luz. A Luz, podereis 
conhecê-la entregando-vos de tal modo ao Espírito, que 
este possa elevar-vos em vibração; e quando Ele próprio se 
liberar, imprimirá sua Centelha nas vestes de que dispõe. 

O caminhar movido pela ambição de obter Luz é co-
mo o vôo de mariposas em torno de uma lâmpada: não 
podem discernir onde está a fonte geradora de luz; e seu 
reflexo as cega e as leva à morte, sem jamais chegarem a 
conhecer a verdadeira energia e, muito menos, a se unir a ela. 

Não lastimeis vosso passado, não vos consagreis ao 
futuro, não retenhais o fluir da vida, não premediteis vossas 
ações. 

Vivei no presente, assim como o fazem os servidores 
da Lei; dedicai-vos ao Senhor, assim como o fazem os 
mensageiros. Desapegai-vos como o sol que a tudo dá vida 
e a nada retém. Deixai que o Espírito Criador aja por vós, 
e amai. Amai com o amor que do cosmos vos chega, e que 
vos revela a face da Vida única refletida em todas as criaturas. 

Amai com poder e glória, com o amor que a Fonte 
Maior vos envia e que vos faz dissolver no Supremo Se-
nhor. A Luz é uma manifestação dessa magnífica consciên-
cia, e portanto é ela, origem de todas as coisas, a meta que 
por meio desse amor será atingida. 
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Entardecia quando chegou ao antigo mosteiro um grupo de
sete jovens aspirantes, vindos das terras de Eicon. 
Foram recebidos por um idoso monge que os acolheu no 

pátio interno. 
O primeiro jovem perguntou: 

— Ó Mestre, quando poderemos ter Deus no coração? 

O monge lhe disse: 

— Quando não tiverdes bagagens para carregar. 

O segundo jovem perguntou: 

— Qual é, senhor, o destino dos homens? 

O monge respondeu: 

— Quando o fogo queima, a luz se une à claridade dos 
tempos, a fumaça se espalha pelos ares e as cinzas ficam 
no chão da terra. 

Sem compreender totalmente aquela resposta, o terceiro 
jovem fez uma pergunta esperando ter mais clareza sobre o que 
fora dito: 

— E quando poderemos, senhor, não mais pertencer a 
esta Tetra? 

O monge respondeu: 

— Quando não mais necessitardes do alimento que ela 
vos oferece. Enquanto dele vos nutrirdes tereis vossa vida 
controlada como os negócios do mundo: recebereis confor- 
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me o crédito que tiverdes. Novos tempos virão; porém, 
precisareis de ter as vestes adequadas para neles ingr"çcar. 

O quarto jovem perguntou: 

— Senhor, que vestes são essas? 

E o monge então esclareceu: 

— Trazeis em vosso interior a nota que vos correspon-
de, mas para que possa ser ouvida terá que se transformar 
em som. Também a humanidade como um todo tem a sua 
nota. A nota da humanidade, nos diferentes períodos, de-
termina uma Raça, cujas vestes são os padrões de conduta 
e consciência que ela expressa. 

Como humanidade, viveis uma fase de intensa trans-
formação; a nota que trazeis eleva-se em escala, e o som 
que passareis a emitir será mais sutil. Hostes de consciên-
cias supremas, de anjos e de seres elementais tecem essa 
nova vestidura que ireis receber. 

A cada etapa a nota desvela-se em uma escala, mas a 
qualidade que está no centro dessa escala e que a criou 
somente a podereis contatar quando fordes integrados no 
vazio e no que vos é totalmente desconhecido. 

O sol escondia-se no horizonte, deixando sete rastros lumi-
nosos que cortavam o lusco-fusco das cores do firmamento. A 
vibração do mosteiro convidava ao recolhimento, mas o quinto 
jovem dirigiu-se ao velho monge, dizendo: 

— Não pude compreender, senhor, o que são essas notas. 

O monge disse: 

— Assim como o sol, que agora não vedes, mostra-vos 
sete de seus raios, também no universo sete são os caminhos 
para se chegar à Fonte. Cada um deles determina uma nota, 
uma hierarquia e um aspecto do Supremo manifestado na criação. 
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O sexto jovem perguntou: 

— Como podemos chegar a conhecer a essência desses 
caminhos? 

O ancião respondeu-lhe: 

— Do mesmo modo que não podeis conhecer a Deus 
em sua plenitude, mas apenas pelos aspectos que Ele ma-
nifesta, não podeis abarcar a essência completa dessas no-
tas, desses caminhos. Por muitos meios podereis acercar-
vos deles, e descobrireis o vosso quando o amor pelo silên-
cio superar o desejo de saber. 

Tendo permanecido todo o tempo calado, o sétimo jovem 
aproximara-se da -quietude que contém todas as respostas e, 
assim, nada tinha a indagar. 
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adar percorria vastas planícies e escalava altos cumes no 
encalço de alimento. Entretanto, não era alimento material o 

que ele buscava, mas o que pudesse saciar a fome de verdade e 
justiça dos povos das aldeias. 

Há muito ele partira de sua terra, decidido a encontrar o 
que pudesse equilibrar a triste situação a que os homens tinham 
chegado. Perdidos na ambição pelos bens da matéria e dos 
prazeres oriundos do escuso desfrute desses bens, cultivavam 
atitudes cada vez mais densas e devassas, nem mesmo compa-
ráveis às dos mais rudes animais. Iludidos pelo efêmero poder 
trazido pela posse de objetos, idéias e pessoas, em realidade 
tornaram-se escravos do que pensavam possuir. Haviam-se es-
quecido do legado dos seus antepassados, do ensinamento con-
dutor da vida. 

Sadar, entretanto, desde a primeira vez em que, criança, 
escutara esse ensinamento, tivera-o gravado de tal forma em seu 
interior que, mesmo se quisesse, não poderia dele se apartar. E 
à medida que os anos passavam e que a maturidade emergia em 
seu ser, o ensinamento cravava raízes mais profundas e crescia 
em seu interior, até que um dia Sadar tudo abandonou e partiu 
em busca da Fonte que, no passado, deixara aos homens tão 
preciosa dádiva. 

Sadar caminhou sem um rumo pré-definido. O mesmo pul-
sar de vida que o fizera partir em viagem levava-o pelas trilhas 
das montanhas, vales e planícies. Sempre obediente ao impulso 
interior, ele prosseguia. 

Três invernos passaram-se sem que encontrasse povoado 
algum em seu caminho. Em solidão, amadurecia ainda mais sua 
decisão de achar a Fonte do ensinamento, e assim chegou às 
terras do Rei Abur. 

Ao transpor as fronteiras daquele reino, Sadar deparou-se 
com a mesma perdição que assolava a aldeia de onde saíra, e 
compreendeu então que vasta era a extensão daquele mal. 

Recebido pelo Rei, foi reconhecido como aquele que pode- 
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ria salvar o reino da total destruição. Abur, já idoso, viu em 
Sadar o personagem de uma antiga profecia: 

Um dia, quando a escuridão tiver descido o seu manto 
sobre a vida dos homens, quando nos mais baixos patama-
res da existência eles tiverem depositado o coração, surgirá 
aquele que, vindo de tetras distantes, em sua simplicidade 
trará a Luz. 

E o Rei Abur, secretamente, contou a Sadar o que nem 
mesmo os seus súditos mais próximos sabiam: 

— Seguindo a estrada que se eleva ao norte, e cami-
nhando sempre pela trilha central, chegareis ao sopé de 
uma grande montanha. Ali, vereis os guardiães do Reino de 
Azir-Nabuk, que o levarão à Câmara dos Anciões. Nada 
mais vos posso dizer. Parti, pois as estrelas revelam que o 
dia do Grande Encontro se aproxima. 

Tendo recebido as bênçãos do Rei, Sadar partiu, caminhan-
do pela trilha central e seguindo o curso das estrelas para, após 
sete dias e sete noites, alcançar o sopé da Grande Montanha. 

Ali estavam à sua espera três homens fortemente armados 
e, por trás deles, sete jovens de rara beleza. 

Sem compreender totalmente aquela situação, Sadar inda-
gou pelo Reino de Azir-Nabuk. Então, aqueles fortes guerreiros 
perguntaram-lhe pela senha que lhe permitiria cruzar os portais 
de ouro da Grande Cidade. Sem pensar, Sadar lhes respondeu: 

— Aquele que tudo conhece não se dá a conhecer, mas 
sua face se reflete na imensidão que transcende o conheci-
mento e a ignorância, e transmuta-os na Luz da Sabedoria. 

Com essa resposta o primeiro guerreiro se afastou, e Sadar 
dirigiu-se ao segundo, dizendo: 

— Assim como as estrelas têm seu rumo traçado nos 
céus, os homens têm seu destino a cumprir na terra. 
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Também o segundo guerreiro se afastou e, diante do últi-
mo, Sadar disse: 

— O homem não pode conhecer a verdade enquanto 
não mergulhar em seu interior, em obediência à Voz que, 
silenciosa, dita-lhe a direção a seguir. 

Também o último guerreiro se afastou. Então, pela mais 
alva das sete jovens e ladeado pelas outras seis, Saciar foi con-
duzido à Câmara dos Anciões. Lá chegando, foi levado à pre-
sença do Venerável, que em grande Luz o recebeu: 

— Chegastes, ó filho da Terra. Éreis esperado, pois 
sereis o mensageiro que indicará o Caminho aos homens 
que ainda mantêm acesa em seu interior a chama do Bem. 
Não com palavras, mas com vossa Luz, o mostrareis a eles, 
que aguardam tão precioso tesouro. 

E o brilho de estrelas distantes fez-se então presente. Saciar 
foi elevado aos mais altos planos da Sabedoria eterna, e uma 
veste tecida de fios de verdade e devoção foi-lhe entregue. Não 
mais como um mortal ele caminharia entre os homens; agora na 
escuridão da noite, sua Luz poderia ser notada, e reconhecida 
por aqueles que tivessem acesa em seu interior a chama do Bem. 

Então, no cair das noites, em toda a superfície da Terra, 
Sadar podia ser visto, sua Luz presente nos céus. E os que 
ouviam seu chamado, os que viam seu resplendor, respondiam 
com gratidão: 

— Mostrai-nos, á reluzente estrela, o caminho da Gran-
de Montanha. 

Cada ser que clamava era então conduzido à estrada que se 
elevava ao norte, e caminhando sempre pela trilha central, che-
gava ao sopé da Grande Montanha. Via ali os guardiões do 
Reino de Azir-Nabuk e, passando pelas provas, era levado à 
Câmara dos Anciões. 
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Nadhir era um pintor que, entre tintas e cores, procurava
retratar as belezas do mundo que o circundava. Pensava ter 

nascido para essa tarefa, e a ela se dedicava. 
Era muito admirado por retratar tão fielmente o céu, os 

pássaros, a Natureza em geral. Mas o passar dos anos, além de 
maior perícia e técnica, trazia ao coração de Nadhir um vazio 
crescente. Esse vazio, pequeno a princípio, num imenso vácuo 
foi se transformando e, tirando-lhe todo o ânimo de viver, che-
gava a paralisá-lo. 

Ao invés de abrir-se à energia interior para sair da inércia 
e da angústia que o tomavam por inteiro, a elas entregava-se. 
Até que certa manhã, ao despertar e abrir os olhos, Nadhir deu-
se conta de que nada mais enxergava. Da noite para o dia 
perdera completamente a visão. 

Desolado, ele se pôs a chorar. Chorou por muito tempo e, 
finalmente, resolveu retomar a vida. Quanto mais reassumia 
seus passos, maior vigor encontrava em seu próprio centro in-
terno; e quanto mais negava guarida ao desconsolo e à inércia, 
maior fortaleza emergia em seu ser. 

Nadhir havia-se transformado, e um novo mundo descobria 
dentro de si. Cego às formas exteriores, encontrara um universo 
interior, pelo qual caminhava. Muitos anos se passaram, e muitos 
elogios recebia pelos belos quadros que, mesmo cego, pintava. 
Mas em Nadhir crescia um amor que mais amava a si mesmo e 
às suas realizações, do que àquela energia que o tinha feito prosseguir. 

Certa noite, entretanto, em sonho apareceu-lhe um ancião 
que, irradiando profunda sabedoria, disse-lhe: 

— Escutai-me. Por não responderdes no passado ao 
chamado que vinha do vosso íntimo, tivestes que perder a 
visão; assim despertastes para o mundo interior. Agora vos 
digo, se não morrerdes para o que pensais possuir, se não 
multiplicardes em dadivosos frutos os dons que recebestes, 
não podereis transpor o plano em que vos encontrais, e o 
mistério da Vida não ireis conhecer. 
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Ao despertar, Nadhir disse a si mesmo: — Bem, foi um 
sonho. E ainda que as palavras do ancião lhe voltassem freqüen-
temente à memória, tratava de ignorá-las. Passado algum tempo, 
porém, surgiu-lhe novamente em sonho o ancião, advertindo-o: 

— Despertai, ó Nadhir, despertai para o chamado que 
vem do vosso interior. Não desperdiceis o que vos foi 
dado, repetindo o que, de bom, aprendestes a fazer. Cada 
ciclo apresenta suas próprias oportunidades, em cada ciclo 
há necessidades a suprir. Despertai, Nadhir, e assumi vossa 
verdadeira tarefa. Novos rumos vos aguardam. 

Nadhir não parecia disposto a deixar tudo o que reunira em 
torno de si: prêmios, pinturas, amigos e, assim, durante o dia, 
insistia em esquecer o que durante a noite o sonho lhe indicara. 

O ancião retornou num terceiro sonho, dizendo-lhe: 

— Nadhir, findou o vosso prazo. Não quisestes respon-
der e agora é tarde demais para assumirdes os vossos passos. 

Um calor começou a se fazer sentir, despertando Nadhir, 
que sentiu um forte cheiro de fumaça: suas pinturas e seus 
prêmios incendiavam. O fogo da lareira, que ele próprio deixara 
aceso, espalhara-se por toda a casa. Asfixiado pela fumaça de 
um incêndio que ele próprio gerara, deixou o corpo. No outro 
plano, encontrou o mesmo ancião que em sonho lhe surgira: 

— Nadhir, não quisestes responder ao chamado, não 
quisestes seguir o que para vós estava designado. Estáveis 
iludido com a segurança que havíeis encontrado, exercendo 
o que vos trazia prazer e compensações.

O verdadeiro serviço é aquele cujos frutos não perten-
cem ao servidor; a verdadeira ação é aquela que não fixa o 
ser no ponto por ele alcançado; o verdadeiro amigo é aque-
le que indica os passos a dar; a verdadeira entrega é aquela 
que nada pede para si. Assim, o que não cumpristes have-
reis ainda de cumprir antes de poderdes prosseguir. 
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Recostado em uma árvore frondosa, Vichia adormeceu e so-
ou estar diante de um veículo voador. 

Ingressando nele, percebeu uma inesperada familiaridade e 
descobriu logo onde deveria sentar-se. Sobre o "seu" assento 
havia um cartão que o informava estar sendo levado a um reino 
de pureza. 

Desembarcando pouco depois, Vichia soube que teria suas 
primeiras lições numa escola muito especial. 

Logo que deu alguns passos, deparou-se com uma criança 
que recolhia frutas silvestres. Vichia perguntou-lhe quem era, e 
a resposta que teve foi que se tratava da Rainha da Providência. 

Achando graça, mas sem poder penetrar a realidade que 
tinha diante de si, ofereceu àquela criança um dos pacotes de 
suprimentos que trouxera na viagem. Porém, ela respondeu que 
não desejava abdicar de seu reino, e despediu-se. 

Atordoado, e sem compreender o que se passara, sabendo 
que seus conceitos e valores não encontravam ressonância na-
quele mundo, Vichia começou a caminhar por uma pequena e 
tranqüila estrada. 

Poucos metros à frente, chocou-se contra algo que não 
podia enxergar e, assustado, disse: 

—Oqueestáai? 

Uma voz respondeu-lhe: 

— Não vedes que estais diante da mais bela árvore que 
existe no universo, onde os pássaros vêm pousar e cantar? 

Vichia olhou para o alto e viu milhares de pássaros pousa-
dos "no ar". Perguntou então à árvore como poderia saber se 
ela era realmente a mais bela, se nem ao menos podia vê-la. A 
árvore explicou-lhe: 
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— A verdadeira beleza não foi criada para ser vista, 
invejada ou elogiada. Nasceu para ser cultivada no silêncio 
e por amor Aquele que tudo criou. Não me podeis ver, mas 
estou em cada uma das árvores que encontrastes e nas que 
ainda havereis de encontrar. Sou a fonte da beleza, e nasci 
antes do belo. Tudo o que é belo, Aquele que gerou a 
beleza pertence. E vós, que destino destes à beleza que em 
toda a vossa vida vos foi ofertada? 

Sem resposta à pergunta, Vichia desculpou-se, afastando-se 
dali. No entanto, seu caminho foi interrompido por uma senho-
ra, já bem idosa, de aspecto frágil que carregava um saco pesa-
do, cheio de um material que ela recolhia e que Vichia não 
conseguia distinguir. Vichia ofereceu-se para ajudá-la, ao que 
ela respondeu: 

— Veremos se podeis ajudar-me. Dizei-me três coisas 
que poderíeis ter feito no mundo de onde viestes, contri-
buindo para transformá-lo em um reino de abundância, 
beleza, paz e sabedoria como aqui. 

Ele refletiu por longo tempo e respondeu: 

— O correto pensar, o correto desejar e o correto agir. 

Então a senhora lhe disse: 

— Vejo que fostes mais longe do que vossos seme-
lhantes que aqui vieram; mas, enquanto não souberdes que 
acima de tudo está o amor ao Criador, ainda que construais 
bons pensamentos eles não prevalecerão, pois sem o ci-
mento da fé e da entrega vossa morada não se manterá 
erguida; procurareis desejar o bem, mas as paixões huma-
nas crescerão como pragas em terreno baldio, pois ali não 
estará o Senhor da vida para definir que sementes devem 
brotar; buscareis agir com correção, mas vossas mãos não 
vos obedecerão. 

Agradeço vossa ajuda e com ela ainda contarei, mas 
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neste momento não estais pronto para auxiliar-me a reco-
lher os dejetos que vós mesmos produzis. Enquanto gerais 
pensamentos, desejos e ações sem condução superior, exér-
citos de servidores colhem o lixo que criais. 

Dito isso, desapareceu a senhora e Vichia encontrou-se 
novamente naquele veículo que o havia levado a tão inusitado 
mundo. 

Sobre o assento havia novamente um cartão que, agora, dizia: 

— Com três madeiras podeis construir uma seta, de 
três encontros obter a indicação do caminho a seguir. Con-
fiando na Providência, descobrireis vosso reino; cultivando 
a beleza interior, a vereis refletida em todos os seres; aman-
do ao Criador sabereis o que pensar, o que querer e como 
agir. Ide adiante. 

Despertando do sono, Vichia encontrou três gravetos caí-
dos da árvore onde estava recostado, formando uma seta sobre 
o seu coração.
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Pelas muralhas da mais alta cidade de um reino distante saía
um importante cortejo: o Rei e seus vassalos iam para a 

cerimônia de consagração de seu filho, o príncipe escolhido para 
sucedê-lo no governo de muitos povos. O soberano levava con-
sigo uma pequena arca que havia muitos anos lhe tinha sido 
dada pelo antigo sacerdote do reino. Na ocasião, o sacerdote 
dissera-lhe para guardá-la consigo até que seu herdeiro estivesse 
pronto; dissera-lhe também que somente aquele que pudesse 
reinar em paz deveria tocá-la. 

Após o primeiro dia de viagem, pararam num campo ermo. 
O Rei, estando ao lado de falésias que os separavam do mar, 
deitou a pequena arca no chão enquanto se recostava nas rochas 
para contemplar aqueles horizontes. Adormeceu, embebido da 
união com a vida que a natureza expressava, até que o príncipe 
veio chamá-lo. Atraído pela beleza da arca, o príncipe a ela se 
dirigiu. O Rei não o alcançou a tempo de evitar que ele a tocasse 
e ambos caíram nas falésias, sendo engolidos pelas ondas do mar 
que como línguas d'água se elevavam até os rochedos. 

Os escudeiros que presenciaram a cena voltaram à cidade 
com o pesar da perda de seu governante e a todos relataram a 
história do que se havia passado. 

Em pouco tempo a arca tornou-se objeto da paixão de 
legiões de aventureiros. Muitos empreenderam viagem para en-
contrá-la, pois diziam que ela guardava a chave do poder sobre 
todos os homens, e que aquele que a trouxesse consigo teria 
todos os bens da terra e dos céus. 

O desejo por encontrá-la a todos movia. Multidões saíam à 
sua procura. Somente Hussar, um jovem da cidade, prosseguia 
indiferente àquele movimento. Perguntavam-lhe por que não ia 
em busca da arca, e Hussar respondia-lhes que o seu amado Rei, 
ao partir naquela viagem, deixara-lhe a incumbência de zelar dia 
e noite pelo templo da corte. Após o acontecido, Hussar com 
maior zelo ainda cumpria a palavra que havia dado. 

Anos passaram-se desde o acidente com o Rei e seu filho. 
O povo esquecera o fato, e o incorporara ao rol de suas lendas. 
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Cada vez mais absorvido nas orações e no cuidado com o 
templo que guardava, Hussar transformava-se na expressão viva 
de serviço interior. Suas vestes eram as que lhe eram doadas, 
seu alimento o que os campos ofereciam, sua morada o corpo 
que lhe servia para o trabalho e, ainda que muitas tarefas pudes-
se executar, seu ofício era amar o que, maior que ele mesmo, 
habitava o seu próprio interior. 

Numa cálida manhã de primavera, recostado à porta do 
templo, Hussar sonhou com o velho Rei lhe dizendo: 

— Faze, Hussar, três pedidos e o Senhor da vida a ti 
os concederá. 

Então, Hussar, em sonho, pediu: 

— Que eu queira nada querer, que eu queira nada 
saber, que eu queira nada ser. 

O Rei respondeu: 

— Que assim seja. 

Despertou do sono, mas como se ainda estivesse sonhando, 
dirigiu-se para os campos em busca de um lago. Era como se o 
espelho das águas pudesse trazer-lhe de volta a face do bondoso 
Rei. Caminhou a esmo, e do tempo nada sabia dizer. Após 
muito ter andado, percebeu suas forças esgotarem-se, sentou-se 
e chorou a perda que aquele reino havia sofrido. Ainda em 
lágrimas, viu pouco à frente de seus pés a arca do poder. Quan-
do tomou-a nas mãos, ouviu a voz do Rei: 

- Somente aquele que perde a si mesmo está pronto
para encontrar os mais valiosos tesouros. Vai e governa os 
povos, pois estás preparado para que o Verdadeiro Sobera-
no reine por teu intermédio. 
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Um experiente mercador de jóias prosperava em seu trabalho
e julgava estar agindo corretamente, ainda que lidasse com 

peças roubadas dos tesouros dos ricos; pois, no seu dizer, as 
jóias eram furtadas daqueles que muito possuíam, e cuja vida 
não ficava prejudicada pela falta de objeto algum. Certo dia, à 
margem de uma estrada que interligava regiões importantes, por 
onde passavam muitas caravanas vindas de países longínquos, o 
mercador, que ali expunha a sua mercadoria, foi pego de surpre-
sa e espanto quando uma rã enorme saltou sobre o tabuleiro de jóias. 

A princípio, ele ficou paralisado diante do animal que pa-
recia fitá-lo nos olhos; depois, passado o susto e tomado de um 
ímpeto de raiva, arremessou um pedaço de madeira sobre a rã 
que, além de asquerosa, parecia-lhe irreverente por ter procedi-
do daquela maneira. Com  o nervosismo, porém, esqueceu-se de 
que assim atingiria o tabuleiro com as jóias, e foi o que ocorreu. 
Tudo voou pelos ares, mas a rã agilmente saltou sem chegar a 
ser tocada. 

Caindo em si, o mercador começou a recolher o que se 
espalhara pelo chão, e deu por falta de um precioso diamante, o 
mais belo entre os que conhecera. Imediatamente pensou que a 
rã o tivesse levado consigo. 

Decidido a encontrá-la e a recuperar a preciosa pedra, em-
brenhou-se pela floresta que margeava a estrada. — Sendo a rã 
tão grande, certamente não me será difícil encontrá-la; além do 
mais, ela acaba de entrar por essa mata —, pensava ele, esperançoso. 

Nenhum outro pensamento ocupava-lhe a mente. Queria a 
todo custo encontrar o diamante; e tão absorvido estava nessa 
intenção, que não perceber: as horas passarem nem a noite 
aproximar-se. Ficou perdido na floresta. 

Tomado de cansaço, fome, sede e frio, adormeceu, encos-
tado ao tronco de uma antiga árvore. E sonhou. Sonhou que a 
rã se aproximava, trazendo o diamante na boca e que ele tentava 
resgatar a preciosa pedra. A rã, todavia, de um salto escapava e 
a engolia, transformando-se em seguida numa enorme águia. De 
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magnífico esplendor, essa ave tinha em seu peito cravado um 
diamante semelhante àquele, porém, de brilho muito maior. E, 
aproximando-se do mercador, pegou-o com suas garras e le-
vou-o às alturas. 

À medida que subia, o pavor da morte foi passando, e ele 
começou a ver a floresta cada vez mais distante, a estrada com 
os transeuntes, a cidade ao longe, e, assim, foi reconhecendo 
seus erros passados. Uma transformação profunda foi ocorrendo 
em seu ser e, tanto mais a águia se elevava, mais ele se transformava. 

A paisagem já estava muito distante, quando o mercador 
percebeu que aquela imensa águia estava voando em direção ao 
Sol. O diamante, cravado em seu peito, brilhava ainda mais, 
agora refletindo a luz do astro-rei. O mercador percebeu que 
estava transformado pela altura em que voava, pela luz que lhe 
vinha do diamante, e sentiu profunda gratidão pelo que lhe 
acontecia. A luz foi aumentando cada vez mais, até que ele 
despertou. 

Surpreso, viu-se mudado. Tão real havia sido aquele sonho, 
que no frio úmido da floresta ele constatava não ser o mesmo. 
Ao levantar-se, mais tranqüilo, encontrou o ambicionado dia-
mante preso na bainha de sua própria bota. 

Todavia, viu que não buscava mais a vida, nem os bens do 
mundo; e ao clarear o dia, alcançou a fonte de um rio dentro da 
floresta, onde lançou todas as jóias que tinha consigo. Após 
banhar-se naquela água pura, seguiu para novas terras, para uma 
vida de devoção e de serviço. 

Compreendera que a verdadeira riqueza é a que ao homem 
não pertence, e que no coração está refletida a Luz do Criador 
e sua Vontade Suprema. 
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Ao cruzar os portais do Templo, as sacerdotisas faziam votos
de somente a Deus adorar e por Ele viver. Seu canto era 

uma oferenda, e a nada mais que não fosse Ele poderiam dirigi-lo. 
Mergulhadas numa luz inexaurível, as terras que cercavam 

aquele Templo não conheciam noite nem dia. Uma bruma lumi-
nescente a tudo envolvia, e dentro dela todos viviam em contí-
nua adoração. 

De tempos em tempos, porém, os votos das sacerdotisas 
eram renovados, trazendo sons ainda mais puros e brilho ainda 
maior à luz local. Não havia mais fronteiras e, caminhando-se 
aos confins daquele país, retornava-se ao seu início, como por 
encanto. 

Havia uma torre no Templo, à qual só a Sacerdotisa Maior, 
governanta do local, podia chegar. O topo dessa torre nunca 
antes fora visitado por alguém daquelas terras. Estava além da 
bruma radiante, e nenhum ser conseguira jamais encontrar a 
passagem para as suas elevadas alturas. 

Uma das sacerdotisas desse Templo, que era amada por 
todos, tinha o canto capaz de fazer nascer o que ainda está como 
semente. A pureza vibrava em sua voz com sons tão celestiais 
que os próprios anjos se embeveciam com ela. Certo dia, ouvin-
do ecos de uma canção que entoava, essa sacerdotisa encami-
nhou-se na direção deles. Subindo, semi-hipnotizada pelo som 
da sua própria voz, chegou à torre. 

Atordoada pela escuridão que ali encontrou, sentou-se. Em 
poucos momentos pôde ver que o céu clareava, que tomava 
algumas cores e, enlevada por um cenário sobre o qual seus 
olhos jamais se haviam posto, cantou a melodia mais bela que 
poderia ser ouvida. Esse canto, porém, era de alegria e de dor, 
pois ela sabia que ali estava a imagem do Deus para Quem 
cantava, mas que não poderia vê-lO. Sua canção cortou os ares 
do Templo e chegou à Sacerdotisa Maior, às terras onde o 
conflito não existia. 

E, na torre, a Sacerdotisa Maior encontrou aquela pequena 
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irmã cantando ao Sol, numa súplica sincera e verdadeira por 
poder louvar nessa imagem o seu Deus. 

A governanta e os seus anjos decidiram atendê-la, fazendo, 
entretanto, com que ela se esquecesse de tudo o que iria se 
passar. A partir de então, de quando em quando a jovem sacer-
dotisa transformava-se em rouxinol, voava até as alturas da 
torre, e esperava o amanhecer que de lá se via para cantar seu 
amor ao Sol, voltando, após a aurora, ao convívio das demais. 
Seu trabalho era o de construir os caminhos para os que iriam 
viajar àqueles mundos, despertando-os para a luz que sobre eles 
brilha, e ajudando-os a encontrar seu verdadeiro destino. 

Desse primeiro pássaro vindo de terras profundas, que nas-
cera entre sacerdotisas e anjos, criou-se o reino dos seres alados 
cujo canto e vôo tornaram-se instrumentos para a construção dos 
mundos sutis. 
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Os servidores de Guatasin tinham o poder sobre as águas e o
dom de curar. Levavam o alimento e a vida aos sete povos 

do reino do elemento água, a cada habitante das suas doze 
cidades. Tudo transcorria harmoniosamente, e entre esses povos 
a paz reinava. 

Certo dia, porém, membros de uma tribo vizinha ali se 
infiltraram, trazendo consigo hábitos primitivos, e levando os 
seres daquele reino a se entregarem a grotescos apetites. 

O que antes era comungado por homens e deuses teve então 
de se dividir, e as águas separaram-se, formando o Sol e a Terra. 

O que pôde das águas se elevar transformou-se em fogo e 
éter, e transmigrou-se para o Sol. O que não pôde se elevar 
permaneceu na Terra. A água e ao ar foi dada a tarefa de levarem 
de volta os elementos da Terra ao contato com o fogo e o éter. 

Não tivessem aqueles homens se deixado conduzir por tão 
grosseiras tendências, e se pudessem ter ouvido o que lhes fora 
dito e tê-lo aplicado em sua vida como alimento da redenção, 
diversa seria a situação a que chegaram e diferente seria o 
destino daquele universo. 

Para elevá-los, foi-lhes legado um Sermão que, pronuncia-
do do alto de uma montanha, ecoou por todos os rincões da Terra: 

Mais vale uma semente sagrada que germine e cresça 
em solo fecundo, e que pelos ares e éteres exale o perfume 
e os bálsamos de sua silenciosa presença, que milhões de 
outras lançadas pelo homem, sementes que nada mais pro-
duzem que espinhos e dor. 

Todavia, atentai, pois nos dias de tribulação não have-
rá porta em que possais bater. Portanto, ainda antes que as 
trevas cubram totalmente a Terra, deveis encontrar a vossa 
morada e ali construir o santuário. 

Essa morada está em vosso interior, e esse santuário é 
a vossa consciência que, em entrega, prepara-se agora para 
receber a Grande Presença. 
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Escutai. Observai o sinal dos tempos. Observai e cum-
pri o que a Voz da Sabedoria dita no mais íntimo de vosso 
ser. Ouvi-a. Vós, que no passado trilhastes o caminho do 
Encontro, mas que vos desviastes por tortuosas trilhas, e 
que agora estais diante destas palavras, sabei que este é o 
derradeiro chamado. 

Os anjos do Senhor fazem soar o toque de recolher. 
As forças cósmicas reúnem-se para o confronto final. Ha-
veis de estar em vossa morada, em oração. Nestes tempos, 
não desperdiceis energia em lutas inglórias pelo que, como 
fumaça, se esvanece ante a Realidade. Buscai o eterno, 
buscai a vida que dentro de vós foi plantada pelo Supremo. 

Se deixardes de atender ao último chamado, escutareis 
ao baterdes à porta: "Esta casa não está aberta a vós, pois 
quando fostes convidados não quisestes entrar; e quando 
recebestes ajuda, a renegastes; e quando vistes a luz, viras-
tes o rosto, e vos dirigistes às trevas. Escolhestes o vosso 
caminho. Havereis de retroceder e resgatar a chave que, 
noutro ciclo, vos abrirá a porta desta sagrada morada. Cer-
tamente a encontrareis, depois que, de muito vos perderdes 
nas turvas águas da ilusão material, vos voltardes para a 
Luz. Recolhei então a chave, se assim o quiserdes. A eter-
nidade não nega guarida a seus filhos, mas não acolhe 
infiéis. Lavai-vos da traição e da soberba, e sabei reconhe-
cer o vosso verdadeiro Senhor". 

Portanto, escutai. Não por temor, mas por entrega; não 
por vaidade, mas por devoção. Não por cansaço, mas na 
pureza de uma inabalável decisão, escutai a Voz em vosso 
interior e segui-a, pois a Graça abençoa, com sua dadivosa 
presença, a todos os que se abrem a recebê-la. Viveis um 
tempo de oportunidade, o tempo do Encontro. Adiantai 
vossos passos nesse caminho, e abençoada seja a vossa 
chegada. Nós vos aguardamos, desde sempre vos aguarda-
mos, e seguiremos, em união, no éter celestial, no oceano 
infinito de amor, em cumprimento à única e sublime Von-
tade do Regente de todas as coisas. 

Que a paz seja por vós acolhida. 
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Navide era um jovem que buscava acercar-se das verdades
ainda intocáveis para a maioria. Eram tempos de profundas 

ampliações na consciência dos seres, e muitas criaturas estavam 
sendo atraídas pelos universos sutis e imateriais. 

Certo dia, enquanto caminhava por harmoniosos campos, 
em silêncio, Navide sentiu-se especialmente permeado pela ener-
gia de um ser magnânimo, um Mestre, que se coligava à sua 
consciência. Naquele instante, definitivamente constatava a exis-
tência dos mundos sutis. Percebeu-se então mergulhado vertigi-
nosamente num vazio, um espaço sem gravidade, sem formas, 
sem lembranças ou nomes, até que se encontrou diante da Luz 
que o centro mais profundo de cada átomo abriga. Havia ali a 
energia de um deva, energia cuja plenitude ele jamais concebe-
ra. Quando finalmente abriu os olhos, viu que no mundo externo 
os ventos continuavam a acariciar as espigas do capim, esguias, 
carregadas de sementes, e que os insetos continuavam a voar. A 
vida que transbordava no interior dos átomos. pulsava na sim-
plicidade daqueles elementos, e era por eles velada aos que se 
prendiam às aparências do mundo formal. Navide, entretanto, 
cruzara o primeiro véu que o separava dos mundos sutis. 

O céu estava claro, com poucas e altas nuvens. Deitado, ele 
olhava para cima. Foi quando sua atenção voltou-se novamente 
para o mundo dos homens, mas não para as formas ou para o 
que se passava na civilização. Naquele momento, Navide des-
pertou para a consciência-do-mundo. Compreendeu que o pla-
neta era realmente um Ser e sentiu a profunda dor que o per-
meava e que parecia vir de todos os seus rincões: a dor por os 
homens terem perdido preciosas dádivas, no decorrer dos tem-
pos. Clamou, então, por uma nova oportunidade. Navide cruza-
ra, assim, o segundo véu. 

Depois de algum tempo de quietude e entrega, levantou-se 
da relva e prosseguiu sua caminhada. Contornou uma colina e 
tomou uma estrada que levava à borda de uma mata. Tudo 
naquele local parecia-lhe muito conhecido. Descobriu então uma 
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trilha quase desaparecida em meio às folhagens. Ingressou por 
ela, e acabou penetrando na mata. Quanto mais entrava naquele 
mundo natural, mais percebia estar sendo cortejado em seu 
percurso, tantos eram os pássaros que a seu redor cantavam. 

Parando próximo a uma encosta, Navide viu uma pedra que 
de maneira especial lhe chamava a atenção. Ao observá-la, 
percebeu-se sendo aquele mineral. Essa impressão foi se am-
pliando e se expandindo até que toda a montanha de rocha 
fundia-se na sua consciência, formando com ela uma só energia. 
Em um nível suprafísico, sentia-se dentro da rocha, na qual uma 
luz branco-azulada, uma estrutura cristalina vibrava em perfeita 
ordem, extrema pureza e harmonioso ritmo. Permaneceu por 
alguns instantes com essa percepção, até que a experiência es-
vaneceu, deixando impressa no seu interior a seguinte mensagem: 

— Mantende-vos leves como os pássaros, para que 
possais deslizar pelos ares sem que vosso peso vos mante-
nha preso ao solo. A simplicidade de uma vida em obser-
vância à Lei vos dará essa leveza e vos inundará de paz, 
pois os que nada têm na terra do que se ocupar dispõem de 
todo o tempo para estar diante do Reino. 

Ditosos são os que se fizeram filhos desses mundos 
internos, sábios os que não geraram filhos que viessem a 
perpetrar suas cadeias e elos com o que está por ruir. A 
cada um cabe o caminho que elegeu, e se numa trilha 
ascendente já pudestes caminhar, aguardai o sinal que vos 
mostrará os rumos que deveis tomar. Sabei, todavia, que 
todo aquele que em nome do Alto desvencilha-se dos bens 
terrestres, mais rápido chegará ao destino que lhe espera, e 
poderá, estando à frente, iluminar os caminhos dos que 
seguem o mesmo percurso. 

Não há luz que sob véus resplandeça como a que pode 
luzir do Alto. Assim, elevai-vps ao vosso posto nessa gran-
de escalada. Deveis tornar-vos o que verdadeiramente sois, 
para poderdes servir com perfeição. Lembrai-vos de que 
não há uma grama que nas leis da Terra não pese como tal; 
portanto, aqueles que carregam em seus alforjes os pesos 
do mundo irão ter as leis do mundo regendo os seus passos. 
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Mas os que desses pesos se libertarem, receberão os impul-
sos de anjos que habitam esferas celestiais. 

Navide cruzara o terceiro véu, penetrando assim os mundos 
sublimes. 
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HORA DE CRESCER INTERIORMENTE 
O mito de Hércules hoje 

Trigueirinho 

O correto uso da mente, o uso evolutivo da força 
criativa e a ascensão da energia nos seres humanos são 
parte essencial do caminho do homem, para que este se 
liberte e, finalmente, possa ser útil ao grande plano 
evolutivo que aos poucos vai entrevendo. 

Através dos mitos de Hércules e seus doze traba-
lhos, este livro apresenta, de forma direta e simples, 
situações arquetípicas que relatam a experiência da 
alma ao transpor certas etapas evolutivas básicas pelas 
quais todos passamos. 

Em um crescendo de observações baseadas, por um 
lado, na realidade dos fatos mitológicos e, por outro, 
na vida moderna, o autor compõe um mural vigoroso, 
que ajuda a entrever soluções para os mais pungentes 
assuntos de hoje. 

EDITORA PENSAMENTO 



NOSSA VIDA NOS SONHOS 

Trigu.eircnho 

Em nosso interior, há uma energia criativa poderosa: uma 
parte dela fica evidente na vida de sonhos, onde o impossível 
acontece. Fazer a ligação entre as diferentes fases da vida: vigília, 
sono, sonho e sono profundo — eis um desafio que nos é feito, 
principalmente nesta época em que a mente humana começa a 
ter um desenvolvimento que lhe permite assumir seu lugar de 
intermediária entre a consciência humana normal e a super-
consciência. 

A importância dos sonhos, suas conseqüências, os diferentes 
tipos de sonhos, os ensinamentos que deles recebemos, os sonhos 
proféticos, os sonhos como mensagens da alma — são alguns dos 
interessantes temas tratados neste livro. 

Como afirma o autor em suas primeiras páginas, "os sonhos 
constituem um precioso instrumento para a evolução do homem 
que, através deles, pode participar da vida em vários níveis de 
realidade e de consciência. Se dermos atenção à vida durante os 
sonhos, usaremos melhor boa parte de nossa estada na Terra, 
já que passamos aproximadamente um terço dela dormindo". 

EDITORA PENSAMENTO 



DO IRREAL AO REAL 

Trigueirinho 

Um quadro insólito que, de maneira interessante, leva à 
reflexão e convida à atividade subjetiva. 

Através de experiências interiores, são revelados fatos que 
se dão em níveis suprafísicos de países e continentes, e que ex-
pressam realidades bem diferentes da crônica quotidiana desses 
mesmos lugares. 

Neste livro, o autor de NOSSA VIDA NOS SONHOS e 
de A ENERGIA DOS RAIOS-  EM NOSSA VIDA descreve 
também a situação- do homem que necessita coligar-se com os 
níveis superiores de consciência — única forma de resolver 
os problemas pungentes da vida atual. Aqui, o contato com a 
energia anímica, o valor do silêncio e as grandes perspectivas 
abertas ao homem de hoje que busca a meditação são ofereci-
das, independentemente do caos aparente no qual ele possa estar 
de alguma forma envolvido. 

DO IRREAL AO REAL nos apresenta chaves importantes 
para que possamos conscientemente nos transformar em instru-
mentos positivos da evolução. 

EDITORA PENSAMENTO 
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No mundo interior tudo está registrado; 
não há instante sequer que não esteja 
gravado nos arquivos do cosmos. 

Assim, cada um chegará ao destino 
que lhe corresponde. 

Todavia, antes de cruzar o portal dos 
mundos sublimes, tem-se ainda uma prova 
a viver - mas trata-se de prosseguir, e 
todos os passos serão abençoados. 



Quando o homem reconhece que com as possibilidades ofe-
recidas pela mente racional ele não consegue resposta para as 
suas indagações interiores nem desvelar os mistérios da vida, ele 
pode vir a descobrir o mundo dos símbolos, guardião das ver-
dades eternas que por meio de uma linguagem abstrata tornam-
se acessíveis ao hometn. 

Este livro narra histórias simbólicas que podem ser uma 
inesgotável fonte de inspiração àquele que busca trilhar o cami-
nho interior. A depender da receptividade com que são lidas, 
contribuem para o contato com a verdade pura e simples, des-
pojada das dificuldades e obstáculos que o racionalismo impri-
me a certos temas. 

— Sigo a trilha das estrelas. A cada passo, chego ao 
destino e dele parto, para mais longe avançar. Assim como 
o vento, cumpro uma vontade maior; assim como as nuvens,
deixo-me banhar pelos raios do Sol. Nada quero e nada
busco; apenas, sabendo que a Vida em tudo penetra, deixo-
me viver, diz um personagem deste livro.

Por esta trilha aos mundos sutis o leitor é chamado penetrar. 

EDITORA PENSAMENTO 

VIAGEM POR
MUNDOS SUTIS


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	Page 77
	Page 78
	Page 79
	Page 80
	Page 81
	Page 82
	Page 83
	Page 84
	Page 85
	Page 86
	Page 87
	Page 88
	Page 89
	Page 90
	Page 91
	Page 92
	Page 93
	Page 94
	Page 95
	Page 96
	Page 97
	Page 98
	Page 99
	Page 100
	Page 101
	Page 102
	Page 103
	Page 104
	Page 105
	Page 106
	Page 107
	Page 108
	Page 109
	Page 110
	Page 111
	Page 112
	Page 113
	Page 114
	Page 115
	Page 116
	Page 117
	Page 118
	Page 119
	Page 120
	Page 121
	Page 122
	Page 123
	Page 124
	Page 125
	Page 126
	Page 127
	Page 128
	Page 129
	Page 130
	Page 131
	Page 132
	Page 133
	Page 134
	Page 135
	Page 136
	Page 137
	Page 138
	Page 139
	Page 140
	Page 141
	Page 142
	Page 143
	Page 144
	Page 145
	Page 146
	Page 147
	Page 148
	Page 149
	Page 150
	Page 151
	Page 152
	Page 153
	Page 154
	Page 155
	Page 156
	Page 157
	Page 158
	Page 159
	Page 160
	Page 161
	Page 162
	Page 163
	Page 164
	Page 165
	Page 166
	Page 167
	Page 168
	Page 169
	Page 170
	Page 171
	Page 172
	Page 173
	Page 174
	Page 175
	Page 176
	Page 177
	Page 178
	Page 179
	Page 180



