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Segundo a sabedoria antiga, os livros, assim como os seres humanos, nascem com um destino traçado, ligado a movimentos siderais que compõem,
a cada instante, estruturas energéticas singulares.
Como engrenagens de uma máquina incompreensível para a mentalidade corrente, esses movimentos
seguem leis de harmonia que transcendem os fatos
meramente materiais.
O presente livro focaliza os planos supramentais da consciência; apresenta realidades de diferentes dimensões de vida, sem todavia justificá-las ante
o senso comum. São entregues à percepção interna
do leitor, estimulando-o a aproximar-se dos mundos imateriais, que nesta época atraem a consciência humana de modo mais intenso.
Diz-se que, das vinte e uma contas do cordão
que liga os universos, uma guarda o segredo que os
une. Qual seria esta que, por si só, é a chave?
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O INÍCIO

Entardecia. Um tom azulado tingia suavemente a
atmosfera e sentíamos algo inédito no ar, que nos convidava a uma caminhada. Dirigimo-nos então à colina
próxima do local onde estávamos hospedados, e apesar
da intensa pulsação que provinha dos níveis profundos,
nossa consciência externa permanecia quieta e receptiva. Não havia nela exaltação, mesmo diante da potente
energia que naqueles instantes se fazia presente. Os movimentos do corpo emocional pareciam ter sido suprimidos e, assim, com maior clareza podíamos perceber a
diferença qualitativa entre uma expressão que nasce em
níveis superiores – como a gratidão pura e genuína – e a
que se origina no plano astral-emocional e tem agregadas a si outras manifestações.
Obedecendo a um impulso interior, ao chegarmos à
colina deitamo-nos no chão. Lembramo-nos da palavra
Niskalkat, denominação de uma importante base de serviço planetário1. Vimos, nos planos internos, seres com
1 Niskalkat: Base Suprafísica existente nos planos sutis da Sibéria. Vide
NISKALKAT (Uma mensagem para os tempos de emergência), do mesmo autor,
Editora Pensamento.
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feições ucranianas e, ao mesmo tempo, veio-nos a impressão de que esse nome está coligado a tempos muito
remotos da Terra, nos quais floresceu a raça hiperbórea,
anterior à lemuriana. Percebemos também que a vibração
que dele se irradia promove nos éteres a síntese de pontos
cármicos que estiveram em suspenso por eras infindas.
Junto com essa impressão emergiram do interior do nosso ser algumas palavras permeadas de energia crística:
Minha luz cruzará os céus do Oriente ao Ocidente, e
nada deixará de ser por ela tocado2.
Alguns de nós se ajoelharam, encostando a testa
no chão e dispondo os braços no solo relaxadamente.
Era uma postura que nunca havíamos experimentado,
mas constatávamos o seu valor para aquele momento,
em que a energia concentrada na testa estabelecia uma
comunicação com núcleos magnéticos planetários muito amplos. Fomos perdendo a noção do peso do corpo e
entrando num estado de maior quietude.
Diante de impulsos internos, importa ter presente
a meta de colaborar com a evolução; portanto, para a
comunhão com as irradiações benéficas de tais impulsos nem sempre há necessidade de que se realizem, física
ou mentalmente, quaisquer posturas. Sabíamos, todavia,
que ali deveríamos expressar-nos daquele modo.
Há tempos uma sintonia estável de alguns seres
humanos com a energia do amor-sabedoria – ligada às
2 No evangelho segundo Mateus 24, 27 lê-se: "Porque, assim como o relâmpago
sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim também será a vinda do filho do
homem."
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Hierarquias da linhagem crística3 – vem sendo criada
na órbita da Terra. Essa energia irradia uma vibração
impessoal; exprime-se por intermédio de diversas consciências, e as transcende. Os que se abrem a ela são ajudados a superar o ego e o limitado estado de consciência
que lhe é inerente.
Estando os indivíduos em contato com essa energia
transformadora, um aspecto atávico pode levá-los a rebelarem-se contra a evolução. Esse aspecto está presente em
quase todos os seres humanos; é uma faceta desvirtuada
da consciência, uma faceta rendida ao convencional, que
repetidamente tenta persuadi-los a deturpar o que provém de fontes internas puras, modificando o inusitado
de modo a acomodá-lo à realidade já conhecida. Mas a
luz superior – que também permeia a matéria ainda não
transmutada desses seres – desconsidera essas persuasões,
e assim eles podem prosseguir rumo ao Infinito.
No silêncio em que estávamos imersos naquela tarde especial, constatávamos a necessidade de ampliar o
contato com as energias purificadoras que têm tocado
a humanidade em seus níveis internos, energias que são
capazes de levar o ser a superar sentimentos negativos
que possuem raízes profundas. Veio-nos à mente um dado apresentado no livro SEGREDOS DESVELADOS4,
3 Hierarquias da linhagem crística: Consciências que exprimem de modo especial a energia do amor-sabedoria – energia que lhes fornece as bases para levar adiante
a evolução da vida. Na verdade trata-se de uma rede de seres e entidades que veiculam
o Segundo Raio Cósmico. O vínculo dessa rede com Cristo deve-se ao fato de, na Terra, Cristo ter sido uma das consciências que mais plenamente manifestou esse raio.
4 Do mesmo autor, Editora Pensamento.
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segundo o qual todos os iniciados em uma congregação interna "exprimem uma mesma face". Essa informação vibrava
em nós como um mantra, até que, na velocidade de um raio,
um som inaudível retumbou em nosso interior:
Eu sou a Fonte que jamais será conhecida, o Pai, o
que é antes de qualquer criação. A luz que circula em
vossos corpos é a Minha vida pulsando em vós, é o espírito vitalizador, o alento; e vós sois Minha face refletida no
espelho que tenho nas mãos.
Um vento forte começou a soprar, promovendo mudanças no ambiente externo, como se fosse fruto do que se passava no nosso interior. Com certo esforço erguemos a cabeça e, por alguns instantes, nada vimos em torno – o azul da
atmosfera e a poeira haviam apagado todos os sinais de vida
humana. Levantamo-nos e percebemo-nos em um estado de
profunda serenidade. Estávamos impassíveis. Aquela Presença, que vive nos universos intemporais, fizera aflorar paz e
neutralidade em nossos corpos; os olhos umedeciam-se sem
chorar, e essa era sua maneira de agradecerem à Única Realidade.
Desse modo começou a surgir este livro, seguindo o fio
invisível que liga todas as obras realizadas por intermédio de
certo grupo interno. Como nos havia sido transmitido, "não se
encontrarão mais o norte ou o sul, o leste ou o oeste. A consciência da Unidade dita novos padrões"5.

5 Vide PROFECIAS AOS QUE NÃO TEM DIZER SIM, do mesmo autor, Editora
Pensamento.
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PA R T E I

ENTRE O CÉU
E A TERR A

ALÉM DOS A NDES

Delineou-se de súbito em nossa mente um local nos
Andes, no lago Titicaca: uma ilha com uma escadaria e,
em seu topo, um patamar. Mais adiante, a 800 metros da
escadaria, apresentou-se-nos uma construção com um
formato hexagonal, ainda que este possa não ser o seu
formato concreto.
Muitos anos atrás, quando no plano físico vimos
uma escadaria semelhante, percebemos que continha
um sentido especial, oculto. Na ocasião não penetramos
seu significado, mas, ao tê-la naquele instante estampada na mente, pudemos saber por vias intuitivas que
no local, em uma época muito remota, eram realizadas
cerimônias evolutivas, de cunho iniciático e religioso.
Soubemos também que a construção próxima tivera importante função nessas cerimônias. Uma energia sutil e
elevada permeava essas impressões, convidando-nos a
um aprofundamento.
Paralelamente, fomos atraídos em consciência ao
que se dava na região da Europa, naquela mesma época.
Não há palavras para descrever o que então percebemos,
mas podemos dizer que sofremos um impacto pouco
15

agradável, pois as emanações dos rituais ali praticados
contrastavam fortemente com as da ilha do Titicaca: esses rituais incluíam o sacrifício humano.
O que se passou com o homem para que rituais
sangrentos pudessem instalar-se na aura terrestre, sendo que oportunidades evolutivas lhe eram no mesmo
período facultadas, foi um processo de desvirtuamento
que corroeu as camadas mais externas da matéria.
Ao contatarmos os níveis da existência onde esses
fatos estão registrados, muitas forças e formas estranhas
passaram diante de nós, mas procurávamos permanecer
impassíveis, pois sabíamos que qualquer reação poderia
ligar-nos àquele ambiente energético, acarretando abalos em nossos corpos.
Tomando por certo que alguma saída para a luz deveria haver nesse túnel tão escuro que é a história da
humanidade terrestre, abrimo-nos para encontrá-la.
Soubemos então que, por meio do sofrimento vivido
naquelas atividades bárbaras, alguns seres tiveram impressa em seus átomos permanentes6 a decisão de se
entregarem a uma realidade superior, decisão que teriam adiado muito se dependesse apenas do seu natural
amadurecimento pessoal. Foi assim que em encarnações
posteriores puderam dedicar-se à busca de contato com
os mundos internos. Por mais bárbara que tenha sido
6 Átomos permanentes: Núcleos que guardam a síntese das vivências do ser
nos níveis materiais da existência. Servem de base para a construção dos corpos
externos quando ele encarna. Há um átomo permanente físico-etérico, um emocional e um mental. Vide O NASCIMENTO DA HUMANIDADE FUTURA, do
mesmo autor, Irdin Editora.
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a vivência pela qual passaram, dela a sua essência interior extraiu o que havia de evolutivo. Contudo, caminhos mais puros e simples poderiam ter sido tomados se
nos homens terrestres não houvesse carga tão intensa de
egoísmo e agressividade.
Tendo, pois, descoberto um ponto positivo naquelas
imagens, pudemos distanciar-nos delas. Víamos como
é preciso que o homem decida conscientemente buscar
a vida superior para que as guerras e outras expressões
primárias possam desaparecer da face da Terra. Com tal
busca diligentemente assumida, experiências violentas
deixariam de ser necessárias para a energia do ser liberar-se e atingir níveis mais elevados. Hoje as Hierarquias
espirituais que atuam nos planos internos da existência
podem trazer irradiações benéficas diretamente ao núcleo profundo dos indivíduos, ajudando-os nessa realização. Naquela época essa ajuda extra não era viável,
pois a consciência humana estava polarizada em níveis
bem mais elementares.
A aspiração a que os homens finalmente percebessem padrões de vida evolutivos e os expressassem emanava do nosso interior. Fez-se então presente a energia
de uma elevada Hierarquia, Khuthulli7, que exprime
uma qualidade de unificação – seja de um ser com seus
núcleos internos, seja dos seres com o reino a que pertencem, seja dos reinos entre si, seja dos universos. Essa
Hierarquia estimula também, de modo especial, o surgi7 Khoot Hoomi, numa etapa anterior.
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mento da consciência divina no homem. Tem como uma
de suas tarefas propiciar o despontar do Homem Novo.
Está ligada àquele que foi conhecido como Pitágoras,
no trabalho de transmitir à humanidade os padrões arquetípicos a serem por ela expressos, e para isso ambos
veiculam os impulsos dos Jardineiros do Espaço8. Em
níveis distintos, tanto Pitágoras quanto Khuthulli operam na engenharia dos mundos ocultos, mundos onde
se traçam as linhas fundamentais dos envoltórios que
servem de base para a expressão da essência da vida. Pitágoras, todavia, atuou dessa maneira em maior intensidade nos níveis materiais humanos, principalmente no
mental.
Quando consciências como essas se fazem presentes
e são reconhecidas, tornam-se tão vivas em nosso interior que transcendemos referências externas e ficamos
diante de realidades que transcorrem além do tempo.
Temos então o que elas nos inspiram como algo extremamente caro, e dispomo-nos a ofertá-lo aos demais,
como um bem precioso. São energias que trazem estímulos-semente dos mundos incorpóreos, esferas de vida
para as quais alguns estão sendo hoje atraídos e onde há
elevado grau de união com a essência única, com a vida
que mantém a coesão do cosmos.
* * *
8 Jardineiros do Espaço: Hierarquias que acompanham a evolução dos reinos
nos vários universos que compõem o cosmos. Promovem mudanças de código
genético quando atualizações mais drásticas se tornam necessárias em uma espécie. Vide OS JARDINEIROS DO ESPAÇO, do mesmo autor, Editora Pensamento.

18

Certa vez, observávamos numa montanha uma encosta de pedra; víamos sua vegetação rala, o vento soprando suavemente sobre ela, tudo em paz, cada coisa
em seu lugar, nada havendo que fazer, pois tudo era feito
por sua própria existência. Brotou dentro do nosso ser
grande necessidade de solidão, e ali permanecemos em
silêncio, gratos por aqueles instantes.
O silêncio e a harmonia do local propiciavam novas descobertas. Pudemos perceber que aquelas plantas,
ainda que rodeadas de pedras, de insetos e de outros elementos da Natureza, conheciam a solidão porque não
tinham ego nem egoísmo. Compreendemos, então, mais
profundamente, que a plenitude da solidão, portal de
encontro com os mundos internos, não depende apenas
de se estar fisicamente só, mas da capacidade de o ser
esvaziar-se de si mesmo. Estar verdadeiramente em solidão é permanecer por inteiro diante de Deus – portanto,
mesmo no meio de um grupo pode-se viver esse estado.
Apesar de certas condições favorecerem de modo
especial a manifestação de estados de consciência sublimes, situações concretas podem ser transcendidas, pois
na realidade tais estados são intemporais, onipresentes,
e independem de quaisquer exterioridades.
No decorrer daquela experiência, fomos permeados por uma bem-aventurança e por uma elevação que
raramente havíamos experimentado. A Graça fazia-se
perceptível e abençoava-nos, preparando-nos para a tarefa que viríamos a desempenhar. A presença interior de
outras Hierarquias tornou-se marcante. A partir desses
19

contatos, passamos a estar menos expostos à ação de
forças dispersivas, podendo assim colaborar mais intensamente com o Plano Evolutivo.
Esses fatos, internos e externos, mostravam-nos a
potência que sustém os que se ofertam à consecução de
metas supra-humanas. Uma aura límpida, de contínua
abertura ao imponderável, produz efeitos que não se podem avaliar segundo parâmetros materiais. Suas realizações são impessoais; porém, se por um lado independem dos atributos do homem, por outro, a participação
deles é imprescindível para que se deem.
A expressão externa dos indivíduos que vivem em
consonância com o Plano Evolutivo é como um anteparo para a reflexão da luz de esferas invisíveis. Eles devem apenas estar disponíveis, entregues, deixando que
por seu intermédio obras sagradas se manifestem sem
empecilhos ou distorções. Além disso, devem desidentificar-se da tendência a gerar problemas e reações desnecessárias, o que é de imenso valor para o iminente
programa de resgate e para facilitar a sintonia com as
energias superiores a serem por eles contatadas.
Ainda que permaneça com os pés no solo, o homem
tem a possibilidade de, com a consciência, alcançar
mundos longínquos. Essa habilidade de penetrar silenciosamente os segredos da Terra e do cosmos desabrocha quando ele perde o interesse pelo que o mantém circunscrito aos limites materiais. Enquanto a autorrealização tem maior peso que a realização da vida cósmica,
a consciência não consegue erguer-se acima de si mes20

ma. Mas quando o chamado à realização da vida cósmica prevalece, uma amplidão permeia o ser e permanece
vibrando como um sinal inesquecível de que nada vale
mais do que o reencontro com a própria essência.
Naqueles momentos de quietude, percebíamos a vida deste sistema solar como uma unidade, e percebíamos
também que a comunhão dos vórtices de energia que a
compõem permitia um fluxo desimpedido de correntes cósmicas em todo o seu âmbito. Aprofundando-nos
nesse estado, "escutamos" uma pulsação interna e vimos
que 21 portais circundam este universo solar, sendo que
cada um deles conduz a consciência a determinada fraternidade cósmica, tem seus próprios arcanos9 e está em
sintonia com a meta do cosmos tanto nos níveis materiais quanto nos imateriais.
No vazio que os olhos físicos registram ao percorrer
a vastidão da abóbada celeste há mais mistérios do que
se poderia supor. À medida que o penetramos vamos
percebendo que a Vida assume miríades de facetas ao
manifestar-se, e vamos aprendendo a vê-la em tudo, a
resgatá-la sob as camadas obscuras que procuravam encobri-la, a afirmá-la como fonte única da realidade.
Ao mesmo tempo que os caminhos do cosmos vão
sendo encontrados, notamos que a Terra futura, a Terra
prometida, já está nascendo, ainda que a maioria não o
9 Arcanos: Mistérios profundos de um universo, seja ele um ser ou o cosmos
inteiro. Velam leis e segredos ligados à totalidade da vida desse universo, às suas
origens, às suas metas e ao trajeto que ele deve percorrer para que essas metas se
realizem.
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perceba. Sua vibração está presente no interior de cada
homem, chamando-o ao rompimento do que o prende
à densidade e à inércia material. Vive-se um momento ímpar na evolução e na história desta humanidade e
deste planeta. Grande ajuda é oferecida pelas energias
sutis para que, tocado por essa transformação interior, o
homem assuma seus passos e sua verdadeira tarefa.
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O N Ú MERO U M

As energias positivas da cordilheira andina trazia-nos reminiscências das pirâmides e das peregrinações
pelo Oriente de outrora, em nossas passagens anteriores
pela Terra. É significativo perceber que certas regiões do
planeta estão intimamente ligadas e, quando estabelecemos uma comunhão interna com alguma, logo surge a
sintonia com outra.
A importância do contato com símbolos que veiculam energias espirituais e divinas deve-se principalmente
ao desenvolvimento que eles promovem na consciência
de quem penetra seus mistérios. Uma cordilheira ou uma
pirâmide, por exemplo, conseguem exprimir nuanças de
vibrações que suprem as necessidades de indivíduos em
níveis de consciência distintos. No passado, quando autênticos Centros de Mistérios existiam materializados na
superfície da Terra, os postulantes às iniciações tinham
como prática interiorizar-se diante de certos símbolos, a
princípio incompreensíveis para suas mentes. Recebiam
também estímulos significativos por meio do contato
com seres de grau evolutivo mais avançado; assim, expansões internas iam ocorrendo até que as realidades
23

veladas por tais símbolos lhes tocavam a consciência e
eram por eles assimiladas. Começava, desse modo, uma
etapa em que os discípulos eram instruídos internamente, recebendo de modo direto a luz da sabedoria.
Na maioria dos casos, os instrutores desses Centros
não revelavam aos discípulos o significado de um símbolo, mas, paralelamente à busca empreendida por estes, colocavam-nos em contato com vibrações que lhes facilitariam alcançar tal conhecimento. Sabiam que as informações externas têm valor relativo se não são reflexo de uma
vivência interior. Assim, soava-lhes impróprio e consideravam desperdício de energia dizer a um aspirante que o
número 1 é símbolo da essencialidade da vida, se em sua
consciência certas sínteses não tivessem sido consumadas.
Quando uma informação é colhida de fontes externas e se imprime no cérebro, na verdade ela não se
integra ao acervo energético profundo do ser. Pode-se
dizer que as informações que circulam na mente lógica,
racional e analítica são como os dados presentes no que,
em linguagem de computação, se denomina memória de
trabalho. Enquanto estão nessa memória, esses dados
são passíveis de perda. O tempo que os dados permanecem ali não determina a sua integração numa memória
permanente. Do mesmo modo, para o significado interno de um símbolo fazer parte da totalidade da consciência de um ser não importa se informações acerca dele
foram mantidas na mente por um período, ainda que
longo. Só a vivência interior leva o indivíduo a absorver
um conhecimento, tornando-o parte do seu ser.
24

O verdadeiro valor dos símbolos é, portanto, colhido dessa vivência subjetiva. É a experiência, que a mente
não pode conceber, de penetrar o mundo das energias e
ser por elas tocado e transformado que faz dos símbolos
instrumentos tão potentes para o relacionamento com
universos e leis supranaturais. Nos dias de hoje, porém,
para chegar a essas vivências, torna-se cada vez mais difícil aos indivíduos realizar processos que demandem
tempo e persistência e requeiram ambientes de silêncio
e de pureza energética.
A fim de suprir a necessidade atual, e considerando-se que o mundo interior do homem está sob estimulações mais intensas e o estado vibratório do plano
mental planetário da atualidade difere do de outrora,
surgem novas formas de instrução. Hoje, chaves sobre
os significados dos símbolos devem e podem ser transmitidas aos que realmente buscam uma existência de
maior harmonia, auxiliando-os a tomar caminhos simples e diretos10.
Como nesta época poucos poderão encontrar no
mundo externo instrutores autênticos que os conduzam
nessa jornada, que tomem como guia a própria aspiração
de chegar à verdade. Por mais aprazível que seja aquilo
com que no decorrer do percurso se forem deparando,
que não se acomodem nem se entreguem ao conforto,
ao prazer ou ao que confirma suas expectativas. O mundo dos símbolos é uma das vias iniciáticas e, portanto,
10 Vide BASES DO MUNDO ARDENTE, do mesmo autor, Editora Pensamento.
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obedece às leis regentes das iniciações11, válidas também
para ele. Uma dessas leis dita que o trajeto do homem
rumo à realidade do seu ser se constitui de uma contínua superação da imagem por ele expressa.
Nessa jornada, ele deverá reconhecer que uma vida
disciplinada, de cultivo de valores espirituais e de adesão às instruções internas, o aproxima de vibrações que
cada vez menos se apresentam por meio de fenômenos
materiais. A conjuntura energética que o impulsiona à
ascensão leva-o à transcendência do estágio mental, da
necessidade de comprovações e de participação em experiências paranormais. Essa transcendência efetiva-se
quando há humildade e entrega de si ao Plano Evolutivo
– Plano que, apesar de abstrato para a maioria, se vai tornando acessível aos que se dedicam ao serviço impessoal.
O caminhante mais experimentado sabe que, mesmo em meio ao burburinho cotidiano, uma nesga de céu
sempre reluz à sua frente. Enquanto o indivíduo está ao
encalço de metas confusas, ele não compreende a linguagem do universo e permanece distante da singeleza
que lhe permite escutar a melodia das vozes siderais.
* * *
Ao discípulo é apresentado um quadro completamente branco, porém com um ponto em seu centro, dese11 Iniciações: Ampliações de consciência decorrentes do contato interior do ser
com fontes cósmicas de conhecimento. Fazem parte do processo ascensional do reino humano, e também do de vidas mais amplas, como planetas e sistemas solares.
Vide MISTÉRIO DA CRUZ NA ATUAL TRANSIÇÃO PLANETÁRIA e SEGREDOS DESVELADOS (Iberah e Anu Tea), do mesmo autor, Editora Pensamento.
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nhado com extrema perfeição. Ao ser colocado em frente
à imagem, é-lhe dito: "Mergulha nos arcanos do número
1". Repetidas vezes tem de retornar a essa parte do Templo e permanecer diante desse quadro, até que comece a
contatar núcleos de síntese e a despertá-los em si mesmo.
No mesmo período, são-lhe confiadas tarefas que exigem
que descubra o ponto central, evolutivo, de cada situação,
a pedra angular da grande obra que é a vida.
A unidade é, para a consciência que busca ingressar
em universos de pura energia, um dos mais impenetráveis segredos. Ao contrário da tendência da mente de
classificar, comparar e separar o que a rodeia, o impulso
advindo da unidade leva o ser a dissolver as camadas
de aparência e de ilusão, unificando todas as facetas da
criação à essência delas, que é uma só.
A energia oculta no número 1 tem esse poder excelso, e desencadeia novos ciclos e ritmos. Transmite um
sinal, preciso e direto, do início de uma etapa. É como
um raio de fogo e luz que consome obstáculos e instala a
claridade. Mas, como todas as energias, ao manifestar-se
por meio de um ser humano, não está isenta de desvirtuamentos, e expressões opostas podem surgir a partir
de sua vibração.
Assim sendo, ela tanto pode levar um ser evoluído
a concentrar-se completamente na unidade de toda a
existência e a ver em tudo os desígnios supremos procurando aflorar, quanto pode estimular num ser primitivo o egocentrismo se ele, em vez de polarizar-se em
núcleos suprapessoais, elege a própria personalidade e
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seus ideais como objetos de idolatria. Da incapacidade
de contatar o aspecto superior dessa energia surge o fanatismo, que por sua estreiteza traz incontáveis danos à
humanidade.
O número 1 é um concentrado de vibrações. Simboliza o portal de início e de fim dos caminhos de evolução; está ligado ao impulso que faz a energia imaterial
cruzar as fronteiras da existência manifestada para nela
criar sua obra. Nele está também a chave do retorno dessa energia imaterial à origem.
Nas etapas intermediárias entre a expressão da energia imaterial na existência manifestada e o seu retorno
à origem, os indivíduos por ela tocados têm de se deixar
trabalhar como a massa nas mãos de um hábil artesão,
e serem moldados conforme uma estrutura superior.
Têm de nada esperar, nada impor, nada planejar e nada escolher. Por inabilidade na arte da entrega, todavia,
normalmente são levados a esse estado pelo sofrimento
e pelas quedas, que os tornam por fim dóceis e silenciosos. Porém, esse meio deixa sequelas; pode incutir-lhes
a insegurança, que é um empecilho ao trabalho criador,
já que sem a presença da fé nada de efetivo se pode fazer.
Além disso, se eles projetam nos corpos um sentimento
de culpa pela limitação na qual porventura se encontrem, paralisam o fluxo da luz que fulgura no interior
dos átomos, deixando assim de colaborar na transformação do mundo material e na ascensão da vida.
Tudo se dá com maior harmonia quando o ser humano se entrega aos níveis superiores sem restrições. Esta é a síntese de todas as escolas verdadeiras.
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NA S I MEDI AÇÕE S DE
UM TEMPLO INTER NO

Um instrutor perguntou ao discípulo: "Quantas retas podes traçar tomando como base um ponto?" E o discípulo, seguro do que dizia, respondeu-lhe: "Inúmeras".
Prosseguiu, então, o instrutor: "Se fosses guiar-te pela dedução, acharias que, se por um ponto podes traçar
inúmeras retas, por dois traçarias muito mais; no entanto, por dois pontos passa somente uma reta, pois há um
só caminho para unir duas realidades da maneira mais
direta e simples possível".
Para o discípulo, iniciava-se, assim, a etapa de descobrimento dos segredos da união e da dualidade.
* * *
Enquanto o número 1 transmite poderosamente a
energia da vontade, o número 2 irradia a capacidade de
ligação, e por isso canaliza o amor-sabedoria. Em si contém a dualidade e o meio de transcendê-la. O número 1
é portador do aspecto vida; o 2, do aspecto consciência,
e ambos, juntamente com o 3, que exprime o aspecto
forma, compõem a base da manifestação cósmica.
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Sob a custódia da energia velada pelo número 2,
prossegue a consciência em seu percurso evolutivo e, para alguns, esse número simboliza o guardião dos caminhos que devem trilhar. A reta exprime adequadamente
essa faceta do número 2.
A formação do canal por onde a vida penetra e alenta a matéria tem especial ligação com esse número. De
um ponto de vista externo, sobressaem os extremos e
prevalece a dualidade. Mas, quando se mergulha em seu
interior e se é permeado pela energia-vida que nele continuamente flui, dissipam-se as separatividades e o significado mais profundo do número 2 é desvelado.
* * *
Nas imediações daquele Templo havia um caminho
estreito, ladeado por duas retas, cujo término não se podia
divisar com o olhar humano. Prosseguia até o horizonte,
onde o sol se escondia para deixar que o manto da noite envolvesse a Terra com seu silêncio e enigmática beleza. Inexplicavelmente, esse caminho mantinha-se sempre
aberto e bem delineado, apesar de não ser utilizado por
ninguém. Os instrutores diziam que não era para ser trilhado por pés humanos, mas tão somente pela consciência.
A certa altura do aprendizado, o discípulo era conduzido até ele e, apenas com as palavras: "Consagra-te
ao destino infinito que está à tua frente e verás os caminhos dissolverem-se numa só vastidão", ali permanecia
absorto na paz que aquelas linhas tão perfeitas produziam em seu ser.
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No início dessa vivência subjetiva, o que havia em
torno do caminho ia-se dissolvendo espontaneamente
na imagem formada pelas retas na consciência do discípulo. Depois, estando enfocado no ponto imaterial
para onde aquele caminho conduzia, pouco a pouco as
linhas e seus contornos iam também desaparecendo da
sua consciência. Tudo isso se passava sem esforço algum,
pois seu único empenho era manter-se inteiro na meta
que, na maior parte, lhe era desconhecida.
Já em etapas mais avançadas, ele penetrava em um
universo desprovido de imagens e formas. No silêncio
impalpável desse universo reverberavam sons que seus
ouvidos externos jamais haviam escutado. Deixando para trás as vestes que antes lhe ocultaram esse novo mundo, despertava para a liberdade e para a descoberta da
sintonia entre o seu ser e a verdadeira Vida.
Mas esse processo não ocorria apenas naqueles instantes de peregrinação interna diante do caminho retilíneo. Cada segundo vivido nas demais horas do dia
guardava uma promessa de avanço nessa senda, que tem
como propósito trazer ao homem a sabedoria que lhe
permite comungar da essência única de tudo o que o cerca, estando em união com essa essência em si próprio e
em cada ser. Ele era aos poucos levado a não poupar esforços para reencontrá-la e para dar condições a que sua
irradiação aflorasse.
***
O aprendizado do significado simbólico do número
2 tem como nota fundamental a expansão, com base na
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sua qualidade inclusiva; porém, para que seja proveitoso,
é necessária uma seleção das vibrações que são incorporadas na totalidade da energia do ser. Por isso, o discípulo
era colocado diante de símbolos que o conduzissem ao
encontro do seu destino imaterial. Enfocando a meta para
a qual deveria canalizar todo o seu empenho, sua sintonia
ia sendo depurada, evitando que atraísse situações que
viessem conturbar seu avanço no caminho ascendente.
Há uma plasticidade especial na energia do número 2: mantém extremos interligados e guarda as chaves
do equilíbrio entre as diversas manifestações da vida. É
pela atuação da energia oculta nesse símbolo que a matéria reconhece no espírito sua face interna, e o espírito
vê na matéria sua imagem refletida, sem antagonismos
– por meio do poder superior de unificação, a harmonia
instala-se.
Com respeito ao ser humano, enquanto os olhos
veem uma realidade externa que o coração ainda não penetrou, há o eu e o tu; porém, quando a união conquista
a vida do ser, prevalece uma só consciência. Misteriosos
são o poder e a sabedoria do amor; se não se transcende
a dualidade, se o amor não se torna o fundamento da
existência, a comunhão interna permanece inacessível.
No amor, a paciência e a vigilância devem ser cultivadas. É necessário fazer, sem ansiedade, o delicado trabalho de lapidar a consciência, imbuir-se de estima por
ele. Quanto mais o ser se dedica a esse processo, mais
nuanças dele lhe são reveladas; o que em certo estágio
não é notado, em fases posteriores é percebido com clareza e profundidade, e ele aprende que o enfrentamento
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direto de um conflito apenas leva a um maior envolvimento. Deixando que a tendência à disputa e à desarmonia seja suplantada pela brandura, deixando que a
sabedoria do amor lhe revele como avançar a um estado
de paz, a ajuda lhe será dada, até mesmo ajuda material,
pois o destino de todos os homens é não só a serenidade,
mas também a abundância.
A humildade é básica para essa aproximação, pois
não se penetra um estado de paz carregando o orgulho
e a soberba do ego. Para que se possa participar da vida dos mundos internos é preciso desapegar-se da parte
humana, renunciar às características individuais. Nesses mundos, a comunhão de essências está estabelecida;
por isso, sem a transcendência da natureza dissociativa
e separatista própria do ego, não se pode ingressar plenamente neles.
Nunca é demasiado dizer que cada instante guarda
um precioso tesouro a ser descoberto e ofertado à consciência suprema. São necessários mente decidida, coração puro e ombros fortes. Que as lamúrias, a busca de
conforto, as atrações, as desavenças e as idiossincrasias
do ego sejam removidas da consciência do homem. A
união de esforços e a pura entrega são as marcas dos que
se voltam para o ciclo futuro que já se anuncia.
* * *
Numa noite sem luar, após ter contatado um universo de profunda unificação, o discípulo era levado
à beira do caminho que pés humanos não podiam tocar. Ali deveria permanecer algum tempo, diante das
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linhas retilíneas que então a pouca luminosidade não
lhe permitia ver.
Nessa fase da aproximação à energia do número
2, os instrutores sugeriam-lhe estar aberto a perceber
o início e o fim de todas as coisas, já que por meio da
vibração inclusiva desse número podem-se entrever os
mistérios da vida que tudo abarca.
Em solidão, o discípulo dedicava-se a percorrer com
a consciência aquela trilha. Interiormente avançava, aspirando a descobrir o seu fim e a chegar ao conhecimento que os instrutores o estimularam a encontrar. Embora vigilante, o magnetismo do local e a vibração da
noite estrelada pouco a pouco conduziam-no ao sono.
Sem sequer perceber que dormira, sonhava estar palmilhando a trilha na qual nunca pisara. A cada passo sua
consciência erguia-se, abrangendo horizontes mais amplos. Elevando-se sempre, podia ver que aquelas linhas
aparentemente tão retas tinham na verdade uma trajetória circular, sem princípio nem fim; assim, percebia que
onde quer que um caminhante nela ingressasse teria um
percurso a fazer.
O círculo e a esfera, por suas infinitas simetrias, são
formas perfeitas, nas quais se encontram os parâmetros
para se construírem as demais. Contêm todos os números, todas as direções. Simbolizam a abrangência que o
ser deve alcançar para perceber a amplidão da vida que
pulsa em seu interior. Simbolizam também a simplicidade dos primórdios da existência e a singeleza que deve ser atingida depois das fases em que a multiplicidade
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impera. Sem arestas, sem flancos, sem vértices, irradiam
uma união singular. Não há nessas formas nem longe
nem perto, nem alto nem baixo; a homogeneidade de
vibrações emana delas como o calor emana do fogo, a
claridade da luz, e o frescor da água que brota de uma
nascente.
O caminho estava sempre ali, sem término e sem
princípio; e, apesar de cada peregrino conhecer um diferente trecho dele, era um mesmo caminho. Como fundamento para a ascese, jamais deixava de existir, porém
cabia aos que o palmilhavam ingressar no estado em que
a Totalidade absorve sendas e passos numa expressão do
Eterno. Por isso a consciência do discípulo erguia-se, via
o caminho, mas já não precisava percorrê-lo. Vida mais
ampla o havia acolhido.
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OU T RO S A P O SEN TO S

A um aposento ventilado e ao mesmo tempo cálido,
os discípulos eram encaminhados quando, em determinadas fases de seu aprendizado, a própria essência interior tocava-lhes de modo especial, estimulando-os a irem
ao encontro de um estado em que as energias criadoras
pudessem agir mais livremente por intermédio deles. Para isso, a matéria dos seus corpos e sua consciência tinham de atingir uma vibração equânime, neutra e completamente receptiva a vibrações andróginas, assexuadas.
Nos primeiros contatos com aquele aposento de base
hexagonal e coberto por uma cúpula, surgia na mente do
discípulo um traço que se movia continuamente em torno do que lhe parecia ser seu centro. No entanto, nesse
movimento, que visava elevar os aspectos duais da energia, o discípulo percebia que aquele traço fazia parte de
um triângulo cujo vértice, antes invisível, era o eixo ao
redor do qual o traço girava e era a energia que mantinha
o equilíbrio do conjunto.
Pouco a pouco, a focalização da sua consciência
transferia-se do traço, base do triângulo, para aquele vértice superior. Nesse estágio ele se tornava apto a lidar cor37

retamente com os fogos12 materiais e também penetrava
os mistérios do fogo solar, ou fogo elétrico, pois havia dominado em si mesmo os princípios básicos dessa energia.
Mas o aprendizado não se encerrava ali.
Numa fase sucessiva, aquele triângulo ganhava leveza e mobilidade. Os pontos que constituíam o seu vértice
e as extremidades da sua base intercambiavam-se, e ele
ia movendo-se cada vez mais rápido, de modo que já não
era visto como um conjunto de três linhas. Em seu lugar
surgia a imagem de um círculo – e não havia mais polos
nem vértice.
Restava, então, perceber o significado do centro do
círculo. Esta é a prova dos discípulos de hoje.
* * *
No decorrer da evolução, as etapas em que prepondera a polaridade masculina da energia alternam-se com
aquelas em que prepondera a polaridade feminina. Essas
polaridades, que no início se antagonizam e interligam
sem, todavia, se unificarem atingindo o equilíbrio, devem, em fases mais avançadas, compor um circuito energético que não vibre entre dois polos, mas ascenda a um
ponto superior, de neutralidade.
12 Fogos: Enegias que vivificam a matéria dos diversos níveis de existência.
Distinguem-se como: fogo cósmico, que atua por meio da irradiação e é característico do nível monádico (nível onde transcorre a existência do núcleo cósmico do
homem, a mônada); fogo elétrico ou solar, que atua por meio do campo de tensão
criado a partir dos polos opostos e está especialmente presente nos níveis intuitivo
e espiritual; fogo fricativo, que atua por meio do atrito e qualifica os níveis materiais de vida.
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Essa evolução dá-se em muitos setores da vida. Leva
o ser humano, após miríades de experiências com polaridades manifestadas como características sexuais, à
androginia, que difere do hermafroditismo, sendo este
último uma condição em que se cultivam simultaneamente as duas polaridades. Um ser andrógino tem-nas
sintetizadas; é a neutralidade, e não a soma das polaridades o que prevalece nele.
Todos os discípulos da senda iniciática dirigem-se
naturalmente à neutralidade; portanto, direta ou indiretamente, são levados a transcender as forças da dicotomia, dos instintos sexuais e seus apetites. Para não
se deixarem envolver pelas solicitações do mundo concreto, ainda polarizado no âmbito sexual, é necessário
terem clareza da própria meta.
A energia que no passado operava de modo peculiar
sobre os postulantes às iniciações, despertando neles a
abertura à neutralidade, tinha como símbolo o número
3. Do ponto de vista das polaridades, o número 3 oferece
grande impulso à ascensão – e esta é uma importante
chave.
Nos neófitos, o número 1 desperta maior ênfase de
um ou de outro polo da energia, pois sínteses interiores
ainda não ocorreram. O 2 leva-os ao envolvimento com
os polos, que tanto pode resultar em liberação e elevação,
quanto numa trama ilusória que prende a consciência. É
no 3 que os polos se dissolvem num conjunto mais amplo.
Todavia, existem estados ainda mais sublimes que
o expresso pela neutralidade de conjunturas ternárias.
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* * *
As figuras geométricas expressam as energias dos
símbolos numéricos e são condensados de leis que, vistas sob a luz iniciática, podem conduzir a consciência à
sua realidade profunda.
Quando um simples ponto se manifesta no vazio,
introduz ali uma vastidão de significados; qualifica esferas de existência e insere nelas um universo de energias e estados vibratórios. Portanto, penetrar o mundo
dos símbolos é também permitir que surjam na própria
consciência os significados que eles custodiam.
É notável a diferença do que é inspirado ao ser quando ele está diante de uma reta, de um triângulo, de um
círculo ou de outros símbolos que guardam impulsos
interiores potentes13. O que é despertado nele diz respeito à energia que esses símbolos canalizam; no entanto,
depende também do nível em que a sua consciência se
encontra polarizada. Um indivíduo cuja existência gravite em torno de gratificações sensoriais pode encontrar,
até mesmo nas figuras geométricas e nos números, elementos que o estimulem às mais densas sensações. Daí
ser infrutífero o trabalho de se revelarem chaves subjetivas aos que estejam enfocados em movimentos externos.
A importância de manter a consciência do ser humano voltada para realidades abstratas, simbólicas e elevadas
foi reconhecida por civilizações do passado. Por meio dessa sintonia ele pode vir a perceber os padrões arquetípicos
13 Vide BASES DO MUNDO ARDENTE, do mesmo autor, Editora Pensamento.
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que deve manifestar. Governantes, religiosos e cientistas –
quando autênticos – teriam papel fundamental no estabelecimento dessa sintonia na humanidade em geral, pois, na
estrutura hierárquica de uma civilização ocupam posições
em que podem exercer grande influência sobre os demais.
Esses princípios com o tempo se degeneraram, ainda que
tenham sido observados pelos egípcios, por culturas antigas da América e por outras civilizações que floresceram
no Oriente de outrora – povos que tinham chegado a um
grau de lucidez hoje raramente encontrado.
Na Terra, inúmeras lutas dizimam os povos, e a
identificação com nacionalidades, somada ao sentido de
posse, divide os homens; no entanto, de certa maneira,
esta humanidade constitui um só grupo. Os meios de
comunicação, mesmo que em parte estejam corrompidos, trouxeram benefícios, auxiliando na criação de uma
unidade em todo o planeta. Se por um lado essa situação
facilita a disseminação de estímulos nocivos, pode, por
outro, favorecer a irradiação de energias superiores para
um grande contingente de seres.
Começa a haver hoje uma abertura na vida terrestre
de superfície, a fim de resgatarem-se os seres que possam acolher estímulos evolutivos. Essa oportunidade,
que também se revela na manifestação de determinadas obras espirituais no plano físico, era facultativa. Sua
oferta pôde consumar-se pela Graça das Hierarquias e
pela resposta positiva de alguns seres humanos, resposta
que muitas vezes é dada mais como apelo interno do que
como ação exteriorizada.
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Não se pode mensurar superficialmente o que uma
verdadeira aspiração desencadeia. Quando um ser, ao
entrar em contato com um impulso evolutivo, diz sim e,
ainda que por instantes, oferta-se de corpo e alma ao que
esse impulso lhe indica, dão-se grandes deslocamentos
energéticos nos planos subjetivos. Além disso, o que é
emanado pela aspiração auxilia a consciência a encontrar sua sintonia com os mundos internos, criando nela
um ambiente receptivo e ao mesmo tempo dinâmico. O
trabalho transformador é fruto da sintonia do ser com a
fonte de vida que o move. O fervor queima obstáculos à
ascensão, e, por meio dele, em poucos segundos ocorre o
que, de outro modo, demandaria extensos períodos para
consumar-se. Os símbolos podem desempenhar papel
fundamental em todo esse processo.
* * *
Quando um homem avança além da média alcançada pelos demais, recebe atenção especial por parte dos
instrutores internos e a ele são canalizados ensinamentos específicos para o seu processo de desenvolvimento.
Porém, quando se trata de formar as bases para a evolução de todo um reino da Natureza, os casos isolados
passam a ter importância secundária. Por isso, para ser
efetiva, a colaboração com a evolução humana não pode
restringir-se apenas a indivíduos.
Grande parte dos que estão hoje aparentemente encarregados de conduzir a humanidade nos planos externos está iludida pelas forças materiais; em vez de propi42

ciar condições para que ela amplie seus valores, instiga
seus apetites instintivos, egoístas e efêmeros, valendo-se
para isso de enganosos recursos. Tão densas são as condições desta humanidade, que se pode considerar um
milagre que alguns consigam desvencilhar-se do jogo de
forças obscuras no qual a maioria permanece envolvida.
De todos os lados, continuamente emergem solicitações
para que o ser se entregue a uma vida controlada por
falsos valores, que pouco considera o bem geral. A deterioração que se observa no meio ambiente é um exemplo
claro desse fato.
A desconsideração completa pelo que o cerca e pelos seus semelhantes e a tendência a agir para obter tão
somente resultados práticos, imediatistas – que não levam em conta o equilíbrio universal – estão presentes
no homem comum e são também um reflexo da postura
de muitos dos que ocupam posições de controle e de decisão. Estes, em vez de usarem os recursos disponíveis
em prol do Plano Evolutivo, deixam-se corromper pelas
forças negativas. Todavia, não se pode dizer que sejam
os culpados, pois todos os seres humanos têm participação nesse calamitoso estado de coisas. Há sempre um
passo evolutivo a ser dado e, em qualquer circunstância, uma transformação – por mínima que seja – pode
ser assumida. Cada um que posterga esse passo agrava
ainda mais a situação planetária, bem como o desenlace
desta civilização.
Não raro é o uso do livre-arbítrio que retira o homem de uma condição evolutiva. Para equilibrar atos
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equivocados é preciso abdicar de escolhas pessoais e
deixar que a energia trabalhe silenciosamente o próprio
ser, fazendo ajustes internos que o colocam em planos de
maior liberdade, onde forças materiais têm pouco acesso
e onde ele pode encontrar o auxílio necessário para o
seu avanço espiritual.
Nestes tempos, já se pode perceber a aproximação de
um novo ciclo, e os descaminhos atuais serão superados
para que uma lei superior se implante e a ordem cósmica
possa exprimir-se na superfície deste pequeno planeta.
As marcas dos enganos cometidos ficarão gravadas –
não como um incentivo à dor ou à autorreprovação, mas
como um sinal de que quando a sabedoria interna não
é acolhida, não se consegue ir além do âmbito das forças materiais. Esse manancial de elevação sempre esteve
acessível ao homem, mas é preciso diligentemente buscá-lo. Os símbolos são um dos portais para ele, e por isso
sempre foram importantes nos ensinamentos iniciáticos.
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O SONHO COM
A Á R V O R E D E D AV I D

De modo geral pode-se considerar que, nestes tempos, a formação daqueles que ingressaram no caminho
interior transcorre numa dinâmica especial, que os leva
a polarizarem-se nos mundos internos. Não apenas indivíduos isolados, mas grupos estão sendo estimulados
por energias potentes, cuja atuação não é limitada por
situações externas. A partir de diferentes fontes, importantes impulsos estão sendo transmitidos aos planos
materiais, possibilitando que cada ser, no ponto evolutivo em que se encontra, receba auxílios fundamentais
para o próprio desenvolvimento.
Dentre esses impulsos que hoje permeiam a vida
material da Terra e dos seres que nela evoluem, os principais são14:
Impulsos da alma15
14 Com base em informações apresentadas no livro NISKALKAT (Uma mensagem para os tempos de emergência), do mesmo autor, Editora Pensamento.
15 Alma: Núcleo de consciência do homem que estimula a sua liberação dos
vínculos mais densos. Está polarizada em planos superiores ao da mente concreta,
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O contato com a alma, que em épocas passadas requeria condições especiais, pode dar-se agora naturalmente quando o ser se deixa permear pelas vibrações de
níveis supramentais. Essa facilitação decorre de o corpo
causal, o envoltório da alma, estar mais desenvolvido
e atuante, tendo maior penetração na vida externa dos
que aspiram a atingir níveis vibratórios mais elevados.
Impulsos da mônada
Se a essência cósmica do homem, a mônada, se torna sensível às correntes energéticas que a atraem para
seu destino imaterial, o corpo monádico adquire maior
tenacidade e coesão, convertendo-se num instrumento
mais efetivo na canalização de vibrações sutis aos planos
materiais.
A ação da mônada sobre a realidade externa do ser
rompe barreiras que se opõem à liberação da luz. Os
que acolhem esses impulsos têm a vida transformada de
imediato.
Impulsos do grupo interno
Os avanços dos núcleos profundos do ser no trajeto evolutivo são facilitados se tais núcleos, como serviço,
projetam a própria energia no mundo concreto, ampliando assim a base que os sustenta para erguerem-se a patamares mais elevados. Dessa maneira, o indivíduo toma
consciência das redes existentes nos planos internos e
reconhece sua participação nelas. Os conjuntos de almas
e canaliza aos corpos materiais do ser a luz intuitiva e espiritual. Vide O NASCIMENTO DA HUMANIDADE FUTURA, do mesmo autor, Editora Pensamento.
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que formam as redes que atuam no nível causal16 são denominados grupos internos, e os impulsos que provêm
desses grupos concedem ao ser a energia que lhe permite
executar sua parcela no Plano Evolutivo.
Impulsos dos instrutores internos
A formação individual, nos vários níveis em que
transcorre, é assistida por consciências que já transcenderam os estágios nos quais se encontram os seres que
por elas passam. Essas consciências irradiam os estímulos necessários para que essa formação se realize dentro
de leis espirituais e siga o caminho mais breve.
Os impulsos emanados pelos instrutores internos são
sempre acolhidos nos núcleos do ser que estão desvinculados do livre-arbítrio, ao passo que normalmente outra
é a situação dos núcleos materiais, que raramente têm
abertura à vida invisível. Todavia, quando há neles afinidade com valores verdadeiros, maior é a receptividade.
Impulsos das Hierarquias
Atualmente, o trabalho das Hierarquias sobre um
ser realiza-se em planos superiores ao causal. Fortalecendo núcleos mais profundos, elas atraem a sua consciência externa para esferas libertas de forças retrógradas. Preparam-no, desse modo, para executar tarefas em
prol do bem universal.
Às vezes as Hierarquias fazem o papel dos instrutores internos. Mas, enquanto um instrutor interno pode
16 Nível Causal: Nível em que a alma se polariza. Dependendo do grau evolutivo do ser, esse nível pode estar mais próximo de vibrações mentais abstratas ou de
vibrações puramente intuitivas. Vide página 101.
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ser uma consciência que ainda se exprime como um ente
individualizado, uma Hierarquia é a síntese de uma meta evolutiva, e manifesta-se por intermédio de diversas
consciências que já se libertaram do âmbito individual e
comungam com energias oniscientes e onipresentes.
Impulsos dos Espelhos17 dos centros planetários e de
fontes mais elevadas
A interação com os impulsos transmitidos pelos Espelhos dos centros planetários ou por fontes mais elevadas depende do preparo interior do ser para contatar as
faixas vibratórias onde esses impulsos circulam e também da necessidade de eles chegarem à sua aura.
As energias irradiadas por esses Espelhos abrangem
desde estímulos à formação interior de indivíduos até
vibrações das quais depende o equilíbrio cósmico da
Terra. Os estímulos que se destinam à formação interna
podem ser absorvidos diretamente pelo ser se seus canais de contato já estiverem preparados para isso, mas
em geral contam com a intermediação dos instrutores.
Já as vibrações ligadas a tarefas mais amplas só lhe são
acessíveis quando ele deve participar de sua execução.
A transmissão dos impulsos provindos de fontes
mais potentes e profundas segue leis precisas, e observa rigorosamente o correto fluxo da energia, evitando
17 Espelhos: Núcleos de energia que formam o sistema de comunicação cósmica;
captam e transmitem vibrações superiores, interligando internamente vários pontos
do universo. Tanto um ser humano como uma galáxia podem atuar como Espelho. É conhecido o fato de nos antigos mosteiros Tibetanos terem existido seres que
realizavam esse importante trabalho. Vide HISTÓRIA ESCRITA NOS ESPELHOS
(Princípios de Comunicação Cósmica), do mesmo autor, Editora Pensamento.
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desgastes e extravios. A interação consciente de um ser
com esses impulsos está ligada a uma necessidade do
seu próprio processo evolutivo ou de se acrescentar uma
qualidade energética específica indispensável ao grupo
do qual faz parte. Quanto mais desapegado de conceitos
e despojado de expectativas estiver, mais sua consciência
estará integrada ao imaterial e aberta a essas correntes
de energias sutis. Um texto egípcio que contém instruções iniciáticas18 diz que ao discípulo, o ser que à maioria é inaparente, revelar-se-á como o real. Tudo o que
é aparente foi engendrado, e um dia se dissipa. Mas o
inaparente existe sempre, é eterno e é ele que faz surgir
todas as coisas; mesmo invisível, existe infinitamente.
* * *
Quando o discípulo reconhece que uma vida encarnada não é mais do que um breve segundo da existência
total, aquilo que ele pretende alcançar como realização
externa imediata é redimensionado, e um amplo universo, isento de parâmetros restritos, desvela-se-lhe silenciosamente.
É muito importante que nessas fases ele não ponha
obstáculos ao processo sagrado que o espírito19 tenta
realizar por intermédio dos seus corpos. São raros os
que podem fundir em si mesmos a forma e a não forma,
18 Trata-se de instruções de Hermes e Toth.
19 Espírito: Também denominado mônada, é um dos vórtices que pulsa no
âmago do ser. Custodia o ingresso do homem na vida cósmica e detém importantes chaves para sua realização interior.
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de modo a estar além dos estados de diversidade, a penetrar a unidade, onde classificações inexistem.
Os que estão sintonizados com esse processo devem
encontrar um novo eixo de alinhamento e permitir que
a própria consciência transcenda os planos já conhecidos. No caso dos que já superaram aspectos individuais
e se deixaram absorver na consciência grupal, o passo
imediato é abrirem-se para a consciência planetária; de
modo oculto e silencioso, viverem integrados às energias que sustêm a vida de reinos, povos e elementos que
evoluem na Terra. É esse o caminho para conhecerem
a irradiação dos novos tempos e deixarem-se permear
por ela. É também esse o caminho para interagirem
com a Hierarquia de maneira fluida e contínua.
Imbuir-se do estímulo que move as consciências
ao serviço planetário e unir-se à meta da Hierarquia é
aproximar-se das suas tarefas, é ser capaz de não ignorar
a dor dos que são esmagados pela violência das forças
materiais desta civilização. Se há como auxiliar na dissolução desse mal, que isso esteja plenamente assumido
e concretizado. É necessário que o indivíduo atinja certo grau de libertação interna para servir dessa maneira.
Enquanto estiver ao sabor das forças que assolam a vida
humana, não poderá ser um instrumento de redenção.
Quando indivíduos ou grupos percebem essa necessidade e têm a oportunidade de estar apartados dos
pontos onde a brutalidade da vida mundana é normal,
devem reconhecê-la como uma dádiva. Não para se considerarem escolhidos e protegidos, mas para que deem
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condições de em si fortalecerem-se as energias capazes
de equilibrar uma parte da degeneração geral. Neste momento, todos os que podem ir além da busca de
realizações pessoais deveriam abrir-se a âmbitos mais
abrangentes, pois é premente a consumação desse passo.
* * *
A verdade, para ser de fato conhecida, deve penetrar a consciência numa profundidade tal que a separação entre elas deixe de existir. Enquanto houver um
observador, um buscador, haverá uma dicotomia: o que
observa e o que é observado, o que busca e o que é buscado. A verdade, todavia, revela-se em plenitude apenas
quando a unidade é alcançada.
O sentido do eu é a raiz de todas as ilusões que turvam a vida humana. A partir da formação desse sentido
surgem, para a consciência, o "eu" e o "não eu". Ocorre
uma cisão aparente entre expressão e essência, entre forma e energia.
Transcender esse estado é fundamental para todo
aquele que assume a trajetória evolutiva, e o passo inicial
nessa direção está calcado na entrega do livre-arbítrio. É
preciso refletir cuidadosamente sobre esse ponto, pois à
medida que se avança no caminho ascensional, esse sentido do eu torna-se mais sutil e reaparece como se fosse
espiritualidade.
* * *
A necessidade de transcender os aspectos do ego para
que o ensinamento interno possa conduzir livremente o
ser foi trazida a um estudante por meio de um sonho, no
51

qual lhe era mostrado um símbolo, a árvore de David, que
sintetizava as qualidades que seus núcleos internos buscavam alcançar. No sonho, esse símbolo fora percebido
também por um conhecido, que se prontificou a gravá-lo
no braço do estudante, como uma oferta para que a energia contida na imagem penetrasse os planos materiais. Só
que ao desenhá-lo fez, na realidade, uma "interpretação
do símbolo", deixando-lhe estampada no braço uma imagem distorcida, que não podia ser apagada. Ao despertar,
o estudante tinha essa vivência bem nítida na mente.
A árvore de David simboliza, nesse contexto, a
consagração do ser. Ela pode exprimir energias de níveis distintos, assumindo formas diferentes20:
Árvore com sete ramos:
símbolo da ascensão no
mundo material

Árvore com cinco ramos:
símbolo iniciático

20 Penetrando os significados da árvore de David, podemos
descobrir também que em níveis profundos ela tem uma ligação
com o círculo. Se interligarmos as extremidades dos ramos da árvore, teremos um arco de círculo cuja dimensão inclui a árvore como um todo e sintetiza alguns dos seus apectos.

52

Quando esse símbolo é apresentado como uma árvore com cinco ramos, ele vela três gradações energéticas nas quais importantes iniciações se passam:
• a vida causal, representada pelos ramos inferiores da árvore, nos quais os extremos estão ainda
muito dissociados, demonstrando a considerável
possibilidade de envolvimento com forças opostas, com situações contraditórias;
• a vida monádica, representada pelos ramos médios da árvore, que têm os extremos mais próximos, revelando maior capacidade de percepção e
manifestação da unidade;
• a vida do Regente-Avatar, representada pelo ramo
vertical que fica no topo da árvore, vida na qual a
unidade prevalece.
Os degraus da escalada ascensional interna, que se
dá em níveis intocáveis pelas forças materiais, são bem
nítidos nesse símbolo, e dele emana também uma energia que exprime a atitude de abertura a uma realidade
maior, atitude que é natural nos que se acercam dos portais iniciáticos.
Essa árvore, com cinco ramos, transmite um impulso positivo, masculino, de verticalização. Já na árvore
com sete ramos está implícita uma qualidade de abundância, um poder sobre a matéria o qual a torna profícua, exuberante e dadivosa; irradia, portanto, uma energia feminina, que induz ao relacionamento horizontal,
com os mundos concretos. Sob uma perspectiva astro53

lógica, da árvore com cinco ramos emanam características solares, e da com sete ramos, características lunares.
Na árvore com sete ramos, em vez de três níveis de
energia existem quatro. Assim, mudando-se de uma forma para a outra, passa-se de uma relação ternária para
uma quaternária, o que de certa maneira significa descer
do plano espiritual ao material. Se por um lado o padrão
ternário veicula um estímulo à ascensão, no qual a dualidade é transcendida, por outro, o padrão quaternário,
se representado pelo quadrado, exprime um equilíbrio
de forças que atuam horizontal e verticalmente, mas em
que a dualidade subsiste.
A respeito disso, podemos dizer que a constituição
do homem no universo físico cósmico pode ser representada por:
Triângulo:
vórtice espiritual

Quadrado:
vórtice material

No sonho do estudante, o símbolo foi interpretado
e, em lugar da pura energia de um arquétipo interno,
foi gravada uma criação mental e, como toda criação
mental, não conseguiu expressar uma ideia completa e
fiel à essência. Torna-se claro por essa experiência que
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deturpações surgem quando se tenta imprimir na matéria uma energia arquetípica interior.
Nesse sonho há um alerta evidente sobre isso, ressaltando os desvios advindos de se tentar, por motivos
humanos, manifestar um estado que é para ser cultivado
e reverenciado internamente. Forçar a concretização de
um arquétipo equivale a profanar uma energia sagrada,
e, quando isso ocorre, é necessário bastante tempo para
se restabelecer o equilíbrio.
A que se deve consagrar a vida? Que nível se deve
focalizar para essa consagração? Aprofundando-se nessas questões, pode-se permitir que as energias supranaturais encontrem menos empecilhos para chegar à consciência externa do ser.
A tendência humana a querer concretizar obras provoca a ânsia de tentar materializar os símbolos, quando na verdade o que as vibrações dos símbolos muitas
vezes procuram é tão somente incutir certa pulsação
na vida do ser e do planeta. Um símbolo que veicula
energias espirituais é como o som emitido por espíritos
criadores, e a consciência humana que o percebe tem de
primeiramente deixar-se permear por elas. A materialização dessas energias, se necessária, ocorre de modo
correto quando a interação do ser com a fonte que as
irradia chega a graus elevados. Com a sintonia assim
estabelecida, formam-se naturalmente as estruturas relacionadas a elas.
Nesse sonho há um ensinamento adequado para
o período atual, em que a consciência humana se es55

tá abrindo ao contato com realidades mais abstratas e
com estímulos arquetípicos por meio de símbolos. Ele
nos exorta a ir ao encontro das fontes de irradiação do
sagrado sem querer, humanamente, limitá-lo a formas
concretas e densas.
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A LEI DE C A DA
MOMENTO

Muitos se perguntam que podem fazer para chegar
efetivamente ao contato com os mundos sutis, com os
seres que neles habitam e com a Hierarquia planetária.
A resposta a isso foi dada em todos os tempos, de inúmeras maneiras, e não há quem não a tenha recebido,
pois ecoou até nos mais recônditos rincões da Terra. Porém, como afirma ser necessário que o indivíduo abra
mão do próprio ego, poucos aderem à senda indicada.
É sabido que os membros da Escola Pitagórica, em
Crotona, na Antiguidade, tinham como um de seus votos não usar para fins de sobrevivência o conhecimento
que por vias internas lhes era confiado. Sua reverência
diante do que lhes era revelado em vivências subjetivas
contribuía para que não houvesse obstáculos à comunhão com as fontes imateriais do ensinamento.
A partir do impulso dado por essa Escola, leis algébricas e geométricas foram formuladas, e com base
nelas o ser humano pôde compreender certos mistérios
da vida interna e externa. Há, porém, uma diferença
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fundamental entre o contato com essas leis como eram
então apresentadas e o que ocorre hoje nas instituições
de ensino tradicionais: no primeiro caso, a ênfase era colocada em significados que poderiam conduzir a consciência a níveis de energia elevados, a esferas de existência de grande poder transformador, ao passo que o
ensino moderno transmite essas leis como fatos estéreis,
que muitas vezes contribuem para um ainda maior condicionamento do ser.
Descobrir, por exemplo, a relação existente entre os
parâmetros de um círculo e os de um quadrado abria
amplos horizontes na consciência de um discípulo, já
que ela representa os caminhos que unificam a perfeição
e o equilíbrio na forma, simbolizados pelo quadrado,
com a abstração no vazio, prenunciada pelo círculo. Os
números e caracteres que exprimiam essa relação eram
vistos, pois, como manifestações de energias, pelas quais
a consciência nutria gratidão fervorosa.
Por essa atitude perante a instrução naqueles tempos remotos, um novo universo pôde aproximar-se da
consciência humana, um universo vivo, repleto de mistérios que estimulavam o ser a ir cada vez mais fundo
em busca da verdade, da sabedoria e da luz, de modo a
torná-las reais também na vida material.
Mas, apesar de isso já ter sido vivido na face da Terra, hoje a maioria rejeita a evolução no seu sentido interno; e os homens, assim como no passado destruíram a
Escola Pitagórica e assassinaram seus integrantes, tentam hoje destruir as sementes de sabedoria que trazem
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no próprio interior, ignoram os sinais que delas provêm
e renegam o despertar para uma realidade maior. Em
consequência disso, por mais de dois mil anos vários setores da ciência e da vida em geral permaneceram estagnados, limitados ao que foi desenvolvido naquela época.
Por enfocar excessivamente a forma e desligar-se da
essência, a consciência humana perdeu as chaves para o
contato com as fontes inspiradoras e reveladoras de leis
universais e, dessa maneira, as escolas tornaram-se meras instituições. Intenso é o trabalho desenvolvido nos
níveis internos do planeta para que essa situação se modifique e o homem moderno possa ver além do véu das
ilusões materiais. Assim, em vez de prender-se às aparências, ele encontrará, também nas formas, expressões
da essência única que alenta toda a vida manifestada.
As portas internas estão abertas desde sempre. Mas,
para que mudanças externas sejam desencadeadas, é imprescindível a adesão do eu consciente ao que é realmente evolutivo. Somente a partir daí energias suprafísicas
podem atuar de modo mais livre.
Só quando o indivíduo atinge um grau suficientemente elevado de dissolução de vínculos e apegos, só
quando se desidentifica do mundo externo, é que Hierarquias mais potentes podem promover verdadeiras transformações em seus núcleos materiais. Essas transformações não se realizam em fases probatórias ou preparatórias do seu caminho espiritual; ocorrem quando certas
decisões já foram tomadas e ele não tem mais condições
de retroceder à vida comum da maioria dos homens.
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A dissolução dos vínculos com forças materiais é básico para que se possa de fato servir nos planos internos
e externos da existência. Sem estar desidentificado do
mundo das aparências, não se atinge a neutralidade requerida para perceber acertadamente o que deve ser feito
a cada momento. Para ajudar a evolução da humanidade
é preciso estar impassível, não se envolver com as situações desarmoniosas tão frequentes na vida terrestre.
* * *
Na área onde havia aquele Templo existiam outras
construções, cujas linhas arquitetônicas eram inspiradas
em leis cosmogônicas e evolutivas. Embora estivessem
ali havia certo tempo, alguns discípulos não percebiam
as nuanças sutis do local, como por exemplo o significado das suas formas e cores – o que é normal nas fases
iniciais do processo de formação interior.
Circundando um pátio central de uma das construções, encontravam-se os setores onde se desenvolviam
atividades práticas e internas. Do andar superior, percebia-se com maior clareza que na base desse pátio havia
dois retângulos – um horizontal e outro vertical – que
se cruzavam, e via-se com nitidez o quadrado perfeito
formado pela interseção deles.
A harmoniosa gradação dos tons das pedras em todos os trechos do pátio e a equilibrada disposição das
plantas nele colocadas tinham uma ordem e exatidão
que a vida material raramente exprime. Era um padrão
que não pertencia à mentalidade convencional. Após
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dias e dias naquele sagrado local, o discípulo chegava
por fim a perceber que esse padrão não se restringia só
à existência de linhas perfeitas e tons bem combinados,
e constatava a presença de algo cuja essência é a mesma
que leva as estrelas a viajarem pelo universo em trajetórias precisas e bem delineadas. Quando essa percepção brotava do seu interior, os instrutores podiam então
colaborar mais diretamente com o desenvolvimento de
sua consciência e, com extrema delicadeza, estimulavam-no a encontrar em si próprio a sintonia com leis
universais.
Num momento oportuno, em frente ao pátio de onde tantos impulsos suprafísicos se irradiavam, os instrutores sugeriam ao discípulo: "Observa as leis do universo. Há as que te ditam 'dedica-te às atividades materiais'
e há as que te ditam 'dedica-te ao espírito'. Ambas são
verdadeiras; todavia, em cada circunstância apenas uma
exprime o propósito da evolução. O destino do homem é
reconhecê-la e atuar em consonância com ela".
Tudo ali contribuía para que se chegasse a um grau
de alinhamento interno que permitisse perceber a correta atitude a ser tomada em cada momento. Esse conhecimento é um atributo dos núcleos de consciência profundos do ser. Por isso, a vida naquele local fundamentava-se em parâmetros que favoreciam o contato com eles.
A mente envolvida com o desenrolar externo da vida
não tem condições de obter a chave evolutiva das situações que se lhe apresentam. Pode, com base em vivências passadas ou em informações absorvidas de outrem,
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ponderar sobre o que é mais acertado, mas não se tem
segurança de que suas escolhas sejam de fato corretas.
O treinamento da mente para aperfeiçoar o discernimento é valioso, mas a evolução do homem se estancaria se ele não superasse o nível mental, permanecendo então circunscrito às forças do mundo externo. É a
abertura a planos internos e elevados que predispõe a
consciência ao contato com a realidade implícita em cada instante vivido.
***
Diante das rochas que, compondo uma cruz, pareciam talhadas especialmente para estar naquele pátio, o
discípulo percebia que certos desenvolvimentos requerem longos ciclos para consumar-se. Por meio da harmonia das hastes daquela cruz, a vida interna parecia
falar-lhe, e ele via que esses desenvolvimentos, como
uma obra que a vida vai construindo, passam por fases;
via também que cada um dos componentes dessa obra
tem de ser descoberto, preparado e integrado ao conjunto. Era depois levado a constatar que, quando os núcleos
internos principiam a tocar a consciência material, a lei
evolutiva regente desses desenvolvimentos pode exprimir-se com maior facilidade.
Sabe-se que nas fases iniciais desse processo o poder da vida interior empenha-se em manter o aspirante
estável em direção à meta, o que é grandemente facilitado quando há, de sua parte, receptividade para isso.
No dia a dia da humanidade terrestre, porém, a situação
é outra. Raros são os casos em que a consciência exter62

na consegue manter uma sintonia que lhe permita saber
como deve responder às solicitações que lhe chegam. O
envolvimento com a rotina humana, em que forças anuviadoras preponderam, impede-a de enxergar o caminho ascendente, e assim em geral ela se move de modo
equivocado.
Inúmeros são os obstáculos presentes nos planos
concretos. Cada vez que a voz pessoal prevalece sobre
a espiritual, essa sintonia se dissolve, deixando o ser ao
sabor de forças que nada têm a ver com a meta superior
da existência. O universo interno é, todavia, livre de tais
deturpações. No início parece árduo o trabalho de encontrá-lo, mas só nele se pode colher verdadeiramente
a paz, a luz e a sabedoria que sustentam o equilíbrio da
vida externa.
Prosseguindo na direção apontada pela haste vertical daquela cruz, e com essas percepções avivadas em si,
o discípulo chegava a uma área do Templo onde havia
sucessivos arcos. Ali, novas revelações o aguardavam.
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U M V ÉU QUE SE ERGUE

Num tempo longínquo, porém acessível à percepção
intuitiva, tempo em que a vida que anima este sistema
solar se encontrava em uma fase já adiantada do seu primeiro ciclo de manifestação – anterior ao atual – e buscava aperfeiçoar seu controle sobre a atividade na forma
e sobre o fogo fricativo, uma parcela da humanidade
atingiu um estágio de desenvolvimento no qual um passo importante haveria de ser dado: penetrar patamares
superiores de consciência, relacionados especificamente
com o preparo do ciclo seguinte daquele universo, que
se desenvolveria sob a égide do Segundo Raio21, energia
bem diferente da que então estava regendo sua trajetória
evolutiva.
Contudo, alguns membros dessa parcela da humanidade que deveria ascender ao novo patamar negaram-se a abdicar do desenvolvimento material que tinham
atingido22. Devido a essa escolha de uns poucos, for21 Segundo Raio: Energia de amor-sabedoria.

22 Não se pode penetrar em um nível de consciência superior àquele no qual
se está polarizado, se não se abre mão dos aspectos pertinentes a este. No nível
superior, encontra-se aquilo a que se renunciou, porém sob outras vestes, mais
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mou-se uma cisão nos planos internos do reino humano, fato que se refletiu na presente expressão da humanidade deste sistema solar e deste planeta.
Após essa cisão, e consumado o primeiro ciclo de
manifestação do sistema solar, os seres mais evoluídos
do reino humano possibilitaram o surgimento de diversas correntes de vida que hoje constituem a humanidade
invisível de Vênus, do Sol e de Júpiter. Outro grupo de
seres, não tão adiantados, deu origem ao estado de consciência representado por Urano. Saturno recebeu predominantemente vidas imateriais provenientes de mundos
extrassolares, dando-se o mesmo com Mercúrio. A humanidade de Marte e a de Plutão, cujos estados de consciência são distintos do que impera na Terra, guardam,
todavia, um vínculo pretérito com a atual humanidade
terrestre, pois todas elas derivaram-se da parcela que se
manteve apegada ao avanço material alcançado.
De uma ramificação específica dessa parcela originaram-se os núcleos que na Terra constituíram os povos mais ligados ao materialismo, e de outra, ainda mais
primitiva, surgiram os seres que permaneceram exclusivamente voltados para a manipulação egoísta das forças
negativas. Estes últimos tornaram-se os chamados magos negros, presentes no planeta até hoje, tendo o plano
mental como principal campo de ação.
* * *
evoluídas, que melhor expressam a essência. Um nível de consciência abarca todos
os outros que lhe são inferiores, mas não pode incluir os mais avançados.

66

Pelo fato de a humanidade terrestre estar encarnada
em níveis materiais muito densos, fez-se necessário desenvolverem-se certos mecanismos, os sentidos corporais, que lhe proporcionassem maior acuidade cognitiva
externa e servissem também como base para o despertar de atributos internos latentes. No entanto, devido às
opções dos homens ao longo dos ciclos, esses sentidos
foram paulatinamente degradados e embrutecidos, chegando ao ponto atual, em que a maioria dos seres tem
suas potencialidades embotadas. Ainda assim, o despertar para um estado de interiorização é hoje possível aos
indivíduos que sinceramente se dedicam ao caminho
espiritual, propiciando-lhes um vínculo mais evidente
com energias positivas e reequilibradoras.
Pode-se dizer que o homem moderno passa pela vida sem realmente percebê-la. Tomem-se como exemplo
as pessoas que vivem em áreas de alta poluição atmosférica, como os complexos industriais e as grandes metrópoles, que afirmam que com o tempo não sentem mais
o mau odor no ar, e deixam de incomodar-se com a irritação nos olhos. Devido a esse acomodamento gradual,
processos de degeneração física vão-se tornando crônicos, e o desenvolvimento superior dos sentidos externos
e internos vai sendo cerceado.
Por pautar a vida na ação imediatista, tendo em vista apenas o bem-estar pessoal, grande parte dos homens
não consegue captar o que realmente se passa dentro de
si e à sua volta. Podem estar num ambiente que nos planos sutis seja um potente dínamo de energias cósmicas,
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mas tampouco dão-se conta desses aspectos impalpáveis.
Por não se encontrarem em sintonia com a frequência
por elas emitida, não se deixam tocar conscientemente
por suas irradiações.
O afinamento da capacidade de interagir de modo
lúcido com essas vibrações pode ser comparado à sintonização de um aparelho de rádio: para receber determinados sinais é preciso que esteja na frequência correta.
Como pode um indivíduo contatar esferas de vida divina, se restringe sua realização ao âmbito humano, focalizando prioritariamente a si mesmo e seus ideais? Por
isso, o trabalho evolutivo autêntico visa ao alinhamento
da consciência com valores transcendentes.
Todavia, deve-se lembrar que, do mesmo modo que
os aparelhos de rádio podem ser sintonizados em diferentes frequências, a consciência pode mudar de sintonia e
contatar fontes que transmitam estímulos mais elevados.
É a atração dos núcleos internos, polarizados em planos
superiores, que promove essa mudança. Quando ocorre,
a consciência fica diante de uma prova: pode integrar-se
à vibração que lhe está sendo revelada, ou permanecer na
frequência antiga. Os auxílios para evoluir são sempre
ofertados, mas cabe ao eu consciente aceitá-los ou não.
* * *
No longo caminho para o Templo, um grande arco
sobre o portal maior destacava-se dos demais, irradiando sublime poder. Cada um dos múltiplos arcos daquele
caminho parecia guardar facetas da existência a serem
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descobertas pelo discípulo. Permanecendo quieto diante daqueles portais, do seu interior emergiam as palavras: "Do mais amplo vem o sinal, nele está o padrão".
Realmente, todos os arcos pareciam provir do maior,
pareciam ter sido gerados conforme o molde definido
por ele.
Em certas épocas, ventos fortes faziam compactas
nuvens de poeira erguerem-se do solo, turvando os arcos menores. Quando a luz do sol chegava aos portais,
os mais altos eram logo tocados pela claridade; os mais
baixos, porém, cobertos com densa camada de pó, dificilmente eram iluminados. Findo aquele ciclo de vendavais, todavia, a atmosfera era limpa e a luz voltava a incidir livremente sobre todos os arcos. A vida falava desse
modo ao discípulo, por meio desses símbolos, revelando-lhe que os núcleos de consciência do ser, assim como
os arcos, abarcam várias dimensões, projetam suas energias em ciclos de amplitudes diversas e estão sujeitos, em
diferentes graus, à influência de fatores externos.
O propósito dos núcleos mais abrangentes determina passos que repercutem em etapas mais amplas da
vida de um indivíduo. Seu destino é captado por esses
núcleos, já que estão mais próximos das fontes cósmicas
que ditam o traçado dos caminhos de cada ser. A consciência material, a princípio, não vê o plano que deve desenvolver através dos ciclos, pois apenas percebe os fatos
momento por momento, e raramente consegue divisar
o fio que os une, que conduz a evolução para um ponto
predeterminado em níveis profundos. Contudo, à me69

dida que contata os núcleos internos, a ela esse destino
vai-se dando gradualmente a conhecer.
Mas, além das grandes metas que a essência do ser
define para sua existência, há ciclos menores a serem
cumpridos, ciclos relativos à vida cotidiana. Se a ordem
universal fosse plenamente manifestada na matéria, eles
poderiam ser conduzidos pelo eu consciente em sintonia
com a lei, da mesma maneira que a meta de ciclos mais
amplos se realiza a partir da determinação dos núcleos
profundos. No entanto, com o burburinho característico
desta humanidade, o que em geral ocorre é que os "arcos
menores", por estarem encobertos pela poeira do mundo
material, não são iluminados.
Porém, é possível que um indivíduo cumpra a meta
evolutiva de sua encarnação, embora diante de várias circunstâncias tenha tomado atitudes equivocadas. É que o
"grande arco" permanece sempre claro e luminoso. Condições restritivas são superadas quando não se despreza
o conhecimento da lei, e não se negligenciam seus desígnios. A vida externa deve atingir uma vibração que a
faça transcender os ardis das forças dissuasivas. A possibilidade de chegar a níveis elevados de consciência não é
só uma promessa, mas uma realidade; e, quando eles são
buscados com firmeza e sinceridade, os resultados são
transformadores. Vale lembrar, porém, que para esses níveis não se podem levar os costumes desta humanidade.
A degradação da atual civilização, que se reflete
inclusive em enfermidades como a AIDS, é deplorável.
Após o ser humano entregar-se reiteradamente à própria
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satisfação, dele são retiradas as condições de superar o
que lhe extermina a vida. Fica ao sabor dos males sem
ter meios para combatê-los. Podemos dizer, usando palavras d'A Mãe23 quando se deparou com fatos semelhantes: "é uma realidade sórdida".
Nos níveis concretos, poucos, muito poucos, estão
livres dos reflexos da degradação material desta humanidade. Além disso, a maioria não está voltada para o que,
em seu interior, é imortal e incólume ao jogo das forças
degeneradoras. Todavia, todo esse processo está sendo
conduzido a um desfecho por uma potência superior.
Para alguém pouco experiente, pode ser alarmante constatar os sofrimentos da humanidade, como, por
exemplo, os que surgem como consequência da promiscuidade sexual, hoje tida como natural. Devido a esse
descontrole, certas moléstias proliferam, trazendo danos
irreparáveis. Algumas, apesar de consideradas pouco graves, afetam caracteres genéticos e se perpetuam por gerações. Além disso, para serem removidas do indivíduo
demandariam, em condições normais, de três a sete encarnações consecutivas com padrões de elevado grau de
pureza, o que na civilização atual não é fácil conseguir.
A eliminação dessas forças degeneradoras impregnadas na aura de um indivíduo é possível por meio
da implantação suprafísica de um novo código genéti23 A Mãe: Colaboradora de Sri Aurobindo, denominada Mãe por ser canal de
expressão da energia do Terceiro aspecto da Divindade, ou Divina Mãe. Uma das
mais signifivativas coletâneas de seus ensinamentos é L'AGENDA DE MÉRE, publicada pelo Institut de Recherches Evolutives, Paris.
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co24, mas, dependendo da proporção em que estejam
infiltradas, pode ser necessária também a destruição
dos antigos átomos permanentes dos corpos materiais
e a formação de novos.
* * *
Certa vez, estando quietos, observando o que se
passava em níveis internos, vimos, num só relance, um
grande espaço no âmbito deste sistema solar. Ressaltava a área à direita do Sol. O que nos era mostrado não
dizia respeito ao plano físico concreto, mas a um nível
próximo a ele. Como um facho energético, um impulso proveniente do Sol percorria essa área, e era acolhido
por um grande planeta que, a princípio invisível, surgiu
naquele instante numa órbita próxima à da Terra, porém
em escala vibratória mais elevada.
Os demais planetas e o Sol não eram vistos, mas estavam ali como um estado de ser. Ao mesmo tempo, chegavam-nos à consciência alguns dados sobre as Escolas
Internas25. Era delas a energia que animava esse quadro.
Soubemos então que, por instantes, um véu decisivo tinha sido levantado.
24 Novo código genético: Um novo código genético está sendo implantado nos
níveis internos dos seres que respondem a estímulos espirituais, Esse código, o
GNA, é constituído de genes que têm origem em planetas incorpóreos, livres de
agressividade e violência. Vide OS JARDINEIROS DO ESPAÇO, do mesmo autor,
Editora Pensamento.
25 Ressalva-se que as Escolas Internas existem hoje nos níveis supramentais
deste universo; diferem, portanto, dos Centros de Mistérios, núcleos que existiram
inclusive materializados na superfície do planeta em épocas passadas, conforme já
dissemos.
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PA R T E I I

ALÉM DO CÉU
E DA T E R R A

O I M PUL SO DA S
ESCOL AS INTER NAS

A essência vivificadora dos grupos internos gera,
continuamente, formações energéticas com base em padrões arquetípicos que cabem à humanidade manifestar.
Essas formações estão ligadas a Raios específicos, e muitos de seus impulsos evolutivos podem ser identificados
na história dos ciclos passados.
Consciências evoluídas, muitas das quais se tornaram conhecidas pela sua atuação em setores importantes
do viver humano, fazem-se presentes na órbita da Terra como decorrência da atividade interior de um desses
grupos ou de um conjunto deles. Há, também, atuações
silenciosas, invisíveis à percepção do ser humano não
iniciado, mas que repercutem profundamente no desenvolvimento planetário.
Os impulsos emanados desses grupos são de caráter espiritual, permeados por energias divinas. Porém,
nem sempre assumem vestes filosóficas ou religiosas. A
existência divina deve imbuir em si mesma tudo o que
existe, e elevá-lo. Por isso, principalmente nesta época, é
fundamental que o sentido de reverência ao sagrado seja
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despertado nos seres e esteja, de modo vivo, em todos os
seus atos. Esse sentido é fundamental para contatarem
níveis superiores de consciência, e requisito para ingressarem na aura dos grupos internos. Nasce da devoção
pura e da entrega à Vida Suprema, essência imanente no
cosmos inteiro e, ao mesmo tempo, transcendente, pois
é expressão d'Aquilo que não tem princípio nem fim.
Os ensinamentos hoje transmitidos por esses grupos
preparam a consciência humana para penetrar mundos
abstratos e contatar níveis em que podem receber, de
modo puro e direto, os benéficos influxos energéticos
das Escolas Internas. Essas Escolas são a fonte sustinente
desses grupos e, por sua vez, emanam do Coração do Sol.
Há 12 Escolas Internas ativas neste sistema solar.
Algumas delas têm ligação mais estreita com a Terra no
atual ciclo evolutivo:
• A Escola em Júpiter.
• A Escola em Urano.
• A Escola em Vênus.
• A Escola em Mercúrio.
• A Escola no Sol.
• A Escola em Saturno.
• A Escola da Flama Invisível
(sediada em um planeta não materializado).
• A Escola do Arco Transcendente
(sediada em esferas suprassolares).
O ingresso nessas Escolas é parte da vida da mônada
em âmbito solar, e pode ocorrer apenas quando certos
estágios nos grupos internos tenham sido completados.
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Dependendo do ciclo evolutivo no qual uma humanidade se encontre, diferentes âmbitos das Escolas Internas são percorridos pelas mônadas que a compõem. Como todo o universo, essas Escolas também evoluem, expressando cada vez mais intensamente o fogo essencial
que as anima. Assim sendo, os fatos até hoje revelados
ao homem terrestre acerca das Escolas Internas dizem
respeito ao relacionamento delas com os grupos internos
sediados na aura deste planeta, mas percepções distintas
seriam captadas se a referência estivesse situada na evolução da humanidade venusiana, jupiteriana ou outra.
A partir do momento que o ser é tocado por uma centelha emanada do seu âmago profundo, o Regente monádico, tem início um processo que o conduzirá pelos túneis
de luz dos grupos internos rumo aos vórtices ígneos das
Escolas Internas. Saber da existência dessas realidades – e
abrir-se a elas – prepara a construção de uma ponte entre
o imaterial e o material. Todavia, para colaborar efetivamente nesse processo é necessário que os corpos do ser
possam transformar-se conforme os ditames do impulso
monádico, o que advém não apenas da maestria da própria alma em lidar com os níveis materiais, mas também
do desenvolvimento da vontade nesses níveis.
A vontade é um elemento fundamental, e deve estar suficientemente madura quando a energia monádica
começa a fazer-se notar. Contém chaves para o controle
sobre a matéria26, tornando-a forte o bastante para acolher voltagens potentes sem se romper.
26 Por matéria compreende-se, nesse caso, também o arcabouço psicológico do
ser, e não apenas seus corpos.
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Assim como o núcleo anímico passa por provas e
aprendizados, por meio dos quais vai assumindo maior
controle sobre a vida material, algo semelhante ocorre
com a mônada, que deve reconhecer seu próprio nível
de existência, vitalizar coerentemente os núcleos inframonádicos e voltar-se decididamente para seu Regente,
perfazendo então uma trajetória em mares de fogo e luz.
Essa trajetória é a evolução no âmbito das Escolas Internas, e a ela dirigimos agora nossa atenção.
Escola em Júpiter
As escolhas do homem determinam quais são as ervas que recobrem seu caminho. Onde pisas, ó viajante?
Construirás nova morada e nela habitarás até que
o fogo celestial a consuma. Com esse fogo tecerás nova
veste, e então não mais terás morada fixa. Viverás na
Casa do Senhor, cujos passos, marcados em estrelas longínquas, poderás claramente reconhecer e seguir.
Toma o cetro em tua destra e abençoa teus irmãos.
Entoarás o cântico do Grande Signo, e translúcidas imagens plasmarás nos mundos etéricos para a glória do porvir. Saberás o Nome, pois ter-se-á revelado a ti o Segredo
das Idades.
O governo celestial a ninguém pertence. Estende seu
manto por toda a galáxia, e nele o sagrado reina. Onde
estão os filhos da Terra que se voltaram para a luz? Ó
Naruh, por onde caminham teus irmãos?
Escola em Urano
O esplendor do Sol fulgura em sete flamas. Arde no
centro da Grande Sala, oculta-se no coração do discípulo.
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O círculo contém o ponto, e o transcende. O ponto contém
o círculo – é o princípio e o fim.
Como saberás ouvir o chamado que sete vezes sete
ressoa dentro de ti? Como percorrerás os túneis da eternidade que te prenunciam a redenção?
Serás transfigurado quando fores tocado pelos ventos
que passam por esse Portal. Foste instruído, ouviste com
atenção o ensinamento. Avança e penetra a chama. Deixa-te consumir em seu interior.
Escola em Vênus
A esfera solar resplandece sob o fulgor de Sirius. Ó
viajante, unifica-te a essa luz! O silêncio acalenta o caminhar, ensina o trajeto.
Amarás a teu Deus com devoção e te entregarás a Ele
– não mais cultives em ti o temor. Obterás a sabedoria, e
por amor renderás teu sacrifício.
A chama azul percorre universos infindos, encontra
em ti solo para ancorar. Passaste pelas três provas, e outras mais se te apresentarão. Pronuncia o Nome. Curva-te, ó amante do Amor, deves conhecer o segredo. Serás
então a mensagem e o mensageiro, curarás os filhos das
névoas, revelarás tua luz.
O triângulo guarda a chave, e em seu centro reina o
Mistério: soberano, amado por súditos e inimigos, Ele é, e,
em ti, plenamente será.
Escola em Mercúrio
Eleva-se o fogo, consome o Guerreiro. Sua face espelha a eternidade, vive nele o Senhor do Sol – três Senhores
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em Um; é Um, que são três. Em doze reflete-se, e o Mensageiro sabe a quem entregar a mensagem.
O pequeno oculta o Grande, é momento de partir. A
sabedoria empreende a ação, a voz responde ao Comando, a coragem revela a Lei.
Abre as veredas, ó Lanuh, para Aquele que vem;
constrói o caminho reto. Conheces o segredo da Sábia
Serpente, és dela expressão. O tempo não conta para ti;
não há, em tua ação, passado ou futuro. Aprende a conduzir o caduceu, responde ao comando solar. Imprime na
senda invisível o signo da redenção.
Escola no Sol
Do centro emerge O que transcende a própria existência, sua vida anima a Criação. Suas águas banham
todas as praias; seus ventos percorrem todas as paragens;
seu fogo ativa todos os vulcões; sua voz ressoa em todas
as vozes.
É temido pelos que não O conhecem, é misterioso
para os que pensam saber. Revela-se, porém, no silêncio
ardente, em luz e fogo. Em veios de amor se faz conhecer.
Ó Sacerdote, a lei ouviste, a lei exprimiste e ensinaste, em vida e morte, a teus irmãos. Teu manto é o Manto
do Senhor, inefável presença que não mais te deixará.
Absorto estás em tal grandeza, dela és parte e essência. A curva infinita contém a dimensão desse universo,
que de ora em diante se torna teu campo de labor e serviço.
Ó Guanuk, avança... Avança e cruza os três portais.
De ouro são feitos para a glória suprema a que os Espelhos convocam as centelhas de luz.
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Escola em Saturno
O conhecimento e a lei emergem, perfeita manipulação da matéria... Conheceste os segredos do som. As cores
são para ti instrumentos criadores, os mistérios da magia
sagrada foram-te revelados.
Símbolos ocultam presenças, presenças velam a essência, a essência chama-te ao Encontro. São sete, são
doze, são vinte e um. São três os maiores, são três e Um.
O quadrado, o triângulo e o círculo tornam-se, para ti, fases da evolução. Aprende, ó Branuík, a linguagem dos deuses, que sem som ou imagens reverbera em
ti. É tua a hora: torna audível o Inaudível; expressa em
palavras o Indizível; aproxima de teus irmãos o Impalpável.
E eleva-te, para sempre, ao centro da Luz.
Escola da Flama Invisível
Nasceste e morreste, por ciclos infindos, mas da escuridão emergiste à luz. Agora que segues por trilhas ardentes, nesta Escola terás teu instrutor.
A face revela a essência, traz o Nome. Foste batizado,
ó Saiík, e não mais te perderás. A luz te pertence, e deves
irradiá-la na senda invisível da verdade.
O Guardião dos Tempos retira os véus que te ocultavam o Portal, mostra-te a senha. Sê humilde. A instrução
te será dada passo a passo. Na fé, deves caminhar.
Escola do Arco Transcendente
A totalidade resume-se na origem, sintetiza-se no
fim. Onde estão os que precisam contatar novas esferas?
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Chegam de longe, caminham em silêncio, mas seus passos
são escutados pelos que os irão instruir.
Aproxima-te, ó Hornik, eras esperado, ser-te-á revelado o nono segredo. O Fogo abençoa a cerimônia, descobrindo-te os mistérios da Criação. Universos aproximam-se, fundem-se em teu ser – estás na Escola da Transcendência.
O Umbral converte-se em degrau da tua escalada.
O fim torna-se início de nova jornada. Soubeste orar,
aprendeste a amar; deves, agora, aprender a ouvir.
Silencia todo movimento, aquieta toda ação. O Inaudito será impresso em tua consciência: és, ao mesmo tempo, servo e rei.

82

AV I VA R Á R E A S
DE SILÊNCIO

O discípulo é despertado do sono por uma voz que
em seu interior lhe fala sem sons:
– Os que ouviram e compreenderam souberam esperar. Era preciso um período de silêncio após tão longa
jornada. Mas os instrutores aproximam-se, chegam em
fachos de luz e acolhem os que se prepararam para o
Encontro.
A energia trazida por essa voz imprime-se fortemente em sua consciência. Ele permanece quieto, enquanto
uma corrente sutil, uma eletricidade suave, percorre-lhe
os corpos. Nessa quietude apreende, por experiência direta, a importância dos ciclos.
* * *
Até que a consciência do ser seja tocada pela revelação interior, até que áreas de silêncio latentes sejam
ativadas, realidades abstratas não podem ser captadas e
incorporadas por ela. A transformação da consciência,
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em todos os seus níveis, é fruto da infalível ação da energia criadora. Essa energia, que para a Terra provém do
centro do Sol, está nesta época rompendo a sedimentada estrutura psíquica dos homens e do planeta, a fim de
capacitá-los a receber novos e mais potentes estímulos
espirituais.
No que concerne ao desenvolvimento dos homens
terrestres, o contato com essa energia ocorre, de modo
cada vez mais amplo, na proporção em que eles penetram a aura dos grupos internos e, transpondo certos
umbrais, se integram às Escolas Internas.
A aproximação de um ser à aura de uma Escola Interna dá-se com uma precisão inimaginável para a mente humana comum, e é determinada por múltiplos fatores, alguns dos quais podem ser enumerados para criar
no ser um ambiente subjetivo propício ao contato com
tais realidades:
• O Raio que qualifica a mônada e o grau de unificação entre ela e o Regente monádico.
Ainda que cada Escola Interna esteja mais especificamente ligada a uma energia de Raio, pode acolher mônadas de diversos Raios. Deve-se
considerar, além disso, que, na fase de evolução
que inclui o contato com essas Escolas, o Regente
monádico se está preparando para uma importante síntese, da qual fazem parte a absorção e
o desenvolvimento das potencialidades de todas
as energias de Raio, o que o elevará ao estado de
Avatar. Assim, dependendo do grau de unificação
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da mônada com ele, diferente será a conjuntura
de Raios nela presente, e diferente, portanto, será
seu relacionamento com a Escola.
Nesta época, a integração dos núcleos do ser está
sendo grandemente impulsionada devido à atuação de energias extrassistêmicas no sistema solar
e de modo especial na Terra. Hoje, neste planeta
cumpre-se a lei oculta, ainda pouco compreendida em seu real significado: "Ao que tem lhe será
dado e terá em abundância; mas, ao que não tem,
até o que tem lhe será tirado"27.
• A iniciação a ser alcançada pela mônada.
Dependendo do grau iniciático já atingido, não
apenas diferentes níveis de uma mesma Escola,
mas também diferentes Escolas serão contatadas
pelas mônadas.
As Escolas Internas são realidades muito amplas,
compostas de diversos níveis e escalões. Ao integrar-se a elas, a mônada não pode abarcar tal amplidão de imediato. Há um trajeto a ser percorrido, no qual expansões de consciência e sínteses
ocorrerão, conduzindo-a à fusão no Regente monádico e ao processamento de energias logoicas
em âmbito planetário e solar.
• O destino cósmico do ser.
Cada mônada tem gravado em si seu destino cósmico, final. Esse destino, que vai sendo enrique27 Evangelho segundo Mateus 13, 12.
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cido e dinamizado à medida que ela interage com
as forças do universo em que habita, é um dos
elementos determinantes do processo a ser vivido
nas Escolas Internas.
O destino cósmico de uma partícula de vida é
sua meta mais profunda, e realiza-se quando são
consumados todos os estágios pelos quais ela deve
impreterivelmente passar. Cada um desses estágios vincula-se ao que é vivido por outras partículas, grupos de partículas e universos aos quais
está coligada.
• O serviço a ser prestado pela mônada e o âmbito
no qual ele deve desenvolver-se.
O serviço assumido pelo ser depende, entre outros
fatores, da permeabilidade dos seus vários núcleos
de consciência e dos seus corpos à luz e aos impulsos provenientes da Hierarquia. Será tanto mais
amplo quanto mais coerentemente tais núcleos e
corpos funcionarem – não apenas harmonizados
entre si, mas também com os demais seres.
O percurso das mônadas nas Escolas Internas é
um aprendizado que se vai transformando em
serviço, prestado, a princípio, ao universo planetário em que habitam, mas que sucessivamente se
amplia ao universo do sistema solar. A certa altura, o contato com energias extrassistêmicas será
também por elas estabelecido, porém tal passo
está relacionado com ciclos maiores, do Sol e da
própria galáxia.
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Esses fatores atuam de modo coordenado e sintético,
e determinam a trajetória das mônadas nas várias Escolas do sistema solar, trajetória que normalmente inclui o
retorno da mônada à Escola mais especificamente ligada
ao Raio fundamental do ser, o Raio-síntese do Regente
monádico. A cada retorno, um nível mais profundo da
Escola é contatado, revelando nuanças diversas da sua
realidade.
Essa trajetória pode ser simbolizada por uma espiral, em cuja extensão estão situados os incontáveis níveis
e escalões das Escolas. Para cada mônada, a origem e o
encerramento desse percurso serão distintos, mas a cada
uma será ofertado o que melhor lhe convier.
* * *
O Sol elevava-se acima do horizonte. Ao despontar,
encontrara o discípulo à sua espera, de pé, sobre a pedra
lisa do ápice da montanha. O discípulo estava disposto
a transpor qualquer obstáculo para penetrar mais profundamente a verdade. Em seus corpos pulsava um forte clamor pela imaterialidade, invocando a ação do fogo
interior. Durante toda a noite ele percorrera decididamente a estreita trilha que conduzia ao cume almejado.
Necessitava estar frente a frente com o astro rei, no mais
alto nível que lhe fosse possível. Sabendo que a existência externa é simbólica, decidira realizar tal empreendimento também no mundo material.
Uma brisa constante soprava, vinda do nascente;
parecia anunciar a chegada de um mensageiro silencio87

so, invisível aos olhos físicos. Quando os primeiros raios
do Sol tocaram a fronte do discípulo, todo o seu ser foi
tomado de sagrada reverência. E, em seu íntimo, fez-se
notar a presença do instrutor, deixando gravadas na sua
consciência as palavras:
O Grande Arco é transposto pelos que se curvam
sem deixar de fitar a abóbada celestial. A verdade
não está fora de ti, mas em teu interior. A consciência
deve penetrar o mistério da sua própria existência.
* * *
Do coração do Sol emanam as chamas que sustêm
as Escolas Internas. É todavia a Fraternidade de Sirius
que neste ciclo solar anima o desenvolvimento de todas
elas.
Cada Escola, pela sintonia que lhe é peculiar, liga-se de maneira mais direta a uma ou outra Fraternidade
Cósmica. Porém, assim como em âmbito planetário, em
que além da regência específica de cada grupo interno
há uma Entidade única que rege a todos, fato semelhante ocorre em âmbito solar, em que a Fraternidade de Sirius exerce a função de regente do conjunto das Escolas
Internas.
Sabendo-se que a vida solar está desenvolvendo o
Segundo Aspecto logoico, essa afirmativa esclarece-se,
pois a Fraternidade de Sirius veicula, de maneira especial para este sistema solar, a energia desse Aspecto, bem
como a do Segundo Raio, o amor-sabedoria.
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Esse Raio é a via essencial de realização de todas as
partículas que evoluem no âmbito deste sistema solar e,
ainda que elas percorram os múltiplos e variados níveis
das diferentes Escolas, estarão sempre palmilhando trilhas construídas por esse amor.
Tomar verdadeiramente consciência desse fato é
passar por uma cura profunda, que dissolve ilusões e
apegos gerados pelo ego ao relacionar-se com os demais
seres e com o universo em seus níveis materiais.
* * *
A Flama eleva-se, revela os segredos do som. Penetra, ó discípulo, o fogo da matéria, acende nela a
chispa de luz.
Na fase ascendente do seu processo evolutivo, a
consciência, além de ser conduzida aos níveis superiores
do universo que habita, é levada a penetrar profundamente os níveis densos. Todavia, nessa fase ascendente,
tal penetração dá-se no sentido de imprimir na matéria
as vibrações dos signos cósmicos que vão sendo por ela
contatadas, e não de ir em busca da vibração da matéria
em si, como em fases anteriores.
O fluxo energético assim gerado conduz fogos potentes, que transmutam e transfiguram a matéria, ativam núcleos superiores e participam da consumação do
propósito evolutivo dos universos.
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Fluxo energético que, tendo a mônada como ponto focal,
promove a integração dos níveis de existência:
Níveis
supramonádicos
Campo
das
mônadas

Mônada

Níveis
inframonádicos

* * *
A consciência está presente na matriz que serve de
substrato para a manifestação de energias criadoras,
bem como no sopro de vida que a anima. É o caminho
e o caminhante; está dentro e fora de todas as coisas,
revela-se múltipla, sem todavia perder sua integridade.
O "eu" é parte dessa consciência, ainda tão misteriosa para o homem terrestre. Penetrá-la é algo que lhe
é facultado e, um dia, talvez ainda distante no tempo, a
todos ela estará desvelada.
O sentido de individualidade, originado na mônada,
projetado no espelho da alma e refletido no ego humano
é, em realidade, a fonte de todas as ilusões. Compreende-se assim porque nas instruções esotéricas do passado
consta que somente após a quinta iniciação o homem efe90

tivamente transcendia o mundo das ilusões: exatamente
nessa iniciação um importante passo era dado pela mônada, que passava a ser permeada em maior proporção
pelas energias integralizadoras do Regente monádico.
As mônadas são os prolongamentos do Regente que,
neste ciclo evolutivo, se projetam no universo material;
é delas que emana o sentido de individualidade que se
torna a "ilusão do eu" quando no mundo das formas.
O Regente monádico não possui esse sentido dual,
pois contém em si a semente da Unidade. Em fases futuras da sua evolução, após ter alcançado o estado de
Avatar, poderá penetrar a onisciência logoica, na qual o
todo é o Um e o Um é o todo.
Os cinco princípios – desdobramentos do Regente
monádico que habitam as fronteiras com os níveis imateriais e são seus meios de contato com o universo antimatéria –, tampouco possuem esse sentido de individualidade, e nesse ponto diferenciam-se das mônadas,
seus núcleos-irmãos.
De certo modo, o estado de consciência dos cinco
princípios aproxima-se do que é experienciado pelos devas e arcanjos. Os princípios são os elementos que permitem a um ser do reino humano, em etapas avançadas
da sua evolução, eventualmente se trasladar para a evolução dévica.
O transcurso nas Escolas Internas vai fortalecendo
nas mônadas os aspectos que lhes propiciarão a posterior fusão no Regente, sua fonte e origem. Para isso, desenvolve nuanças avançadas da atuação dos fogos solar e
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cósmico, e sintetiza as etapas em que elas evoluíram por
meio do contato com os fogos materiais.
A energia sustinente de múltiplos universos é ativada pelos Espelhos quando, de núcleos dos quais fazem
parte Hierarquias solares, o Regente monádico recebe
o comando e a permissão para atrair a mônada ao seu
âmago e provê os meios para que isso se dê.
Tal unificação traz consigo repercussões planetárias,
sistêmicas e outras mais amplas, pois nesse processo
uma partícula luminescente do Logos criador está liberando seu potencial, aproximando manifestação e propósito, prenunciando a consumação da Grande Obra.
* * *
Para se compreender algo acerca das Escolas Internas é preciso abdicar do sentido formal que é dado hoje
à palavra "escola". Na realidade, toda a existência é uma
escola para o ser e torna-se seu campo de serviço à medida que ele evolui.
As Escolas Internas são estados de consciência, esferas energético-vibratórias nas quais – e por meio das
quais – são dinamizados, na mônada e no Regente monádico, os atributos latentes que lhes permitirão expressar as qualidades de certos mananciais cósmicos de
energia.
No atual ponto evolutivo deste planeta e deste sistema solar, a mônada é o primeiro núcleo do ser que possui o potencial para contatar o universo e a vida sem
iludir-se com a forma que os reveste. Diz-se potencial
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porque as mônadas que ainda não despertaram são conduzidas de modo semiconsciente pelas leis regedoras
dos sucessivos níveis de existência em que se projetam.
Quando despertam para a realidade do nível que habitam é que podem ver através dos véus que encobrem a
luz no mundo das formas.
As Escolas Internas expressam qualidades e vibrações de várias fontes de energias puras emanadas dos
signos cósmicos e transmitidas pelas Fraternidades com
as quais eles se relacionam. Em cada um dos sucessivos
ciclos da manifestação, essas Escolas são permeadas por
um Raio específico ou por uma conjuntura determinada, composta de alguns deles. Interagir com elas significa contatar voltagens elevadas da eletricidade cósmica,
significa deixar-se permear por fogos sublimes e irradiá-los; significa, também, aproximar-se da imaterialidade
e conduzir suas vibrações para os níveis mais densos da
vida, sutilizando-os e transfigurando-os segundo o padrão arquetípico que lhes está reservado.
O processo de realização de uma mônada e de um
Regente monádico é, num sentido profundo, o processo
de realização dos Logoi planetários e solares que os contêm como parte de seu próprio corpo e consciência.
Muitas informações que no ciclo passado restringiam-se aos que tivessem alcançado estágios evolutivos
avançados tornam-se hoje acessíveis a aspirantes e discípulos, devido à presença de potentes energias na órbita
da Terra e do sistema solar. Colocar-se conscientemente
diante de tal conjuntura repetidas vezes e abrir-se a ela é
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uma necessidade, pois nos corpos do ser devem fortalecer-se faixas vibratórias mais sutis, o que é feito também
pela decidida adesão do eu externo à senda ascensional.
Quando uma mônada ingressa em uma Escola Interna, ela é alçada a um estado de consciência no qual
percebe e contata realidades sublimes existentes no sistema solar. Em estágios mais profundos, serão abertos
para ela portais de âmbitos extrassistêmicos. As Escolas Internas preparam-na para iniciações avançadas,
colocando-a em contato com ritmos evolutivos em que
se desenvolvem planetas distintos do de sua origem. O
Regente monádico pode, assim, consumar sua síntese
global das energias de Raio, requisito para ascender ao
estágio de Avatar.
O contato das mônadas que evoluem na Terra com
energias de outras esferas planetárias foi, até hoje, de
fundamental importância para o desenvolvimento interior da humanidade. Ao regressarem para a órbita terrestre, essas mônadas transmitem à vida humana uma
nova dinâmica. Formam, desse modo, uma base vibratória que possibilita ao planeta receber consciências evoluídas, muitas das quais tiveram encarnações em que
foram reconhecidas pela santidade, sabedoria ou outros
dons sublimes que livremente podiam expressar.
As Escolas Internas dinamizam no âmago da mônada o potencial que ali jaz adormecido desde sua origem.
Enriquecem-no com vibrações solares e cósmicas, plasmando, com o fogo interior, o molde da perfeição.
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A SPEC TOS DA
ENERGI A CR I A DOR A

Os que se voltam para a senda do espírito e decidem
firmemente por ela caminhar devem polarizar sua atenção em assuntos elevados e evitar o contato com temas
de vibrações grosseiras, ou mesmo com assuntos que,
embora considerados inócuos, não os conduzam à meta
evolutiva. A seletividade é necessária, e a capacidade de
diferenciar o que é positivo do que é correto e de optar
por este último é uma característica do Terceiro Raio, a
energia da atividade inteligente.
Os aspirantes ao caminho espiritual, em todos os
tempos e em diferentes graus, sempre foram estimulados
pelos instrutores autênticos a assumir uma atividade ordenada, em consonância com preceitos e leis espirituais.
Iam sendo, assim, treinados no controle das forças materiais, requisito para o verdadeiro serviço.
A propósito disso, um estudante teve um sonho,
que representa a situação de muitos, hoje. No sonho,
nas laterais da cabeceira de uma mesa bem comprida,
estavam um senhor grisalho e uma jovem, sua filha.
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Na cabeceira, entre os dois, havia um homem, parente
deles. O pai pediu-lhe que servisse leite à filha. Prontamente o homem o fez; porém, ao verter o leite, derramou-o fora da xícara. O leite escorreu e caiu sobre
a roupa da jovem, que então se levantou rapidamente.
Mas o alimento estava perdido, sua roupa estragada, e
ela nada podia fazer.
Esse sonho contém realidades distintas, sintetizadas; vários planos de consciência convivem em uma
mesma situação. É a captação de algo que se processava
no corpo causal, revelando nuanças do serviço da alma,
da situação planetária e também da purificação cármica
individual. É rico em conteúdo, e desperta atração pelo
mundo interior. Esse poder atrativo é próprio da alma,
principalmente daquelas que expressam o Segundo Raio
com certa liberdade.
A inter-relação dos três Aspectos divinos faz-se presente no sonho de modo especial:
• o pai, simbolizando o Primeiro Aspecto: vida,
propósito, poder (o Pai, conforme a terminologia
mística);
• a filha, simbolizando o Segundo Aspecto: a consciência (o Filho);
• o parente, simbolizando o Terceiro Aspecto: a
energia da atividade inteligente (o Espírito Santo).
O Segundo Aspecto está aqui representado por uma
jovem, e é bem compreensível que seja assim, já que nestes tempos se vive o despertar da polaridade feminina
no planeta.
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Esses três Aspectos, bem como os três Raios a eles ligados, estão sendo sintetizados pela consciência planetária. Apesar de ser este um processo que se passa em nível
logoico, reflete-se em cada partícula que existe na Terra.
No sonho, a conjuntura ternária compõe, juntamente com a mesa, a cruz cardinal, que simboliza a energia
crística ascendida28. A mesa, em si, representa nesse caso o âmbito grupal ou planetário em que esses Aspectos
têm direta atuação, âmbito que deve chegar a comungar
de suas energias.

É interessante notar que ao parente (a terceira pessoa dessa trindade simbólica) seja pedido servir o leite.
O leite pode simbolizar a energia da Mãe Universal, o
alimento com que nutre seus filhos. O Terceiro Aspecto
e o Terceiro Raio compõem a essência desse símbolo, no
passado também denominado Espírito Santo – energia
que tem íntima ligação com a Mãe Divina, consciência
encarregada de conduzir a vida material à divinização.
28 Vide. O MISTÉRIO DA CRUZ NA ATUAL TRANSIÇÃO PLANETÁRIA, do
mesmo autor, Irdin Editora.
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A ordem para a ação provém do pai da jovem, que
simboliza o Primeiro Aspecto, Aspecto que contém a
energia da vontade-poder e custodia o propósito do que
deve ser manifestado. Portanto, é ele que leva o Terceiro
Aspecto e a energia do Terceiro Raio a agirem. E, nesse
caso, a ordem é nutrir a filha, que simboliza o Segundo
Aspecto, a consciência. Todavia, o Terceiro Aspecto, por
não ter a atividade desenvolvida em suas características superiores, ou seja, por não expressar a atividade de
uma maneira realmente inteligente – que é a essência do
Terceiro Aspecto –, não se porta de acordo com a necessidade. Como resultado, a consciência, nada podendo
fazer, tem "suas vestes" danificadas.
Facilmente se pode ver nesse sonho o retrato da situação planetária atual, bem como a do estudante que
o teve. Em síntese, pode-se dizer que, por meio desse
sonho, a alma transmitiu uma mensagem ao eu consciente, a fim de que este se mantivesse atento para que
sua atividade não fosse desgovernada, não prejudicasse
a consciência nem dispersasse energia.
As três energias fundamentais do ser, emanadas do
Regente monádico e refletidas pela mônada no espelho
interior da alma, devem formar, juntamente com a conjuntura da vida manifestada (a mesa), a cruz cardinal,
símbolo da essência crística em suas características superiores. É, pois, uma mensagem para todos os que se
dispõem a servir nos tempos de hoje.
Sonhos como esse são produto da dinamização da
energia da mônada no coração do vórtice causal, o corpo
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da alma; essa energia, que é a força-de-vida, vai-se expandindo no âmago da alma à medida que a mônada, em seu
próprio nível, contata um potencial maior. Eles surgem
quando a mônada se aproxima da aura das Escolas Internas, conduzindo o ser pelo caminho da androginia.
* * *
A energia criativa foi pouco compreendida pela
humanidade em geral, que a expressou predominantemente em seus aspectos mais densos, ligados à vibração
telúrica, em especial os que se revelam como energias
sexuais.
A desgovernada atração entre polaridades é intrínseca ao mundo material quando as partículas ainda não
deram início ao caminho do retorno à origem. Esse caminho conduz pouco a pouco as polaridades ao equilíbrio, e posteriormente à síntese, estado que transcende a
dicotomia e exprime harmonia e unidade.
As interações entre polaridades estão presentes nas
manifestações da Natureza e dizem respeito ao inter-relacionamento de fogos. Todavia, ao circunscrevê-las a
um âmbito psicológico, o ser humano fortaleceu em si
as raízes do ego, da separatividade, do egoísmo e, principalmente, da busca de satisfação dos desejos – fatores
que causam guerras e conflitos.
O ciclo passado da Terra foi regido pela polaridade
masculina da energia logoica, e o sistema de chacras era
o circuito energético então vigente no homem e no planeta. Eram sete os chacras principais, e 49, os menores.
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Do ponto de vista desse circuito, até então o seguinte processo ocorria quando dois seres humanos de polaridades opostas29 se aproximavam para uma cópula:
• No plano etérico a energia polarizava-se no centro sexual, e uma triangulação entre esse centro,
o da base da coluna e o plexo solar era formada.
• Essa triangulação atraía em maior intensidade a
energia universal em sua qualidade telúrica, energia que é irradiada para todos os seres a partir do
núcleo do planeta. Um grande fluxo penetrava,
como um fluido vital-criativo, pelos centros energéticos situados na planta dos pés; ia-se elevando
até os centros situados na região dos joelhos e alcançava o centro sexual, o centro da base da coluna e o plexo solar, que eram então especialmente
ativados. Dessa ativação decorria uma estimulação das glândulas correspondentes.
• Inundando esses três núcleos, esse concentrado
de energia escoava por meio do clímax etérico-físico ou dispersava-se na aura do ser.
Na humanidade em geral, os centros superiores
não estavam ativos e o ser, ao deixar-se conduzir por
impulsos de densa vibração, ia gradualmente perdendo
sua vitalidade sutil e tornando-se mais sujeito à força da
gravidade. Essa redução do potencial interno refletia-se
29 O relacionamento físico-sexual entre seres do mesmo sexo é um desvirtuamento do processo evolutivo. Esse hábito teve origem em tempos pretéritos, na raça lemuriana (vide raça lemuriana, página 125), e acarretou desequilíbrios, muitos
dos quais se refletiram também no plano físico como enfermidades.
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em seus pensamentos, desejos e atitudes, que ganhavam
características grosseiras. Além disso, trazia-lhe desequilíbrios físicos e psicológicos.
Intenso era o empenho da alma para, em momentos cíclicos especiais, elevar o eu consciente, retirando-o
de circunstâncias desse tipo, que o prendiam fortemente
à Terra. É por isso que aos indivíduos que assumiam o
caminho direto para o espírito era indicada uma vida
regrada e ritmada, na qual a abstinência sexual era parte
do empenho de se usar corretamente a energia. Nessa
proposta não havia a intenção de reprimir as tendências
sexuais presentes nos corpos, mas de elevá-las; era, portanto, uma abertura para a sublimação e a transmutação.
A energia poderia, assim, polarizar-se mais facilmente
nos centros superiores, permitindo que se caminhasse
na Terra sem deixar marcas no chão, ou seja, sem criar
carma com forças materiais.
Quando num relacionamento entre polaridades havia um amor mais puro, a energia do centro cardíaco
participava dele. O relacionamento poderia ser então
transformado, reduzindo-se a necessidade de contato físico, até que pudesse ser substituída por uma interação
em nível interior. Todavia, essa elevação era muito lenta,
e às vezes levava várias encarnações para se completar.
Em seres de maior evolução, a energia criativa polarizava-se nos centros superiores: o do alto da cabeça,
o laríngeo e o cardíaco. Por intermédio de um indivíduo que tivesse esses centros já despertados – fato raro
–, tornava-se possível a participação das energias espi101

rituais no processo de procriação, processo então liberto do desejo e da paixão, pois que era alçado ao estado
de puro serviço: a construção de corpos materiais para
uma alma que realmente devesse encarnar.
Circuito energético
dos chacras

Circuito energético do
consciente direito

(ativo no ciclo da Terra
que ora se encerra)

(começou a ser ativado na atual
transição planetária)

Centro coronário

Centro cerebral
direito

Centro ajna
Centro laríngeo

Centro cardíaco
direito

Centro cardíaco

Plexo cósmico
direito

Plexo solar
Centro sexual
Centro da base
da coluna

Hoje está sendo ativado no homem o circuito energético do consciente direito, que se expressa basicamente por meio de novos centros, dentre os quais três estão
sendo despertados em maior grau: o cerebral direito, o
cardíaco direito e o plexo cósmico30. Além disso, nos
seres resgatáveis o código genético DNA está sendo
substituído pelo GNA, tendo este um padrão de origem
imaterial. Dessa mudança surgirá, na humanidade futu30 No ser humano, esse centro energético situa-se na região da última costela.
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ra, um novo mecanismo de reprodução da espécie, não
mais fundamentado no contato físico e na gestação intrauterina. Os corpos do ser humano futuro serão mais
sutis que os atuais e permitirão desenvolvimentos hoje
impossíveis na superfície do planeta.
No ciclo vindouro, as mônadas que devam encarnar e que estejam regidas pela lei do nascimento plasmarão, no nível etérico, por intermédio do corpo de luz,
o molde do seu corpo de manifestação. Essa construção
se dará no âmbito energético do plexo cósmico, na aura
do ser que no plano externo cumpre o papel de mãe. Os
pais proverão o campo polar, positivo-negativo, para que
nele se plasme o corpo do ser encarnante. Nesse processo não mais estará presente a hereditariedade; trata-se,
mais propriamente, de uma materialização, que muito
difere da formação de corpos segundo as leis naturais
que vigoram na atualidade.
Até hoje, neste planeta, a formação do corpo material de um ser encarnante transcorreu basicamente por
intermédio do fogo fricativo em seus aspectos mais densos, sendo, portanto, regida pela lei do carma material.
Na Terra futura – que não está distante – essa formação
estará fundamentada na ação do fogo elétrico que, com
suas qualidades polares e por intermédio do corpo de
luz, proverá o requerido campo energético. Simbolicamente, pode-se dizer que será um nascimento na luz,
com origem em níveis celestiais.
Haverá, também, seres libertos que virão à encarnação sem necessitar passar por essa formação dos corpos,
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pois os receberão já formados por outra mônada, que então os cederá pelo processo da transmutação monádica31.
Para colaborar inteligentemente com esses fatos que
já se revelam, é imprescindível que os aspirantes e discípulos revejam o uso que fazem da energia criativa sem
se deixar levar pelos padrões ditados por esta civilização
decadente, que se precipita de modo vertiginoso em estados de obscuridade e degradação. Devem saber, todavia, que serão necessárias persistência e determinação
firmes, pois as forças caóticas contidas em seus corpos
lutarão para não serem desalojadas, e os instigarão, como nunca, a retrocederem em suas decisões.
* * *
Numa terra distante, havia uma criança muito pura, filha de um pescador. Com o decorrer do tempo, nela
cresceu um terno e profundo amor pela praia onde nascera. Conhecia seus contornos, as palmeiras, as conchas,
as algas, as marés e a brancura das areias. As gaivotas e os
demais pássaros que ali viviam, ornando o céu com a beleza de seus voos, eram dela os companheiros favoritos.
Um dia, porém, seus pais disseram-lhe: "É preciso
que vás para a cidade estudar. Serás um homem culto". Terror e medo apossaram-se da diminuta criatura;
a apreensão por separar-se de algo tão querido foi pela
primeira vez por ela sentido. Correu até a praia, mas, à
medida que avançava pela areia, o mar se recolhia, se
31 Vide SINAIS DE CONTATO, do mesmo autor, Editora Pensamento.

104

afastava, e aquela pequena baía foi assumindo proporções incomensuráveis. A criança então parou, extasiada
e confusa. E daquela praia vieram-lhe palavras simples
e sábias: "Vê o que sustenta o movimento das águas...
Sou eu mesmo, oculto sob o manto líquido. O que está
além do horizonte também sou eu, em outras vestes. Há
uma só Terra, um só Universo. Transcende a separação,
ó pequeno deus, e verás o Indivisível".
* * *
A Realidade onipresente, que no mundo concreto é
encoberta pelas formas, jamais chega a ser totalmente
ocultada. Um facho da sua luz inclusiva, penetrante e
reveladora toca os que aprendem a sabedoria da totalidade. Faz ecoar os sons da existência vindoura no íntimo dos homens, levando-os a saberem que num piscar
de olhos cairá toda a ilusão que recobre a face da Terra.
Tudo o que se criou através dos tempos e em torno do
qual a humanidade gravita será dissolvido. Multidões
correram atrás de quimeras e lutaram por elas como
se tivessem consistência, quimeras que, com um vento mais forte, serão reduzidas a nada. Como uma paz
efêmera é sentida com a realização de desejos, as forças
da ilusão conseguiram fazer crer à maioria dos homens
que, para encontrar a paz derradeira, todos os desejos
teriam de ser satisfeitos. A pura beleza e a ordem das
expressões divinas foram entendidas então como luxo e
conforto. Grandes enganos... Onde o supérfluo se instala
mesclam-se verdade e ilusão.
105

Ciente desses princípios, cada ser humano deve preparar-se para a grande viagem cósmica. Em sua mente
devem prevalecer vibrações que se afinem com o destino
que o aguarda. Qualquer desejo acolhido furta a energia
que deveria ser dedicada a essa preparação, desviando-a
para engendrar meios de realizá-lo. É preciso saber que
há um poder libertador que cauteriza as feridas de milênios de engano: é um atributo da energia divina presente
no âmago do ser.
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A PRO GR E S SÃO
DOS CICLOS

O relacionamento entre polaridades e entre indivíduos pode ser compreendido como uma interação dos
fogos do universo, pois cada ser, como parte de um todo
maior, é expressão desses fogos, bem como canal para
que eles se irradiem em diferentes âmbitos.
Até hoje, de modo geral, o homem não soube ter
uma relação adequada, fundamentada em parâmetros
evolutivos, com seus semelhantes e tampouco com seus
irmãos menores dos demais reinos da Natureza. A causa central desse desequilíbrio está dentro dele mesmo, e
não fora. Para entrar em consonância com o propósito
universal, ele deveria, primeiro, estabelecer contato com
seu próprio núcleo interno de consciência, transcender a
análise e a crítica mental e polarizar-se em níveis intuitivos ou mais elevados, o que ainda não pôde realizar.
No entanto, embora tal estado de coisas seja um fato
para a maioria da humanidade, em alguns de seus membros esse relacionamento está sendo resgatado a níveis
de harmonia e de equilíbrio. Quando a alma, após ter sido despertada pela mônada, começa a atrair com maior
107

intensidade o eu consciente para níveis abstratos, a energia dos grupos internos vai-se fazendo notar e, pouco
a pouco, prepara-o para as iniciações. O corpo de luz
vai sendo então formado como base para etapas futuras do desenvolvimento do ser. Tendo ingressado nessa
etapa do caminho, é fundamental que o eu consciente
reconheça que tudo o que existe é vida cósmica em expressão, e mesmo uma simples palavra pode ser fator de
crescimento ou constituir um obstáculo ao avanço.
Ele deve reconhecer também que, por haver uma interação contínua entre as partículas dos universos, cada
um de seus atos, sentimentos e pensamentos repercute
em tudo, até em estrelas longínquas. Os véus da ilusão
da vida formal, da diversidade e da separatividade devem ser por ele transpostos, a fim de que a verdadeira
união se revele. Mas, para chegar à verdade, é preciso
que a busque persistentemente, sem recuar ou esmorecer
frente aos embates das forças materiais.
* * *
A vida não se restringe ao que se pode perceber com
os sentidos, externos ou mesmo internos. Transcorre, simultaneamente, em múltiplos níveis; em cada um o ser
se reveste de envoltórios específicos por intermédio dos
quais contata o universo à sua volta.
O mundo interno do homem não está separado
daquilo que o circunda. O cosmos exterior e o cosmos
interior são faces de uma única realidade. O universo
é como um imenso relógio, uma engrenagem perfeita;
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Núcleos e corpos do ser e seu relacionamento com o universo

porém, assim como o relógio não é o tempo, mas apenas
o indica, as conjunturas planetárias e estelares que se
apresentam na abóbada celeste não são a vida cósmica,
mas apenas a refletem, mostrando ao homem e à vida
terrestre os rumos a seguir. A percepção desses rumos
é, todavia, interna e intuitiva.
Ao se expressar, a vida cósmica obedece a leis e princípios de uma matemática sideral, na qual cada ser está
inserido e é considerado parte de um todo. Assim como,
para compreender o que é o tempo e viver corretamente
os ciclos no mundo concreto, deve-se ter a consciência
focalizada no intemporal, no eterno e no imutável, para penetrar os mistérios dessa vida cósmica e ler suas
mensagens – impressas no céu e no mais profundo interior dos seres –, deve-se estar além de denominações, de
aparências e de regras.
A cada pulsação do coração do cosmos uma nova
conjuntura se cria, traçando em luz a trajetória a ser
cumprida no mundo manifestado. Essa trajetória é, para a humanidade resgatável, o caminho para a Morada.
Quando o ser adere a ele completamente, não há mais
retrocessos.
* * *
Estávamos quietos, em silêncio, quando nos foi
mostrado internamente um quadro simbólico. Nele
víamos, à nossa frente, uma escada que conduzia a um
pavimento superior. A luz do sol atravessava o espaço
da escada e refletia-se diretamente no patamar que ha110

via logo antes do primeiro degrau, formando no chão
um quadrado perfeito.
A vibração que emanava dessa imagem expressava
a abertura de uma oportunidade cíclica. Continha, de
maneira intensa, ao mesmo tempo a vontade-poder, o
amor-sabedoria e a atividade inteligente – as três energias fundamentais neste universo. Reconhecíamos nela a indicação não só da tarefa a cumprir, mas também
dos passos que, como parte da humanidade, teríamos de
dar. As oportunidades cíclicas trazem consigo o potencial para a consciência romper véus e aproximar-se da
Fonte. Quando corretamente aproveitadas, revelam-se o
portal para as transmutações por meio das quais a vida
se eleva.
Esse quadro apresentava-nos a luz do sol como
símbolo do fogo elétrico que, partindo da Fonte, deve
atravessar incólume todos os níveis (os vários degraus) e
manifestar a harmonia e o equilíbrio (o quadrado perfeito) no nível material (o patamar). Ao mesmo tempo,
indicava-nos que havia um pavimento superior a ser
atingido, o qual nos estaria acessível. Porém, cabia-nos
subir, degrau por degrau, aquela escada.
A Fonte que determina o propósito evolutivo estava
representada pelo Sol, que não era visto, mas que se fazia
presente por intermédio dos raios que se projetavam até
o nível mais baixo da escada, o patamar inicial. A energia do amor-sabedoria, por sua vez, estava representada
pela luz que, incólume, preenchia a forma quadrangular
perfeita, construída pela atividade inteligente.
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Tornava-se evidente para nós que o fogo fricativo,
predominante nos níveis materiais da Terra, deveria ser
permeado pelo fogo elétrico. Assim, o quadrado de luz
se plasmaria, pleno, no mundo das formas, realizando a
meta evolutiva da vida nesses níveis.
O impulso interior que esse contato canalizava avivava em nós a necessidade de persistir em direção à meta suprema sem distrações, e fornecia-nos forças para
isso. Tínhamos, pois, de atingir um novo estado. E para
isso nos empenhávamos.
* * *
Este é um tempo de estar disponível para penetrar
os mistérios velados pelas estrelas e pelas luzes inteligentes que habitam o cosmos. Elas têm algo a dizer ao homem terrestre, e sua mensagem deve ser compreendida
pelos seres resgatáveis ainda antes que se conclua a atual
transição planetária.
Principalmente nesta época em que intensos conflitos imperam no mundo externo, o homem precisa de
uma ajuda amorosa que lhe faculte estabelecer coligação
com a realidade interna. De nada adianta revoltar-se e
assumir atitudes agressivas perante esses conflitos, permanecendo assim fechado a essa realidade. Um grave
desequilíbrio corrói, hoje, as estruturas do mundo da
superfície da Terra, e seria por demais infantil procurar
reconstruí-las sem o auxílio de energias e consciências
cósmicas. Os filtros dos raios solares que existiam em
torno do planeta estão sendo desfeitos pela própria ação
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do homem. Além disso, a radiação nuclear silenciosamente dizima vidas: não são necessárias novas bombas;
o eco das que já explodiram é suficiente para provocar
degenerações profundas na vida material.
A ciência deveria ajudar o homem a desvelar os
segredos da existência, deveria levá-lo a reconhecer o
universo microcósmico e macrocósmico como um organismo vivo, que se expande e se inter-relaciona, que
continuamente se transforma e evolui. Ao ir ao encontro dessas descobertas, ele precisaria estar imbuído de
profundo respeito e reverência, abrindo-se assim às leis
que regem o germinar de uma planta ou que traçam os
caminhos das estrelas. A estreiteza da mente concreta
fez, contudo, com que ele olvidasse a sua ligação com a
essência que subjaz em todas as formas, e a ciência, tal
como é desenvolvida por esta civilização, perdeu o vínculo com a realidade.
Os mecanismos analíticos e racionais tecem comparações e deduções, manipulam fatos conhecidos; assim,
cerceiam o contato com a verdade, limitam a capacidade
intuitiva e perceptiva dos seres, capacidade que é o portal por onde podem ingressar no novo. Por isso é necessário redescobrir a ciência, não mais remanejando o
que já foi estabelecido e consagrado pela civilização, mas
fundamentando-se em realidades que, apesar de sempre
presentes, não puderam ser por ela até hoje vislumbradas e constatadas.
Fato incontestável, mesmo pelos mais céticos, é o de
que as grandes realizações científicas se imprimiram,
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já prontas, na mente dos chamados descobridores. Não
decorreram de elaborações racionais – vieram de outro mundo, interno, mundo que a própria comunidade
científica, com seu orgulho, tanto insiste em negar.
* * *
As partículas dos corpos humanos precisam libertar-se do domínio da inércia e do envolvimento com
forças mais densas para vibrar segundo a harmonia de
esferas superiores. Embora a princípio não pareça, tal
fato está ligado a uma etapa de serviço mais amplo, que
deve ser realizado na superfície do planeta. A respeito
disso, transmitiu-nos uma Hierarquia:
Para que um passo interno seja dado, é preciso
outro em direção ao serviço externo.
Profunda é a repercussão de ações abnegadas, principalmente nos níveis sutis da vida planetária. Por meio
delas fluem correntes energéticas capazes de erguer cordilheiras. Percebíamos que era necessário assumirmos
organizadamente um serviço externo de maior alcance,
e sabíamos que nos momentos agudos que se aproximam ele seria mais abrangente do que à primeira vista
podia parecer.
* * *
Num breve momento, foi-nos mostrado internamente um portal ornado a ouro, com imagens dos profetas bíblicos. Essa visão instalou em nós um estado que
se poderia traduzir pelas palavras:
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Potentes ondas-consciências mantêm a humanidade em limites que impedem conflitos mundiais
mais abrangentes de aflorarem, pois isso não só seria
o fim deste pequeno planeta, mas também abalaria
universos coligados. Acerca-se o momento em que a
vida terrestre cruzará uma importante divisa e, a
partir de então, a irreversibilidade dos ciclos se tornará evidente.
À medida que a entrega se efetivava em nosso ser,
uma luz tão sutil que não se deixava vislumbrar inundava-nos por inteiro, conduzindo-nos a recônditos misteriosos do universo. Juntamente com ela, um fogo desconhecido tocava nosso interior.
A chave para a iluminação do homem está no relacionamento entre os três níveis32 de manifestação da vida
em cada ciclo. Todavia, não é suficiente ter conhecimento
da existência dessa triplicidade para que lhe sejam concedidos a sabedoria e o poder de exprimir a lei, pois esse
poder e essa sabedoria advêm do contato com seu núcleo
que está além dessa manifestação tríplice e é dela raiz.
Há um princípio que une as partículas materiais e a
vida intangível. Esse princípio, que permite a coexistência dos mundos, deve ser encontrado pelo homem para
que, conhecendo-o, possa colaborar inteligentemente na
grande obra da Criação. É importante, pois, que um fervor inextinguível mova o ser a buscá-lo. Cada superação
prepara-o para viver provas mais sutis.
32 São eles: forma, consciência e essência.
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A dor de estar imerso na ignorância tem de chegar
a limites insuportáveis, a fim de que ele se esqueça de
tudo o que concerne a si mesmo e se transforme em um
canal para a libertação dos demais. Tendo atingido patamares mais elevados, inúmeras vezes terá de auxiliar
os que estão aprisionados na forma, iludidos por movimentos fugazes.
Aquele que verdadeiramente serve ao propósito evolutivo aprofunda sua energia na sublimidade do cosmos,
da inteligência e da matéria, pondo em foco a harmonia desses três mundos. Nesse trabalho, a afinação da
consciência deve ser acompanhada do fortalecimento e
da elevação vibratória dos corpos e, de modo especial,
é preciso agir desapaixonadamente, sem envolvimentos
com o que ocorre nos níveis concretos. É preciso também aprender a espontaneidade da Natureza, onde a
morte, a vida e as transformações são fatos comuns.
Os que palmilham essa senda rumo à harmonia terão de atuar em equilíbrio com o universo que os cerca,
e saber que não cabe ao homem exercer nenhum poder
sobre a vida: desígnios que transcendem sua compreensão podem trazer até eles tanto seres que necessitam de
ajuda para desabrochar e se desenvolverem externa e internamente, quanto outros, que necessitam de ajuda para
se libertarem dos envoltórios materiais. Não deverão julgar as diferentes situações que se lhes apresentarem, mas
precisarão, sim, estar sempre disponíveis para servir.
A presente expansão de toda a vida planetária possibilita que a sabedoria oculta nos Reinos da Natureza
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se revele mais amplamente aos seres humanos. O Reino
Vegetal, por exemplo, tem um potencial de transmutação de elementos ainda pouco conhecido e, se o homem
contatar a lei que rege esse potencial, poderá fazer descobertas que lhe permitirão utilizá-lo de um modo adequado para este momento33 em que a estrutura terrestre
passa por profundas mutações.
Há, também, muito a ser descoberto e praticado
como interação evolutiva dos seres humanos com os
representantes do Reino Mineral. Na verdade, o Reino
Mineral engloba tudo o que é composto de matéria na
qual não haja um princípio sensitivo ou mental aflorado.
O solo, a água e o ar são seus principais campos de expressão. A essência desse reino é, todavia, uma incógnita
para a maioria dos homens.
Reino

Qualidades
básicas

Coligações
extraplanetárias

Mineral

Magnetismo, condensação da energia em
elementos materiais

Urano, Plutão e Netuno
(este último no que se
refere à água)

Vegetal

Transmutação,
gerando beleza

Vênus

Animal

Percepção do meio
externo, controle sobre
o movimento

Marte e Mercúrio

33 Vide O ETERNO PLANTIO, Dr. José Maria Campos (Clemente/Frei Ameino), Editoras Cultrix/Pensamento.
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A ambição e o desejo de possuir cristais, pedras preciosas e outros exemplares de minerais prenderam a sua
atenção, mantiveram a sua mente em níveis superficiais
e desviaram-na do poder latente no âmago desse reino.
Como a sintonia da vida terrestre está sendo ajustada à vibração da existência cósmica, a interação da Terra com os demais planetas deste sistema solar eleva-se,
permitindo que se estabeleçam contatos mais sutis que
os atuais. Como consequência disso, as coligações extraplanetárias de um reino não têm hoje a mesma conotação do passado. O que ora se dá é uma colaboração
entre a energia desses planetas e a essência dos reinos,
permitindo que determinados aspectos evolutivos se dinamizem, e suas espécies exprimam com maior clareza
seus padrões arquetípicos, cumprindo assim, mais eficazmente, as tarefas que lhes cabem. Portanto, não há
mais a necessidade de os demais planetas conduzirem a
evolução desses reinos, como antes.
Em outras palavras, deu-se um amadurecimento da
vida terrestre.
* * *
Naquela área na qual cada contorno ou silhueta parecia pronunciar verdades eternas, o discípulo escutava
em seu interior:
Louva os solos, as montanhas, as pedras, os pequenos animais e as plantas que tão perfeitamente se
deixam moldar, tomando formas pelas quais se irradia a imortalidade da vida.
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Ampliações de consciência consumaram-se desde
que o discípulo se integrara à vida do Templo, mas era
preciso que elas se imprimissem em seus corpos, o que
se daria mais facilmente com a vivência de determinadas provas. Os instrutores convidaram-no, então, para
acompanhá-los numa viagem a uma grande cidade, onde teriam assuntos a resolver.
A serenidade e a vibração sutil do Templo esvaneciam-se à medida que os caminhantes avançavam pela
estrada semiaberta em meio à vegetação rasteira. Aos
poucos as macelas, as espigas avermelhadas das gramíneas com sementes que voavam ao vento foram sendo
substituídas por bosques verdejantes em que a vida fervilhava, elevando do solo um poder de criação de que
só reinos puros como o Vegetal conhecem os segredos.
Após dias de caminhada, a cidade surgiu no horizonte, qual gigantesca escultura de pedra. Quão enganador era, no entanto, o silêncio percebido ao observá-la de longe!... Aproximando-se dos seus arredores, os
viajantes já podiam notar o burburinho dilacerante em
que estava imbuída, expressão do desassossego de uma
vida dispersa em valores efêmeros. Todo aquele movimento atraía o discípulo, e ao mesmo tempo o assustava.
Inexperiente em alguns pontos, maduro em outros, precisava confirmar em si certas determinações para que
etapas mais profundas da senda interior se lhe abrissem.
Até chegarem ao local onde se hospedariam, zombarias e escárnios foram lançados sobre aquelas figuras
trajadas de maneira incomum na metrópole. A chama
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que no início da viagem estava tão viva no olhar do
discípulo pareceu então ocultar-se sob a nuvem criada
pelos ilusórios valores do amor-próprio: era a primeira
prova a ser por ele vencida.
Já instalados, os instrutores avisaram-no de que ele
participaria de uns encontros que estavam previstos,
tendo a função de secretariá-los. Naquele momento, a
alegria pelo serviço que lhe era oferecido impediu-o de
ver a grande firmeza interna requerida para realizá-lo.
A presença dos instrutores fora solicitada porque havia a pretensão de se instalarem naquela região novos
templos, que seguiriam linhas de pensamento diversas.
Nenhuma objeção fora feita por eles, embora soubessem
que tal empreendimento poderia dispersar um trabalho
de séculos.
Depois de se ver diante dessa possibilidade, aturdido, o discípulo lhes perguntou ao regressarem:
– Não temeis pelo fim do trabalho do Templo?
Respondeu-lhe um dos instrutores:
– Aprende, irmão, estás numa senda que não te oferece garantias materiais, mas cujas bases são inexpugnáveis. A verdade tem o poder de prevalecer por si; se nela
confias, por que haverias de temer sua destruição? A
transcendência das formas faz parte do desenvolvimento da vida, mas o que está em seu âmago é imperecível.
Portanto, digo-te que, enquanto as forças da matéria induzem à separação, os que conhecem a essência da vida
sabem do poder da unidade. Tal é o mistério da progressão dos ciclos. Deves manter-te unido ao que é inal120

terável, ao que é incólume à mutação de uma existência
evanescente, e não te abalarás ante a fúria das forças dissipadoras. A lei da mutabilidade à qual a matéria desta
Terra foi subjugada faz cair envoltórios, mas não toca o
que vive em seu centro — eis o mistério da evolução. É
preciso estar além das discrepâncias, dos antagonismos,
das diversidades. Não te confundas com palavras; desperta para o movimento que a luz promove por meio de
um ser, pois acima da incongruência está o valor de estímulos ascendentes que tocam a existência dos homens,
e esse é o parâmetro de uma obra que autenticamente
expressa a vida do espírito.
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CA MINHOS DIRETOS

Estávamos em quietude e recolhimento à sombra de
um vetusto ipê amarelo, quando em nossa consciência
surgiu a imagem de um rio correndo a grande velocidade nas camadas internas do planeta. As galerias e grutas
pelas quais ele passava pareciam pertencer a outro mundo. Aquele potente caudal precisava encontrar um ponto
por onde aflorar na superfície, a fim de trazer à face da
Terra a seiva que nela ainda não existe.
Essa visão desencadeou em nós movimentos profundos, levando-nos a compreender aspectos de uma
etapa de maior abertura ao serviço planetário que nos
aguardava e estava para ser implantada. Sentíamos uma
espécie de pressão, como se existisse nos seres, nos grupos e no planeta um potencial adormecido a ser avivado.
Todavia, esse potencial, como aquele rio, não pertence
a este mundo; é límpido e tem um ritmo mais dinâmico do que o normalmente aplicado nas atividades rotineiras. Não causa desgastes, pois é como se um grande
amor estivesse acolhendo o seu fluir.
Nessa experiência interna, do rio emergia um canto
melodioso e forte, revelando sua alegria por expressar
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a qualidade que lhe é peculiar. A maioria dos homens,
por outro lado, ainda desconhece sua própria natureza:
o puro servir. Quando neles a energia interior toca o
mundo externo, ela de imediato se exprime assim, como
serviço, não para sua realização, mas para erguer a vida
material a níveis mais elevados.
Nem o orgulho pode eternamente impedir que o
homem perceba que tudo – um gesto, uma palavra, um
sentimento, um pensamento ou uma irradiação – deveria ser criado como auxílio à paz, ao equilíbrio e à
harmonia universais.
* * *
O serviço grupal desenvolve-se de modo equilibrado quando se amplia simultaneamente em dois sentidos:
o interno e o externo. Ainda que possa haver setores que
exprimam extremos – plena atividade ou pleno recolhimento –, um grupo de serviço deve empenhar-se para chegar à harmonia. A atividade externa e a energia
criadora são expressões do polo positivo, masculino; já
a interiorização e a receptividade são expressões do polo negativo, feminino. O grupo em serviço deve, pois,
encontrar o equilíbrio entre esses polos, como parte da
tarefa por meio da qual se transcenderá a incompatibilidade que hoje se acredita existir entre matéria e espírito.
O impulso ao serviço externo sem um contato autêntico com o mundo interior conduz ao que se vê nesta
civilização: o caos disseminado por tudo e a falta de percepção de um propósito maior a dirigir cada ato. Por ou124

tro lado, a total abstração do mundo externo pode levar
o ser a um estado de "egoísmo espiritual", que nenhum
benefício traz a ele ou ao ambiente que o circunda.
No período em que os Centros de Mistérios se manifestaram na face da Terra, seres evoluídos tinham como
tarefa despertar na consciência humana a percepção de
leis, físicas inclusive, que auxiliassem na organização da
vida material de modo que estruturas e energias superiores pudessem nela ancorar. Tendo sido transmitidas
ao homem as bases para esse desenvolvimento, a necessidade dele e do planeta mudou e, assim, esses Centros
desapareceram do mundo formal.
Hoje, depois de a mente concreta ter percorrido certa
trajetória e realizado experiências suficientes para compenetrar-se de sua limitação, mais do que nunca é preciso estar em sintonia com a forma atual do ensinamento
evolutivo. Para isso, muitos indivíduos que se interessam por assuntos esotéricos e se sentem atraídos pelos
segredos das iniciações precisariam superar a fantasia de
encontrar, nos planos materiais, Centros de Mistérios tal
como existiram no passado. Sua realidade agora é outra,
mais ampla e menos revestida de formalismos.
O processo iniciático muda a cada época. Na etapa
evolutiva da raça lemuriana34, por exemplo, o discípulo
era preparado para o domínio do próprio corpo físico,
34 Raça lemuriana: Expressão da humanidade da superfície da Terra, em um
período remoto. Teve como característica básica ser a primeira raça na qual os
seres humanos, para viver certas experiências, passaram a encarnar em corpos
físicos densos.
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para o uso do fogo da matéria e outros desenvolvimentos semelhantes.
Assim, nesse processo não há padrões fixos. Ajustam-se ao momento, a fim de que o nível de consciência
humano em cada período evolutivo traspasse as fronteiras do seu tempo. Na presente época o aspirante deve
estar predisposto à vida interior, pois é o universo das
energias impalpáveis que está para ser alcançado pelos
pioneiros deste ciclo. A vida externa será, então, permeada por esse universo.
Num trabalho em sintonia com o processo iniciático, a intuição espiritual tem de ser descoberta e cultivada – não mais a lógica. A intuição deve ser a linha mestra dos estudos e das realizações práticas, para que haja
neles uma vitalização interior que facilite e impulsione a
expansão da consciência.
* * *
No âmago da consciência está Algo, uma essência,
que sabe qual é a necessidade das diversas facetas do ser.
Alguns indivíduos podem trilhar o caminho direto, no
qual só buscam essa essência e dela recebem tudo o que
precisam a cada momento. Nesse caso pode-se dizer, em
linguagem mística, que a consciência aspira a unir-se a
Deus pela percepção abstrata e pura da energia, e sem
que Ele precise revelar-se a ela por meio de uma de suas
expressões.
Mas há também outros caminhos, em que se busca
a união com essa essência abstrata pela dedicação a um
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dos seus aspectos. Assim, num trabalho grupal que se
desenvolva em sintonia com o processo iniciático poderá haver diferentes setores, representando os diversos
modos de se chegar a essa união. O importante é que
cada atividade reflita o trajeto da consciência rumo às
realidades supranaturais e às Hierarquias que levam o
poder de vida aos vários níveis de existência.
* * *
A dicotomia que há nesta humanidade revela-se não
só na existência de polaridades, ou seja, na sua expressão por intermédio de corpos masculinos e femininos,
mas também na existência da divisão no cérebro.
O cérebro humano é composto de dois hemisférios
que cumprem funções distintas, cada qual exprimindo
uma polaridade. A ciência terrestre chegou a penetrar
um pouco nessa realidade, mas não pôde traspassar os
véus que encobrem suas nuanças mais profundas.
O ser humano da superfície da Terra utiliza de oito a
dez por cento do seu potencial intelectivo. Sendo assim,
por mais que avance em suas pesquisas, focalizado apenas
nos aspectos materiais da existência, estará sempre restrito a um limitado campo de percepção e de compreensão
da vida e das leis do universo. Todavia, quando assume
colaborar conscientemente com o Plano Evolutivo, mutações ocorrem em seu ser, levando-o a aproximar-se dos
padrões que regerão a evolução futura da raça humana.
Um intenso processo de transformação entra em
andamento e conduz os seus corpos ao encontro da an127

droginia, estado no qual as polaridades se sintetizam.
Como disse Cristo, "na ressurreição, nem os homens terão mulheres, nem as mulheres maridos, mas serão como os anjos de Deus nos céus"35. Esta é, pois, a meta de
toda a humanidade.
Apesar de o despertar do sentido de androginia
aparentemente não mudar a estrutura formal do corpo
físico, ele prenuncia estágios mais avançados do desenvolvimento do homem, desperta nele centros etéricos superiores e as glândulas a estes ligadas. Dá-se uma transformação funcional nos corpos, e a própria matéria que
os compõe torna-se mais sutil e permeável à luz interna.
Para aprofundar-se nesse tema o estudante necessita
deixar de lado os condicionamentos acerca do relacionamento humano. A androginia à qual nos estamos referindo é expressão de um estado de consciência superior,
dinamizado por energias profundas. Não guarda ligação
alguma com os desvirtuamentos psicológicos e comportamentais hoje cada vez mais comuns.
Como nem o planeta Terra nem o sistema solar chegaram à síntese e unificação de suas polaridades, eles não
oferecem possibilidades de esse processo se consumar
em plenitude nos seres que os habitam. Há, todavia, mônadas em que o fogo cósmico atinge um grau de tensão
suficiente para fazê-las ativar, no corpo de luz e no corpo causal, um considerável equilíbrio polar; elas têm um
trajeto a percorrer em outras esferas planetárias, sob os
35 Evangelho segundo Mateus 22, 30.
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auspícios de diferentes Escolas Internas, para completar
a integração entre os polos positivo e negativo da energia.
Essa integração, que conduz o ser a um estado andrógino, é a meta do sistema solar como um todo. No
presente ciclo de manifestação, a vida solar caminha
pela senda das polaridades, e por meio dela deverá penetrar o segredo do equilíbrio em âmbito cósmico, algo
inimaginável para a mente humana. Será em seu ciclo de
manifestação futuro – o terceiro grande ciclo sistêmico
– que a síntese poderá verdadeiramente consumar-se.
O que ocorre no macrocosmo projeta-se no homem,
o microcosmo. Os passos dados pelo homem refletem-se
também no desenvolvimento do todo do qual é parte, o
macrocosmo. Porém, para a Consciência Única não há
diferença entre o pequeno e o grande. N'Ela, tudo está
sempre presente, e por obra de sua vontade os universos
manifestam-se em ciclos e fases.
Portanto, os pioneiros, mensageiros de um novo
tempo, os que superam o nível médio do desenvolvimento da humanidade, são portadores da chama de um
futuro que não pertence apenas ao Reino Humano ou
a este planeta, mas que se integra a âmbitos solares ou
ainda maiores. A unificação da Terra com universos paralelos, mais evoluídos, está em ato, ainda que até agora
poucas tenham sido as dádivas que o homem da superfície terrestre pôde oferecer para que se consume. Cada
centelha que se acende na consciência da humanidade
terrestre fortalece, com sua pulsação, os fogos que alentam esse processo.
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Ao homem é apresentado hoje o desafio de estar
diante de um diminuto grão de areia, sem perder de vista a amplidão da praia em que se encontra, reconhecendo em ambos a mesma essência criadora; de estar diante
do infinito cosmos e da vida em âmbito estelar, sem olvidar-se da evolução dos minúsculos átomos que, invisivelmente, compõem o mundo material que o hospeda.
Sua consciência deve transcender a ilusão das aparências, penetrar véus, elevar-se em direção aos cumes da
existência manifestada, onde a brisa da vida imaterial se
faz presente de maneira mais pura.
Os conflitos não são superados pelo uso da força,
que faz apenas preponderar, temporariamente, um dos
polos. Ao girar a roda da vida no mundo material, as
posições invertem-se, mostrando que os estados de harmonia conseguidos desse modo são efêmeros. O equilíbrio deve realizar-se a partir de um nível superior.
Para a humanidade terrestre, o plano em que se
atinge o equilíbrio é o intuitivo-espiritual. O plano em
que se atinge a síntese, o monádico-divino. Neles, fogos
potentes permeiam a vida do ser, possibilitando que realidades cósmicas sublimes sejam expressas sem maiores
distorções.
O que se passa em níveis que vibratoriamente se situam abaixo desses planos tem como base o fogo fricativo. Assim, ainda que na atual transição planetária o
fogo elétrico tenha começado a permear a vida material
em maior intensidade, a inserção dos padrões de perfeição nesses níveis concretos leva-os a estados mais sutis;
portanto, fá-los deixar de existir como tais.
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O reconhecimento da relatividade da vida concreta
é um requisito para que se possa elevá-la. Enquanto envolto pelas névoas da ilusão do mundo formal, o ser não
consegue colaborar, de fato, na libertação da consciência. Esse mundo está sendo aceleradamente redimido, o
que se reflete na dissolução das estruturas da atual civilização terrestre.
A redenção, obra supra-humana, envolve fundamentalmente energias e fogos. O homem colabora nela quando permite que seus corpos e consciência sejam
transformados. É nesse cadinho – o seu ser – que uma
química oculta se deve processar, fundindo elementos,
harmonizando campos de energia, plasmando na forma
expressões mais próximas da perfeição. A transformação do todo é fruto da transformação de suas partes. Assim, o equilíbrio das polaridades no planeta e no sistema
solar advém do equilíbrio das polaridades em cada partícula que os compõe.
Muitos se empenham para abrandar a pressão dos
laços que os prendem a uma existência corrompida,
destituída de valores verdadeiros e evolutivos. Porém,
poucos são os que efetivamente decidem voar, rompendo esses laços que, embora tênues, os retêm em estágios
desatualizados.
A energia do Quarto Raio36 qualifica o nível intuitivo e é básica no desenvolvimento do Reino Humano.
Mas até hoje, o homem terrestre pôde perceber – e viver
36 Quarto Raio: Energia da harmonia que, para um ser polarizado nos níveis
materiais, é alcançada por meio da ação do fogo fricativo.
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– apenas os aspectos inferiores dessa energia, em que
a busca da harmonia se dá por intermédio do conflito.
Esse processo era qualificado predominantemente pelo
fogo fricativo – e, por isso, o atrito servia para "polir" a
vida manifestada.
Uma chave importante na senda do espírito é saber
que situações de impasse emergem quando se está apegado a algo. O desapego é, portanto, um requisito para
que a consciência humana alcance o equilíbrio e posteriormente a síntese.
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O A PER F EIÇOA MEN TO DE
U M A JOV EM ÁGUI A

Uma imagem sintética imprimiu-se rapidamente
no mundo interior de um estudante, esvaecendo-se em
seguida. Era a imagem de uma casa alta, vertical, de
três pavimentos, em cujo beiral de telhado se escondia
uma aranha. Uma pequena águia, ainda jovem, tentava
pegar a aranha, mas não conseguia fazê-lo, pois suas
garras enredavam-se nas teias, e a aranha se protegia
sob o beiral.
O significado dessa visão era claro. A jovem águia
simbolizava a vontade humana já permeada pela energia da vontade proveniente do espírito. A aranha simbolizava o ego. A casa de três pavimentos, em vertical, a
personalidade integrada, pois transmitia a impressão de
ordem e de alinhamento. O beiral do telhado, os níveis
mais concretos da mente: ali se aninhava o ego.
Tal imagem revelava, de modo definitivo para o eu
consciente, que a vontade humana, mesmo que purificada pela energia do espírito, não tem o poder de capturar o ego. É preciso que ela amadureça – em outras
133

palavras, que a jovem águia se torne adulta –, para que
se transforme na vontade plena do espírito.
A dissolução da soberania do ego sobre a vida externa e a implantação completa da vontade espiritual
nos níveis concretos da existência é resultado da terceira
iniciação, passo que poucos conseguiram consumar. A
maior parte dos homens encontra-se em estágios anteriores, nos quais a entrega ao Supremo deve ser confirmada e aprofundada a cada momento.
Diante do relato dessa visão, recordamo-nos do
que nos fora transmitido pelos instrutores nos planos
internos:
Não vos peço palavras, mas que, por meio de cada um dos vossos atos, a Hierarquia possa fazer-se
presente. A luz penetra e permeia as formas, a fim
de consagrá-las. A obra é luz e vida. Podeis ver a luz
infundir-se em vós, mas de vosso âmago deveis fazer
emergir a vida. A matéria então se tornará plena de
um movimento sagrado, e saberá que destino tomar.
Revelada a suprema ordem da Natureza, o caos não
se dará a conhecer.
A luz veio até vós para apresentar-vos o mundo da
realidade, capacitando-vos a encontrar nele as chaves
da sua união com o mundo aparente. A energia de
vida que podeis canalizar é o elo entre esses universos.
* * *
Num momento de sintonia especial, um estudante
percebeu que, dependendo do dedo com que tocava o
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polegar de sua mão direita, diferentes circuitos de energias se estabeleciam em sua aura. Cada toque era caracterizado por uma vibração e também por uma espécie
de som, inaudível – era como se ele estivesse tocando
um instrumento musical.
"O discípulo deve aprender o uso das mãos no serviço", ditava uma regra ocultista, transmitida pela Hierarquia37, regra que tem diferentes significados, conforme o
nível em que é compreendida.
A importância do toque é conhecida desde remoto
passado. Sabe-se que pelas mãos do homem pode fluir
preciosa energia. Porém, os costumes e os hábitos da
atual civilização degeneraram o sentido sagrado do toque nos planos materiais, ou seja, o toque físico, o emocional e o mental.
Aquele que assume o caminho do espírito deve saber que suas mãos são verdadeiras antenas. Por meio delas ele é capaz de captar e transmitir impulsos, conduzir
forças e energias. Deve, portanto, abster-se de contatos
supérfluos.
Muitos indivíduos de boa vontade, pretendendo
exercer uma atividade curativa, realizam massagens e
toques especiais nos semelhantes, supondo estar praticando o bem. Porém, em contatos desse tipo ocorre uma
grande mescla de energias, chegando a confundir-se o
carma do paciente com o de quem o toca, o que pode
acarretar não apenas a precipitação de débitos cármicos
37 THE RAYS AND THE INICIATIONS, Alice A. Bailey, página 23, Lucis
Trust, N. Y.
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negativos – que, de outro modo, seriam equilibrados indiretamente – mas também o enevoamento e a perda de
clareza nos níveis da personalidade.
O homem comum, ainda que bem-intencionado,
não conhece o propósito evolutivo de um ser, tampouco
suas encarnações passadas ou o futuro que o espera, pois
somente em nível interno, profundo, nível em que habita a vontade do espírito, é que esses fatos são revelados
com segurança. Por isso, a não ser em casos especiais,
quando há consentimento interno claro, quem trilha o
caminho direto deve abster-se desse tipo de prática. A lei
espiritual é vontade superior em expressão. Essa vontade
não cria laços: ela liberta, no sentido mais elevado dessa
palavra.
O mesmo rigor deve ser aplicado ao toque no plano
emocional e no mental, planos que são tão consistentes
quanto o externo, ou até mais. O discípulo dedica sua
existência ao serviço e à consecução da lei. Seu propósito é unir-se à fonte regedora dos universos, e por isso
ele cuida de manter seus sentimentos, desejos e pensamentos em consonância com os desígnios dessa Fonte,
deixando assim de interferir, com as suas tendências humanas, no seu perfeito cumprimento.
Para os discípulos, nesta época, o campo de serviço
não se limita aos círculos que lhe são mais próximos,
mas engloba toda a vida planetária. Maiores são as dádivas à medida que se avança na senda interior, mas é
também maior a responsabilidade. Um ser aproxima-se
da aura de uma Hierarquia por já ter condições de aju136

dar a "sustentar o mundo", e não como prêmio por ações
meritórias. Os que buscam o contato com a Hierarquia
tendo por objetivo o próprio desenvolvimento espiritual
devem saber que, de modo camuflado, prosseguem alimentando em si mesmos o egotismo. O poder da Hierarquia é o poder da lei regente deste universo. Essa lei é
a do amor, e por ela o discípulo caminha. A ação abnegada é a base na qual ele imprime sua oferta, pois aprendeu que no despojamento de si é que a luz se faz revelar.
* * *
Quieto, em silêncio, o discípulo procurava estar vigilante ao que se passava dentro e fora de si. Foi então
tocado por um impulso transformador, que assim se traduzia:
Perscruta o teu interior, a sabedoria é veio profundo. Fortifica tua oferta e persevera, mas lembra-te de que, com teu esforço apenas, não podes cruzar
o Grande Portal. Segue os sábios preceitos: abre-te à
Graça e rende-te ao Poder Supremo.
Aquelas palavras calaram fundo em seu ser. Todavia, apesar de compreendê-las, sabia que, para chegar a
viver efetivamente o que lhe transmitiram, teria de superar obstáculos e aperfeiçoar sua entrega. A isso ele se
devotava incondicionalmente.
* * *
O contato do eu consciente com os núcleos profundos do ser – e o estado que decorre desse contato
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– foi, em fases anteriores do ensinamento, denominado
meditação. Porém, o uso dessa palavra foi vulgarizado,
e ela passou a significar os exercícios de concentração
por meio dos quais o indivíduo buscava a experiência
meditativa. Confundiu-se, portanto, o trajeto com o
destino.
Apesar do empenho humano, a meditação só chegava verdadeiramente a fazer-se pela ação da Graça; o esforço empreendido servia para alinhar os corpos da personalidade e para imprimir neles certo grau de tensão
positiva, mas não podia efetivar o contato, que sempre
se deu por obra supranatural da vontade interior do ser.
Hoje, a matéria terrestre – e portanto os corpos humanos também – está-se sutilizando, e a rede etérica que
a permeia está-se expandindo, o que propicia um maior
relacionamento com as vibrações de níveis superiores.
Devido à atuação do Sétimo Raio em âmbito planetário,
toda a existência na Terra deve tornar-se sagrada, expressar padrões espirituais e divinos. Assim, as energias
da alma, do corpo de luz e de outros núcleos internos
podem, nesta época, tocar mais facilmente a consciência
externa do ser e nela imprimir tais padrões.
À medida que isso se dá, o viver cotidiano converte-se em escola e campo de serviço para o ser; ademais,
o estado meditativo revela-se-lhe a qualquer momento,
independentemente de onde se encontre ou da atividade
que esteja realizando. Ao esvaziar-se de si, ele é preenchido por bálsamos sublimes, que por seu intermédio se
devem espargir pela aura planetária.
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Todavia, por estar desvinculado de qualquer esquema engendrado humanamente, esse estado seria mais
bem descrito como um vazio pleno, no qual nada se pede, nada se busca e, misteriosamente, muito se recebe.
Esse vazio silencioso aprofunda-se a cada passo, fazendo
aflorar nuanças inéditas da existência interna.
* * *
Chovia torrencialmente. Da janela da escola que
estava voltada para o norte, o discípulo contemplava a
paisagem, banhada pelas águas. O vento parecia soprar
de muitas direções ao mesmo tempo, fazendo curvar árvores e arbustos, zunindo pelo bosque.
Relâmpagos ligavam o céu à terra, seguidos de retumbantes trovões. Concomitantemente a essas expressões da vida-Natureza, emergiam na consciência do discípulo, como um pano de fundo, imagens de fatos vividos no passado. Sucediam-se como num filme, bastante
nítidas. Ele permanecia imparcial diante da chuva e do
que transcorria em seu interior. Não buscava rememorar
aqueles fatos; porém, ao esvaziar sua consciência de sentimentos e pensamentos supérfluos e, ao concentrar-se
no essencial, tais lembranças vieram à tona como bolhas
de ar que chegam à superfície de um meio líquido, para
em seguida se desfazerem. Tratava-se de um processo de
purificação em ato e, para que transcorresse adequadamente, a imparcialidade era fundamental.
No instante da morte, num só relance, o homem
normalmente assiste ao desenrolar de toda a sua vida.
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De modo similar, o discípulo – disposto a "morrer para
o mundo" – assistia pouco a pouco à liberação e ao equilíbrio cármico de situações pregressas, e agradecia por
aquela "morte" gradativa. Sabia, por experiência, que o
novo não pode surgir se não se morre para o que passou.
* * *
Em certos momentos, a imagem de uma pessoa conhecida ou uma presença abstrata não identificada surgia em nossa consciência. Ao registrar essas impressões,
não nos envolvíamos com elas; pela entrega, procurávamos penetrar no silêncio que as permeava. Uma elevada
energia abençoava aqueles instantes. De algum modo,
nos planos internos estávamos participando de processos de cura e, assim, quanto mais nos abstivéssemos de
reações e comentários, mesmo positivos, maior auxílio
poderíamos prestar.
Algumas vezes, junto a essas impressões, chegavam-nos pedidos de ajuda. Porém, não provinham dos níveis humanos dos seres que internamente estabeleciam
ligação com nossa consciência: eram apelos de almas
que buscavam libertar-se da densa prisão que é a vida
humana na superfície da Terra – vida que, se o ser não
tem uma conexão firme com os níveis espirituais, níveis
em que o caos não pode atuar, atinge graus de tensão
psíquica insuportáveis.
Por isso, ao receber essas impressões, reafirmávamos o propósito de manifestar padrões de conduta divinos e, em nossa pequenez, ofertávamo-nos para im140

primir no mundo externo os signos a eles relacionados
– e da energia invisível que permeia todos os éteres do
planeta vinha-nos uma potente ajuda para consumar essa meta.
* * *
Desde os tempos da misteriosa Shamballa, a cidade
dourada situada nos níveis etéricos do deserto de Gobi, sabia-se da existência de um cordão energético que
percorre o planeta interligando diversos núcleos onde se
desenvolvem civilizações sutis. Desses núcleos são irradiadas vibrações espirituais e cósmicas para toda a Terra.
Um deles, que se encontra em níveis profundos, expressou-se nos planos materiais, vivificando áreas que hoje
correspondem a regiões da Europa Ocidental. Revelou-se
à humanidade com o nome Lys38 , e tem como um dos
seus símbolos a flor-de-lis, exemplo de pureza e limpidez.
A partir desse núcleo, impulsos foram enviados à
superfície terrestre, criando campânulas energéticas
que posteriormente puderam atuar como tela para projeções de energias percebidas como aparições da Virgem, em especial as ocorridas em Fátima (Portugual) e
Lourdes (França). Avivando a devoção de muitos, procuraram despertar em seu interior vínculos com arquétipos universais.
Lys é dotado de uma qualidade feminina, cândida.
A ele foi confiada a tarefa de perpetuar o estado original
38 Vide O RESSURGIMENTO DE FÁTIMA (Lys), do mesmo autor, Editora
Pensamento.
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do ser humano, estado imaculado, também denominado adâmico. Por isso sabe-se que na essência de Lys vive
o homem andrógino, a expressão do que transcendeu a
dualidade, que extinguiu da sua existência as raízes do
conflito e da dicotomia e se libertou dos apegos que tanto turvam a visão do caminho cósmico a ser trilhado.
Hostes celestiais e angélicas têm esse centro como
ponto de ancoramento, e é dele que recolhem os padrões
para a criação dos moldes sutis a serem implantados na
humanidade. Esse trabalho de construção do Novo Homem conta com a ação conjunta de Aurora, Lys e Mirna
Jad que, além de serem bases para o contato com Escolas
Internas, fornecem aprendizado sobre as ainda praticamente desconhecidas comunicações extraplanetárias.
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COLIGAÇÕE S CÓSMICA S

A energia das Hierarquias regentes de alguns grupos internos fazia-se perceptível, conduzindo nos mínimos detalhes a tarefa evolutiva que desempenhávamos
nos níveis concretos. Expressava-se no sincronismo de
situações e de oportunidades de crescimento que nos
surgiam, no suprimento do necessário para que o trabalho se desenvolvesse, na indicação dos passos a dar, no
alento que nos animava.
As dificuldades, quando ocorriam, eram tomadas
como estímulo para avançar e como sinais de pontos a serem aperfeiçoados. Víamos que a entrega à vida superior
tinha de tornar-se cada vez mais perfeita, e víamos também que, sem humildade, ela não poderia plenificar-se.
Em dado momento, nos planos subjetivos da existência, foi-nos mostrada a imagem de uma tocha na qual
ardia um fogo inextinguível. A haste da tocha era invisível, e dessa imagem emanava uma vibração de qualidade imaterial. A visão espelhava a chama que sustém
os grupos internos, chama que é alimentada pela Fonte
criadora, dela recebendo o impulso energético que nutre
o seu fulgor. Tal impulso exprime-se pelo imponderável,
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pelo inédito, pela revelação do que é ainda desconhecido – por isso a haste da tocha era invisível. Aquele fogo
transmitia-nos a certeza da supremacia do espírito sobre
a matéria, da rendição da matéria ao espírito e do poder
irrevogável do Bem. Parecia eternizar-se em um estado
incólume às intempéries da vida terrena.
A chama central que anima os grupos internos deriva-se de um veio mais abrangente: o das Escolas Internas do sistema solar. Essa chama pode irradiar um
Raio específico ou uma conjuntura de vários deles. São
12 os Raios que ora estão ativos na órbita da Terra, e 12
os grupos internos em atuação; todavia, nem todos esses
grupos estão dinamizados na mesma intensidade, pois
tal dinamização conta também com a participação do
Reino Humano.
Havia momentos em que o campo perceptivo da
nossa consciência passava por uma ampliação espontânea: prosseguíamos atentos, despertos e ativos no mundo físico, ao mesmo tempo que registrávamos fatos do
mundo interior. O contato com a vida extraplanetária
trazia-nos, em vislumbres, os elementos requeridos para que futuramente a penetrássemos. Eram reflexos do
contato de nossa mônada com Hierarquias atuantes nas
Escolas Internas ou com certos setores dessas Escolas.
Percebíamos intuitivamente uma sintonia do grupo
interno ao qual estávamos especialmente coligados com
as Escolas em Vênus, em Júpiter e no Sol. Sabíamos, porém, que isso dizia respeito a certas nuanças do trabalho
interior que naquela fase devíamos realizar, e que a sin144

tonia com outras Escolas existia, igualmente, promovendo interações diferentes. Por isso, não nos afastávamos
da lei que afirma que quando a consciência se aproxima
de expressões de energias internas não deve fixar-se em
padrões, a fim de estar livre para captar a realidade sem
distorcê-la. Esta, por ser extremamente dinâmica, apresenta-se sempre de modo inédito, e por isso a consciência precisa ser frequentemente atualizada.
Impressões acerca das Escolas Internas e de conjunturas cosmogônicas associadas à evolução terrestre projetavam-se em nossa mente como parte de um serviço a
ser prestado. Na verdade, não alimentávamos curiosidade a esse respeito, pois estávamos cientes de que atitudes
assim são um obstáculo ao verdadeiro conhecimento.
Procurávamos apenas estar receptivos à vida transcendente e – seja a maneira correta de lidar com uma pequena erva, seja a revelação de interações estelares – tudo que aprendíamos acolhíamos com gratidão e como
dádiva que fontes imateriais oferecem à Terra.
Muitas consciências de âmbito cósmico estão nesta
época presentes na órbita terrestre, trabalhando silenciosamente em prol da elevação da vida planetária a níveis de segurança, onde sua evolução poderá transcorrer
com um mínimo de interferências das forças retrógradas. Esse fato, promovido pelo Logos do sistema solar
em conjunção com Conselhos Intergaláticos, acarretou,
além de outras importantes consequências, a precipitação de conjunturas especialmente favoráveis à implantação dos ciclos vindouros, dentre as quais, podemos citar:
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• a dinamização de cinco Raios que atuam em âmbito imaterial, trazendo-os à expressão no campo
monádico;
• um relacionamento mais estreito entre os grupos
internos da Terra e as Escolas Internas do sistema
solar, permitindo um aceleramento do processo
iniciático da humanidade como um todo;
• a implantação de um novo código genético composto por padrões vibratórios de origem incorpórea na humanidade, que fará com que ela se eleve
do âmbito da lei do carma material e assim contate a lei evolutiva superior.
A aproximação dos grupos internos e das Escolas
Internas à vida material terrestre está relacionada, também, à elevação da Hierarquia planetária – que agora
ingressa em esferas de existência mais amplas –, à ativação dos Espelhos dos centros energéticos no Cone Sul
e à rápida dissolvência do círculo de proteção que, até a
presente fase da Terra, a mantinha praticamente isolada
do universo cósmico.
Com tudo isso, as mônadas estão sendo diretamente estimuladas e definições em todos os reinos estão
podendo ocorrer, o que permite o término do ciclo de
enevoamento em que os níveis materiais do planeta estavam imersos.
Soubesse a humanidade a importância deste momento e a grande repercussão que nesta fase tem cada
uma de suas pequenas escolhas, mais prontamente se
desvencilharia dos esquemas de vida retrógrados aos
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quais aderiu. Decisões básicas para a trajetória evolutiva
dos seres estão-se consumando hoje, e cada ato, sentimento e pensamento são fundamentais na determinação
do futuro cósmico que se abrirá para eles. Esse alerta deve tocar os que estão preparados para responder a contento ao chamado interior.
* * *
O contato com a Escola Interna em Vênus é especialmente importante nesta fase da Terra. Em um passado remoto, durante o desenvolvimento da Raça Atlante,
por intermédio de Vênus chegou ao âmbito terrestre um
impulso proveniente de Sirius que modificou o processo
ascensional da humanidade, possibilitando a implantação de iniciações realizadas por intermédio de uma fonte externa.

Hoje, numa volta acima da espiral evolutiva, novamente por Vênus chegam impulsos determinantes para
o caminho cósmico da Terra. Em certo sentido, a Escola
Interna em Vênus é, para os grupos internos no âmbito terrestre, o que a mônada é para a alma. Seguindo a
mesma analogia, poderíamos dizer que a Fraternidade
Cósmica em Sirius corresponderia ao Regente monádico.
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Fraternidade Cósmica
em Sirius

Regente

Escola Interna
em Vênus

Mônada
Alma

Grupos Internos
na Terra

Os ensinamentos esotéricos, de diferentes modos,
apresentaram esse relacionamento, que a partir da atual
transição planetária se torna mais amplo e coeso. Dele advém o impulso que, por intermédio da Hierarquia
planetária, transforma o processo iniciático da humanidade terrestre, conforme as necessidades atuais, ao mesmo tempo que o prepara para fases futuras. Daí se podem perceber mais claramente chaves simbólicas como
a que nos foi transmitida por vias subjetivas:
Sirius abençoa os filhos do Sol.
Coligada à redenção planetária, a conjuntura energética composta pelas Escolas Internas do Sol, de Júpiter e de Vênus canaliza impulsos extrassistêmicos para
a Terra.
Sol

Terra
Júpiter

Vênus
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Essa conjuntura é também um transformador que,
neste período, dimensiona o potencial das energias irradiadas por certos núcleos cósmicos, tornando-o adequado a este planeta.
Sirius, Aldebarã e Betelgeuse constituem uma contraparte extrassistêmica desse triângulo:
Sirius

Aldebarã

Terra

Betelgeuse

Sirius

u

u

Aldebarã

Betelgeuse

Sistema solar

e, no que diz respeito à purificação da Terra, operam em
polaridade com Canopus, Capella e Pollux.
Na elevação da vida deste planeta, as energias do
triângulo Sirius–Aldebarã–Betelgeuse atuam predominantemente em âmbito espiritual e divino, enquanto as
do triângulo Canopus–Pollux–Capella atuam como espelho condutor e canalizador de forças e vidas em âmbito sutil.
Núcleos cósmicos, como estes que estamos citando,
trabalham, todavia, em diferentes níveis ao mesmo tempo.
Assim, é preciso que se reconheça o plano em que vibram
as conjunturas por eles formadas sem se fixar em nenhuma delas, para que na consciência exista sempre abertura
para perceber e aceitar novas facetas da realidade.
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A diversidade de aspectos das inter-relações cósmicas existente é incomensurável. Assim sendo, é válido lembrar que esses fatos estão sendo apresentados do
ponto de vista da evolução na Terra; por isso, ao colocá-la na posição central nessas conjunturas não queremos
dizer que ela atue como vórtice criador, mas sim que ela
é um receptor dos impulsos provenientes dos núcleos
com os quais interage.

* * *
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Após uma fase de intensa aprendizagem, na qual
muitas virtudes foram desenvolvidas pelo discípulo, os
instrutores convidaram-no a ir para um local retirado,
onde permaneceria em solidão durante um período. Essa experiência seria necessária para que os passos dados
interiormente pudessem fortalecer também nos níveis
externos do seu ser.
Com alegre disposição o discípulo dirigiu-se para o
lugar indicado, conduzido por um instrutor. Este, porém, acompanhou-o apenas até a entrada da mata que
antecedia a colina onde ele iria abrigar-se. Daquele ponto em diante, devia prosseguir só.
Os primeiros dias foram suaves, sua vida assemelhava-se a um barco em meio a um oceano de águas
calmas. Porém, com o passar do tempo, o oceano foi-se tornando inóspito, e uma grande aridez começou a
emergir, convertendo-se depois num verdadeiro deserto.
O discípulo conheceu então o frio de uma solidão isenta
do contato interior e, embora buscasse no coração a chama sagrada para aquecer-se, não a encontrava. Pouco a
pouco, um manto de escuridão foi-se estendendo sobre
seus dias, até que se tornaram noite contínua.
Não foi fácil para ele atravessar aquele período de
aparente abandono, no qual as forças densas que ainda habitavam seus corpos afloravam, insistentemente instigando-o a tomar atitudes retrógradas. Porém,
com base nas leis espirituais que havia apreendido e
na determinação em servir unicamente à verdade, ele
persistia.
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Mesmo durante esse tempo de provas intensas, em
que a parte mais externa do seu ser estava sendo testada quanto à fidelidade ao processo evolutivo, havia momentos raros nos quais, numa potência imensa até então
desconhecida, um clarão brilhava em meio à obscuridade, indicando-lhe o caminho. Estava, pois, como nunca
antes, entre dois extremos: a luz e as trevas.
Passaram-se 40 dias até que voltasse a ter consciência
do contato com os instrutores nos planos internos. Findo
esse prazo, em um sonho foi-lhe mostrado um portal –
símbolo da abertura de uma nova etapa – e foi-lhe revelado que deveria deixar o local e retornar ao convívio com
os que lhe propiciavam os fundamentos daquela etapa de
aprendizagem, para prosseguir sua formação.
Algo havia ocorrido em seu ser, ele já não era o mesmo. Estava pleno de gratidão pela Vida Única, à qual
dedicava integralmente sua existência.
* * *
Em uma conjuntura triangular, os vértices assumem
sentido e função específicos: dois deles caracterizam as
polaridades, enquanto o terceiro representa um ponto
de síntese, ou de equilíbrio. Isso é válido para diferentes âmbitos, sejam cósmicos, sistêmicos, planetários ou
humanos. Porém, ao mesmo tempo que um núcleo pode exprimir a polaridade positiva em certa triangulação
energética, em outra pode exprimir a polaridade negativa ou ser neutro. Portanto, ao tratar de polaridades é
preciso que se leve em conta os referenciais em questão.
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Dependendo do número de componentes de uma
conjuntura, diverso será o processo que a energia utilizará para manifestar-se por intermédio dela. Uma sabedoria infinita conduz a formação de conjunturas energéticas em âmbito cósmico. No reino humano, até hoje,
raras interações formadas pelas mônadas nos planos internos puderam refletir-se com pureza nos níveis materiais, devido à densidade e ao grau de comprometimento
com forças involutivas das personalidades envolvidas.
Todavia, faz parte do Plano Evolutivo para esta humanidade que isso se torne possível, aproximando assim o
mundo das aparências e o mundo das causas.
A externalização dos grupos internos, da Hierarquia planetária e das Escolas Internas está prevista para o próximo ciclo da Terra. Na atual transição, estão
sendo construídos os fundamentos para isso, principalmente nos níveis etéricos.
Apesar de, como vibração, estar bem próximo do
mundo físico concreto, o plano etérico possui flexibilidade e capacidade receptiva muito superiores às do plano material denso. Devido ao fato de o homem terrestre
em geral não ter a visão interna despertada, o plano etérico tem-se mantido preservado da sua atuação predatória, e por isso é utilizado com maior liberdade como
plataforma de trabalho das Hierarquias junto aos seres
encarnados na superfície do planeta.
Ademais, a Terra está-se sutilizando, e o nível mais
concreto existente no seu ciclo vindouro terá uma densidade equivalente aos subníveis mais sutis do atual nível
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etérico. Assim, importantes sementes da nova vida estão
sendo lançadas nesses subníveis, onde existem bases de
serviço ativas, que contam também com a participação
de seres autoconvocados – membros da humanidade
terrestre que ali desenvolvem atividades em consonância com as Hierarquias. Todavia, essas interações não
chegam, normalmente, a imprimir-se na consciência
externa desses seres, e por isso permanecem desconhecidas para a maioria.
Permitir que a consciência se expanda além dos
limites dos sentidos materiais é uma necessidade. Não
que se devam buscar experiências psíquicas – que em
geral são de caráter duvidoso, dada a densidade do nível
em que ocorrem –, mas trata-se de ampliar o âmbito de
percepção, o que se torna viável quando os núcleos internos do ser se unificam com sua consciência externa,
resultando em maior clareza sobre o que transcorre nos
planos sutis, clareza que às vezes se dá apenas por meio
de um conhecimento instantâneo e não formalizado.
Quaisquer que sejam as consequências dessa ampliação,
ela permitirá à consciência entrever a verdade imanente a cada instante, sem demandar processos cognitivos
comuns. Para tal passo se consumar, a entrega e a fé são
elementos essenciais.

154

PA R T E I I I

O N DE NÃO H Á
MAIS LIMITES

V IDA SI MBÓLIC A

À medida que a consciência do homem vai penetrando os níveis em que os grupos internos e as Escolas
Internas atuam, ele vai contatando a vida e o universo
por meio de formas cada vez mais sintéticas, que canalizam potenciais energéticos maiores e mais puros. Vai
desvelando, pouco a pouco, o mundo abstrato, até perceber que a existência, em todos os seus planos, do mais
elevado ao mais denso, se compõe de símbolos. Compreende, então, que todas as impressões que lhe chegam
à consciência trazidas pelos sentidos externos ou internos nada mais são que expressões de energia, imagens
que refletem uma essência interior e guardam em si, de
modo mais ou menos perfeito, um sentido único no momento em que são percebidas.
Quantas vezes ouvimos, de místicos e santos, que
Deus nos fala por intermédio do vento, das flores, dos
animais, ou de um irmão que se aproxima? É uma realidade. A Consciência Única comunica-se com as unidades de consciência, com os seres, usando uma linguagem simbólica que inclui em si elementos visíveis e
circunstâncias vivenciais.
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O destino último de todas as partículas do cosmos é
fundirem-se na essência de onde provêm. Esse destino é
agora apresentado ao homem terrestre de modo claro e
direto para que o assuma, pois corresponde à etapa em
que a vida planetária, como um todo, está penetrando.
Portanto, nestes tempos, intensa estimulação lhe é dada
pelas Hierarquias, a fim de que se desidentifique de seus
corpos, de seu modus vivendi, de seus sentimentos e de
seus pensamentos. Assim, véus poderão ser transpostos,
e a realidade poderá emergir cada vez mais despida e
mais pura. Esse é o verdadeiro caminho da união em
que o ser se aprofunda infinitamente, e pelo qual é conduzido sempre mais além das fronteiras conhecidas. Essa desidentificação progressiva não significa, contudo,
uma fuga à vida formal39, nem tampouco menosprezo
ou rejeição por ela; traz consigo o equilíbrio, expressão
da sabedoria disponível ao homem.
O homem, como ser autoconsciente, "sabe que existe". Tem em si a consciência do eu. Todavia, necessita
romper as barreiras por ele próprio erigidas e integrar-se a âmbitos mais amplos. Deve unir-se aos núcleos
profundos do seu ser, isto é, caminhar em direção à origem de toda a existência.
O retorno ao seio da Criação é promessa que ora
principia a concretizar-se no interior de muitos indivíduos na superfície do planeta. Como suave fragrância,
Algo transcendente permeia todo aquele que se volta ao
39 Vide A CURA DA HUMANIDADE, do mesmo autor, Editora Pensamento
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Infinito. Desponta do interior do ser, e ao mesmo tempo do universo que o cerca. Surge do Nada, e no Nada
se esvai. Expressão do Eterno, está no âmago de cada
partícula e no cosmos que as contém. Indescritível, está além de tudo o que pode ser pelo homem concebido.
Substrato último da existência, não tem forma, mas por
meio dela se expressa; não tem nome, mas reverberando
a palavra de vida faz-se conhecer. Em tudo é, em tudo
existe, a tudo criou. Mostra-se a todos, porém, jamais
se apresenta por inteiro. Revela-se, no silêncio, aos que,
despojados de si, respondem ao seu chamado.
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PR I M EI R A I N S T RUÇ ÃO
– Dizei-me se devo seguir a voz que, como um rugido de trovão, faz ecoar dentro de mim as palavras: "solta
os conceitos, liberta-te das definições".
– Eu afirmo a Unidade, ó discípulo, mas não nego a
diversidade. Onde o Uno é a única existência, palavras
são desnecessárias; mas onde as palavras são necessárias,
o Uno tem muitas formas. Por isso deves compreender
a diversidade como um aspecto do Uno, e os conceitos
afins ou antagônicos como suas múltiplas expressões.
– Mas como fundir as contradições que reinam na
multiplicidade?
– Deita-te no solo. Fecha os olhos e esquece-te de tudo o que sabes acerca do mundo, tangível ou intangível.
Mergulha no desconhecimento para que uma sabedoria
mais profunda te ilumine a consciência; e, quando tiveres dissolvido as tuas crenças nesse potencial de energia
nascente, abre os olhos e dize-me o que vês.
– Vejo um céu azul brilhante e límpido; no meio dele há um Sol, como um farol, cuja luminosidade é tão
grande que me cega a vista.
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– Essa é tua primeira descoberta. Guarda-a, discípulo, no fundo da alma.
* * *
– Aproxima-se o momento em que ritualisticamente
o manto da quietude encobrirá teus movimentos corporais. Assim, dia após dia, retornarás a um universo onde
o impossível é tão natural quanto o possível. Mas antes
de ingressares nessa busca de tua origem, deita-te novamente no solo; fecha os olhos e esquece-te outra vez de
tudo o que sabes; e depois que o vazio de pensamentos
te atrair para o novo, abre os olhos e dize-me o que vês.
– Vejo uma abóbada escura onde cintilam infinitas
estrelas.
– Dize-me, discípulo, se tua única visão tivesse sido
esta e se a única visão de um teu irmão fosse a que tiveste hoje durante o dia, qual delas seria a verdadeira?
– Ambas seriam verdadeiras.
– Sim, ainda que diferentes. Vê, pois, que na diferença não há incongruência. A incongruência existe
enquanto a percepção está dissociada do todo. Nem o
repúdio à contradição, nem a unilateralidade, mas só a
certeza de que tudo provém de um mesmo ponto e de
que tudo, igualmente, caminha para um mesmo ponto
pode conduzir-te à essência da sabedoria. Lembra-te: o
erro não está em serem os fatos contrários uns aos outros mas em se tentar justificá-los ou explicá-los.
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SE GU N DA I N S T RUÇ ÃO
– Diferentes resultados obterás se aplicares a um
conjunto de substâncias a energia de uma chama viva,
de uma corrente elétrica ou de uma vibração de luz em
alta frequência. Do mesmo modo, teus corpos materiais
– que são partículas reunidas segundo padrões arquetípicos – respondem diferentemente aos diversos tipos de
fogos que alentam o cosmos visível.
Há uma rede energética
que mantém esses corpos em
Área em que
prepondera o
comunicação, que os une e os
fogo cósmico
interliga. Por meio dessa rede,
Área em que
que é o teu corpo de éteres, os
prepondera o
fogo solar
fogos circulam como o ar na
Área em que
atmosfera; porém, assim coprepondera o
mo nas montanhas o ar tem
fogo fricativo
uma composição mais sutil
que no litoral, os fogos que se
distribuem nas várias áreas
do corpo apresentam qualidades e vibrações diversas.
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Estímulos sensuais alimentam os aspectos do fogo
fricativo. O descontrole das correntes energéticas que
circulam na região abdominal pode trazer como consequência atitudes autoritárias, que induzem a conflitos.
Se queres libertar-te dos embates, é preciso não só deixar
de alimentá-los, mas tornar-te senhor das energias que
se alojam naquilo que na tua consciência corresponde à
região instintiva.
Ao homem não é indicado deslizar ao sabor das forças. Ele deve adquirir, em sua evolução, controle sobre
os veículos que lhe foram concedidos, e para isso é preciso que conheça as leis que regulam os fogos que neles
avivam ações e reações.
Não só o fogo fricativo, que agora te parece maléfico, deve ser coordenado segundo a meta evolutiva que a
mônada te permite vislumbrar; também deves conhecer
as nuanças de fogos mais sutis, e com a colaboração deles dar forma aos impulsos que transmutam os corpos e
aproximam tua consciência ao incorpóreo.
– Qual a diferença entre a sublimação e a transmutação?
– A sublimação dá-se nas camadas externas das
partículas, purifica-as; eleva o volátil para então recolhê-lo em um estado mais cristalino, liberto de impurezas. Já a transmutação dá-se na essência, modifica a
natureza das partículas: elas deixam de ser o que eram
para tornarem-se outra realidade, ainda que possam
permanecer no estado de solidez original. A sublimação
pode ser alcançada por meio do fogo fricativo, ao passo
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que a transmutação requer impulsos que só fogos mais
potentes são capazes de conceder.
– Quando é que a transmutação começa a ocorrer?
– Embora as áreas dos corpos tenham, em diferentes
proporções, os vários fogos ativos, os corpos como um
todo emitem uma vibração numa frequência específica,
que depende do nível energético atingido pela consciência do ser; em outras palavras, depende da posição do ser
na senda iniciática. No início dessa senda, os processos
de transmutação de energias dão-se de modo indireto e
quase sempre durante o sono. Na etapa que compreende
a primeira, a segunda e a terceira iniciação, os processos de sublimação intensificam-se e a consciência do ser,
além de ter maior participação neles, começa a reconhecer a ação transmutadora do fogo solar.
– A transmutação é desencadeada pelo fogo solar?
– Assim como o fogo fricativo é capaz de promover
sublimações, o fogo solar é capaz de realizar transmutações. No entanto, isso não significa que toda ação do
fogo solar decorra numa transmutação, ela pode estar
levando o ser a sublimações também.
– E o fogo cósmico, que processos guarda em si?
– No âmago do fogo cósmico está o segredo da materialização e da desmaterialização. A energia transmutadora engloba também o nível em que existem as forças
que permitem a coesão de uma partícula, mas não chega
a neutralizar todas elas. Só o fogo cósmico alcança esse
grau de atuação. Nas materializações e desmaterializações é preciso que a energia ígnea seja posta em movi165

mento, respeitando os registros cósmicos onde estão os
parâmetros para a dissipação e construção dos corpos.
Esses processos ígneos estão sendo assim apresentados, destacadamente, para que possas compreendê-los,
porém todos os fogos têm participação em tudo o que
ocorre, variando a proporção em que atuam em cada
caso. Quanto mais unificada for essa atuação, mais facilmente serão despertados os centros sutis dos corpos.
– A que centros vos referis?
– Acima da cabeça, na aura energética que vai além
dos limites do corpo físico, existem, quase sempre latentes, vórtices destinados ao contato supraluminar e à
manifestação da vida em ritmos que transcendem os da
pulsação da luz. São nesses centros que estão as sementes da comunhão cósmica.
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– Perguntas se sou uma Hierarquia, uma Entidade,
mas já percebeste que minha voz é formada de muitos
sons, que vibram em diferentes escalas e entoam diferentes notas. Cada um desses sons guarda em si uma
nuança da sabedoria, um dos seus aspectos. Deves entrar em sintonia com eles para escutar com clareza o que
te transmitem. Além disso, se procurares vislumbrar
minha imagem, nela verás refletida tua própria face.
Aprende, pois, ó discípulo, um dos grandes mistérios:
nada existe fora de ti, e o fato de saberes de algo significa tão somente que o reencontraste no infinito universo
que é teu próprio interior40.
Penetra sem reserva a essência do que já te foi apresentado. A revelação chega à tua consciência quando tua
energia e a fonte reveladora se unificam. Assim sendo,
40 É útil notar que a sabedoria do antigo Egito era transmitida por Hermes a
Toth, e, sendo Hermes e Toth um mesmo ser (Hermes é o nome grego equivalente ao egípcio Toth), muitos não compreenderam essa relação sutil e acharam que
Hermes ecrevia para seus sucessores. Para que esse fato fosse compreendido, seria
preciso que dentro dos homens a energia da síntese tivesse despertado. Hoje, no
entanto, alguns estão prontos para as verdades que não puderam ser totalmente
esclarecidas no passado.
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podes encontrar o Desconhecido dentro de ti e unir-te a
ele. Todavia, antes de buscares essa união, silencia teus
movimentos corporais, encerra tuas tarefas pendentes,
deixa tuas sandálias à porta do Templo e nele entra sem
nada externo que te diga o que és, pois tu mesmo ainda
não o sabes claramente. Esquece-te de que tens um nome, para ouvires a reverberação do teu som nas esferas
siderais.
– Que podeis dizer-me sobre os princípios feminino
e masculino que se expressam no mundo das formas?
– Tanto o princípio feminino quanto o masculino
estão presentes em todos os corpos materiais. Regulam
o que chamas de temperamento, conferem alguns traços característicos da personalidade e avivam tendências
de comportamento. O princípio masculino leva o ser a
materializar estruturas, a exprimir ordem no plano físico, a imprimir na matéria as formas necessárias para
a realização de uma meta. Canaliza, portanto, um estímulo à exteriorização, conduzindo o ser ao encontro do
universo que o cerca. Já o princípio feminino o impele
a penetrar o universo interior, desperta-lhe o interesse
pela abstração.
Não há possibilidade de a harmonia implantar-se
num ser ou num planeta se esses dois princípios não estão equilibrados. Se o ser busca o contato com a vida
interior, se ele se deixa arrebatar pelo princípio feminino, abstraente, sem que sua atuação seja estimulada e
coordenada pelo princípio masculino, ele perde o eixo
que mantém o alinhamento da sua totalidade. É esse ei168

xo verticalizado, desimpedido, que permite às energias
que partem de níveis elevados penetrarem a matéria, infundindo-lhe uma vibração suprema, revitalizante, para
então retornarem à origem. Esse circuito é interrompido
quando a consciência está exclusivamente voltada para
os níveis internos e se prende a eles, negando a forma e
passando a fugir do mundo externo. Isso tolhe o fluxo
energético que deveria permear os átomos e liberar a luz
que neles habita, já que essa luz não pode ser percebida,
despertada ou irradiada por uma consciência indiferente e insensível ao pulsar das partículas concretas.
Por outro lado, se o princípio masculino prepondera, a consciência se embrutece, liga-se por demais à vida
concreta e deixa de fazer a conexão com as energias renovadoras dos mundos internos, impedindo assim que
cheguem à matéria. A luz dos átomos, nesse caso, tampouco pode despertar, porque a consciência, que deveria
colaborar no processo evolutivo, fica atada às forças cegas que dominam a forma não iluminada, e se obscurece.
Mas se à energia é permitido vitalizar a matéria e
retornar aos planos imateriais, uma ponte é estabelecida
entre a forma e a não forma, e a harmonia se faz.
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– Olha, discípulo, a chama que se eleva da combustão da matéria. Vê a sua irradiação vibrante, ígnea. Descobre nela o pulsar de uma existência que continuamente te está a chamar, convidando-te a penetrar mundos
sem formas. Olha também a atmosfera que circunda a
chama. Deixa que sua leveza te permeie, evocando em
teus corpos soltura e mansidão, mas percebe que nela há
um poder capaz de mover grandezas incomensuráveis, e
busca encontrar em ti esse poder. Percorre desse modo,
com a consciência, as expressões dos elementos, e permite que te revelem sua essência.
– Vou ao encontro de cada um dos elementos e,
quando penso ter conhecido um em especial, deparo-me com a vibração de outro. Vejo-me caminhando por
uma senda misteriosa, cujas interligações desconheço e
por isso muitas vezes, pensando estar seguindo um caminho reto, passo de uma trilha a outra sem que tivesse
pretendido agir dessa maneira. Que são, pois, esses elementos?
– São, como viste, energias de surpreendente capacidade de mutação; são qualidades, em potencial, que
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surgem quando determinado impulso interage com a
essência de um dos níveis de vida. Havendo essa interação, o elemento emerge nesse nível, conferindo-lhe qualidades específicas. Assim, os elementos são, na verdade,
emanações que infundem as características que lhes são
peculiares no plano de manifestação que tocam.
De certo modo, podes perceber que o ar e o fogo imprimem na matéria uma vibração masculina, enquanto
a terra e a água conferem-lhe uma vibração feminina.
Conforme se relacionem esses elementos, ou seja, conforme as combinações que se estabelecem entre eles, diferentes planos de ação da energia são definidos. Se, por
um lado, ao relacionar-se em polaridade, os elementos
definem áreas horizontais, quando todos eles atuam em
conjunto, desencadeiam o surgimento de um espaço,
uma esfera de existência. Daí decorre que o corpo do
cosmos é movido pelo pulsar de todos eles combinados.
– Como os homens interagem com eles?
– De várias maneiras essa interação se dá. Uma delas pode ser chamada de batismo, que é a introdução da
consciência do homem em níveis de vida específicos.
Nesse sentido, os elementos atuam do seguinte modo: o
batismo pela terra permite a materialização física do ser,
o batismo pela água permite sua purificação emocional,
o batismo pelo fogo permite a elevação da mente concreta
e posterior unificação com a mente abstrata, e o batismo
pelo ar aproxima o ser aos mundos supramentais. Nesta
época em especial cada ser vive um desses batismos, e a
entidade-humanidade atinge graus de consagração.
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– Há leis específicas que regem o trabalho dos elementos?
– Sendo energia em movimento, os elementos assumem as leis dos planos em que se expressam. Nos planos
concretos, seguem as leis que coordenam a evolução da
matéria. Para compreenderes como eles operam nesses
níveis, é preciso que compreendas a vida na matéria, do
modo como se tem de vivê-la a cada etapa evolutiva. A
matéria não pede prolixidade, e é tolhida em sua leveza e
transparência quando atos desnecessários são empreendidos. Para lidar correta e adequadamente com ela, o
homem deve despojar-se de toda inutilidade engendrada pela mente e permanecer diante do que é essencial
em cada situação. Aprende, discípulo, que o segredo do
equilíbrio das atividades materiais está na objetividade:
é, é; não é, não é. Se viveres dessa maneira, sem criar
complicações, sem fazer deduções, sem promover ou realizar atos dispensáveis, muito concederás à consagração
do mundo concreto. Tende como prumo a lei da necessidade, e ela te dirá, por si só, tudo o que precisarás saber.
– Na criação das formas só a lei da necessidade atua?
– Inúmeras leis participam do processo de criação,
mas ser-te-á útil saber que, além da lei da necessidade, a
lei da harmonia se faz presente de modo especial quando uma obra é plasmada segundo arquétipos supranaturais. A lei da harmonia equilibra a lei da necessidade,
evitando que a aridez, a monotonia e a ausência de graciosidade dominem a construção das formas. Se apenas
a lei da necessidade agisse, determinando, por exemplo,
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a existência de flores para que haja frutos e sementes de
futuras plantas, bastaria um só tipo de flor em todo o
reino vegetal. Porém, a multiplicidade de formas e cores,
com toda a sua beleza, testemunha a regência concomitante dessa outra lei.
Na etapa em que vives, deves ter consciência do mecanismo de atuação do fogo solar41, que se fundamenta
no relacionamento de polaridades. Já é possível ter esse
mecanismo sob controle, bem como o da atuação do fogo fricativo. O equilíbrio do processo de criação também
inclui a pacificação de aspectos polares. Deves imbuir-te
de reverência para vislumbrar a vastidão de todos esses
aspectos trabalhando em conjunto e permitindo que se
manifestem realidades tão sublimes. Mesmo no mundo
em que vives, mundo tão distante dos valores internos,
é possível perceber as melodias entoadas pelos espíritos
criadores ao realizar sua obra. Ressoam no correr dos
ventos, exalam no perfume das flores, brilham nos matizes das madre-pérolas – estão em toda parte, mas é preciso que aprendas a escutá-las.

41 Também denominado fogo elétrico.
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– Volto-me em silêncio para o mundo interno, mergulho na sua paz e quietude e ali me deparo com luzes
viageiras que tecem formas harmoniosas e perfeitas. Essas formas povoam o mundo abstrato, e no mundo concreto encontro expressões que lhes correspondem. Que
segredos há em seus padrões?
– A manifestação do universo é coordenada por leis
cosmogônicas que se refletem em todos os níveis que o
compõem. O entrelaçamento das energias faz surgirem
vórtices que se condensam em busca de atingir a expressão perfeita dessas leis. No entanto, não são todos os
vórtices que conseguem realizar essa meta. À vida terrestre deste ciclo evolutivo estão vinculados alguns padrões geométricos criados no mundo interior, padrões
que são condensados energéticos em elevado grau de
perfeição e harmonia. Foram revelados a iniciados nos
antigos Centros de Mistérios, e tornaram-se conhecidos
como os sólidos sagrados. São eles: o tetraedro, o cubo, o
octaedro, o dodecaedro e o icosaedro.
A simbologia desses sólidos sagrados estimula o
ser humano a estabelecer contato com leis de equilí175

brio, de perfeição, de ordem e de harmonia, já que eles
as retratam profundamente.
A vibração interna do tetraedro tem um ritmo que
se assemelha ao pulsar do fogo, e por isso está associado
a esse elemento. É um condensado energético primordial e básico para a existência deste planeta. De várias
maneiras relaciona conjunturas ternárias e quaternárias,
servindo de elo entre elas e custodiando, assim, chaves
importantes sobre os sete níveis do universo físico do
cosmos. A vida orgânica terrestre está calcada nesse padrão, e disso decorre o fato de ele representar o núcleo
carbônico, que constitui a maior parte das redes moleculares dos corpos tanto de seres humanos quanto de
seres de outros reinos. A qualidade ígnea do tetraedro
e sua ligação com a constituição da substância material
indicam com clareza a existência de um potencial de luz
no âmago de cada partícula.

tetraedro

Deves aprender a lidar com o fogo, e a revelação de
como chegar a esse conhecimento está na gratidão, no
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amor, na entrega e no serviço42. Esses são os vértices do
tetraedro que deves construir como base para teus atos,
são as ferramentas que te tornarão hábil artífice e colaborador na obra do despertar da luz.
Ao penetrar a essência do cubo, encontrarás um poder de coesão inigualável. O equilíbrio estático é magnificamente expresso por seus padrões retilíneos, diretos.
Assim, ao buscares perceber que qualidade essas formas
evocam em teu ser, reconhecerás a vibração do elemento
terra. Deixa, pois, que se instale em ti uma abertura silenciosa, destituída de concepções mentais e de análises,
e escuta o latejar da energia no centro do cubo. Apazigua-te para compreender sua linguagem. Uma corrente
de vida se expande do seu centro, fazendo surgir um padrão de volume, um espaço tridimensional. No entanto,
não deixes de reconhecer que há um limite nessa expansão. Em sentido oposto ao das correntes expansoras há
as correntes de contração, e é do equilíbrio entre esses
dois tipos de correntes que surge a harmonia do cubo.

cubo
42 Vide ENCONTRO INTERNO (A Consciência-Nave), do mesmo autor, Irdin
Editora.
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O elemento terra no seu estado de pureza original
guarda a possibilidade de concretização dos impulsos
incorpóreos por meio desse equilíbrio; o cubo, vibrando
nos mundos abstratos, é um foco que atrai a vida para
essa equanimidade.
A leveza, a capacidade de estar igualmente nos altos
cumes e nas profundezas dos vales e a presença de uma
sutileza quase etérica são características do elemento ar
que podes ver retratadas no octaedro.

octaedro

Esse concentrado de energia, com seis vértices e oito
faces, tem especial vínculo com o cubo, que possui oito
vértices e seis faces. São padrões conjugados, que podem
transmutar-se e interconverter-se por mecanismos pouco acessíveis à mente comum.
– Há algum sentido especial no fato de os principais
centros intraterrenos ora ativos serem representados pelo octaedro?
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– Viveis uma época de mudança, de transição: a Raça atual, a Ariana, encaminha-se para o auge, enquanto a
Raça vindoura, a Sexta Raça, vinculada ao elemento ar43,
vai sendo preparada. A Hierarquia, que se exprime por
meio dos centros planetários, trabalha pelo porvir e, ao
ser revelada ao homem a conjuntura octaédrica formada
por esses centros, sua consciência humana e sua vida na
superfície da Terra receberam estímulos para abrirem-se
ao amanhã, o que fortalecerá seus fundamentos.
Dentre os sólidos sagrados, o dodecaedro tem um
poder especial. Está relacionado ao éter, e sua irradiação
encontra-se intimamente associada aos processos iniciáticos e de contato do homem com mundos supranaturais.
Tendo como base o pentágono, forma que oculta
uma estrela de cinco pontas, o dodecaedro simboliza a
quintessência da evolução no âmbito da Terra.

dodecaedro

Além desses quatro concentrados energéticos, há
também o icosaedro. Coloca-te no centro da sua ener43 Vide O NASCIMENTO DA HUMANIDADE FUTURA, do mesmo autor
Irdin Editora.
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gia e percebe o que ela evoca em teu interior. Poderás,
quiçá, ouvir um chamado à mobilidade, à plasticidade
de movimento, à manifestação de uma profunda adaptabilidade. Esse ritmo fluente do icosaedro interliga-o ao
elemento água.
No icosaedro estão implícitas as correntes fluídicas
que preenchem o espaço universal. Por ter 20 faces e 12
vértices, está conjugado ao dodecaedro, que tem 12 faces
e 20 vértices. O vínculo entre eles estende-se também à
interação dos elementos que lhes correspondem. Na alquimia, diz-se que o éter é gerado a partir da primeira
transformação da energia pura, e da transformação do
éter (dodecaedro) surge a água (icosaedro).

icosaedro

A energia contida nessas figuras geométricas faz
parte do legado que está adormecido no universo interior do seres, mas pode ser descoberto como um serviço
em prol da realização da ordem e da harmonia cósmicas
nos planos terrestres.
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– A energia desses sólidos sagrados atua igualmente
em todos os tempos?
– Nos planos onde a unidade é plenamente expressa,
as energias de todas as figuras estão sempre presentes,
em igual intensidade. Entretanto, a heterogeneidade que
é peculiar aos níveis materiais faz com que em cada ciclo
de existência os padrões internos atuem diferentemente.
Para que possas ter um exemplo vivo estampado em
tua consciência, aquieta-te e coloca diante de ti essas figuras, que lhe falem por meio do próprio poder magnético que irradiam.
– Vejo imagens em que se intercalam pirâmides de
civilizações antigas com edifícios da atualidade.
– Percebes que são expressões de estados vibratórios
diferentes? São símbolos das energias com as quais os
seres humanos interagem em cada ciclo evolutivo. As pirâmides estão ligadas de modo oculto a uma forma octaédrica, e as construções atuais, a uma forma cúbica;
essas duas formas intercaladas, como viste, representam
a mudança da polarização da consciência dos níveis intuitivos para os materiais.
Havia um sentido esotérico muito profundo de certas construções que se erigiram em tempos remotos, e
também o posicionamento delas na superfície do planeta
seguia uma ordem precisa e inspirada. Como o ingresso na vida material ainda não se havia aprofundado na
época em que as pirâmides foram construídas, elas puderam exprimir parcialmente o octaedro. Já o materialismo extremado da civilização atual, que enrijece as es181

truturas, que poda a leveza, a mobilidade e a circulação
de correntes etéricas, pôde encontrar no cubo um meio
de se aproximar dos padrões geométricos sagrados. Mas
o movimento evolutivo destes tempos é caracterizado
pelo criar e soltar, a fim de que se esteja sempre pronto a
dar início a uma nova criação.
Embora nesse estudo possas pôr em prática o contato com símbolos visíveis, se mergulhares ainda mais
fundo nas energias deles, verás que apontam e afirmam,
enfaticamente, o imaterial.
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Diante daquela estrada deserta, na mente do discípulo imagens se sucediam, como num filme. Sintetizavam os passos dados até que aquele novo rumo lhe foi
aberto.
Caminhando ao lado do instrutor, ia-lhe indagando:
– Que devo fazer para de fato conhecer a verdade?
Muitas informações recebi e percebo-me transformado.
Sei, todavia, que há portais a serem transpostos para que
me aproxime efetivamente da luz.
O instrutor fitou-o amorosamente e prosseguiu a
caminhada em silêncio. Resposta alguma que se percebesse com os sentidos externos foi dada, porém o silêncio oculta muitos segredos e ações invisíveis.
Os dias se passavam e, regularmente, ele caminhava
com o instrutor rumo ao poente por aquela estrada que
parecia nunca ter fim.
Notou que com o tempo foi deixando de dar importância às questões que surgiam em sua mente e de
envolver-se com elas. Já não esperava respostas externas
e serenamente aguardava que a união com a sabedoria
se consumasse em seu ser, elevando-o ao desconhecido.
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Os encontros com o instrutor eram regulares e
transcorriam quase sempre em completo silêncio. Mas
um dia, tendo eles chegado a certo local, o instrutor lhe
disse:
– Deverás prosseguir agora sozinho. O treinamento que tiveste possibilita-te divisar as direções corretas.
Elas te aguardam. Todavia, lembra-te sempre de que nada sabes, e de que quanto mais supuseres saber, em realidade menos saberás.
E tendo afirmado isso, desapareceu.
Começava, assim, uma nova etapa na vida do discípulo, na qual leis iniciáticas conduziriam cada um dos
instantes que viveria, leis que se revelam por meio de
chaves simbólicas, de adágios. Colhidas no silêncio, são
agora ofertadas aos que têm a intenção de seguir a mesma senda. Que o aspirante saiba, pois, das palavras gravadas em seu portal de entrada:
As estrelas te chamam...
Vinde,
ó centelha de luz!
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EPÍLOGO

A DÁGIOS DA SENDA
INTERIOR

I
Aquele que trilha a senda deve
reconhecer o princípio da unidade,
nele fundir-se e dele tornar-se pura expressão.
Ao homem foi entregue um dom, o dom de autoconhecer-se. Porém, esse dom necessita ser por ele desenvolvido e dinamizado; necessita ser transmutado em luz
e sabedoria. Se assim for, o seu ser tornar-se-á expressão cristalina da Suprema Existência. Seus atos serão
inocentes, mas poderosos; puros, mas redentores. Ele
se converterá em um verdadeiro servidor44. Seu olhar
dissipará as ilusões que prendem seus irmãos ao mundo
material; suas palavras acalentarão os que se esqueceram
44 Por servidor entende-se o indivíduo que colabora com o Plano Evolutivo.
Algumas chaves simbólicas sobre as etapas pelas quais o homem passa para se
desenvolver nesse sentido encontra-se no mito d'Os Doze Trabalhos de Hércules.
Vide HORA DE CRESCER INTERIORMENTE (O mito de Hércules hoje), do mesmo autor, Irdin Editora.
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da própria Origem e os farão voltarem-se a ela. Essência
e forma estarão nele unificadas. Perceberá o sentido da
vida oculto em cada partícula, compreenderá o sagrado idioma dos deuses e, com humildade, penetrará os
templos internos. Não haverá o que possa impedir seu
caminhar. Seus passos serão firmes, mas não deixarão
marcas no solo. Sua respiração será profunda, porém
inaudível. Seus movimentos estarão em harmonia com
o cosmos; sua voz levará cura e paz aonde se fizerem
necessárias. Os que pensarem conhecê-lo nada dele verdadeiramente saberão; todavia, em seu coração, ele a todos conhecerá. Para ele não haverá segredos no mundo
dos homens. Para ele existirá um só Segredo – ao qual
devotará toda a sua existência.
* * *

II
A consciência é onipresente.
O peregrino deve penetrar sua essência.
Os homens percebem o universo e a verdade segundo o grau em que já despertaram para a realidade imutável. Apesar de todos estarem imersos no mesmo oceano
cósmico de vida e consciência, a percepção de cada um
é única.
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A existência do homem é como um sonho que se desenvolve dentro de um sonho maior: planetário, universal
e cósmico. Aquilo que ele capta como o mundo à sua volta
–o conjunto de imagens que absorve por meio dos sentidos
– é uma projeção do seu ser. Assim, o que crê estar fora de
si mesmo está em seu interior, é sua própria consciência. Na
realidade, está numa Consciência onímoda e onipresente.
Os limites entre o interno e o externo são-lhe impostos por sua identificação com os corpos que utiliza
para expressar-se no mundo das formas. Todavia, é uma
identificação ilusória, e se esvai, como a bruma ao ser
tocada pelos raios do sol, quando o homem finalmente
se aproxima da verdade interior.
***

III
A sinfonia cósmica começa a soar notas mais sutis.
É o preparo para a consumação. Que o peregrino assuma
seu posto. Que toque com harmonia seu instrumento.
De que valem argumentos mentais para quem busca
a verdade? O ser está sedento, mas não há no viver humano o que possa saciá-lo. Somente os mananciais do
mundo interior lhe fornecerão o que necessita. O silêncio é o portal para esse encontro; é também o guardião
da fonte da qual se originam os veios da sabedoria.
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O Logos criador é a base que sustém o universo por
ele criado. Mais acima há outros núcleos-semente, de
onde ele emanou. Uma evolução infinita, corrente de
elos de luz, projeta-se em miríades de níveis e fases. Em
cada universo, ela oculta a chama sagrada e a leva, passo
a passo, a espargir-se por fim em glória e poder. O segredo não é revelado a quem o procura. A verdade não
se apresenta a quem pensa conhecê-la. Onde está o solo
em que o peregrino apoiará os pés? Onde está o degrau
que lhe permitirá chegar mais alto?
O trecho seguinte da senda não é visto por quem o
trilhará. O próximo degrau da grande escada não é percebido por quem o galgará. O poder da transcendência é
conseguido pelo amor ao desconhecido; é dado aos que
sabem ousar. É preciso amar a verdade e dela desapegar-se. É preciso transcender o querer, transcender a busca,
chegar à união.
* * *

IV
O Maestro movimenta atentamente a batuta.
Conhece cada nota da partitura.
O peregrino deve predispor-se a superar a ilusão do
tempo e do espaço. Ainda que uma parte da sua existência se desenvolva no mundo das formas – o mundo das
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imagens densificadas – ele tem de estar polarizado na
não forma, no substrato da vida manifestada.
O Logos criador, ao visualizar a obra a realizar,
mantém-na diante de si como uma imagem não formal,
viva, sintética. Essa imagem é o padrão arquetípico que
guiará a concretização do universo que lhe caberá reger;
guarda em si as chaves dos seus ciclos e fases, bem como
da trajetória a ser percorrida pelas partículas que o constituirão. Contém o acorde primordial que se converterá
na base da sinfonia logoica.
Essa imagem deverá então ser codificada, para que
indicações precisas se tornem acessíveis aos executantes.
Apesar de ela ser autoexistente, pois foi gerada com a
própria substância-vida do Logos, faz-se necessária uma
partitura que permita, segundo as leis da harmonia e da
rítmica ditadas pelo seu criador, que cada nota seja expressa em seu correto tempo e lugar.
Enquanto a ideia primordial contém, simultaneamente, o princípio e o fim, o alfa e o ômega, a partitura
vai sendo construída à medida que os ciclos e as fases da manifestação se desenvolvem. Dessa construção
participam diferentes hierarquias, seres, consciências
e energias, plasmando nos diversos planos os símbolos que a expressam. Dela o peregrino também deve,
conscientemente, fazer parte, devotando a isso todos os
seus esforços.
* * *
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V
A vida não se restringe a um só âmbito.
Que o peregrino aprenda a cruzar fronteiras.
Aquilo que normalmente é chamado de mundo dos
símbolos é uma região da consciência universal cujas
bases estão acessíveis a partir do nível mental abstrato. Porém, à medida que o peregrino, como executante
da obra logoica, vai aprendendo a ler a partitura, a conhecer a linguagem por meio da qual o Logos lhe fala,
perceberá que os instrumentos que utiliza e ele próprio
são sons vivos que reverberam uma parcela da ideia
contida no arquétipo primordial, sendo, pois, também
parte da sinfonia.
Quando atinge essa clareza, fruto de um maior contato com o impulso essencial que subjaz na partitura, ele
deixa de ser apenas um instrumentista, um buscador da
verdade, e penetra o caudal de ordem e sabedoria que
anima toda a existência. Terá transposto um importante
limite e começará, a partir de então, a colaborar como
coconstrutor da partitura logoica. Saberá, por experiência direta, que pertence a um grupo interno. Compartilhará da energia imanente a esse grupo e se empenhará,
com maior presteza e acuidade, a soar com perfeição a
nota que lhe está destinada.
* * *
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VI
A vida prossegue em uma esfera superior.
Que o peregrino aprenda a viver em todos
os níveis conscientemente.
As leis da existência variam de um nível para outro.
A sinfonia logoica contém miríades de notas, em diferentes gamas vibratórias, que, a cada instante, devem
encontrar sua correta expressão. Ao homem cabe um
importante contributo nessa obra, da qual fazem parte
todos os reinos e seres do universo. Por isso é preciso
que ele reconheça a meta suprema para a qual a Vida se
encaminha, e a essa meta devotar-se sem restrições.
A voz que afirma tendências pessoais não se rende facilmente. No entanto, o peregrino deve imprimir
a palavra em todas as esferas do universo. Isso ele faz
com o progressivo domínio das leis regentes dos níveis
em que habita. Antes, porém, suas vestes deverão ser
purificadas pelos mananciais internos, mananciais que
estão sempre presentes, ainda que a princípio ele não os
possa perceber.
A luz emerge quando invocada. Mas para aproximar-se é necessária uma abertura. Portanto, o peregrino
deve voltar-se para o Alto, e tornar-se canal desimpedido para que por seu intermédio ela flua com liberdade.
* * *
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VII
O mensageiro celestial aproxima-se.
Que seja reconhecido, e sua mensagem acolhida.
Como penetrar os segredos da Criação? Como
transpor a ilusão que encobre a consciência e a impede
de ver a realidade tal como verdadeiramente é?
Distintos mundos, distintas leis. O universo-Terra
manteve-se envolto em densas nuvens. É hora de dissolvê-las, e desse labor participam hierarquias celestiais.
Aproxima-se o tempo de transcender as leis vigentes no
mundo concreto e contatar esferas sublimes da existência cósmica. A vida supracorporal convida a consciência do homem para nela integrar-se. Mundos distantes
abrem as portas para acolhê-lo. O chamado interior ressoa em todas as direções. Ventos renovadores percorrem
a superfície do planeta. O peregrino tem de fortalecer
sua determinação de avançar. Que eleve o olhar, que
contate as estrelas. O mensageiro está a seu lado.
A vida multiplica suas dádivas na proporção em que
é recebida e plenamente ofertada. Nada existe apartado
do Todo. Embora a ilusão imposta pelos sentidos leve
o homem a perceber-se como uma entidade autônoma,
ele se descobre imerso num oceano cósmico infinito tão
logo traspassa os véus da materialidade e é permeado
pelas águas profundas desse inominável manancial de
consciência logoica.
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* * *

VIII
O Grande Maestro sinaliza o instante preciso
para a emissão de cada som. Que os executantes
aprendam a seguir suas indicações.
Universo dentro de universo. Vida dentro de vida.
Lei dentro de lei. Infinita existência descortina-se aos
que se elevam além dos estreitos limites do ego.
O egotismo humano, cárcere no qual a consciência
se aprisionou, resiste aos toques ampliadores dos novos
sons. Mas, tendo chegado a hora de ser superado, nada
poderá impedir a implantação do inédito.
A intelectualidade é como uma roda suspensa no ar.
Gira sobre si mesma, mas não leva a lugar algum. O peregrino deve transcender a necessidade de explicações.
Deve reconhecer a suprema causa agindo silenciosamente sob os véus da vida manifestada. Deve concentrar-se
em sua própria tarefa, reconhecer que também de sua
afinação depende a harmonia do acorde universal.
Os vales iluminam-se quando o Sol se eleva acima
do horizonte. O frescor dos cumes atinge o sopé das cordilheiras quando a brisa sopra. A águia sagrada domina
todo o espaço celestial. No momento em que um ciclo da
manifestação chega ao fim, começa o seguinte.
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Som após som, nota após nota, o universo busca
expressar o propósito oculto na Ideia primordial. A sublime existência permanece oculta pelas imagens com
as quais se reveste, até que o Grande Maestro indique o
momento da sua revelação.
* * *

IX
O tempo é decorrência do estreitamento da faixa
vibratória universal. O peregrino deve transcendê-lo.
Para aquele que tocou a eternidade, a contínua sucessão de imagens do universo material nada mais é que
um campo de serviço. Nessa sucessão ele imprime a ordem suprema.
O tempo, tal como o homem o percebe, é fruto da
interação da consciência nele existente com a Mente-do-Mundo. Essa Mente é a entidade organizadora da manifestação do propósito logoico. Ela recebe os impulsos
primordiais e os traduz, irradiando-os para os núcleos
energéticos por ela criados, núcleos que atuarão como
potencializadores da obra em desenvolvimento. Ela emana do pensamento de Deus. Esse pensamento é o universo normalmente contatado pela consciência do homem.
O peregrino deve fundir-se numa Mente mais ampla, a Mente Universal. Deve permitir que o seu pequeno
196

eu se dissolva nesse eu maior. Mas este não é o fim da
sua jornada: marca apenas o ingresso em âmbitos mais
abrangentes e lhe franqueará o acesso a outros universos. Portanto, que ele aprenda a escutar o chamado das
estrelas distantes e, no silêncio interior, diga com firmeza o sim que é a chave de muitos portais.
* * *

X
O deslocamento no espaço é fruto da polarização
da consciência em faixas energéticas paralelas.
O peregrino deve traspassar o véu da materialidade.
O sábio conhece o segredo do nascimento e da morte, pois já os transcendeu. Atua em consonância com
vibrações sublimes emanadas da Mente-do-Mundo – à
qual ele consagra seu serviço –, ou mesmo da Mente
Universal regedora de âmbitos maiores, tornando-se dela canal de expressão. Sua vida externa é espelho cristalino dos vórtices excelsos por ele contatados. É o pulsar
da matéria no ritmo definido pelo propósito supremo.
Nascimento e morte não mais regulam os ciclos de
manifestação de quem os transcendeu. São irmãos gêmeos, gerados pela Vida para ocultar a Fonte. Neste universo as formas apresentam, com o decurso dos anos,
um progressivo decaimento da vitalidade, até que por
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fim seus átomos respondem ao apelo da substância-mãe
para retornarem ao grande reservatório de onde saíram.
Todavia, quando a forma é vitalizada pelo espírito liberto, os átomos que a compõem não mais necessitam desse
retorno, pois o contato com a Fonte é estabelecido sem
que se dissociem uns dos outros. Assim, leis materiais
são suplantadas por leis suprafísicas, e a superação do
nascimento e da morte tem início em âmbito planetário.
Nestes tempos em que o Sol ilumina de modo peculiar o universo-Terra e toda a galáxia se reveste com
um novo manto, ao peregrino é ofertada a possibilidade
de aproximar-se dos caudais da sabedoria interior. Que
acolha essa oportunidade como dádiva sagrada e possa
mais plenamente servir no céu e na Terra. Assim que
cruzar os portais do Sol45, a lei do nascimento e a lei da
morte não mais existirão para ele, pois passos no caminho da eternidade terão sido consumados.
* * *
XI
O silêncio precede o Silêncio, prenuncia a chegada da luz.
Que o peregrino aprenda a escutar em seu interior a voz sem som.
45 Portais do Sol: Estados de consciéncia que demarcam o ingresso na esfera
de vida solar. Cruzá-los significa contatar impulsos energéticos cujas qualidades
transcendem as da vida terrestre e exprimi-los na medida em que os planos materiais os comportem. Sabe-se hoje que a essência solar se manifesta à consciência
humana principalmente por meio de três sóis: o Sol físico, o Sol anímico e o Sol
espiritual. Existem portais específicos para cada um desses níveis de manifestação.
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O que antes estava disponível a poucos será o alicerce da vida na superfície da Terra. O que permanecia
oculto se revelará. Aqueles que estavam no Alto caminharão entre os homens, pois estes ter-se-ão elevado.
A sublimidade da existência cósmica permeia a vida
terrestre. Acolhe cada partícula vivente, conduzindo-a
ao seu novo campo de evolução. Nem todas permanecerão no âmbito deste planeta. Muitas encontrarão caminho em mundos longínquos. Tudo é conhecido pelos
Regentes. Instrumentista e instrumento devem estar na
correta posição. O que seria dos homens sem a intermediação das Hierarquias Celestiais? A vida do espírito
precisa expandir-se. É momento de libertá-la.
O peregrino vislumbra horizontes intangíveis, estelares, e neles reconhece seu próximo pouso. Os que
cumpriram suas etapas neste universo descobrirão novas fronteiras, caminharão em outras paragens, mais
elevadas. Os que não apreenderam as leis desta evolução
serão conduzidos a mundos onde possam nelas exercitar-se. Os que internamente se ofertaram para a construção do ciclo vindouro retornarão quando o campo
estiver desimpedido para essa nova etapa da Obra.
O pungente sofrimento dos irmãos encontra eco
no interior do peregrino e é por ele aliviado. Unificando-se ao manancial de sabedoria, o peregrino abençoa
os que dele se aproximam.
* * *
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XII
A persistência rompe fronteiras. A Graça traslada
o peregrino para além do reino do conhecimento.
A existência no mundo das formas induz o surgimento do eu e do não eu. Porém, aquilo que o ser percebe como exterior está, na verdade, em sua própria consciência.
O universo do não eu corresponde à parcela da Mente Universal que a Vida revela a si mesma; o eu, ao ponto
focal por meio do qual Ela se autopercebe. Para realmente
penetrar esse mistério — e não apenas receber informações a seu respeito —, é preciso que a mente individual se
dissocie das imagens que capta — das impressões sensoriais, dos desejos, dos sentimentos, dos pensamentos — e
as observe com desapego. Dará, assim, início à formação,
no plano mental, de um núcleo em que as energias da
alma poderão ancorar mais livremente.
Esse processo, que no passado transcorria gradual
e lentamente, hoje se realiza com a velocidade de um
raio, pois não apenas as energias da alma, mas também
as monádicas, estão estimulando a dissolução dos véus
da ilusão material. Desse modo, a trajetória percorrida
pelo ser nos planos internos pode refletir-se com menos resistências na vida externa. O peregrino conta com
o descompasso entre o seu estado interior e aquilo que,
por meio dos corpos que usa, consegue expressar — mas
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não se acomoda. Ainda que o peso desses corpos em
certos momentos o façam desanimar, a potência de uma
luz maior impele-o a ir resolutamente adiante.
* * *

XIII
A sabedoria emana de uma única origem:
a Fonte Suprema. Há, portanto, uma só verdade,
que se revela sob miríades de formas.
A libertação da consciência das tramas do mundo
material e a retirada dos véus de ilusão que a encobrem
são hoje abertamente impulsionadas no homem terrestre. A Hierarquia espiritual é um dos mais importantes
elos da corrente cósmica que trabalha em prol da evolução deste universo e o faz ascender em sua escalada.
Com bálsamos sublimes, a bem-aventurança inunda os que se deixam elevar para além da obscuridade.
A matéria é em essência luz; porém, por seu ritmo vibratório lento, tornou-se na Terra o reduto de forças
antagônicas à evolução, aprisionando a consciência em
ilusões e quimeras.
A evolução de um universo e de todas as partículas que o compõem é, em última instância, a evolução
do seu Logos regente. É o processo por meio do qual
a Ideia primordial, inspirada ao Logos por núcleos a
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ele superiores, vai-se plasmando nos sucessivos patamares da existência manifestada. Projetando-se em
imagens, a vida transcorre nesses níveis, e para isso
segue a pulsação cronológica da malha universal do
espaço-tempo.
Porém, mesmo com sua aparente densidade, os estratos concretos do universo também nada mais são que
energia; são emanações da Mente-do-Mundo, a Mente
logoica; são expressões do pensamento de Deus. A malha
do espaço-tempo se dilata ou contrai de acordo com os
ditames d'Aquele que tudo rege. Em períodos de transição como os atuais, a pulsação e a geometria dessa malha são reajustadas, o que provoca mudanças magnéticas
no corpo planetário e no ritmo de expansão-contração
das consciências que o habitam.
* * *

XIV
Ao peregrino é dado o conhecimento acerca
dos reinos paralelos.
A estes ele se une para a consecução da Obra.
Quando o Logos criador gera o núcleo a partir do
qual promoverá a manifestação do seu universo, ele delimita na matriz do espaço cósmico aquele que será seu
âmbito de ação. Desse núcleo emanam três vórtices – os
202

três que são Um –, por meio dos quais a Obra terá início,
se desenvolverá e chegará à consumação.
No momento em que as hierarquias construtoras são
ativadas, uma rede sutil de energia dévica circunscreve
todo o campo logoico em formação, tornando-se assim
o seu canal de contato com o cosmos maior. É uma rede
viva, uma entidade reguladora da esfera de ação universal. Seu pulsar determina a evolução de muitos ciclos e
ritmos e controla os limites do espaço-tempo a cada fase. Como um circuito invisível de luz, transporta para
todo o universo os impulsos do Logos criador. Sua face interna é como um espelho que reflete o movimento
ondulatório da vida universal e lhe envia os parâmetros
da lei regente. Sua face externa é puro silêncio: capta do
cosmos as emanações de núcleos superiores, mas não
as transmite. Dessa rede partem miríades e miríades de
fios, prolongamentos de energia dévica que nos vários
planos da existência universal operam como agentes
construtores.
Ao polarizar-se em núcleos profundos, o peregrino
reconhece seus afins, e pela lei da atração magnética atua
em consonância com os desígnios supremos. A união há
de tornar-se chama viva em seu interior e deixar de ser
meta longínqua. Mesmo que o oceano de fogo e luz esteja distante, em suas águas o peregrino deve mergulhar.
* * *
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XV
A revelação é fruto da transcendência das ilusões.
Que o peregrino se aproxime da chama interior,
e diante dela se curve. O Regente o aguarda.
A existência supracorporal é o destino de alguns
seres que ora se dedicam a servir ao Plano Divino na
órbita da Terra. Tendo percorrido os caminhos evolutivos deste planeta, encontraram a senda da libertação e
trilharam-na com êxito.
A manifestação concreta dos universos é uma parcela muito pequena da vida cósmica. É uma faixa vibratória
estreita, na qual os fogos se movimentam com lentidão.
Por isso o traslado de seres de um ponto a outro do universo realiza-se em regiões mais profundas da consciência cósmica. A vida material é desfeita no ponto de partida e recomposta no destino, segundo as leis ali atuantes.
Nos tempos atuais, em que uma completa reformulação das vibrações dos planos de existência do universo-Terra está em ato, cada partícula vivente está sendo
encaminhada para a região do cosmos com a qual se
afina. Esse traslado – que já teve início e será intensificado – conta com a participação de energias logoicas potentes, oriundas de sistemas solares distantes, de estrelas
e de galáxias regidas pelas leis da vida incorpórea. Não
deve ser compreendido como um fato material somente,
ainda que se reflita em níveis concretos. É, em essência,
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o cumprimento do destino cósmico de todas as criaturas, o retorno à Morada Celestial.
* * *

XVI
O fogo expande-se nos centros energéticos do peregrino.
Que se volte com humildade para o Mais Alto.
A ativação de fogos mais potentes no universo-Terra está sendo, neste final de ciclo, grandemente acelerada. O despertar dos centros energéticos planetários
repercute em cada partícula que compõe a vida terrena.
Assim, também a circulação dos fogos nos corpos do
homem assume um ritmo mais intenso, trazendo repercussões à sua existência material, repercussões que
variam conforme o nível em que sua consciência esteja
polarizada.
Os que trilham a senda da liberação encaram a época atual como uma dádiva suprema trazida do cosmos à
Terra. Não se deixam iludir pelas convulsões pelas quais
passa a civilização da superfície em grau crescente; tampouco se impressionam diante dos deslocamentos com
que as forças da Natureza buscam sanar os desastres
provocados pelo homem. A partir do seu interior percebem por experiência direta a transitoriedade das formas e a essencialidade da vida. Reconhecem a dor como
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instrutora, e as lágrimas de sofrimento como equilibradoras de desvios do passado. Sabem que a verdadeira
existência, ainda que em muito transcenda o que dela
podem exteriorizar, deve refletir-se também em atos –
por isso abençoam a oportunidade de estar encarnados
nestes tempos de mutação. Assim, acolhem as energias
enviadas pelas Hierarquias celestiais e tornam-se seus
prolongamentos no mundo do viver humano. Trabalham em silêncio, nada almejam para si, e desse modo
penetram a sublimidade da vida imaterial. São portadores da Graça do espírito e, com a luz emanada de seu
caminhar, redimem aqueles que os seguem.
A essência do Sol permeia hoje, de maneira peculiar,
o universo-Terra; faz-se presente no interior dos seres e
no mar de energia que os envolve. Introduz-se em cada
átomo, em cada célula, em cada expressão de vida que
com abertura e gratidão vai ao seu encontro. Não mede
esforços para levar luz onde quer que reine a obscuridade. Faz renascer o belo, o puro e o eterno no coração dos
que verdadeiramente amam. Preenche de esperança os
olhos dos inocentes, levando-os a conhecer a paz.
* * *

XVII
O fogo resplandece. Que o peregrino leve
a chama a seus irmãos.
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Os resquícios do passado são lavados com as águas
da devoção e da entrega. A essência é tocada quando o
buscador se esquece da busca. O silêncio preenche o vestíbulo da sala do Encontro, quando, despido de si mesmo, o peregrino nele ingressa.
A paz torna-se um estado imanente nos seres que
transcendem a ilusão; face sublime do espírito, ela pode
refletir-se no espelho da alma e da mente quando não
há mais sombras a enevoá-las. Porém, seu poder só é
conhecido pelos que penetram o mar de fogo celestial
e ali contatam o veio que nutre a existência em níveis
manifestados.
Sucessivos véus deverão ser transpostos pelo peregrino para que chegue à realidade. Todavia, ainda que
perceba a sua radiância, não tocará o seu âmago até que
o relógio dos tempos assim o indique.
Do mesmo modo que emite a ordem para que principie a manifestação de um universo, o Logos criador
emite também o sinal para a dissolução de tudo o que
foi manifestado. Numa síntese excelsa, toda a existência
é então absorvida em seu centro, tornando-se a semente
do ciclo futuro.
Esse processo não se dá repentinamente. A aurora da criação vai pouco a pouco fazendo-se notar, e o
mesmo ocorre com o seu crepúsculo. Os trabalhadores
do reino vão sendo silenciosamente tocados pela atmosfera de quietude própria do ocaso; percebem que
é hora de deixar o campo, de retornar à Morada. Caminham sob a claridade dos últimos raios que do sol
207

logoico emanam, chamando-os ao recolhimento. Sob
essa luz chegarão à Fonte.
* * *
XVIII
Um novo traje é entregue ao peregrino.
Sua translucidez é a marca do ciclo que se inicia.
O contato com as energias dos arquétipos é fundamental para que o ser avance em sua jornada cósmica.
Certos símbolos são, de modo especial, portadores dessas energias, tornando-as acessíveis ao homem.
A consciência individualizada necessita um alimento, e da pureza dele dependerá a qualidade vibratória que
expressará. Esse alimento é colhido em seu contato com
os símbolos, especialmente com os que refletem padrões
arquetípicos primordiais. Quanto mais puro o símbolo,
mais potente a energia que transmite.
Até hoje, no que diz respeito à humanidade terrestre, esse contato deu-se em níveis profundos e de maneira inconsciente. Sem ele a existência na forma seria
inviável. Porém, aproxima-se o momento em que o peregrino deverá estar cônscio do manancial emanado dos
símbolos que codificam a nova fase da Terra. Deverá tocar esse manancial e irradiar para a esfera planetária o
que dele receber.
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No ciclo vindouro, os padrões arquetípicos serão manifestados pelo homem; segundo o seu pulsar será plasmada a existência no mundo concreto. Desse modo, vida
e forma poderão fundir-se em um único canal: o veio
crístico, condutor da essencialidade da existência solar.
* * *

XIX
O peregrino contata a supremacia da Lei Cósmica.
É abençoado por seu poder, e silencia ante a Presença.

A energia veiculada por um símbolo universal é
dinâmica. Por isso induz diferentes percepções a cada
instante em que é contatada. Apesar disso, seu padrão
original é imperecível e eterno. Permanece intocado pelos múltiplos desdobramentos do seu potencial.
O contato com esses símbolos introduz no homem
partículas luminescentes portadoras do fogo cósmico,
possibilitando-lhe abarcar nuanças cada vez mais amplas
da realidade. Essas partículas sutilizam a expressão da
consciência, aproximam-na da imaterialidade da essência do ser; assim, mais profunda e efetiva vai-se tornando
sua união com a Fonte velada e refletida nos símbolos.
No Ensinamento, em todos os tempos, sempre esteve presente e atuante a energia dos símbolos. Hoje, com
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especial intensidade faz-se notar na evolução do homem
a importância da interação consciente com eles. Porém,
tal interação não se realiza por meio da comparação e da
análise, mas pelo silenciar de todo o ser exterior e pela
sua entrega, plena, à Vida que habita o seu âmago.
* * *

XX
O peregrino deve calar a voz que clama
pelo que lhe é conhecido; deve silenciar o coração,
preparando-se assim para escutar o inaudível.
Cada ser é portador de uma chave que, quando corretamente utilizada, lhe permite contatar de modo direto a essência que anima o universo. Essa chave revela-se-lhe de modo distinto nos diferentes níveis de existência
e faculta-lhe transpor sucessivos portais. Em um nível
profundo, mostra-se-lhe como uma insígnia gravada pelo Logos criador no núcleo ígneo de todas as partículas
que compõem o seu corpo de manifestação, insígnia que
é também a marca de um dos signos cósmicos46 atuantes naquela esfera universal.
Nesta época, signos cósmicos potentes enviam sua
energia para a Terra, de modo a permitir que uma no46 Vide O VISITANTE (O Caminho para Anu Tea) , do mesmo autor, Editora
Pensamento.
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va configuração se plasme nos múltiplos estratos desse
universo. Trazem consigo padrões vibratórios ainda desconhecidos pelo homem terrestre, leis diretoras da evolução no ciclo vindouro.
As vibrações, a energia e a qualidade de cada signo
cósmico ativo na vida solar são transmitidas para os planetas pelos prolongamentos do Logos central. A captação e decodificação dessas transmissões fica a cargo das
Hierarquias planetárias, em seus diversos escalões.
Se o homem terrestre tivesse reconhecido e assumido sua verdadeira tarefa, diferente seria hoje a face da
Terra. Todavia, os padrões arquetípicos do ciclo futuro
já começam a permear a consciência e a vida dos que
para o Alto se voltam.
* * *

XXI
Que o peregrino se deixe dissolver no mar de fogo.
Suas vestes se inflamarão e sua verdadeira face se revelará,
refletindo a transparência da eternidade.
As provas que antecedem o portal do mundo interior são necessárias neste universo, como veículos de
forças purificadoras e também como instrumentos para
estabilizar a vibração dos corpos do peregrino no patamar que encontra após traspassá-lo. Ali escutará a voz
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silenciosa que com inefável suavidade lhe transmitirá a
paz da vida incorpórea.
És o som, no seu correto tom e harmonia.
És o instrumento, na justa tensão.
És o que executa a sinfonia, com perfeita técnica.
És o criador da Obra, em glória à vida.
És, também, a Obra consumada.
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