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Estávamos quietos, quando nossa consciên-cia 

foi transportada para certo lugar no Oceano 

Atlântico. Era como se estivéssemos dentro das suas 

águas profundas. Não parecia haver terra nas 

proximidades e não divisávamos o fundo do mar. Era 

uma experiência viva, e dava-se num pla-no bem 

próximo ao físico. A vibração do meio lí-quido fazia-

se presente, mas não trazia sensações materiais. 

Percebíamos uma luminosidade branco-esverdeada, 

enquanto uma grande vastidão nos invadia. 

Em seguida, nossa consciência deslocou-se 

para uma região ainda mais profunda, e vimos uma 

espécie de nave, pequena, que penetrava pela 

abertura de uma rocha. Seguimo-la, atraves-sando a 

fresta que conduzia a um local mais am-plo. 

Todavia, na passagem, a camada exterior da rocha, 

de coloração mais escura, estrangulou a estreita 

entrada e ficou a nos pressionar. Tivemos então de 

permanecer ali, em consciência, susten-tando o peso 

imenso daquela camada de pedras. Tínhamos a 

impressão de que seríamos esmaga-dos se 

fraquejássemos. Esse estado durou alguns segundos, 

até que tudo aquilo se esvaeceu. 

Sabíamos que essa experiência havia ocor-

rido na aura do que se conhece como Triângulo das 

Bermudas, e nos preparava, também por  
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meio de provas, para outros contatos com a ener-gia 

do lugar. 

Mais tarde, nossa consciência foi conduzida 

de novo para o fundo do oceano. Transpusemos 

então aquela entrada na rocha e vimo-nos em águas 

calmas, mais rasas, numa espécie de câma-ra, nos 

níveis sutis da Terra. Quando nos eleva-mos acima 

daquele mar, percebemo-nos em um ambiente muito 

vasto, repleto de luz clara e difu-sa. A luminosidade, 

homogênea, estava em toda a parte e não era 

emanada de foco algum, dife-rente do que ocorre na 

face da Terra, em que pro-vém basicamente do Sol. 

Pouco depois, também essa experiência se esvaeceu. 

A partir daí, emergiu em nosso ser uma sin-

tonia especial com os centros intra-oceânicos e ao 

mesmo tempo passamos a perceber a existência de 

uma rede magnética sutil na superfície da Ter-ra. 

Um estado de silêncio havia-se implantado em nós. 

Nele permanecemos, receptivos a novas cons-

tatações. 
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PRÓLOGO 

Muito do que chamamos de sobrenatural é algo 

natural que ainda não foi compreendido ou para o 

que ainda não se desenvolveram aptidões. To-davia, 

elas podem ser sempre, a cada momento, despertadas 

e ampliadas. 
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O início de uma jornada 

Não importa o número dos que se reunam; 

fundamental é prevalecer a voz da Unidade. 

Sim, os oceanos podem ouvir, e aguardam, como vida que são, 

determinada nota que a humanidade da superfície da Terra deve emi-tir. Os 

dados que se foram apresentando para compor este livro contri-buem para 

que essa nota seja soada, pois enfocam vários pontos da vi-da supranatural e 

do contato do homem com planos e realidades supra-mentais. 

Ao abordar temas enigmáticos tais como o Triângulo das Bermu-das, 

não pretendemos discutir mistérios ou explicar fenômenos; o som que os 

oceanos estão abertos a captar não provém de teorias intelec-tuais nem de 

informações coletadas pela mente inquisitiva, mas da am-pliação que a 

humanidade pode alcançar nos planos internos, espiri-tuais. Por isso, o que 

aqui propomos é a afinação da consciência huma-na com esses planos, a 

busca da percepção da vida do planeta e o con-tato com as energias criativas 

a todo instante presentes na Natureza e nos acontecimentos, pequenos e 

grandes, que se sucedem dentro de uma ordem cósmica. Os assuntos que 

trataremos ao longo do texto — os mundos intraterrenos, o serviço grupal na 

superfície da Terra nesta época de transição, os diversos núcleos sutis 

dedicados à elevação da qualidade de vida e outros — são como peças de um 

mosaico cujo de-senho completo só pode ser divisado quando deixamos de 

nos ater às partes e penetramos o conjunto. 

A premência de essa nota ser emitida pela humanidade tem sido 

reconhecida não só por indivíduos, mas por grupos formados com o in-tuito 

de entrar em sintonia com a consciência supra-humana. Nem mes-mo o 
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grave estado de caos a que chegou esta civilização pode impedi-los de 

atingir tal objetivo. Em certos casos, esse estado é até instrumen-to para 

tomarem a decisão inabalável e profunda de manifestar pa-drões de conduta 

harmoniosos, acima de toda a degradação material. Assim, de muitas 

maneiras vão-se conscientizando do papel que têm no desenvolvimento da 

vida terrestre. Vêem então que não se encontram sós: inúmeras Inteligências 

habitam os planos sutis, conhecem o diapa-são da nota a ser soada e 

colaboram abertamente nessa realização. 

Podemos relatar nossa própria experiência, como peça do mosai-co 

referido acima. Ao leitor caberá reuni-la às demais, à medida que os 

capítulos deste livro se forem sucedendo. Tudo começou, aparentemen-te, 

há alguns anos, quando um antigo conhecido veio visitar-nos. 

É difícil perceber os limites entre a imaginação e os fatos detectá-veis 

pelos sentidos físicos; todavia, há sempre um fio a interligá-los. Tan-to assim 

que, durante esse encontro, diferentes planos de consciência foram 

interagindo e, nos níveis externos, fatos concretos plasmaram-se. 

O início de uma interessante etapa de vida estava-nos sendo assi-

nalada por aquela visita, etapa que um dia nos colocaria diante da vida sutil 

da Terra, de suas camadas intraterrenas e intra-oceânicas, e da vi-da 

extraplanetária. Pouco antes, uma imagem bem clara emergira em nossa 

consciência: um grupo de pessoas, em harmonia, servindo ao Pla-no 

Evolutivo1 numa área rural. E, no decorrer do encontro, nosso co-nhecido 

falou-nos da terra de que dispunha, cuja história pregressa se perdia num 

mundo de lendas e cujo antigo proprietário afirmara, anos antes, que 

naquela área iria surgir um dia um núcleo de trabalho espiri-tual. 

Sem nada termos planejado, a terra nos era oferecida para a cria-ção 

desse núcleo — previsto no passado e, por vias intuitivas, captado por nós. 

Nossa participação imediata consistiria, então, em desenhar o projeto desse 

empreendimento, assim como o fôssemos percebendo, embora jamais 

tivéssemos estado no local e tampouco visto mapas ou fotos da região. 

Um mês depois desse encontro, fomos até lá e pudemos consta-tar 

                                                      

 1 Plano Evolutivo.  Expressão, no mundo material, do propósito da existência. Esse 

propósito está impresso no âmago de todas as partículas criadas, seja um átomo, seja um uni-verso 

inteiro. Revela-se em ciclos e fases, segundo as leis dos níveis em que se manifesta. 
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que a área em tudo correspondia ao desenho. Vimos, logo na pri-meira 

caminhada, que o projeto inicial, feito a distância, se adequava com 

perfeição aos pontos geográficos do terreno. Mais tarde vimos tam-bém que, 

em certos aspectos, previa algumas das ampliações futuras.  

O idealismo do nosso conhecido e sua coligação interna com o que 

deveria ali manifestar-se eram tão reais que, além da doação da terra, nos 

abriu as portas da pacífica cidade vizinha, a fim de o trabalho implantar-se 

com maior rapidez. Essa sua disponibilidade, sem quais-quer intenções 

utilitaristas, encontrou resposta em um grupo de pessoas que há muito 

aspiravam devotar-se de modo integral a tarefas evoluti-vas. Foi assim que, 

pouco depois, algumas já estavam acampadas na área rural e outras 

hospedadas numa casa da cidade, para a idéia trans-formar-se em realidade 

concreta. 

De maneira surpreendentemente rápida e harmoniosa, apesar dos 

tempos de tão grande desordem disseminada pelo planeta, o gru-po teve a 

oportunidade de começar a viver algo incomum. A proposta, fundamentada 

no contato com o mundo interior e na busca de expres-são de padrões de 

conduta elevados, exigia a nossa oferta, tão inteiros quanto possível, ao 

cumprimento de desígnios superiores. Vimos, logo de início, que o trabalho 

naquele lugar poderia ser a realização das as-pirações que nos moviam, 

dentre as quais se destacavam a convivência com os vários níveis e 

dimensões da existência, e a atuação como instru-mentos de divinização da 

matéria2. Não tínhamos ideais utópicos, mas a determinação de ir ao 

encontro das metas que irão consumar-se na humanidade como um todo 

numa etapa futura da Terra. 

Foi necessário compreendermos a diferença entre santificação da vida 

e divinização da matéria3. Por ter sido dinamizada no período em que a 

polaridade masculina do planeta4 estava mais ativa e os proces-sos de 

                                                      

 2 Por divinização da matéria compreende-se a canalização, para o mundo concreto, de 

energias, padrões e estruturas próprias dos níveis de consciência acima do monádico, níveis 

denominados divinos. Tal possibilidade está aberta aos que verdadeiramente se coligam à Hie-

rarquia e, em geral, transcorre de maneira inconsciente para a personalidade. 

 3 Vide A CURA DA HUMANIDADE, do mesmo autor, Editora Pensamento. 

 4 Polaridade masculina do planeta.  A energia do logos planetário (ou seja, da cons-

ciência regente da Terra), cujo estado é neutralidade, assume nos vários níveis de manifestação 
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ascensão enfocavam o nível individual, a busca da santificação da vida — 

como propalada pelas religiões — está imbuída de um senti-do de elevação 

no qual os seres são preservados de desvios e estimula-dos em seu próprio 

progresso espiritual. Já a divinização da matéria vem sendo impulsionada 

agora em que a polaridade feminina começa a fazer-se sentir em toda a face 

da Terra. Está relacionada com um es-tado intrinsecamente universal, pois a 

essência divina é una, embora tome as mais variadas formas. 

Para participar da divinização da matéria, o ser precisa transcen-der a 

si mesmo, precisa estar unificado com uma realidade mais ampla que a sua 

evolução pessoal. Não cabem aqui a mortificação e a autofla-gelação 

acentuadas por certos métodos de “santificação” do passado, mas a pura 

entrega ao Plano Evolutivo. Por meio do serviço abnegado e do auto-

esquecimento, as transformações ocorrem no ser sem que delas ele tenha de 

cuidar diretamente. 

Divinizar a matéria é entrar em sintonia com a essência da Cria-ção, é 

perceber seu propósito maior e concretizá-lo no mundo formal. Para isso, 

deve-se estar, em grau suficiente, desidentificado da vida pes-soal. Não é 

ainda um caminho a ser trilhado por todos, e muitos entre os que optam por 

ele tendem, com o tempo, a se distrair com aparên-cias e a retornar ao 

estado em que aspectos meramente humanos assu-mem importância. Na 

nova consciência há neutralidade e imparcialida-de do ser para consigo 

mesmo e para com os fatos externos da existên-cia terrena. Fica tão 

esquecido de si e tão em paz que, embora cuide de tudo com esmero, nada 

lhe parece complicado ou difícil. Para che-gar a esse estado, a chave 

principal é ser simples.  

Na verdade, ignoramos a profundidade dessas duas pequenas palavras 

e, por isso, muitas vezes deixamos de nos aproximar do mun-do interno. 

Essa simplicidade e a persistência no cumprimento de uma meta em 

benefício de todos são portais de uma vida na qual manifesta-ções sutis se 

mostram com a mesma espontaneidade dos fatos rotinei-ros. 

                                                                                                                             
aspectos complementares. Um desses aspectos corresponde ao estado de atividade (polaridade 

masculina) e outro ao estado de receptividade (polaridade feminina). No ciclo evolutivo que ora 

termina, o planeta esteve sob a regência da polaridade masculina da energia logóica, pola-ridade 

representada pelo Oriente e irradiada do centro Shamballa para o restante do planeta. No ciclo 

planetário que se inicia, a polaridade feminina entra em vigor representada pelo Oci-dente e 

irradiada do centro Miz Tli Tlan. 
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*   *   * 

À medida que fomos trabalhando em grupo, reconhecemos a im-

probabilidade de expressarmos uma qualidade energética superior se não 

firmássemos uma ligação clara com as consciências condutoras da vida 

espiritual da Terra, ou seja, com a Hierarquia5 interna planetária. Por meio 

dessa ligação, nos planos subjetivos cada indivíduo recebe cuidado amoroso 

e especial, a fim de despertar sua consciência huma-na para realidades 

supranaturais. O estímulo enviado por essa Hierar-quia, ao ser acolhido, 

nutre a aspiração à harmonia, à união e ao bem universal. 

Todo dia e a todo instante acercavam-se de nós oportunidades de 

crescermos em consciência, de expandirmos nossa abertura para o Alto, de 

superarmos preferências, idéias pessoais, conceitos, hábitos e costumes 

arraigados. Prontos para aceitar o que de evolutivo se nos apresentasse, 

podíamos descobrir em tudo o sentido positivo, a expres-são da energia 

suprema, sempre que conseguíamos ver o mundo de maneira impessoal e 

desapegada. Com o passar do tempo e com a su-peração das provas que a 

própria vida nos trazia, íamos aperfeiçoando a disponibilidade para o 

serviço e aprendendo a evitar direções para as quais não tivéssemos 

indicações internas seguras. 

Naquela fase pioneira, vivi uma importante experiência sutil. Ci-

clicamente vinha fazendo viagens por vários pontos do país a fim de le-var 

aos interessados as informações que recebíamos por vias internas a respeito 

da ampliação da consciência e da prontidão a serem alcança-das para que o 

serviço abnegado se concretizasse na vida de um maior número de pessoas. 

Sabíamos que por todo o planeta graves dificulda-des eram iminentes; por 

isso, víamos a necessidade de difundir, o quan-to antes, tais informações. Ao 

retornar de uma dessas proveitosas via-gens, tomei uma refeição ligeira e 

recolhi-me para repousar. Pouco an-tes de fechar os olhos, dei-me conta da 

presença de Algo. Contudo, não era captada pelos sentidos externos. Como 

se estivesse numa região da consciência além do tempo e do espaço, percebi 

                                                      

 5 Hierarquia.  Conjunto de consciências libertas de vínculos materiais que, tendo che-gado 

à integração com leis superiores e cósmicas, assumem tarefas dentro do Plano Evolutivo universal. 

Atuam nos vários níveis de existência em sintonia com o caminho de desenvolvimen-to dos seres e 

do planeta. 
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um ser que chegava a um lugar semelhante a um aeroporto. Nada era visto 

ou ouvido; po-rém, sons e imagens existiam de alguma maneira naquele 

nível de rea-lidade. O ruído, espécie de estrondo, evocava sons 

desconhecidos na Terra; as imagens, sem traços ou dimensões tangíveis, 

eram mais uma impressão abstrata que alguma coisa visível. 

Daí por diante, ficou gravado em minha consciência: não duvidar; 

nada temer; ousar. Sim, Algo chegara e instalara-se ali para permane-cer por 

muito tempo. De fato, no decorrer dos anos, sua presença fazia-se sentir no 

desenvolvimento interior dos participantes do trabalho e também no que ia 

surgindo na terra que fora dedicada ao Plano Evolu-tivo. 

O ato de ousar incluía, ademais, a publicação de vários livros so-bre a 

verdadeira situação do planeta nesta época, sobre a participação do ser 

humano na transformação da devastada superfície da Terra e sobre as 

ajudas que advêm dos níveis internos da existência. Víamos cla-ro que tais 

livros estavam programados e ao escrevê-los não devería-mos velar 

mensagens e informações, não deveríamos apresentá-las co-mo se fossem 

ficção ou lançar mão de quaisquer outros recursos literá-rios para nos 

resguardar da eventual incompreensão de alguns. Era-nos pedido expor os 

fatos e, embora inusitados e encarados com reserva pe-las mentes comuns, 

apresentá-los como realidades normais. O desafio foi francamente aceito, e 

tal decisão perdura, inabalável, em nosso ser. 

Sob esse impulso de veracidade e ousadia, em pouco tempo de-zenas 

de livros foram escritos, e ao que agora se manifesta cabe a tare-fa 

específica de revelar — não como hipótese ou probabilidade, mas como 

observação sutil — a existência de certos concentrados magnéti-cos no 

planeta, os quais têm funções básicas para a manutenção do seu equilíbrio no 

cosmos e da perpetuação da vida que nele se desenvolve em diversos níveis. 

Além dos livros até agora escritos, acontecimentos significativos 

sucederam-se nos planos internos e externos nesses anos que se segui-ram à 

percepção reveladora daquela grande presença entre nós. O pre-sente livro 

assinala o ingresso no sétimo ano de determinada etapa de serviço do grupo, 

bem como a união do seu trabalho ao de uma rede mundial, cuja ação nem 

sempre transcorre no plano concreto. Para que essa união se efetivasse, 

provas decisivas foram trazidas a todos os in-tegrantes do grupo. Essa rede 

de serviço mundial é também um dos ins-trumentos pelos quais a 

humanidade pode afinar sua sintonia com me-tas espirituais para emitir a 
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nota que os oceanos devem ouvir. 

Só uma mínima porção do serviço ao planeta é desenvolvida no plano 

físico denso. Anos atrás, por exemplo, soubemos da existência de seres que 

se comunicavam telepaticamente e se encontravam em dife-rentes pontos do 

mundo, sem se conhecerem em nível humano. Os con-tatos que estabeleciam 

entre si eram subjetivos e realizavam-se por meio de impressões 

transmitidas de alma6 para alma. Além de cumprir suas tarefas internas, 

parte desse grupo chegou a manifestar um documento importante, de início 

publicado em inglês por The College of Psychic Stu-dies, na Inglaterra, e 

depois traduzido para vários idiomas. 

Nesse documento7, vê-se como pode transcorrer o contato segu-ro 

entre membros da rede de serviço mundial: de maneira interna, aní-mica, 

além da mente. Quando em nível de alma dois seres se comuni-cam, dali 

provém uma energia preciosa, denominada pelo homem co-mum compaixão. 

Essa energia é irradiada a partir das dimensões onde a alma tem sua morada 

e presta serviço, e em nada se assemelha à pre-ocupação ou ao 

sentimentalismo; trata-se de um conhecimento profun-do do outro, de suas 

necessidades e da necessidade do mundo. Uma telepatia meramente mental 

não engloba tal capacidade. 

Uma amiga irlandesa havia-nos dito ter contatado grupos invisí-veis 

que em diferentes áreas da Terra irradiavam energia de vibração elevada. 

Um desses grupos, segundo ela, encontrava-se no Brasil Cen-tral e 

trabalhava em coligação com o que criou o documento citado. Na nossa 

percepção, o setor existente no Brasil Central era monástico e manifestava-

se no plano etérico — fato que depois pudemos ver confir-mado e 

ampliado8. 

                                                      

 6 Alma.  Núcleo interior que intermedeia o contato entre a vida do espírito e a vida ex-terna 

do homem. Incumbe-se da integração dos seus corpos materiais à corrente evolutiva su-perior. A 

alma é o núcleo liberto de ilusões grosseiras que mais próximo se encontra da vida concreta, e que 

mais diretamente interage com ela; por isso, de certo modo, pode-se dizer que, no homem, é a 

parcela da chispa de vida que reencarna na Terra para evoluir. Vide O NASCI-MENTO DA 

HUMANIDADE FUTURA, do mesmo autor, Editora Pensamento. 

 7 Vide UM MUNDO DENTRO DE UM MUNDO, Editora Pensamento, São Paulo. Foi pu-

blicado na Inglaterra por Neville Spearman Ltd., Jersey, Channel Island; e na Espanha por Lu-

ciérnaga S.A., Barcelona. 

 8 Vide DO IRREAL AO REAL, MIRNA JAD — Santuário Interior, DAS LUTAS À PAZ e 



Livro: OS OCEANOS TÊM OUVIDOS, de Trigueirinho  -  22/10/20 

Atualização da página 8, para segunda edição 

 

18 

   

   

Além de constatarmos a proximidade e a condução das Hierar-quias 

no trabalho que desenvolvíamos, víamo-nos unidos a uma rede de seres 

disponíveis para o serviço mundial em todos os níveis de cons-ciência, fosse 

qual fosse a tarefa proposta. Cabe reiterar a afirmação, feita em livros 

anteriores, de que nenhuma tendência ou idéia sectária jamais conduziu ou 

estimulou nossos passos. Também devemos dizer que a sucessão 

cronológica dos fatos aqui narrados não é o mais impor-tante, pois no nível 

das impressões internas tudo se encontra sintetiza-do no eterno presente, 

onde não há passado ou futuro, mas uma única impressão que a todas 

engloba além do tempo-calendário terrestre. 

Assim, em obediência a um incessante impulso de ir adiante se-gundo 

a lei evolutiva, em muitos de nós foi emergindo a necessidade de maior 

recolhimento e estabilidade na entrega ao caminho interior. Áreas de 

reclusão foram então implantadas, e a elas demos o nome de monastérios. A 

partir do momento em que se estabeleceram, a consciên-cia grupal 9 avançou 

consideravelmente. A opção monástica feita por alguns era a síntese das 

aspirações de todo o grupo e representava a sua disponibilidade para 

confirmar os votos internos de doação ao Pla-no Evolutivo. Ao mesmo 

tempo, entre os membros do grupo alguns ca-nais telepáticos10 começaram a 

aperfeiçoar-se, pois esses fatos são inter-ligados: à medida que seres se 

dispõem a dedicar-se por inteiro à vida interior, a interação com ela torna-se 

mais próxima e efetiva. 

Sabíamos que a realidade grupal não se limitava ao mundo exter-no e 

visível. Embora fossem evidentes as mudanças que se operavam em todos 

nós, procurávamos focalizar a atenção nos níveis onde os pro-gressos não 

são medidos nem avaliados, mas conhecidos em essência. Dirigíamo-nos a 

uma meta que transcendia parâmetros palpáveis e ma-teriais; contávamos 

para isso com a Graça de uma profunda ligação com núcleos sutis, os 

centros suprafísicos intraterrenos, onde se polari-za grande parte da atuação 

da Hierarquia da Terra. 

Sabíamos também, por indicação interior, que assim como uma rede 

                                                                                                                             
CONTATOS COM UM MONASTÉRIO INTRATERRENO, do mesmo autor, Editora Pensamento. 

 9 Refere-se não só à consciência do grupo que residia ali, mas também à do grupo mais 

amplo, disseminado por vários países, e à do grupo interno e suprafísico. 

10 Vide DAS LUTAS À PAZ, do mesmo autor, Editora Pensamento. 
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de luz, instrução, cura e proteção é formada e vitalizada por esses centros 

intraterrenos, a rede de serviço mundial, que já mencionamos, conta com a 

participação da humanidade terrestre para estar mais ati-va nos níveis 

materiais, e nisso tínhamos nossa contribuição a dar. 

Ocorreu então um fato curioso: na proporção em que crescia em nós a 

aspiração à vida de silêncio, de trabalho interno em auxílio à ele-vação da 

energia planetária, surgiam necessidades externas a serem supridas. Pediam 

ação concreta e cada vez mais abrangente. Colocáva-mo-nos disponíveis 

para ir ao encontro delas, desdobrávamo-nos para atender ao que a energia 

interna fazia chegar ao âmbito de nossa vida e compreensão. 

Em seis anos, a terra que nos fora cedida estava em pleno flores-

cimento, tanto do ponto de vista agrícola — cuja produção era usada para 

consumo do próprio grupo e das famílias carentes da vizinhança — quanto 

da habitação, com alojamento gratuito para grande número de pessoas, além 

das que ali residiam. Centenas passavam períodos no local, de maneira 

organizada, silenciosa, sem publicidade. Vinham para trabalhar conosco. A 

vida diária transcorria harmoniosa e nossa energia amalgamava-se com a de 

Algo, sempre presente, a Hierarquia espiritual. 

Se levássemos em conta apenas as leis naturais, não poderíamos 

compreender como uma estrutura de serviço tão bem-consolidada foi 

construída nos níveis externos. Por não estarmos apegados a ela — pois 

muitos dos que contribuíam para sua formação buscavam a verdade interna 

e não realizações humanas —, foi-se expandindo com velocida-de 

surpreendente, sem perder seus atributos de ordem e equilíbrio, o que é 

muito raro nesta humanidade. 

Observávamos os movimentos da energia com serenidade e no-

távamos um impulso incomum, que não podia ter origem nas forças, 

capacidade ou aptidões de seres humanos. Algo estava ali, atuando, co-mo 

previsto. Manifestações inusitadas aconteciam e, enquanto isso, o grupo 

procurava transcender o interesse por fenômenos, fossem eles aparições de 

espaçonaves suprafísicas ou de outras realidades subjeti-vas materializadas.  

Enquanto crescíamos em consciência e nos abríamos cada vez mais 

para o Alto e para as necessidades do mundo, tornou-se-nos clara a 

existência de uma terceira rede, além da formada pelos centros intra-

terrenos e pelos grupos de serviço sobre a Terra. Tratava-se de uma rede 
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essencialmente magnética, constituída por vórtices em sua maioria ativos 

nos níveis sutis dos oceanos — motivo que nos levou a escrever este livro. 

Compunha, com as demais, um conjunto harmonioso que gradualmente 

dava a conhecer sua função e importância neste período de transição 

planetária. 
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Rumo ao desconhecido 

Tudo o que se possa vir a conhecer  

em dado momento nada mais é  

que preparação para descobertas futuras. 

Quando um ser está quieto, silencioso e realmente aberto aos pla-nos 

internos da existência, quando há nele uma indagação não formu-lada sobre 

os mistérios do universo, é convidado a penetrar registros gravados no éter 

da órbita planetária1. Nesse estado, obtém respostas às vezes inusitadas para 

a mente que, como observadora e sem interfe-rir, as vê imprimirem-se no 

cérebro. 

Foi por esse meio que vimos a Terra como um organismo vivo 

inserido num ritmo cósmico com ciclos definidos e, ao mesmo tempo, como 

um pequeno universo multifacetado que pulsa em vários planos e 

dimensões. Foi também assim que percebemos cada plano e cada di-mensão, 

por sua vez, como universos menores com suas próprias leis e habitantes. 

Na quietude nos foram revelados universos dentro de ou-tros, formando 

uma cadeia indescritível. 

Na Terra, ao contrário de outros planetas mais evoluídos, há mundos 

desconhecidos quase por completo da vida que se desenvolve na superfície. 

                                                      

 1 Éter planetário.  Faixa de existência que engloba os níveis intuitivo, espiritual, mo-

nádico e divino. No seu âmbito existe o Akasha, estado de consciência onde estão gravadas as 

informações sobre a trajetória evolutiva dos universos, desde o princípio de sua manifestação até 

seu retorno aos mundos incriados. Por isso, muitas vezes o termo éter é usado para desig-nar esse 

grande arquivo cósmico. 
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Existem, contudo, certas vias de comunicação com eles, vias que 

denominamos “passagens interdimensionais” e às quais damos aqui destaque 

especial por serem, muitas delas, mantidas pelas energias inteligentes que 

operam nos níveis sutis dos oceanos. 

Nessas passagens interdimensionais as leis do espaço-tempo, tais 

como são conhecidas, perdem a vigência. É preciso lembrar que a no-ção de 

espaço e de tempo surge na consciência quando ela observa o universo 

exterior e interage com ele. Isso implica contato com o traba-lho do reino 

dévico2, pois esse reino provê os meios e a forma como o espaço e o tempo 

se relacionam entre si e com a vida manifestada. O espaço e o tempo são, 

portanto, resultado dos condicionamentos liga-dos ao nível de polarização 

da consciência que os vivencia e do grau de interação desta com a obra do 

reino dévico. 

No período que a humanidade e o planeta não estavam de todo 

materializados, havia comunicação mais livre entre as dimensões, o que 

permitia ao homem relacionar-se diretamente com habitantes de outros 

mundos. Os filtros entre os planos de consciências eram tênues e por is-so a 

construção e a manutenção de vias específicas para essa interação não eram 

necessidade fundamental. Resquícios desse relacionamento chegaram-nos 

por intermédio das fábulas, mitos e histórias antigas, cujo real significado, 

todavia, em grande parte se perdeu devido à densifica-ção gradual de todo o 

globo — e, por conseguinte, das células cerebrais e da substância mental do 

ser humano.  

A propósito disso, a Mãe 3 fala sobre o engano da civilização oci-

dental moderna ao considerar certos deuses da mitologia antiga fruto de 

                                                      

 2 Reino dévico.  O reino dévico evolui paralelamente ao humano e abarca grande di-

versidade de níveis de energia. O termo deva é aplicado em geral a qualquer dos seres desse reino 

— desde um pequeno ente construtor nos níveis etéricos até arcanjos excelsos, que sus-tentam a 

vida de galáxias inteiras. No Ocidente, chama-se anjo à maioria desses seres; todavia, os anjos são 

tão-somente um setor do reino dévico. Vide O RESSURGIMENTO DE FÁTIMA (Lis) e O 

NASCIMENTO DA HUMANIDADE FUTURA, do mesmo autor, Editora Pensamento. 

 3 França, 1878 - Índia, 1973. Companheira de trabalho de Sri Aurobindo, a Mãe trouxe 

contribuições fundamentais ao desenvolvimento espiritual da humanidade e à sutilização da 

matéria terrestre. Vide LA AGENDA DE MADRE, Volume 1º, página 286, do Instituto de Inves-

tigaciones Evolutivas, Irun, Espanha. A obra foi publicada originalmente pelo Institut de Re-

cherches Evolutives, Paris, França. 
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mera imaginação. Segundo essa grande iniciada 4, é impossível com-

preender o mecanismo da vida universal sem reconhecê-los como seres 

atuantes e reais em seus domínios: as diferentes dimensões e planos da vida. 

Diz também que as personagens míticas existiriam mesmo se os homens 

nunca tivessem sido criados, e que a maioria delas já existia antes da 

humanidade terrestre. 

Conforme a tradição indiana, esses seres fazem parte da progres-siva 

manifestação da realidade, e a Mãe assinala que eles mesmos pre-sidiram à 

formação deste universo desde as regiões mais etéreas e sutis até as mais 

materiais. 

Ocorre que, durante a evolução, o mundo físico terrestre e esta 

humanidade atingiram graus de densificação mais acentuados que os 

previstos e arrastaram consigo toda a vida planetária. Com isso, deu-se uma 

disritmia vibratória entre a esfera material e as demais, o que difi-cultou o 

intercâmbio vital e magnético entre eles. Subsistiu apenas uma tênue 

ligação, efetuada pelas passagens interdimensionais que mencio-namos, 

muitas das quais mantidas pelos centros intraterrenos e pelos núcleos da 

rede magnética que agora se apresenta a nós. 

Em nossas sondagens por vias subjetivas, constatamos que essas 

passagens são de dois tipos básicos: 

 Passagens criadas por um ato de vontade de consciências 

evoluídas que conhecem as leis da manifestação e têm com-pleto 

domínio sobre os planos concretos e seu campo mag-nético. 

Essas passagens não têm localização fixa no mundo material e 

podem ser de breve duração. Restringem-se a áreas 

determinadas. 

 Passagens cuja existência repercute no ritmo da vida na Ter-ra 

como um todo. Apesar de a posição delas tampouco ser fixa, é 

relativamente estável. São criadas a partir de amplas conjunturas 

e obedecem a ciclos específicos da evolução pla-netária. Como 

exemplo podemos citar a que se encontra en-tre o arquipélago 

das Bermudas, Miami e Porto Rico — no Triângulo das 

Bermudas. 

                                                      

 4 Iniciado.  Ser que galgou patamares avançados do desenvolvimento da consciência. 
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Arquipélago das

Bermudas

Hamilton

The Flatts
Village

Tuckers Town

Oceano Atlântico

Castle
Harbor

Great
Sound

Ilha
Somerset

Ilha
Bermuda

Ilhas
St. George

St. George

Miami

Porto Rico

 

Quando se transpõe a zona de influência de uma dessas passa-gens, 

sempre se é estimulado por seu magnetismo, mesmo que não se perceba. 

Como, a depender da conjuntura energética do momento, em tais áreas as 

leis supranaturais conseguem suplantar as leis naturais, po-dem ocorrer até 

mesmo dilatações ou contrações do espaço-tempo — malha onde se 

desenrolam os fatos materiais —, o que resulta em signi-ficativos “avanços 

ou recuos” em relação ao calendário vigente no res-to da superfície do 

planeta. Esse fato foi confirmado por tripulantes de navios e submarinos e 

pilotos de aviões que cruzaram tais áreas enquan-to a força magnética delas 

estava sobremaneira potente. 

O ingresso em tais mundos pode-se dar de várias maneiras: 

 A consciência, lúcida, colabora com o próprio traslado para 

esses mundos, mas o corpo físico permanece em seu atual nível 

Porto Rico 
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de existência. Experiências desse gênero são típicas do âmbito de 

influência das passagens interdimensionais criadas 

temporariamente para fins específicos. Os casos relatados no 

livro MIRNA JAD 5 servem de exemplo. 

 Tanto a consciência quanto o corpo físico do ser são trasla-dados 

para esses mundos. Para ilustrar, podemos citar a ex-periência 

do guardião da área que no plano material corres-ponde ao 

centro Aurora 6: ele e o cão que sempre o acompa-nhava foram 

levados por uma pequena nave7 a uma cidade situada nos níveis 

intraterrenos do Cone Sul 8 e depois devol-vidos à superfície da 

Terra. Passaram por expansões de cons-ciência durante e após a 

viagem. 

 A consciência, o corpo físico e também objetos são traslada-dos 

para esses mundos. Nessa modalidade, característica da região 

das Bermudas, enquadram-se vários “desaparecimen-tos” de 

aeronaves e embarcações com seus tripulantes. Há casos em que 

o veículo, com ou sem seus tripulantes, é resti-tuído, 

eventualmente a outro ponto do globo.  

De maneira geral, a atitude da humanidade perante esses fatos tem 

sido imatura. O medo do desconhecido e a excessiva identificação com o 

lado externo da vida impedem-na de perceber o que é o inter-câmbio entre 

universos. Entretanto, tais traslados deveriam ser encara-dos de modo tão 

natural como os deslocamentos na superfície terrestre. Nos dias vindouros 

serão cada vez mais comuns e o homem acabará por reconhecer seus 

                                                      

 5 Do mesmo autor, Editora Pensamento. 

 6 Aurora.  Importante centro intraterreno que tem como uma de suas funções introduzir no 

planeta a essência da cura cósmica. Auxilia o homem a integrar-se ao mundo em que vive, à 

dimensão extraterrestre e à intraterrena, levando-o, para isso, a ultrapassar o âmbito mate-rial. Sua 

irradiação estimula padrões de harmonia, equilíbrio e saúde, desde que a fé esteja presente. Vide 

AURORA — Essência Cósmica Curadora, do mesmo autor, Editora Pensamento. 

 7 Refere-se a um veículo suprafísico que pode materializar-se e deslocar-se na atmosfera 

terrestre. 

 8 Cone Sul.  Apesar de se refletir na superfície da Terra na América do Sul, o Cone Sul não 

se restringe a uma área geográfica. É um estado de consciência, no qual estão inseridos vários 

centros energéticos do planeta, como Aurora, Erks, Iberah, Mirna Jad e Miz Tli Tlan. Vide os 

livros do mesmo autor, Editora Pensamento, sobre esses centros. 
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benefícios: por meio deles a essência do ser pode estabelecer contato com 

aqueles que, avançados na trilha evolutiva que ela perfaz, podem clarear-lhe 

o caminho.  

As passagens interdimensionais existentes hoje na Terra contam com 

guardiões, consciências que velam pelo seu correto uso. Todavia, nem 

sempre foi assim, e até 8 de agosto de 1988 — data a partir da qual a Terra 

passou a estar efetivamente sob a lei da purificação e, portanto, a ter seu 

processo de sutilização acelerado — o campo magnético terres-tre era 

invadido por entes de nível vibratório denso e impuro.  

Os registros de contato com seres extraterrestres pouco evoluídos, que 

realizavam estranhas pesquisas com membros da humanidade ter-restre, 

remontam a essa fase passada. Muitos estudiosos aferram-se a essas 

crônicas, tendem a basear-se em experiências superadas e a repe-tir 

conceitos, mas a verdade é que o ingresso desses entes na aura pla-netária 

não é mais permitido. 

As rupturas no campo magnético terrestre que favoreciam essas 

invasões decorreram da disritmia das vibrações da alta compactação do 

plano material em relação à harmonia do cosmos. Essas rupturas, ou “fendas 

magnéticas”, tinham existência breve ou prolongada, a depen-der da 

conjuntura às quais estivessem vinculadas. A atitude do homem, quase 

sempre destrutiva, contribuiu não só para a sua criação mas tam-bém para o 

seu prosseguimento por longo período. O fechamento des-sas rupturas 

contou com a colaboração da rede magnética planetária de que o Triângulo 

das Bermudas faz parte, pois implicava a reordenação da estrutura 

magnética de alguns níveis de consciência. 

Há que se lembrar, ademais, que tudo neste universo planetário esteve 

até agora regido pela lei de causa e efeito9, a lei do carma mate-rial. Assim, 

mesmo desvios aparentes sempre se deram dentro dos limi-tes permitidos 

                                                      

 9 Lei de causa e efeito (ou lei do carma).  Uma da leis básicas do universo material. 

Propicia a harmonia ao fazer retornar a cada partícula de vida o efeito das suas ações, de mo-do 

que possam ser elevadas, transformadas ou transmutadas. A evolução dá-se, então, por meio do 

reequilíbrio entre causa e efeito, ação e reação. Essa lei regula o macrocosmo e o mi-crocosmo; 

determina os acontecimentos na vida do homem enquanto ele não evolui para a con-dição 

supramental. Vide A CRIAÇÃO (Nos Caminhos da Energia) e A TRAJETÓRIA DO FOGO, do 

mesmo autor, Editora Pensamento. 
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por essa lei, segundo a qual não existem vítimas. Em ou-tras palavras, 

desaparecimentos misteriosos ou raptos comprovados, bem como qualquer 

acontecimento na vida de um ser humano quando ainda regido só pela lei 

material, são resultados de suas próprias ações. 

A presença de miríades de consciências evoluídas e Hierarquias 

estelares permite a potente influência de emanações solares sobre o cam-po 

magnético da Terra, o que possibilita sua purificação e sutilização10. Além 

disso, centros intraterrenos e intra-oceânicos, que colaboram dire-tamente 

nesse processo, utilizam seus Espelhos11 e também espaçona-ves para fechar 

rupturas indesejáveis. Toda a aura planetária está sen-do transmutada para 

suportar a forte tensão desta fase, tensão que de-corre não só da ação solar 

mas da luta das forças caóticas que resistem a ser desalojadas.  

Por vias supranaturais, o magnetismo que permeia o mundo ma-terial 

de superfície está sendo revitalizado e a fusão de planos12 acelera-da. 

Núcleos magnéticos importantes, como o que se localiza nas proxi-midades 

do arquipélago das Bermudas, trabalham em consonância com os impulsos 

dos Espelhos dos centros intraterrenos e intra-oceânicos, e são fundamentais 

na purificação global.  

Uma nova energia esparge-se por todos os rincões da Terra, pre-

parando-a para o ciclo que se aproxima. Na atual transição, a vida ter-restre 

é alçada a planos elevados13. Essa ascensão é a promessa oculta no âmago 

de todas as criaturas: permitirá o ingresso da humanidade em âmbitos mais 

luminosos, regidos por leis cósmicas superiores. 

                                                      
10 Vide PORTAS DO COSMOS, ENCONTRO INTERNO (A Consciência-Nave) e A HORA 

DO RESGATE, do mesmo autor, Editora Pensamento. 

11 Espelhos.  Sistemas de comunicação, interligação, controle e irradiação de energias, que 

regulam a dinâmica do cosmos e de tudo que o compõe. Os Espelhos canalizam a energia da vida, 

dirigindo-a para os infinitos campos que devem ser magnetizados a fim de cumprir-se o propósito 

da Criação. Vide HISTÓRIA ESCRITA NOS ESPELHOS (Princípios de Comunicação Cósmica), 

do mesmo autor, Editora Pensamento. 

12 Refere-se à fusão de certos níveis de consciência materiais que compõem o universo 

planetário. A Terra está-se tornando mais sutil e isso engloba tudo o que nela evolui. Assim, uma 

parcela do plano astral funde-se no mental e uma parcela do físico-etérico funde-se no as-tral. Vide 

SEGREDOS DESVELADOS (Iberah e Anu Tea), do mesmo autor, Editora Pensamento. 

13 Vide NISKALKAT (Uma mensagem para os tempos de emergência), do mesmo autor, 

Editora Pensamento. 
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Parte I 

MISTÉRIOS QUE  

SE DESVELAM 

As pesquisas arqueológicas pouco revelaram do 

verdadeiro passado da humanidade. Nos registros 

etéricos podem ser encontradas referências corre-tas 

acerca da trajetória percorrida por ela, bem como de 

suas possibilidades futuras; mas o homem perdeu as 

chaves do contato com esses arquivos luminosos 

quando optou por aprofundar-se, além do previsto, na 

densidade da esfera material. Tudo tem o seu preço. 

Mas em todos os tempos existiram aqueles que, 

coligados à Nossa Irmandade, pude-ram atuar como 

transmissores do Ensinamento. Colhiam desses 

arquivos as informações de que necessitavam no 

cumprimento de suas tarefas. Ho-je, muito mais 

poderá ser revelado, e para isso os discípulos estão 

sendo silenciosamente preparados. 

Do livro 

A VOZ DE AMHAJ 
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Tarefas em evolução 

Devem-se acostumar os sentidos  

às emanações dos mundos sutis;  

isso corresponde ao início de  

novos ciclos na superfície da Terra. 

Desde que tivéramos contato com a narrativa de alguns episódios 

passados legada a esta humanidade por uma civilização anterior 1, vi-mos 

que ampliações e novos esclarecimentos poderiam advir, em espe-cial de 

certos trechos, que permaneceram vivos em nossa consciência. Um deles 

era o seguinte: 

“Tivemos de fugir das cidades. Afortunadamente, sabíamos para onde 

nos dirigir, e procuramos fazer com que o êxodo se cumprisse es-tritamente 

de acordo com pautas ordenadas pelos governantes. Esses mesmos 

governantes outrora haviam tido de adotar medidas extremas para evitar uma 

explosão demográfica, e haviam ordenado que as no-vas cidades se 

levantassem em quatro anéis perfeitos em torno da su-perfície do planeta, 

passando pela área que hoje chamais de Equador. Uma das coisas que vos 

devo advertir é que a topografia deste planeta era diferente. A plataforma 

continental da época era uma faixa ampla que ocupava o espaço entre os 

trópicos, ao sul e ao norte. Onde locali-zais hoje os pólos existiam vertentes 

marinhas, isto é, vias de comunica-ção natural dispostas à maneira de uma 

rede geométrica sob os mares, através das quais águas provinham do interior 

                                                      

 1 Narrativa publicada no livro MIZ TLI TLAN — Um Mundo que Desperta, do mesmo au-

tor, Editora Pensamento. 
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do planeta para a super-fície e depois para lá retornavam. 

Hoje essa rede está completamente fragmentada, e as águas saem do 

mundo intraterreno e para ele voltam através de quatro bocas situa-das, 

conforme vossa cartografia, nos triângulos: Tóquio—Shanghai—Vla-divostok, 

no mar do Japão; Sydney—Melbourne—Nova Zelândia, no mar da Tasmânia; 

Malvinas—Río Gallegos—Viedma, no mar da Argen-tina; Bermudas—San 

Juan de Porto Rico—Bahamas, no Oceano Atlân-tico Norte.” 

Mais tarde vieram-nos ao conhecimento descobertas de estudio-sos 2, 

cujas observações a respeito desses triângulos eram semelhantes às que 

vínhamos fazendo nos planos internos. A partir das suas pesqui-sas, foram 

detectados doze pontos distribuídos de modo ordenado no planeta, pontos 

nos quais fatos incomuns ocorrem, como por exemplo alterações nas leis 

físicas de espaço-tempo, desaparecimentos de pesso-as e de objetos, 

mudanças nas leis do magnetismo, entre outros fenô-menos. Dez desses 

pontos situam-se próximo aos paralelos 36º Norte e Sul e estão separados 

por 72º de longitude; os outros dois são os pólos terrestres, onde acontecem 

casos estranhos e inexplicáveis 3. Além disso, viu-se que a maioria deles 

coincide com as áreas onde as correntes frias se chocam com as quentes e 

redemoinhos gigantescos e poderosos se formam. Tais vórtices são 

chamados maelstroms, ou umbigos do oceano.  

Um fato interessante é que, tão logo a sintonia com esses assun-tos 

foi-se estabelecendo em nossa consciência, despertamos um dia com duas 

palavras na mente: “Capitão Nemo”. Desde então soubemos que a energia 

dos triângulos citados no livro MIZ TLI TLAN, e que se fazia presente agora 

ao percebermos a existência da rede magnética plane-tária, permeava a 

memorável obra de ficção científica escrita por Júlio Verne em 1869, 

VINTE MIL LÉGUAS SUBMARINAS, na verdade uma obra premonitória. 

A propósito, é bom notar que o Nautilus, submarino do Capitão Nemo, 

desapareceu num maelstrom 4. 

Existe hoje considerável cabedal de informações sobre áreas se-

                                                      

 2 Refere-se a um grupo de pesquisadores do qual participava Ivan T. Sanderson, autor de 

artigos e livros sobre temas inexplicáveis. 

 3 Vide, na página 45, a localização desses 12 pontos. 

 4 Vide Epílogo: “Aspectos da obra VINTE MIL LÉGUAS SUBMARINAS, de Júlio Verne”. 
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melhantes ao Triângulo das Bermudas, mas, embora tivéssemos acesso a 

esses dados externos, preferimos manter a mente quieta, sem nos prender a 

aspectos materiais. Acreditávamos que assim poderíamos aprofundar 

melhor o tema.  

Com o correr do tempo, novas impressões chegaram-nos por di-

ferentes vias e aos poucos foram compondo um todo coeso. Eram frag-

mentos de uma realidade que se desvelava à medida que sintonizáva-mos 

com a fonte da inspiração. Antes de se delinearem com nitidez, es-ses 

fragmentos permaneceram em seu próprio universo, quiçá germinan-do ou 

aguardando o momento de tocar nossa consciência exterior.  

Certo dia, numa visão interna, divisamos nos pólos geográficos da 

Terra passagens para o seu interior. Tais entradas existem nas di-mensões 

sutis do plano físico e podem ser transpostas quando os que delas se 

aproximam vibram no mesmo diapasão dessas dimensões ou quando a 

própria energia delas vem ao encontro do mundo material. Víamos a 

interligação de distintas esferas de existência do planeta, que se revelava 

oco, porém repleto de vida. Lembramo-nos então de que anos antes um 

iniciado nos oferecera um livro a esse respeito. Soubé-ramos, na época, que 

as informações ali contidas sobre a verdadeira constituição da Terra e as 

civilizações suprafísicas que habitam o seu bojo poderiam servir de apoio 

para descobertas futuras, além de forne-cerem, possivelmente, indicações 

práticas. Apontavam os rumos da nos-sa jornada, que se aceleraria dali por 

diante. 

O homem conhece muito pouco do planeta em que vive, seja das suas 

camadas interiores, seja das profundezas dos mares, seja do rela-

cionamento entre os mundos que o compõem. Relatos de experiências 

surpreendentes, de contatos com animais fantásticos e de desapareci-mentos 

inexplicáveis são abundantes; no entanto, em geral falta dispo-sição, por 

parte de muitos, para aceitar fatos impalpáveis, ainda que sejam tão ou mais 

reais que os detectados pelos sentidos externos. Os jogos de poder que 

prevalecem em todas as nações impedem o acesso da população às 

informações que já se tem coletadas e que há muito poderiam estar sendo 

difundidas. Os governos mantêm-se em silêncio. Mas a verdade tem força 

própria, creia-se nela ou não. Quando chega o momento de certos véus se 

rasgarem e de a consciência humana pu-rificada penetrar níveis de vida 

mais elevados, não há o que o impeça. Apesar de todo o servilismo ao 
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poderio econômico e cultural de certos países, milhões de indivíduos têm 

hoje independência de pensamento e de consciência, e acabam obtendo o 

conhecimento que necessitam. 

*   *   * 

As revelações sobre a rede que inclui o Triângulo das Bermudas 

dizem respeito ao reencontro do homem com novos recursos energéti-cos, 

mais exatamente os magnéticos. Se utilizada de maneira correta — em 

consonância com leis universais e, portanto, em prol da evolução —, a 

energia magnética lhe permitiria: 

 trasladar-se a outras dimensões; 

 anular a gravidade; 

 modificar a estrutura das formas manifestadas; 

 deslocar objetos de modo quase instantâneo.  

Essas são algumas das suas possibilidades de desenvolvimento 

estimuladas silenciosamente pela vida sutil dos oceanos, vida que ocul-ta 

poderes eletromagnéticos a serem descobertos. Para construir um túnel, por 

exemplo, o homem mantém-se ainda no âmbito do fogo fri-cativo5, desgasta 

a rocha por atrito. Todavia, uma vez que a abertura do túnel esteja incluída 

na consecução do propósito evolutivo, se o ho-mem conhecesse as chaves 

sobre o uso da energia magnética e conta-tasse as vibrações do fogo solar, 

ele executaria a obra sem desgastes: reconfiguraria a estrutura da rocha, 

moldando-a e transformando-a na-quilo que deve tornar-se. 

                                                      

 5 Fogos.  Expressões da única energia que está na origem de toda a existência e vivifi-ca o 

universo manifestado. No que se refere ao plano físico cósmico, dividem-se em três clas-ses 

fundamentais: fogo cósmico, fogo elétrico (ou solar) e fogo fricativo. O fogo cósmico é uma 

vibração própria dos níveis próximos à vida imaterial, ou seja, o monádico e o divino; exprime-se 

como poder radiativo que impulsiona a evolução dos mundos. Já o fogo elétrico ou solar qualifica 

os níveis que se encontram entre o monádico e os materiais, ou seja, o espiritual e o intuitivo; tem 

a força elétrica como expressão e atua no sentido de conduzir a vida universal ao equilíbrio. O 

fogo fricativo, por sua vez, é o que caracteriza os níveis densos da matéria, ou seja, o mental, o 

emocional e o físico-etérico, níveis onde a personalidade humana tem a sua existência; manifesta-

se por meio do movimento e do atrito. 
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Sem a consciência estar preparada para interagir com o potencial 

dessa energia, seu uso encerra perigos. Contudo, nesta transição plane-tária 

— período em que o campo magnético da Terra está sendo purifi-cado, 

reordenado e dinamizado para responder aos impulsos criativos do ciclo 

vindouro — alguns membros da humanidade da superfície des-cobrirão os 

segredos do magnetismo e o utilizarão no cumprimento de tarefas 

específicas em momentos agudos da crise que já se alastra por todo o 

mundo terrestre. Esses indivíduos serão os que, por sua pureza, tiverem 

ultrapassado certos umbrais da consciência.  

O que o homem conhece da energia magnética é ainda muito pou-co e 

superficial. Tome-se o exemplo de uma rocha encontrada na região do centro 

Aurora, no Uruguai, que não podia ser rompida por ferramen-ta alguma, mas 

se partiu quando alguém devotado às leis suprafísicas colocou-a sobre o 

coração 6. 

Assim, a revelação dos segredos da energia magnética não requer 

aparelhos complicados, mas expansão interior. Os corpos do homem, se 

alinhados com o propósito superior, podem realizar o que atualmen-te se 

consideram verdadeiros milagres e dessa forma prestar inestimá-veis 

serviços por ocasião do estado de completo caos em que entrará a face da 

Terra.  

À medida que esse estado caótico fica mais evidente, deve-se tam-bém 

levar em conta que as Hierarquias dos centros planetários — cen-tros que 

podem ser intraterrenos ou intra-oceânicos — podem gerar con-dições para 

que auxílios inusitados sejam oferecidos à evolução huma-na. Sob o 

impulso desses centros, bases são firmadas no plano etérico de certas 

regiões do globo terrestre para atuar como focos de irradia-ção de uma 

energia redentora. Essas bases têm diferentes dimensões e funcionam em 

diversas voltagens, a depender do trabalho a ser realiza-do. Algumas 

aproximam-se dessas regiões sob a forma sutil de uma grande espaçonave 

com naves menores em seu bojo e se instalam nos níveis suprafísicos na 

hora correta. Promovem o que se pode chamar de batismo ou iniciação da 

área físico-etérica circundante. 

Está programado que naves provenientes dessas bases estarão 

                                                      

 6 Vide AURORA — Essência Cósmica Curadora, do mesmo autor, Editora Pensamento. 
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atuando nas situações de necessidade aguda, como núcleos-volantes, 

recolhendo indivíduos em distintos pontos do planeta. Essas naves en-

contram-se hoje em planos de consciência sutis prontas a materializar-se 

quando for preciso. Muitas delas fazem-se visíveis em seu trânsito pelo 

espaço aéreo, bem como em suas saídas do interior da Terra e dos oceanos. 

Preparam a retirada dos seres resgatáveis, numa opera-ção global. 

As civilizações intraterrenas participam desse programa de ajuda à 

humanidade da superfície da Terra; assumem tarefas em um espectro 

vibratório bastante vasto e podem ser contatadas em diversos níveis de 

consciência. Acolhem os que a elas se voltam em busca da verdade e da 

Vida. Já os centros intra-oceânicos, embora enviem potentes impul-sos 

evolutivos à humanidade, trabalham de modo ainda oculto para o homem da 

superfície. Contam com intermediadores, como, por exem-plo, as 

civilizações intraterrenas. 

Muitas vezes, por inexperiência dos canais de captação humanos, 

informações a respeito dessas civilizações são incorretamente veicula-das, 

deixando assim de atrair os seres encarregados das tarefas a serem 

realizadas nas áreas de contato. No Cone Sul, por exemplo, estava pre-visto 

o surgimento de vários centros de contato, mas não se concretiza-ram por 

completo até o momento. Isso se deve ao despreparo da raça humana para 

trabalhar com realidades sutis e, ademais, ao seu apego a hábitos arraigados 

e a estruturas conhecidas. A oportunidade que nos foi dada, de habitar uma 

área rural nas condições grupais e espirituais já descritas, estava interligada 

com esse trabalho.  

As comunicações provindas de níveis internos da existência pode-

riam abranger diferentes setores da vida planetária. Muito há que se evoluir, 

todavia, para encontrarem campo fecundo. Nesta época espe-cial, maior 

bem faremos ao mundo se nos dedicarmos a suprir as ne-cessidades reais 

dos semelhantes, do que se empreendermos atividades e pesquisas de 

caráter meramente intelectual. Há uma energia sagrada a ser impressa na 

matéria por intermédio do serviço abnegado, e para isso é fundamental 

seguir as leis do silêncio e da entrega. 

Os sentidos externos e a mente analítica estão deixando de ser 

instrumentos de aprendizado para a raça humana da superfície da Ter-ra. 

Como disse a Mãe, os homens são seres em transição e é preciso que se 

tornem uma espécie superior. Esse é o patamar agora acessível de maneira 
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mais generalizada à humanidade terrestre, a nota básica que ela deve emitir 

para participar do acorde de civilizações evoluídas. 

À medida que avança em sua tecnologia científica, o homem vai 

desvelando os segredos do planeta onde vive e do universo que o abri-ga. 

Perante novas descobertas, deve rever teorias e atualizar referen-ciais. No 

entanto, no ciclo vindouro o seu saber provirá do contato di-reto com a 

essência dos fatos; terá o conhecimento necessário, sem dis-persão de 

energia em buscas, tentativas e enganos.  

A verdade está presente sempre, a todo instante disponível. Para 

penetrá-la, requer-se pureza da mente e do coração. Tem de se consi-derar, 

contudo, que ao se revelar ela não vai ao encontro da curiosida-de, mas traz 

os impulsos evolutivos adequados ao momento em que se manifesta. Dentro 

desses princípios nossa experiência de contatos com os níveis suprafísicos 

se desenvolvia. 
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A grande rede magnética 

e Júlio Verne 

Tudo na vida terrena é temporário. 

A sabedoria está em encontrar  

no evanescente reflexos da eternidade. 

A rede magnética planetária conta, como já mencionamos, com vários 

núcleos que a dinamizam e purificam. Está ligada de modo espe-cial ao 

centro intraterreno Iberah1 e desempenha a função de reunir as correntes 

magnéticas da Terra às provenientes do Sol e do espaço side-ral. Entre seus 

núcleos, o mais atuante nesta época é o do Triângulo das Bermudas. 

Além dessa rede magnética e de Iberah, há centros intraterrenos 

captadores, transformadores e irradiadores da energia cósmica em âm-bito 

planetário. Têm elevado grau de desenvolvimento e tarefas especí-ficas na 

consecução do propósito evolutivo da Terra. A eles estão vin-culadas 

civilizações que habitam planos suprafísicos. Embora se encon-trem no 

atual ciclo em nível intraterreno, podem ter prolongamentos na superfície 

do planeta. Os principais centros intraterrenos ativos hoje são: Anu Tea, 

                                                      

 1 Iberah.  Centro intraterreno ativo desde os primórdios da manifestação da Terra; atua 

poderosamente na redenção da matéria. A verdadeira ciência alquímica é custodiada por esse 

centro que, com Erks e Anu Tea, forma um triângulo energético denominado Guardião dos 

Mistérios Sagrados. Apesar de o ser humano não lhe ter acesso direto, recebe suas emana-ções por 

intermédio dos demais centros intraterrenos; Aurora, principalmente, está encarrega-do de fazer 

essa conexão. Vide SEGREDOS DESVELADOS (Iberah e Anu Tea), do mesmo autor, Editora 

Pensamento. 
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Aurora, Erks, Iberah, Lis-Fátima, Mirna Jad e Miz Tli Tlan 2, cujas 

contrapartes energéticas se projetam sobretudo no Oceano Pacífico, no 

Uruguai, na Argentina, na Península Ibérica, no Brasil e no Peru. 

 
O centro Iberah projeta seus espelhos em diferentes partes do globo, tais como o Brasil Central 

e diversas regiões da Argentina. O espelho localizado em Viedma (sul da Argentina) é  

o mais acessível ao ser humano, por isso é o apresentado no mapa. 

Em certos casos é importante saber onde se situam, quais são as suas 

áreas de influência, como interagem com os demais centros e de que forma 

se desenvolve a obra que realizam em prol da evolução. Ca-da um deles 

cumpre determinado papel, e conhecê-lo, ainda que em parte, significa 

sintonizar com os grupos internos 3 e com o trabalho da Hierarquia; 

                                                      

 2 Esses centros foram apresentados em outros livros do autor publicados pela Editora 

Pensamento.  

 3 Grupos internos.  Conjuntos de consciências reunidas por similaridade de energia. Estão 

intimamente ligados à evolução em nível planetário, pois são, para a humanidade, os guardiães e os 

núcleos irradiadores da energia dos Raios que atuam na Terra. Acolhem os se-res cuja evolução 

transcorre no âmbito terrestre e os preparam para ingressar em esferas mais elevadas. Vide 

SEGREDOS DESVELADOS (Iberah e Anu Tea), do mesmo autor, Editora Pen-samento. 
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significa, portanto, integrar-se à vida sutil da Terra e do cos-mos, vida que 

reúne todas essas redes e centros energéticos. 

Porém, como esses centros intraterrenos não se encontram em níveis 

concretos, sua localização geográfica é sempre aproximada. Por isso 

aclaramos que, ao nos referirmos a regiões físicas do globo terres-tre, o 

fazemos apenas para dar uma referência tendo em conta que a atuação 

desses núcleos sutis não se restringe a elas. Além disso, esses núcleos não 

estarão sujeitos a eventuais transformações na superfície do planeta, 

realizadas por cataclismos ou desastres nucleares. 

O trabalho da Hierarquia no mundo manifestado visa conduzi-lo, e 

aos seres que o habitam, a um estado vibratório em consonância com o 

propósito evolutivo. Suas metas são atualizadas com freqüência, a fim de 

promover a expressão da realidade interna a cada ciclo. O homem está 

sendo preparado para integrar-se a esse trabalho. Para isso, hoje mais 

intensamente que em qualquer outra época, o Ensinamento torna-se-lhe 

disponível nos planos internos, despertando o pulsar da luz no âmago da sua 

consciência. Esse despertar dá-se também na vida terres-tre como um todo 

estimulado diretamente pelos centros planetários, mas indiretamente pela 

rede magnética, pois esta trabalha com leis que favorecem a afinação das 

vibrações dos seres humanos com as dos mundos superiores. 

O Ensinamento transmitido ao homem leva em conta não só a 

transição em ato, mas a etapa futura do planeta. Mesmo ao abordar te-mas 

genéricos, prepara-o. Ao ampliar sua visão e seu serviço ao Plano 

Evolutivo, permite-lhe penetrar o que antes lhe era oculto. A função 

principal do Ensinamento é a expansão da consciência dos seres que o 

buscam; assim sendo, ele é dado independentemente da sua utilidade prática 

imediata. 

Há uma triangulação energética formada pelos centros intraterre-nos 

Miz Tli Tlan e Anu Tea e a base Niskalkat 4 que tem funções espe-ciais 

nesse preparo do homem para a vida futura e engloba vasto espec-tro de 

energias. Entre suas tarefas, citamos: 

                                                      

 4 Niskalkat.  Base de operações existente nos níveis sutis da Ásia. Vide NISKALKAT (Uma 

mensagem para os tempos de emergência), do mesmo autor, Editora Pensamento. 
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 sintonizar com potentes vibrações extra-sistêmicas — isto é feito 

por intermédio dos Espelhos de Miz Tli Tlan;  

 ajustar essas vibrações ao que a vida na Terra pode suportar 

como estimulação evolutiva — isto é feito por intermédio dos 

Espelhos de Anu Tea; 

 plasmar no plano etérico os padrões energéticos a serem se-

guidos pelos seres humanos a fim de acompanharem a tran-sição 

global também nos níveis externos — isto é feito por in-termédio 

dos Espelhos da base sutil Niskalkat. 

Como se vê, essa conjuntura opera de maneira abrangente, ex-

pressando o equilíbrio imanente às interações triangulares. Além das tarefas 

acima citadas, cabe-lhe preparar os seres humanos para conta-tar energias 

desconhecidas, como as que atuam na região das Bermu-das e outras. 

O impulso à vida futura flui a partir dos centros intraterrenos e das 

bases sutis assim como o sangue corre nas veias bombeado pelo coração. 

Não há, portanto, avanço real que não se dirija a algum dos portais desses 

centros ou dessas bases, custodes da ligação da Terra com o cosmos. 

Reconhecer a energia deles em nosso interior torna-se, então, conseqüência 

imediata das expansões que, pela vida de serviço, se dão em nosso ser.  

*   *   * 

Durante a leitura de VINTE MIL LÉGUAS SUBMARINAS, de tem-

pos em tempos entrávamos num estado de relaxamento muito intenso, que 

durava poucos minutos. Tínhamos então “sonhos” curtos, alguns 

esclarecedores. Num deles fomos deslocados para a área das Bermu-das e a 

observávamos de uma perspectiva interior, energética. Percebía-mos a 

potente força que ali controla leis materiais e imateriais; víamos que essa 

força provém de outra região do planeta, em outra dimensão.  

Nessa experiência, não notávamos “vida humana” na área das 

Bermudas, como existe nas civilizações suprafísicas, intraterrenas, que 

havíamos contatado antes, mas sim uma espécie de efervescência de fluidos 

magnéticos e elétricos. Se fôssemos comparar com o que conhe-cemos, 

diríamos que estávamos no interior de um dínamo capaz de pro-duzir e 
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canalizar enormes potenciais. 

Em seguida, foi-nos mostrada toda a superfície do planeta e nela se 

destacava um ponto na área das Bermudas. Esse ponto elevou-se no espaço 

até certa altitude. A ele estavam ligados inúmeros fios de ener-gia que se 

uniam a outros pontos distribuídos pelo globo. A partir dessa vivência, 

soubemos que os núcleos componentes da rede magnética aqui estudada são 

centrais de processamento de energias potentes, o que contribui para a 

estabilidade vibratória da vida planetária e para que o mundo material 

receba os auxílios provenientes de universos pa-ralelos. 

Assim, novos aspectos da rede magnética planetária iam-nos sen-do 

revelados. Ela se apresentava imprescindível para o equilíbrio da Terra e 

soubemos, por vias intuitivas, ter relação com alguns fatores materiais, dos 

quais ressaltamos: 

 a configuração do solo marinho, com suas cordilheiras e fos-sas; 

 as correntes oceânicas. 

Em VINTE MIL LÉGUAS SUBMARINAS, Júlio Verne chama a 

atenção para essas correntes: “São correntes especiais, reconhecíveis pela 

temperatura e pela cor, a mais notável das quais é a Corrente do Golfo (Gulf 

Stream) 5. A ciência determinou a direção das cinco corren-tes principais: a 

primeira, no Atlântico Norte; a segunda, no Atlântico Sul; a terceira, no 

Pacífico Norte; a quarta, no Pacífico Sul; a quinta, ao sul do Oceano Índico. 

É mesmo provável que tenha existido antigamen-te uma sexta corrente ao 

norte do Oceano Índico, na época em que os mares Cáspio e Aral, unidos 

ainda aos grandes lagos da Ásia Central, formavam um só oceano”. 

 

                                                      

 5 A Corrente do Golfo passa próximo do arquipélago das Bermudas. 
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Prosseguindo em nossa pesquisa silenciosa pelos anais do mundo 

interior, vimos ser uma das tarefas dessa rede magnética dissipar a ele-

tricidade estática que se acumula nos grandes volumes de águas oceâ-nicas. 

É um trabalho feito com perfeição e, por ser invisível, muito raro o 

percebemos. Não fosse ele, provavelmente a instabilidade provocada pelo 

acúmulo de energia elétrica não permitiria a continuidade da vida na 

superfície da Terra. 

Ao traçarmos em um mapa o roteiro da viagem do submarino 

Nautilus, de VINTE MIL LÉGUAS SUBMARINAS, notamos que ou se 

aproximava dos vórtices energéticos da Terra ou coincidia com eles. Os 

círculos sombreados correspondem a esses vórtices, nos quais, em sua 

maioria, se observam fatos inexplicados: 
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Vórtices integrantes da rede magnética planetária 

 

 1. Pólo Norte 

 2. Triângulo das Bermudas 

 3. Costa da Península Ibérica e do Marrocos 

 4. Área oeste do Afeganistão 

 5. Mar do Diabo (entre Japão e Ilhas Bonin) 

 6. Havaí 

 7. Costa da Argentina 

 8. Costa da África do Sul 

 9. Saint-Paul, Kerguelen e ilhas isoladas ao sul do Oceano Índico 

10. Mar da Tasmânia 

11. Área de intensa atividade vulcânica no Oceano Pacífico,  

 próxima à ilha Pitcairn 

12. Pólo Sul 
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Trajeto percorrido pelo Nautilus 

e os vórtices da rede magnética planetária 

 

Os pólos Norte e Sul, o Triângulo das Bermudas, o Mar da Tas-mânia 

e a costa da Argentina foram explicitamente citados no “Relato de uma 

civilização anterior”, a que nos referimos 6. Foram ali apresen-tados como 

parte de uma rede existente sob os mares e como desem-bocadouros de 

correntes de águas que emergem do interior do planeta. Sabíamos, portanto, 

serem eles vias de acesso ao mundo intraterreno. 

Esses doze vórtices constituem a rede magnética que estamos es-

tudando. Porém, nem todos possuem núcleos suprafísicos ativos. Um 

                                                      

 6 Vide página 31. 
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vórtice magnético é um elemento natural, componente do campo mag-nético 

da Terra, ao passo que um núcleo magnético suprafísico é cria-do por 

consciências que guiam a evolução do planeta. Essa criação se dá a partir da 

interação do vórtice com um centro planetário. Usando uma analogia, 

poderíamos dizer que esses núcleos suprafísicos são “es-tações de 

processamento energético” ou usinas, enquanto os vórtices magnéticos são a 

fonte natural de energia com a qual as usinas traba-lham. 

Alguns dos núcleos magnéticos  

suprafísicos ativos hoje: 

 

(7) 

                                                      

 7 Não por coincidência, nas regiões correspondentes aos triângulos há sempre uma con-

fluência de correntes marinhas. Nesses pontos elas mudam de direção. Isso demonstra uma 

variação nas condições magnéticas e energéticas nas imediações. 

(7) 
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Uma visão interna trouxe-nos elucidações quanto ao funcionamen-to 

dessa rede magnética. Nela se destacava o núcleo suprafísico situado no 

Triângulo das Bermudas, para onde afluíam inúmeras correntes; era como 

se ele fosse o coração de um sistema, que canalizava para várias artérias 

uma energia nova, revitalizadora, e de inúmeras veias recebia materiais a 

serem selecionados, processados, expelidos e reaproveita-dos. Essa é uma 

das funções do Triângulo das Bermudas, bem como dos demais 

componentes desses circuitos magnéticos. 

Presidida por Iberah, essa rede atua em conjunção com outros centros 

intraterrenos, em especial Anu Tea e Miz Tli Tlan, e com cen-tros intra-

oceânicos. Tem função específica na sutilização do corpo pla-netário, bem 

como no relacionamento magnético da Terra com o cos-mos, sobretudo, 

com o Sol e com a Lua. Para colaborar nessa sutiliza-ção, estabeleceu 

contato direto com uma base intergalática existente na Lua e com a própria 

Lua, já que essa base utiliza o magnetismo lunar para a realização de certas 

tarefas, como por exemplo a de purificar o planeta. 
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Faces da realidade 

Os pioneiros dos tempos vindouros são  

aqueles que, embora firmes como rocha,  

possuem a fecundidade da entrega 

para o germinar das novas sementes. 

A água é, por excelência, veículo para condução e armazenamen-to de 

cargas magnéticas. Não por acaso, a maior parte da rede magné-tica 

planetária encontra-se nos mares e oceanos. Essa rede usa o man-to líquido 

para transmutação das forças densas presentes na aura da Terra e colabora 

profundamente no equilíbrio do planeta. Nesse proces-so, absorve, 

transforma e eleva os resquícios da evolução animal que a humanidade 

ainda carrega. O elemento água é símbolo dessa rede. Es-tá relacionado com 

o plano astral terrestre e com o corpo emocional do homem, corpo 

suscetível a paixões e a impulsos que vibram em ní-veis inferiores ao da 

mente. 

Que não se confundam os vórtices e núcleos dessa rede magnéti-ca 

com os centros intra-oceânicos. Os centros intra-oceânicos, além de 

trabalharem com o elemento líquido, abrigam civilizações e humanida-des, 

deste e de outros planetas, assim como ocorre com os centros in-traterrenos. 

Já os vórtices e núcleos da rede magnética não hospedam seres humanos, 

mas são respectivamente fontes naturais de energia e usinas para o seu 

processamento, conforme já mencionamos.  

No mundo das energias — portanto no campo de atuação das rea-

lidades sutis de que estamos falando — limites não são facilmente traçá-veis, 

dada a dinâmica interação existente. Considerando essa ressalva, um quadro 
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sintético apresentando algumas analogias pode ajudar-nos a compreender 

suas diferenciações: 

 

Denomi-

nação 
Definição 

Níveis em  

que atua 
Analogias1 

 
 

Centro 

planetário 

Núcleo condutor de 

energias cósmicas 

para a vida planetá-

ria. Pode expressar-se 

por intermédio de 

civilizações intrater-

renas, civilizações 

intra-oceânicas, nú-

cleos espirituais na 

superfície da Terra ou 

mesmo grupos e 

indivíduos. Nos cen-

tros planetários pola-

rizam-se a Hierar-

quia e os represen-

tantes máximos do 

Logos da Terra. 

Projeta-se até os sub-

níveis etéricos do 

plano físico, mas atua 

a partir de níveis es-

pirituais e divinos, ou 

outros ainda mais 

elevados. 

a) A idéia pura que 

representam o gover-

no e as instituições de 

uma nação. 

b) Cérebro e centros 

etéricos da cabeça. 

 
 

Centro 

intraterreno 

Prolongamento dos 

centros planetários 

nos níveis intraterre-

nos. Abriga civiliza-

ções e humanidades, e 

intermedeia o con-tato 

da Terra com a vida 

extraterrestre. 

Projeta-se até os sub-

níveis etéricos do 

plano físico, mas atua 

a partir de ní-veis 

espirituais e divi-nos, 

ou outros ainda mais 

elevados. 

a) Estados (unidades 

federativas) com seus 

municípios. 

b) Certos órgãos e 

glândulas do corpo, e 

centros etéricos rela-

cionados com eles. 

 

Continua       

 

                                                      

 1 Reiteramos que, ao utilizar como analogia os elementos que dão estrutura às nações, 

consideramos a idéia original e pura que lhes corresponde, emanada da Hierarquia espiritual, e 

não o que se vê nesta época, marcada pela desintegração das instituições. 
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Denomi-

nação 
Definição 

Níveis em  

que atua 
Analogias 

 
 

Centro 

intra-

oceânico 

Prolongamento dos 

centros planetários 

nos níveis suprafísi-

cos dos oceanos e 

mares da Terra. As-

sim como os intrater-

renos, os centros 

intra-oceânicos abri-

gam civilizações e hu-

manidades, e inter-

medeiam o contato da 

Terra com a vida 

extraterrestre; fazem-

no, porém, especial-

mente com os mun-dos 

que têm como 

manifestação carac-

terística qualidades 

inerentes ao elemen-to 

água. 

Projeta-se até os sub-

níveis etéricos do 

plano físico, mas atua 

a partir de níveis es-

pirituais e divinos, ou 

de outros mais eleva-

dos. Na atualidade, 

seu âmbito de atua-

ção é mais restrito 

que o dos centros in-

traterrenos, no que 

concerne à vida ex-

terna na Terra.  

a) Estados (unidades 

federativas) com seus 

municípios. 

b) Certas glândulas do 

corpo, e centros 

etéricos relacionados 

com elas. 

 
 

Centro 

espiritual  

Fundamenta-se nas 

qualidades do nível 

espiritual e, portanto, 

oferece amplo campo 

de desenvolvimento 

para os seres em 

evolução. Pode exis-

tir na superfície ter-

restre como lugar de 

preparação e forma-

ção interior de indiví-

duos e grupos. Irra-

dia vibração elevada a 

fim de purificar e 

nutrir as camadas psí-

quicas terrestres com 

energias superiores. 

Pode projetar-se até 

os subníveis concre-

tos do plano físico, 

mas atua a partir do 

nível espiritual. 

a) Instituições ou 

áreas de trabalho 

afastadas das cida-

des, porém, sob sua 

jurisdição. Dão apoio 

e suporte para o fun-

cionamento destas. 

b) Apêndices e glân-

dulas menores. 

 

 

Continua       
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Denomi-

nação 
Definição 

Níveis em  

que atua 
Analogias 

 
 

Base de 

operações 

Intermedeia para o 

mundo externo o tra-

balho dos centros 

planetários. É móvel e 

pode ser uma ante-

câmara de civiliza-

ções intraterrenas ou 

intra-oceânicas, bem 

como contribuir com 

o trabalho dos cen-

tros espirituais da 

superfície da Terra. 

Projeta-se até os sub-

níveis etéricos do 

plano físico. Pode 

atuar a partir de ní-

veis espirituais e divi-

nos, ou outros mais 

elevados, dependen-

do da sua tarefa ime-

diata. Tem especial 

ligação com o plano 

astral cósmico. 

a) Unidades móveis 

de serviço, dragas, 

sistemas de recolhi-

mento de detritos, 

aeroportos, centrais 

telefônicas. 

b) Certos componen-

tes dos sistemas cir-

culatório, linfático e 

nervoso. 

 
 

Núcleo  

da rede 

magnética 

planetária 

Unidade de transmu-

tação e processamen-

to energético consti-

tuída por deliberação 

de consciências supe-

riores a partir da in-

teração dos vórtices 

magnéticos com os 

centros planetários.  

Projeta-se até os sub-

níveis etéricos do 

plano físico, mas po-

de atuar em níveis 

mais elevados, de-

pendendo da sua 

tarefa imediata. 

a) Usina processado-

ra de energia.  

b) Fígado, rins e cen-

tros etéricos a eles 

coligados. 

 
 

Vórtice  

da rede 

magnética 

planetária 

Elemento natural, 

constituinte do cam-

po magnético terres-

tre. Perfaz a ligação 

entre mundos e uni-

versos paralelos e 

capta, para a Terra, o 

magnetismo solar. 

Projeta-se até os sub-

níveis etérico-físicos, 

estendendo suas raí-

zes aos demais pla-

nos materiais. Nesta 

época, nos planos 

mais elevados, os 

elementos corres-

pondentes a esses 

vórtices tornam-se 

ativos somente com a 

implantação de nú-

cleos magnéticos. 

a) Fonte natural com a 

qual a usina de 

energia trabalha.  

b) Correntes etérico-

vitais. 

 

Os centros espirituais na superfície da Terra, bem como a huma-

nidade, podem ser contatados diretamente pelos centros planetários, 
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intraterrenos e intra-oceânicos, e pelas bases de operações. Já o conta-to do 

ser humano com algum componente da rede magnética planetá-ria dá-se 

quase sempre sob a custódia de um centro intraterreno ou de uma base de 

operações. Isso é assim devido à grande potência da ener-gia que flui por 

essa rede, a qual o ser humano ainda não está apto a receber sem proteções. 

Na verdade, esses contatos não devem ser bus-cados, pois decorrem da 

oferta do ser ao serviço e ao Plano Evolutivo. 

Nas nossas experiências, essa intermediação fazia-se presente co-mo 

“pano de fundo”, mas não era explícita. Elevava nossa consciência e 

conduzia o contato, pois a vontade humana não interferia no proces-so, a 

não ser por sua atitude reverente, dando permissão para que ocor-resse.  

É bom lembrar que o elemento água, vinculado à rede magnética 

planetária, é símbolo de purificação. Sua capacidade de limpar e trans-

formar o mundo material é bastante conhecida, não só dos homens mas 

também dos animais. Além disso, em etapas pretéritas da Terra, quando as 

forças do plano emocional e do desejo chegaram a estados de desarmonia 

que puseram em risco a evolução do planeta, o instru-mento usado pela lei 

de purificação foi a água, fazendo submergir gran-des extensões de terras e 

continentes inteiros2. 

No indivíduo que não tem determinadas ligações firmadas com o 

nível espiritual, forças densas agem livremente e, se uma onda de vibra-ção 

inferior o toca, ele responde a ela sem mesmo dar-se conta da ne-cessidade 

de controlar suas ações. Todavia, à medida que um fio é cria-do com os 

mundos superiores, vai-lhe sendo despertado o interesse por manifestar 

energias mais sutis e, então, ele passa a empenhar-se nesse sentido. 

Muitas vezes essas forças aproximam-se do indivíduo e uma par-te do 

seu ser as repele, enquanto outra adere aos impulsos densos que elas 

suscitam. Ocorre, também, de ver emergir em si estados inferiores, por 

exemplo de vaidade, de ciúmes, bem como hábitos dos quais já decidiu 

abdicar, pois não tem ainda domínio total sobre essas forças. Místicos e 

filósofos disseram não estar na capacidade do homem consa-grar o homem, 

uma vez que isso é feito por obra de energias divinas; acrescentaram, 

porém, que ao homem cabe decidir a que Senhor ser-vir: se à Fonte 

                                                      

 2 Refere-se à submersão da Atlântida. 
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Suprema de Vida, ou se aos vícios, tendências e hábitos ultrapassados, 

fortalecidos no decorrer das encarnações. 

Essa obra de consagração conta com muitos auxílios e um deles, no 

momento atual do planeta, é o dos centros planetários e das bases de 

operações, por intermédio da rede energético-magnética que, em 

colaboração com a mônada3 e com as Hierarquias, facultam ao indiví-duo 

conduzir as forças materiais e mantê-las sob a regência das leis da evolução 

superior. 

Em geral, as bases de operações são instaladas para suprir neces-

sidades de momentos específicos da Terra e, por isso, manifestam-se por 

ciclos curtos. Depois de realizar seus trabalhos são na maioria das vezes 

transferidas para outra região. Caso isso não ocorra, seus encar-gos são 

reformulados. Várias delas, além de regular os movimentos de entrada e 

saída de naves extraterrestres, intraterrenas ou intra-oceâni-cas, filtram as 

energias e os impulsos recebidos ou transmitidos pelos centros planetários. 

Mas há também algumas nitidamente diferentes, tanto no modo de 

exprimir-se como no tipo de tarefa que executam. É o caso de Nis-kalkat, 

sediada nos planos suprafísicos da Ásia, cuja função é ampla. A mensagem 

hoje impressa no éter do planeta por Niskalkat é eterna; con-tém as chaves 

do reencontro, da fusão e do reequilíbrio das correntes de vida que 

compõem a atual humanidade. 

Podemos citar outras bases sobremaneira ativas nesta época, co-mo as 

dos níveis suprafísicos da Austrália, do norte da Europa, do Mar 

Mediterrâneo, do Oceano Atlântico (próximo às Ilhas Canárias e à Ilha da 

Madeira), do Alasca e da Antártida. Além dessas, há uma móvel (as-

sinalada no mapa com sombreado mais claro), que percorre toda a fai-xa 

tropical do planeta; é uma verdadeira usina transmutadora, especial-mente 

encarregada da dissolução de elementos radioativos. Como se sabe, há, 

nessa faixa, muita concentração de resíduos atômicos gerados pelo homem 

no plano físico. 

                                                      

 3 Mônada.  Chispa de vida cósmica, é o núcleo de consciência do ser em níveis eleva-dos do 

universo físico cósmico; recebe diretamente os fluxos de energias divinas e os retransmi-te, na 

potência adequada, aos núcleos inferiores. Vide O NASCIMENTO DA HUMANIDADE FU-TURA, 

do mesmo autor, Editora Pensamento. 
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Algumas das bases suprafísicas  

ativas neste período: 

 

Entre essas bases, as mais importantes são a de Niskalkat, na Ásia, e a 

da Antártida, cujas tarefas estão relacionadas entre si de modo es-pecial. 

Uma ligação em nível etérico é mantida entre essas bases, das quais provêm 

certas emanações que se percebem como chamado à fra-ternidade e à paz. 

Enquanto as bases de operações têm existência relativamente cur-ta, 

os centros intraterrenos atuam por ciclos bem prolongados. A ativi-dade 

deles abrange largas etapas de desenvolvimento do planeta e da 

humanidade 4; são transmissores, para todo o globo, das energias que se 

devem manifestar a cada período. Neles a potência energética e vi-bratória 

                                                      

 4 Vide SEGREDOS DESVELADOS (Iberah e Anu Tea), do mesmo autor, Editora Pensa-

mento. 
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de Hierarquias e Logoi ancora, permitindo assim o intercâmbio sutil da 

Terra com planetas vizinhos, com áreas do sistema solar e até mesmo com 

constelações distantes. Utilizam-se às vezes os nomes intra-terreno e 

planetário para designar o mesmo centro; há, porém, uma dis-tinção a ser 

feita: em seu aspecto planetário os centros compõem a es-trutura energética 

da Terra, enquanto em seu aspecto intraterreno são os pontos principais 

onde essa estrutura ancora. Em outras palavras, o que chamamos centro 

intraterreno está para o centro planetário assim como a personalidade de um 

Adepto está para a sua mônada. 

Quanto aos centros intra-oceânicos, o relacionamento do homem da 

superfície com eles é ainda bastante misterioso. Apesar de abrigarem 

civilizações, e em casos raros até acolherem seres provenientes da face da 

Terra, seguem diretrizes distintas. As civilizações intra-oceânicas cons-

tituem um setor específico do reino humano e, devido ao grau de sutili-

zação e pureza que necessitam manter, seu contato com o homem da 

superfície dá-se em níveis de consciência muito profundos — processo 

diferente do que ocorre com os centros intraterrenos, que se têm reve-lado 

mais abertamente.  

Apesar de os centros intra-oceânicos se manifestarem no plano fí-sico 

cósmico (há cidades ativas no nível etérico planetário), têm mais vínculos 

com as energias do plano astral cósmico. Estabelecem esses vín-culos, 

porém, de modo singular, distinto daquele que o ser humano ter-restre 

utilizará em seu desenvolvimento.  

Os centros intra-oceânicos trabalham, sobretudo, com a energia 

dévica, equilibram o relacionamento entre o universo-matéria e o uni-verso-

antimatéria no âmbito da vida planetária e mantêm um estreito 

relacionamento com a rede magnética. 

O mapa da página seguinte indica as áreas correspondentes a três 

centros intra-oceânicos situados nos planos suprafísicos. O mais im-portante 

deles está próximo ao mar da Tasmânia, ao sul da Austrália. Os outros, no 

Atlântico Norte e no Pacífico Sul.  
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À medida que nos seres humanos da superfície terrestre o relacio-

namento entre a mônada desperta e seu Regente-Avatar 5 se aprofun-dar e à 

medida que houver maior contato entre ela e os princípios 6, os centros 

intra-oceânicos se desvelarão. 

 

                                                      

 5 Regente-Avatar (ou regente monádico).  Núcleo que rege a evolução da mônada, que a 

impulsiona a despertar em seu próprio plano e a ajuda a reconhecer a energia das Hie-rarquias e 

das entidades cósmicas. 

 6 Princípios.  Prolongamentos do Regente-Avatar que evoluem nas fronteiras do uni-verso 

imaterial. Como as mônadas, deverão fundir-se no Regente quando este for ao encontro da vida 

imaterial. 
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1º Divino

2º Monádico

3º Espiritual

4º Intuitivo

Regente quando atinge

a consciência de

Avatar

5º , 6º e 7º Níveis concretos

 

O Regente-Avatar é o Homem Cósmico, o verdadeiro indivíduo; os 

princípios, bem como as mônadas, são seus prolongamentos. Enquan-to as 

mônadas se projetam no plano físico cósmico, os princípios per-manecem 

polarizados nos interstícios que o separam do plano astral cósmico7. Os 

princípios são vórtices de ligação entre o universo-matéria e o universo-

antimatéria. Ademais, é por meio deles que, embora isso não seja comum, a 

certa altura um ser pode trasladar-se da própria li-nha evolutiva para a 

dévica. 

Os centros intra-oceânicos desempenham, na vida planetária, pa-pel 

análogo ao que desempenham os princípios na vida do ser huma-no. Nessa 

asserção encontram-se ocultas algumas nuanças da função desses centros e 

da sua especial relação com os devas. 

                                                      

 7 Vide O NASCIMENTO DA HUMANIDADE FUTURA, do mesmo autor, Editora Pensa-

mento. 



Livro: OS OCEANOS TÊM OUVIDOS  -  22/10/20 

59 

   

   

Principais centros intraterrenos, bases de operações,  

núcleos da rede energético-magnética e  

centros intra-oceânicos até agora revelados  

Centros intraterrenos 

Anu Tea 

Aurora 

Erks 

Iberah 

Lis-Fátima 

Mirna Jad 

Miz Tli Tlan 

Bases de operações 

Niskalkat 

e as que se situam nos níveis suprafísicos 

das seguintes regiões: Alasca, Antártida, Austrália,  

Mar Mediterrâneo, norte da Europa e  

Oceano Atlântico (Ilhas Canárias e Ilha da Madeira). 

Base móvel, transmutadora.
 

Núcleos da rede energético-magnética 

Pólo Norte 

Pólo Sul 

Triângulo Bermudas—Porto Rico—Miami 

Triângulo Malvinas—Río Gallegos—Viedma 

Triângulo Tóquio—Shanghai—Vladivostok 

Triângulo Sydney—Melbourne—Nova Zelândia 
 

Centros intra-oceânicos 

Mar da Tasmânia, ao sul da Austrália 

Atlântico Norte  

Pacífico Sul, entre outros.
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Durante a Operação Resgate, os centros intraterrenos e as bases de 

operações acolherão indivíduos retirados da superfície da Terra, se-ja com 

seus corpos densos, seja como núcleos imortais. Dessa tarefa os centros 

intra-oceânicos não participarão. Sua colaboração nesse traba-lho é 

silenciosa e invisível; permitem o intercâmbio de energias entre universos 

paralelos e custodiam chaves de futuros desenvolvimentos do homem. 

*   *   * 

No que se refere ao contato com a humanidade da superfície da 

Terra, nesta época a Hierarquia atua por intermédio de quatro setores 

básicos: 

 Cura (harmonização, purificação); 

 Espelhos (inter-relação entre universos e núcleos de consciên-

cia); 

 Formação (instrução, educação); 

 Resgate (elevação da vida planetária). 

Esses setores, em que se engajam os indivíduos que se dispõem a 

servir ao Plano Evolutivo, estão intimamente relacionados entre si e in-

cluem a globalidade das diretrizes traçadas pela Hierarquia para a atual 

transição planetária. Podem ser representados da seguinte maneira: 
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Note-se que a Operação Resgate abarca os demais setores, que são a 

tríade energética do relacionamento Hierarquia-humanidade. Es-sa operação 

é a nota fundamental da manifestação na Terra nestes tem-pos, e consumará 

um trabalho levado a cabo durante milênios, silencio-samente, por elevadas 

consciências regedoras da evolução neste univer-so.  

Cada um dos três setores é dinamizado de maneira especial por um 

dos três centros planetários maiores 8 e por intermédio deles se ex-prime: 

ERKS

Formação

MIZ TLI TLAN

Espelhos

AURORA

Cura  

Deve-se ressaltar que a Operação Resgate se dá pelo trabalho 

conjunto desses três centros. 

Ao triângulo de energias Miz Tli Tlan—Aurora—Erks acrescentam-se 

os outros quatro centros planetários ativos nesta época: Mirna Jad, Lis-

Fátima, Anu Tea e Iberah, centros que colaboram nos quatro seto-res — 

Cura, Espelhos, Formação e Resgate — todavia, sem estar vincu-lados a 

algum deles em especial: 

                                                      

 8 Centros planetários maiores.  Centros que, num ciclo planetário específico, canali-zam 

as energias dos três Aspectos logóicos e, juntos, são uma expressão unificada desses Aspec-tos. 

Vide SEGREDOS DESVELADOS (Iberah e Anu Tea) e A CRIAÇÃO (Nos Caminhos da Ener-gia), 

do mesmo autor, Editora Pensamento.  
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ERKS

MIZ TLI TLAN

AURORA

Mirna Jad Lis-Fátima

Anu TeaIberah  

Os núcleos e vórtices da rede magnética planetária participam nes-sa 

obra, que é erguer a vida terrestre do seu obscurantismo e integrá-la a luzes 

estelares. Relacionam-se com a Operação Resgate como um to-do e, nesse 

sentido, com os sete principais centros planetários. Como estão 

encarregados da renovação magnética e sutilização do planeta — e portanto 

de cada partícula que o compõe — e como o homem da su-perfície da Terra 

não está ainda preparado para interagir de modo di-reto com a grande 

potência energética canalizada por eles, mantêm con-tato especialmente 

estreito com o setor de Cura (polarizado em Auro-ra), com o setor de 

Espelhos (polarizado em Miz Tli Tlan) e, em menor grau, com o setor de 

Formação (polarizado em Erks). 

A rede magnética planetária é capaz de receber e absorver trans-

missões de fontes cósmicas muito distantes, e nela dinamizações vão su-

cedendo como reflexo de movimentos de grandes correntes energéticas. Pode 

ser representada por um icosaedro formado por fios de energia — forma 

geométrica de intenso poder, pois conjunturas geométricas cria-das segundo 

designações do Plano Evolutivo têm magnetismo especial. 

           icosaedro 
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O icosaedro é formado de 20 faces triangulares. Sua base usufrui, 

portanto, todas as emanações positivas advindas da energia simboliza-da 

pelo número 3. A figura como um todo pode ser estudada tomando-se como 

referência o número de suas faces: 20 = 2 x 10 (9). O 2 é o nú-mero da 

energia magnética, intrínseca ao Segundo Raio, e exprime o principal meio 

de atuação dessa rede; o 10 é o número do homem per-feito, estado ao qual 

o trabalho dessa rede procura conduzir os que com ela sintonizam10. 

Essas 20 faces recebem emanações de diferentes partes do univer-so e 

trabalham com Hierarquias específicas. Entram em contato com áreas 

cósmicas de elevada tensão magnética, e vão-se afinando com sua vibração 

até atingirem um estado no qual se cria um canal entre es-sas áreas e pontos 

da rede. Esse canal é uma das causas de alguns fe-nômenos inexplicados. 

Quando essa sintonia vai sendo estabelecida, surge nos planos sutis, e 

eventualmente no plano material denso, esse canal magnético que responde 

a leis desvinculadas do tempo, do espaço, da gravidade e dos parâmetros 

eletromagnéticos do mundo concreto. Superadas as leis naturais, seres e 

objetos presentes nessas áreas podem ser permea-dos por energias cósmicas 

e experimentar fatos inéditos. 

Essa sintonia é firmada num ciclo ou no decorrer de uma tarefa, ou 

seja, cada ponto não necessariamente se coliga sempre com a mes-ma área. 

Para compreender essa flexibilidade, pode-se tomar como ilus-tração um 

aparelho de rádio. Por intermédio dele, comunicamo-nos com determinada 

estação e, uma vez suprida a necessidade que gera o contato, a conexão é 

desfeita. O instrumento, porém, prossegue existin-do e servirá para outras 

interações. 

Além disso, há rádios com mais de uma faixa de sintonia, isto é, 

                                                      

 9 Vide OS NÚMEROS E A VIDA (Uma nova compreensão da simbologia oculta nos núme-

ros), do mesmo autor, Editora Pensamento. 

10 No livro NOVOS ORÁCULOS (do mesmo autor, Editora Pensamento), pode-se ler, a res-

peito da figura do icosaedro: “... percebe o que ela evoca em teu interior. Poderás, quiçá, ou-vir 

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. ... A energia contida nas 

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 cós-micas 

nos planos terrestres.” 
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abrangem mais de um nível energético, trabalhando em diferentes fre-

qüências concomitantemente. Isso significa que a mentalidade humana 

conseguiu absorver certas leis da simultaneidade da vida universal, e é 

capaz de usá-las para moldar a matéria e construir aparelhos que as re-

flitam. É que alguns desenvolvimentos no mundo material são a contra-

parte de leis ativas nos níveis internos do planeta desde há milhares de anos. 

Em dado momento a consciência humana as alcança e, se estiver previsto no 

Plano Evolutivo, pode absorver aspectos dos trabalhos por elas realizados 

nos níveis internos e manifestá-los de maneira que con-tribua para o 

progresso geral. Os meios de comunicação, por exemplo, embora tenham 

sido desvirtuados e estejam sendo usados para propó-sitos egoístas, partem 

de uma concepção arquetípica muito elevada, com origem nos Espelhos do 

Cosmos. 

A imagem do aparelho de rádio é útil para compreendermos a atuação 

dos núcleos internos do planeta. Vê-se que operam em vários níveis — mas 

com perfeição, pois cada plano tem suas leis e essa ope-ração segue uma 

ordem sobrenatural. 
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Aspectos da  

reestruturação da Terra 

Alguém se manteria na escuridão  

se pudesse acender uma luz? 

Está previsto que a humanidade reconhecerá um dia, por expe-riência 

direta, a rede magnética planetária. Tal conhecimento é um pre-paro para o 

que se pode chamar exteriorização dos Centros de Mistérios1, a consumar-se 

no ciclo vindouro após a iminente transformação de to-do o globo. A 

criação de uma estrutura magnética purificada, sutil, per-mitirá a 

ancoragem de energias cósmicas mais potentes que as até ago-ra presentes 

na Terra, energias que a vivificam e a estimulam a evoluir.  

O magnetismo faz parte da vida do planeta e da humanidade de modo 

muito mais intenso do que se imagina. O simples toque da mão de um 

indivíduo tem uma emanação magnética que em geral lhe passa 

despercebida 2.  

A correta aplicação das leis magnéticas do plano etérico, sua atua-ção 

                                                      

 1 Centros de Mistérios.  Setores da vida interna do planeta e da humanidade, nos quais o 

ensinamento sobre leis cosmogônicas e da criação, sobre a origem, destino e tarefa do reino 

humano e dos demais reinos é custodiado e transmitido. Os Centros de Mistérios estão vincu-lados 

aos centros intraterrenos e aos grupos internos, e o contato com eles decorre da expan-são da 

consciência do ser e do serviço que deve prestar. A palavra “mistério”, aqui, subenten-de o seu 

desvelar, e não a existência de realidades encobertas por tempo infinito. 

 2 Vide DO IRREAL AO REAL, do mesmo autor, Editora Pensamento. 
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na construção de formas no plano concreto e no aperfeiçoamento dessas 

formas faz parte da escalada da consciência rumo à descoberta de energias 

ainda mais sintéticas e potentes. Todavia, o ser humano só vai tendo acesso 

a certas informações à medida que assume colaborar na consecução do 

Plano Evolutivo. Embora os cientistas terrestres acre-ditem dominar 

aspectos do universo das energias, na realidade os limi-tes impostos pela 

mente fazem-nos permanecer na superfície, nas apa-rências, sem penetrar o 

mundo das causas; e, por não conseguir expli-car fatos sobrenaturais, 

ocultam documentos e achados, alegando fazê-lo em nome do bem-estar 

psicossocial da população. Ao esquivarem-se de fenômenos que não sabem 

explicar, mas que muitos observam, não podem cumprir sua função para 

com a humanidade. Todavia, tudo é, pelas forças da luz, utilizado para o 

bem e assim, por não encontrar ho-je nos meios oficiais e institucionais o 

apoio e a instrução de que neces-sitaria, compulsoriamente o ser humano é 

levado a buscar respostas dentro de si. Essa é a única via segura para o 

conhecimento. 

O campo eletromagnético existente no interior e em volta dos se-res 

humanos ainda é, em geral, misterioso para eles. Regula sua intera-ção com 

o mundo superior, facilita a comunicação com energias invisí-veis e 

predispõe a mente à percepção de realidades suprafísicas. Deve-ria, 

portanto, merecer maior atenção para ampliações do contato com outros 

níveis de vida. 

O magnetismo, quando desvinculado das suas facetas materiais e 

psíquicas — facetas que o homem compartilha com o reino animal e co-

mumente usa com fins utilitaristas —, torna-se instrumento positivo de 

serviço, pois é um poder de atração emanado de níveis elevados, está livre 

de intenções egoístas e pronto a ser empregado pelo bem univer-sal. Um ser 

que restabelece sua ligação com o mundo interno desperta de maneira 

espontânea essas qualidades magnéticas, pois elas não de-correm de sua 

potencialidade individual, mas da energia que ele passa a veicular. Essa 

energia encontra-se disponível para todos, porém raras são as ocasiões em 

que é trazida com pureza à face da Terra. 

É a abertura incondicional, não dirigida a pessoas, fatos e objetos 

determinados, que ativa esse poder magnético superior, pois seu des-pertar 

é fruto do amor pela Vida Única. A ampliação do amor integra e liberta; no 

decorrer da ascensão do ser, vai evocando nele a ausência de vínculos e 
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unifica a sua dedicação. Com isso, o magnetismo passa a atuar 

beneficamente. 

Na elevação e expansão do seu magnetismo, o homem recebe aju-da de 

potentes e elevadas energias que operam em sete setores básicos, quatro dos 

quais já foram revelados: 

 Purificação 

 Dissolve os obstáculos ao desenvolvimento. Em certos casos, age 

de modo destrutivo eliminando elementos negativos ou 

recalcitrantes, para liberar a energia aprisionada em estrutu-ras 

ultrapassadas, trabalho que antecede uma reconstrução. Faz os 

seres voltarem à sua origem cósmica, leva-os a respei-tar leis 

universais e a viver em harmonia. Conduz a vida a expressões 

mais sublimes. Ao se harmonizar com essa pode-rosa atuação, o 

ser humano aceita com naturalidade tudo o que lhe chega e 

encara-o como oportunidade de mudar pon-tos de vista e 

transformar o modo de agir. A purificação é, pois, elemento 

evolutivo e deve ser acolhida como instrumen-to para ampliar a 

participação do ser na obra cósmica. 

 Transmutação 

 Age diretamente no âmago das partículas e das consciências, a 

fim de expulsar delas as forças que possam impedir a con-

secução do Plano Evolutivo. Baseia-se no fluir de uma ener-gia 

de poder, ígnea, e também no magnetismo de um núcleo superior 

que serve de pólo atrativo das substâncias a serem elevadas. 

Pode dar-se em níveis bem distintos, entre os quais têm especial 

destaque a transmutação material (individual ou grupal), que é a 

sutilização dos planos da personalidade, e a transmutação 

monádica, em que a mônada cede o corpo que ocupava para 

outra, mais evoluída, e transcende desse mo-do a lei da morte 3. 

Em todos esses casos, a transmutação é um importante 

                                                      

 3 Vide SINAIS DE CONTATO, do mesmo autor, Editora Pensamento. 
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deslocamento energético e requer atuação in-tensa das 

Hierarquias nesta etapa da humanidade e do pla-neta. 

 Transubstanciação 

 Libera a energia interior imanente em toda vida manifestada; 

ocorre no centro da substância, e a partir desse ponto acele-ra a 

sua vibração, aumenta seu potencial e confere-lhe quali-dades de 

nível superior. É uma das tarefas que os devas4 rea-lizam hoje na 

órbita planetária; abrem-na, dessa maneira, à penetração da 

energia cósmica. Embora o termo transubstan-ciação na doutrina 

católica se refira mais especificamente à transformação da hóstia 

e do vinho em substâncias consagra-das, “corpo e sangue de 

Cristo”, pode ser usado para expri-mir a mutação agora em ato 

no planeta como um todo. Nos seres resgatáveis da humanidade 

de superfície, é facilitada pela incorporação do novo código 

genético (o GNA5). 

 Fluidificação 

 Diz respeito à remoção das forças de atrito, a fim de permitir a 

manifestação desimpedida das energias. Para atuar sobre a 

consciência e os corpos do homem, este deve estar decidi-do a 

distanciar-se de situações conflituosas, nas quais preva-lecem as 

forças fricativas que tolhem a expressão da vida. Além disso, 

para acelerar a fluidificação da matéria humana é preciso 

                                                      

 4 Vide nota “reino dévico” na página 22. 

 5 GNA.  Novo código genético, que regerá a formação dos corpos dos seres humanos desta 

humanidade no próximo ciclo da Terra, de modo a levá-los a expressar com maior perfei-ção 

padrões arquetípicos. Está sendo introduzido nos indivíduos que têm possibilidade de pros-seguir 

evoluindo em direção ascendente. Esse novo código genético provém de regiões incor-póreas do 

cosmos; é isento de carma material e não determina características de agressivida-de. É 

implantado no ser humano por consciências imateriais, processo que ocorre nos planos sutis e se 

reflete no físico. Essas elevadas consciências têm total conhecimento do destino cósmi-co do ser e 

atuam em perfeita sintonia com ele. Tal fato, de grande atualidade, é ainda desco-nhecido da 

ciência genética comum e nada tem a ver com suas experiências e realizações. Vi-de O NOVO 

COMEÇO DO MUNDO e OS JARDINEIROS DO ESPAÇO, Editora Pensamento, en-tre outros 

livros do mesmo autor. 
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abandonar a tendência utilitarista e redimensionar 

progressivamente o sentido de posse. Tais conquistas podem ser 

consideradas difíceis pela humanidade de superfície, mas não 

são impossíveis; ela está sendo estimulada a liberar-se do carma 

material, que vigora apenas enquanto há respostas a conflitos. É 

com base na lei que governa os mecanismos da fluidificação, lei 

ainda desconhecida em sua profundidade, que Cristo 

simbolicamente aconselhou a quem recebesse uma agressão que 

ofertasse a outra face. Essa lei está implí-cita nos atos da 

inteligência universal, como se pode ver pelo fato de, apesar da 

degradação produzida pelo homem e da inconsciência da maioria 

quanto à necessidade de preserva-ção da vida planetária, existir o 

que no livro NISKALKAT 6 foi denominado ilhas de salvação 7. 

Todas essas operações marcam o atual período de transição da 

humanidade que, no ciclo futuro, estará sob a influência de fogos sola-res. 

Delas participamos intensamente, como indivíduos e como grupos. 

*   *   * 

Estávamos diante dessas informações, ao mesmo tempo que fa-tos da 

vida diária nos instruíam sobre a ação das energias sutis. Houve um 

período, por exemplo, no qual trabalhamos na preparação de um material 

audiovisual para reuniões nas quais faríamos exercícios com símbolos 

geométricos 8 para facilitar o desenvolvimento do consciente direito 9. Em 

                                                      

 6 Do mesmo autor, Editora Pensamento. 

 7 As ilhas de salvação são campânulas energético-magnéticas existentes no plano etérico do 

planeta, especialmente preparadas para preservar as sementes da vida futura. Respondem a leis 

suprafísicas e estão ligadas aos centros intraterrenos. Algumas dessas ilhas magnéticas já se estão 

exteriorizando; todavia, como depende da resposta positiva do homem de superfície — resposta 

que tem sido mínima —, não podem revelar-se na vida material em sua completa magnitude. Ainda 

assim, cada gota vertida dos planos internos sobre a Terra promove curas e transformações numa 

proporção tal que homem algum, sozinho, pode realizar. 

 8 Esses exercícios estão descritos no livro BASES DO MUNDO ARDENTE (Indicações pa-

ra contato com os mundos suprafísicos), do mesmo autor, Editora Pensamento.  

 9 Consciente direito.  Instrumento de expressão da consciência supra-humana do in-divíduo 

nos vários níveis da vida material. Proporciona-lhe a intuição e a percepção direta da realidade; 
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certas ocasiões, usaríamos como fundo o som de uma flau-ta, gravado por 

um dos componentes do grupo especialmente para esse fim. Segundo 

narrou-nos, nos momentos de maior sintonia ocorreu de o peso da flauta 

quase desaparecer, como se estivesse “suspensa no ar ”. O mesmo se dava 

com seus braços que, apesar da postura requeri-da e do período 

prolongando de trabalho, se mantinham erguidos sem demandar demasiado 

esforço dos músculos. Além disso, nesses momen-tos as notas soavam mais 

ricas em harmônicos e mais profundas. 

Extraímos valiosos ensinamentos dessa experiência simples. Sabía-

mos que, ao cruzar os éteres, um mesmo impulso interno se expressa como 

som e cor. Sabíamos, também, que o campo magnético do pla-neta está 

sendo sutilizado e nas horas críticas iminentes será preciso con-tatar 

energias suprafísicas para colaborar na preservação e na transfor-mação da 

vida sobre a Terra.  

Segredos da ciência oculta — como a anulação da influência da força 

da gravidade sobre um corpo material — sempre foram do conhe-cimento de 

raros iniciados na senda da revelação interior, e podem des-velar-se a um 

número maior de pessoas. Não nos referimos, contudo, a práticas de magia, 

pelas quais se pode adquirir controle de forças ma-teriais e produzir efeitos 

semelhantes. Essas práticas têm caráter retró-grado, já que resultam em 

maior concretização das substâncias e da própria consciência. Referimo-nos 

à tendência universal do presente, em que a consciência humana se expande 

a universos mais amplos e a vida planetária se encaminha a um estado 

sublime — é para essa meta que os colaboradores do Plano Evolutivo devem 

voltar-se. 

Em muitas outras situações podíamos estudar a ação das energias 

sutis. Às vezes, por exemplo, víamos nos planos subjetivos desdobra-mentos 

de algo que já havia deixado de ocorrer no plano físico. Assim éramos 

ensinados, na prática, que tudo feito em um nível se reflete nos demais e ali 

permanece por período mais ou menos prolongado. Cons-tatações como 

essa ressaltavam a necessidade de cuidado com o que emitíamos. A aura da 

região onde estávamos precisaria afinar-se cada dia mais para permitir 

                                                                                                                             
seu despertar leva-o a dispensar mecanismos cognitivos externos e a manter a cons-ciência em 

contato com a essencialidade da vida. O consciente direito está sendo ativado hoje nos seres que 

voluntariamente aderem aos processos transformativos da evolução. 
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realizações futuras que, apesar de vislumbradas, nos eram ainda quase por 

completo desconhecidas. 

 

Sétimo nível:
físico-etérico

(Vida imaterial)

Sexto nível:
astral

Quinto nível:
mental

Quarto nível:
intuitivo

Terceiro nível:
espiritual

Segundo nível:
monádico

Primeiro nível:
divino

Plano Astral
Cósmico

 

O conjunto de círculos não pontilhados representa 

o plano físico cósmico 

Um fato ocorrido em nossa vivência grupal ilustra de modo claro 

como as tarefas do homem podem ser secundadas pela irradiação de fontes 

suprafísicas. Após nossa mudança para a terra que nos fora ofer-tada para 

atividades evolutivas e altruístas, uma transformação rápida e espontânea do 

local fez-se notar. A vegetação renovou-se: flores sil-vestres começaram a 

surgir em profusão de cores e tamanhos, ademais de aparecerem ervas e 

arbustos antes inexistentes. “Algo no ar ” fazia brotar em nós alegria 

interior, gratidão e leveza, reflexos da proximida-de de energias espirituais. 

Além disso, ao caminhar, podíamos perceber uma vibração sutil a emanar 

do solo.  

Confirmava-se para nós o vasto potencial disponível hoje ao ser 

humano, bem como sua responsabilidade de acolher novos impulsos. Cada 

vez que a eles responde positivamente são ativadas conjunturas por meio 

das quais a essência da vida pode manifestar-se de modo mais pleno e livre, 
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são criados os fundamentos do seu caminho ao en-contro da vida sutil 

existente no interior da Terra, nos oceanos e no cos-mos. 

Em um trabalho impulsionado pela Hierarquia, como o de que nos foi 

dado participar, cada indivíduo tem valor único, e o simples fa-to de ofertar-

se e persistir em direção à meta maior é fator de elevação dos que o cercam 

e de toda a vida planetária. Um extremo benefício é o que se manifesta por 

intermédio de todo um grupo nessa sintonia. Um simples sim ao chamado 

interior abre portas nos mundos sutis e atrai energias transformadoras não 

apenas para seus componentes, mas prin-cipalmente para os que mais 

necessitam delas, seres que o grupo pode nem conhecer na vida externa. 

Nessa senda, o importante não é estarmos cientes dos frutos do que 

fazemos, mas prosseguir na fé, mesmo sem nada ver ou compre-ender, 

reconhecendo os nossos limites, porém, e sobretudo, abertos para a 

grandeza interior de todos os seres. 

*   *   * 

Outra situação em que pudemos notar com nitidez a ação das energias 

sutis foi a experiência de escrever livros como este. 

As informações são captadas a partir dos níveis internos por um 

pequeno grupo, inserido no grupo maior, e a mim cabe, também, reuni-las e 

coordená-las. A fase sucessiva, de revisão, conta com a valiosa aju-da de 

outros membros, alguns trabalhando conosco por tempo integral. Assim, os 

dados passam não só pelo “filtro” dos canais de captação, mas também pelo 

dos revisores que, de modo altruísta, há anos se de-dicam a essa tarefa. 

A captação dá-se como fruto do contato do centro da nossa cons-

ciência com fontes internas e profundas de onde provêm as informa-ções, e 

não por telepatia mental10. Sem esforço algum, funcionamos co-mo uma 

unidade. Por várias vezes ocorreu de um de nós captar uma informação, 

outro completá-la, e outro, ainda, encaixá-la com precisão no conjunto de 

um livro que, assim, ia assumindo seu ritmo e sua forma, ia-nos revelando 

                                                      
10 A respeito dessas fontes internas, vide HISTÓRIA ESCRITA NOS ESPELHOS (Princípios 

de Comunicação Cósmica), do mesmo autor, Editora Pensamento. 
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detalhes do seu conteúdo. Sendo parte desse grupo-canal, foi-me dada, 

ademais, a tarefa de perceber que livro está para ser escrito e o assunto a ser 

nele abordado. Comunico-o, então, aos companheiros. A partir daí, 

começamos a reunir o material captado e dou-lhe a forma que, por vias 

intuitivas, vejo ser a mais adequada para a etapa a ser completada. 

Nesse trabalho, a harmonia decorre do próprio fluir da vida. Quando 

me encontro diante das anotações para o livro em andamen-to, mesmo sem 

as ler é como se já as conhecesse. Minhas mãos movem-se com liberdade 

pelas páginas e ordenam-nas seguindo um plano pre-estabelecido 

interiormente — procedimento familiar aos que trabalham por intuição. 

Minha tarefa é deixar esse movimento fazer-se. Certa vez, organizei vários 

capítulos e só depois vi seu sentido e conteúdo que, num arranjo 

mentalmente elaborado, emergiria com dificuldade. 

Já ocorreu de captarmos até três livros ao mesmo tempo, mas nunca 

houve desencontro ou contradição entre os dados coletados. Quando reunia 

o material, notava que compunha um todo homogêneo. Em outros casos, 

como o presente, alguns textos aguardaram muitos dias à espera das partes 

complementares. A forma de um livro e seu rit-mo, portanto, só até certo 

ponto dependem de nós. 

Em todos esses anos, nunca sucedeu de discordarmos de alguma 

interpretação acerca do que recebíamos às vezes sob forma cifrada, e isso 

revertia, é claro, em benefício da obra. Uma vez alguém me pergun-tou como 

podíamos trabalhar em harmonia durante tanto tempo; res-pondi-lhe que 

nos conhecíamos há muitas encarnações e experiências positivas 

predominaram em nossos encontros anteriores. Essas experiên-cias 

contribuíram para a atual confiança, inquebrantável mesmo nas fa-ses e 

provas mais difíceis, que também tivemos de viver e superar. 

Observei que, apesar dessa união, cada um de nós percorrera ca-

minhos diferentes. Um estivera na remota Lemúria11 em companhia de um 

iniciado daqueles tempos; outro havia trabalhado, séculos atrás, em núcleos 

                                                      
11 Lemúria.  Antigo continente, anterior ao ciclo planetário correspondente à manifesta-ção 

da Atlântida. Nele surgiram os primeiros seres da espécie humana em corpos físicos. De modo 

geral, a raça lemuriana caracterizava-se pelo desenvolvimento da consciência física, pois os 

demais aspectos da personalidade (emoções e pensamentos) existiam apenas como poten-cial a ser 

despertado nas etapas que se seguiriam. 
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espirituais gregos e egípcios; outro vivera junto de pessoas san-tas, na 

Pérsia e na Índia antiga. Assim, o passado positivo de cada um somou-se à 

oportunidade de serviço que nos foi oferecida. Em outras palavras, as 

buscas e as atividades espirituais pregressas colaboraram no cumprimento 

da tarefa de hoje.  

Sem o apoio invisível dos mundos imateriais não nos teria sido 

possível escrever tantos livros em tão breve tempo. O conteúdo de al-guns 

deles foi captado e reunido em poucos dias, e em muitos casos os assuntos 

eram desconhecidos para nossa mente atual. 

Sabemos que essa tarefa pode incluir no futuro captações interdi-

mensionais por meio de aparelhos de rádio ou de TV, e para isso nos 

preparamos. Temos rádios 12 e computadores com conexões para trans-

missões de dados. Contamos com o apoio técnico de vários membros do 

grupo, pois tudo, nesse tipo de atividade, deve estar preservado de esquemas 

comerciais e construído com base na colaboração voluntária. 

Prevendo etapas de racionamento no fornecimento de energia elé-trica 

pela rede convencional, instalamos geradores movidos por outras fontes, o 

que nos permitirá continuar nossos serviços básicos e prestar ajuda em 

situações de emergência. Quando concluímos a instalação de uma antena de 

maior alcance, que nos possibilitaria comunicar com re-giões distantes do 

planeta, percebemos por vias intuitivas que estáva-mos profundamente 

amparados. Ademais, era-nos confirmado que a autorização interna para 

abordar determinados temas nos livros nos estava concedida. De fato, um 

amigo nosso, esclarecido acerca desses temas e encarregado de uma área 

onde energias suprafísicas se materia-lizam, disse-nos que, em certo sentido, 

temos difundido informações por norma geral preservadas, destinadas só a 

alguns clarividentes que atuam em benefício do planeta. Segundo ele, nosso 

procedimento está todavia correto, porque a etapa de divulgação do 

relacionamento entre o ser da superfície terrestre e a vida sutil planetária e 

cósmica tem de consumar-se para depois vir outra, na qual maior número de 

indivíduos poderá estar incluído nesse sistema de comunicações suprafísico 

de maneira direta. 

O contato com a Hierarquia interna da Terra ou com a extrater-restre 

                                                      
12 Para se trabalhar com radiotransmissores deve-se estar credenciado conforme legisla-ção 

oficial vigente.  
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na maioria das vezes não se faz por experiências extraordinárias ou 

espetaculares; é conseqüência de uma vida dedicada à evolução su-perior e 

descentralizada de metas pessoais. Além disso, quanto mais desapegado o 

grupo ou o indivíduo estiver de estruturas formais, prin-cipalmente de seitas 

e organizações separatistas, mais facilitará a expan-são da consciência, 

melhor poderá elevá-la de fatos corriqueiros à rea-lidade. Conscientes 

desses princípios, nossa vida transcorria na simplici-dade das tarefas diárias 

e da convivência fraterna. 

Os temas que abordamos estão em consonância com os rumos para os 

quais a essência de vida que anima o planeta e a humanidade agora se volta. 

Procuram ajudar aos seres que se ofertam ao serviço a interagir com esferas 

de vida em via de serem renovadas, desenvolvi-das e transformadas em 

expressão do que é real. Essa interação levará em conta âmbitos cada vez 

mais amplos: começará pela vida individual e se expandirá à grupal, à 

planetária, à sistêmica, à galática e, por fim, à intergalática, pois todos esses 

estados de consciência são acessíveis ao homem que alcança níveis de 

vibração superiores. 
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Erguendo véus 

Os mundos sutis têm proteções,  

não para se preservarem,  

mas para evitar que os incautos  

se prejudiquem. 

De diferentes maneiras o homem foi alertado sobre o risco do uso da 

energia nuclear; no entanto, as pesquisas nesse campo prosseguem e as 

usinas — em que pesem os perigos que representam — continuam a 

funcionar sem segurança satisfatória e sem controle eficaz e inteligen-te 

sobre os resíduos que geram, resíduos muitas vezes dispensados no fundo 

dos mares ou enterrados sem se considerarem os danos que po-dem causar.  

A energia nuclear é um dos instrumentos de destruição e degene-

ração mais hediondos com que o homem poderia envolver-se. É capaz de 

causar morte instantânea e de contaminar vastas áreas por períodos longos, 

provocando assim mutações genéticas e desvirtuando os padrões magnéticos 

e vibratórios das partículas atingidas por sua radiação — o que já é 

constatado em certas regiões do planeta. A tendência destruti-va do ser 

humano levou-o a optar por essa modalidade de energia, embora outras, de 

caráter mais harmonioso e em maior sintonia com leis naturais e sutis, lhe 

estivessem disponíveis, como é sabido. 

Num ciclo evolutivo anterior ao da raça atlante1, da lemuriana e de 

                                                      

 1 Atlântida.  Continente que ocupava o espaço correspondente ao Oceano Atlântico de hoje 

e foi habitado pela raça humana que antecedeu a presente, raça em que o homem desen-volveu o 

corpo emocional. Após o apogeu das civilizações daquela época, ele se dedicou ao controle de 
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outras mais remotas, floresceu na Terra uma civilização etérico-física que 

alcançou avançado desenvolvimento tecnológico 2. Após seu apo-geu 

material, foi destruída por uma hecatombe desencadeada pela ener-gia 

nuclear, energia na qual se baseava totalmente. Os remanescentes 

conseguiram transferir-se para o interior do planeta e, pouco a pouco, foram 

aprendendo a utilizar outros tipos de energia. Devido a seu pas-sado, a essa 

civilização caberia prestar ajuda à humanidade de hoje, e isso está 

ocorrendo subjetivamente, apesar da falta de receptividade do homem da 

superfície.  

Sabíamos que o aspecto dos continentes existentes nesse remoto 

período devia estar impresso nas camadas etéricas do planeta. Todavia, era 

preciso aguardar o momento em que a sintonia com esses registros nos 

permitisse penetrá-los. 

Numa tarde silenciosa, percebemos essa sintonia instalar-se. Uma 

energia suave pressionava-nos internamente e, num plano próximo ao 

material, vimos o mapa projetado. Ao traçarmos suas linhas numa folha de 

papel, era como se as copiássemos desse original intangível. Dávamo-nos 

conta da existência de cadeias de montanhas oceânicas junto aos pólos, na 

estrutura geológica daquele ciclo terrestre. Elas tinham a im-portante 

função de demarcar o fluxo das águas que partiam e chegavam àqueles 

pontos, e também a de contribuir no delicado equilíbrio da tem-peratura do 

globo. Era como um cinturão composto de agulhas de ma-terial rochoso 

com propriedades térmicas e magnéticas especiais. 

No período retratado por esse mapa 3, anterior à hecatombe vivi-da 

por essa civilização pretérita, as camadas do solo não eram tão frag-

mentadas como são hoje. Aos olhos internos ressaltava-se a semelhan-ça 

dos tons, vibrações e composição dessas camadas dispostas umas sobre as 

outras, formando a base para as terras, tanto as emersas quan-to as imersas. 

                                                                                                                             
forças psíquicas e passou a dominá-las e usá-las com fins puramente egoístas. Pra-ticando desse 

modo a magia negra, produziu o cataclismo apresentado pela cultura esotérica como reação da 

Natureza e das energias evolutivas, que sempre acabam libertando o homem dos obstáculos ao seu 

desenvolvimento superior.  

 2 Conforme foi descrito no livro MIZ TLI TLAN — Um Mundo que Desperta, do mesmo 

autor, Editora Pensamento. 

 3 Esse esboço refere-se a uma etapa anterior à dos conhecidos mapas teosóficos que 

apresentam a Lemúria e a Atlântida, em diversas fases. 
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Além disso, notávamos a existência de um sistema fluvial copioso a regar os 

continentes. 

 

Algumas cavernas marinhas evidenciavam-se à nossa consciência, 

enquanto desenhávamos o mapa. Percebíamos a força da Natureza 

exercendo pressão sobre o meio líquido oceânico, fazendo com que as águas 

se introduzissem por aquelas cavernas e prosseguissem por canais ao 

interior dos continentes. No decorrer do trajeto, à medida que cru-zavam as 

camadas do solo, eram trabalhadas por seres dévicos e ele-mentais 4, 

filtradas e purificadas nas rochas, como se estivessem subme-tidas a 

mecanismos de uma engenharia surpreendentemente elaborada. 

Vestígios desses canais, tão vitais para a Terra, têm hoje como dí-

namos os núcleos magnéticos dos quatro triângulos mencionados no li-vro 

MIZ TLI TLAN 5. Parece-nos que de algum modo esses núcleos esti-veram 

sediados nas cadeias de montanhas oceânicas dos pólos, no pas-sado. Em 

potencial são pontos de comunicação entre dimensões e des-de épocas 

remotas atuam como campânulas especiais onde, mesmo no plano material, 

                                                      

 4 Seres elementais.  Integrantes do reino elemental, mantêm relação direta com as 

substâncias que compõem os vários níveis de consciência deste universo planetário. 

 5 Triângulo Bermudas—Miami—Porto Rico; triângulo Malvinas—Río Gallegos—Viedma; 

triângulo Tóquio—Shanghai—Vladivostok; triângulo Sydney—Melbourne—Nova Zelândia. 
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leis suprafísicas agem com liberdade. Ressalte-se que os pólos da Terra 

podem assumir novas posições nas mudanças de ciclo, pois estas em geral 

são acompanhadas de transformações profundas na crosta do planeta e em 

suas camadas sutis. Na atual transição plane-tária, por exemplo, está 

prevista a modificação da inclinação do eixo terrestre. Embora isso 

implique grande movimento de todo o mundo material, o ser humano aberto 

a colaborar com a harmonia deve estar sintonizado com o que força externa 

alguma pode alterar. 

*   *   * 

De certo ponto de vista, o relacionamento do homem com a vi-da, 

com seus semelhantes, com a natureza, com o ambiente pode ser descrito 

em termos de interações magnéticas. Tudo o que é manifesta-do no nível 

concreto possui campo magnético, fruto do estado energéti-co de átomos e 

moléculas. É preciso ter em conta, todavia, que nem to-dos os matizes dos 

campos magnéticos podem ser detectados pelos apa-relhos convencionais 

terrestres, pois estes funcionam num âmbito sobre-maneira superficial. 

É do conhecimento geral que as plantas, ao desenvolverem-se, se 

orientam segundo as leis magnéticas do planeta. Fato análogo ocorre nos 

demais reinos da natureza, e os homens não são exceção. Não só os ritmos 

do corpo físico, mas também as mudanças de ânimo e a qua-lidade dos 

sentimentos e pensamentos geram variações no campo mag-nético 

individual e coletivo, e são por estes influenciados. A interação de uma 

partícula 6 com o universo que a contém é ininterrupta; por is-so, o que se 

passa na consciência da Terra e na do sistema solar reper-cute diretamente 

em tudo o que neles existe.  

O magnetismo é imanente ao Segundo Raio — energia cósmica de 

amor-sabedoria que é a essência deste sistema solar no seu atual ci-clo de 

manifestação —, e é fundamental para o desenvolvimento e rea-lização 

interna da vida na Terra. Resulta do poder atrativo desse Raio que se faz 

presente, de diferentes modos, em todos os níveis da existên-cia. 

                                                      

 6 Essa partícula pode ser um átomo, uma célula, um homem, um grupo, um planeta ou 

núcleos maiores. 
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O grau de pureza magnética de uma partícula está relacionado ao seu 

nível evolutivo. O magnetismo apresenta-se de maneira distinta em cada um 

dos reinos que evoluem na superfície da Terra: 

 no reino mineral é em parte conhecido pela ciência, sobretu-do 

no que se refere a alguns minérios, como por exemplo a 

magnetita;  

 no reino vegetal, expressa-se na sua interação com o Sol, com a 

luz, e na atração exercida pelos perfumes, pelas cores e pe-la 

beleza de seus espécimes;  

 no reino animal expressa-se na natural emanação dos corpos e, 

além disso, como instinto gregário e como domesticidade 

(filiação a um pólo superior, que é o homem);  

 no reino humano, o magnetismo assume características mais 

abrangentes, pois, ademais de se expressar como atração fí-sico-

etérica, emocional e mental, pode emergir como radia-ções da 

alma, do corpo de luz7, da mônada e do regente monádico, 

radiações capazes de transfigurar os corpos mais densos e torná-

los portadores de impulsos espirituais e divi-nos. 

Com a estimulação hoje atuante nos planos internos do planeta, há 

almas que estão conseguindo externalizar suas vibrações e com elas 

permear o eu consciente; desse modo, este pode ter acesso a instruções 

adequadas aos momentos de transição pelos quais a Terra está passan-do. 

Essa atividade da alma, espécie de comunicação interior, varia de indivíduo 

para indivíduo e diz respeito mais à preparação dos corpos humanos 8 para 

futuras conjunturas do que à organização de uma nova modalidade de vida. 

Na realidade, uma completa reformulação da vida terrestre não é possível 

                                                      

 7 Corpo de luz.  Corpo de expressão do ser nos níveis espirituais. Não se deve confun-di-lo 

com o corpo etérico humano, rede de energias que mantém o corpo físico integrado e cu-ja 

vibração pertence aos níveis materiais densos. O corpo de luz é formado à medida que o re-

lacionamento entre mônada, alma e eu consciente se fortalece. É, por excelência, instrumento da 

energia evolutiva. Vide O NASCIMENTO DA HUMANIDADE FUTURA, do mesmo autor, Edi-tora 

Pensamento. 

 8 Refere-se aos corpos da personalidade e, eventualmente, ao corpo da alma e ao corpo de 

luz. 
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de imediato, porque a humanidade ainda não recebeu, para isso, suficiente 

impulso das energias imateriais e porque as instituições, embora em fase de 

desagregação, ainda vigoram a pon-to de impedir transformações 

significativas no mundo material. 

Tínhamos esses pontos presentes enquanto desempenhávamos as 

tarefas que, como grupo, nos cabiam. Sabíamos que uma nova etapa do 

viver humano só poderá efetivar-se massivamente quando a muta-ção 

planetária se exteriorizar, e quando a crosta terrestre for reestrutu-rada em 

conseqüência, inclusive, da mudança na inclinação do eixo da Terra. 

Para essas transformações, os centros intraterrenos e as bases de 

operações têm sistemas específicos para transmissão de instruções aos seres 

da superfície; a potência do que irradiam varia de acordo com a 

receptividade e o preparo interior dos seres que deles se acercam em 

consciência. Para contatá-los, portanto, não é necessária a proximidade 

física nem quaisquer aparelhos fabricados com a tecnologia terrestre, ainda 

que possam eventualmente ser usados como instrumentos. Saber disso é 

fundamental para a correta compreensão dessas realidades maiores e para o 

ajuste da nossa atitude e sintonização. No livro MIZ TLI TLAN 9, por 

exemplo, mencionamos uma viagem em uma nave ma-terializada que, depois 

de partir dos arredores de Buenos Aires, em pou-cos minutos levou seu 

passageiro até a região intraterrena do Peru. De-vemos ressaltar que nesse 

caso não havia desejo de experimentar fenô-menos e viajar entre dimensões, 

mas tão-somente a intenção de viver dedicado à evolução superior, com 

autodisciplina espontânea e tranqüi-la, sem expectativas de nenhum gênero. 

*   *   * 

No que em geral se vê publicado e divulgado acerca dos fatos 

inexplicáveis que ocorrem na superfície da Terra, nota-se muitas vezes a 

sinceridade da busca dos pesquisadores, a autenticidade do seu em-penho 

em descobrir a realidade existente nessas situações inusitadas e 

praticamente inexploradas; mas nota-se também sua tendência a se 

manterem restritos aos princípios chamados científicos.  

                                                      

 9 Do mesmo autor, Editora Pensamento. 
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É certo que perante fatos desconhecidos devem-se evitar conclu-sões 

precipitadas e afirmações definitivas. Mas o verdadeiro espírito cien-tífico 

exige: 

 mente aberta e despojada de preconceitos;  

 contato com o mundo intuitivo; 

 desapego de resultados; 

 ausência de interesses comerciais. 

De modo geral, a pesquisa, assim como é hoje praticada, faz par-te da 

etapa do desenvolvimento mental do homem, etapa em que ele ainda está 

limitado pelo livre-arbítrio. O saber é adquirido pela experiên-cia, pela 

comparação, pela dedução e pela análise. Demanda empenho de energia e 

de tempo, e é suscetível a muitos enganos. Cabe porém dizer que as 

verdadeiras descobertas, impropriamente chamadas de in-venções, ocorrem 

sem que nenhum processo mental as preconfigure: emergem na consciência 

do homem advindas de um mundo impalpá-vel, onde existiam prontas. 

Portanto, quem “descobre” nada “inventa”. De diferentes modos a isso se 

referiram grandes cientistas e artistas, e é essa a experiência dos que se 

voltam para dentro do próprio ser. 

Cada indivíduo desperto para a realidade sutil pode assumir um papel 

evolutivo e em sua vida refletir ciclos vindouros. Seja qual for seu passado 

ou situação externa e material, ele pode — se assim se dispu-ser — reverter 

as circunstâncias nas quais se encontra, transcender o ní-vel humano e 

penetrar um mundo onde a união é vivida em maior ple-nitude, onde 

vigoram leis que secundam milagres. Para isso deve dedi-car-se a cumprir a 

Vontade Suprema que se encontra no seu âmago e deixar-se transformar por 

ela sem se preocupar com as reações da so-ciedade que, em geral, segue 

outros ritmos. Todavia, nessa afinação não deve cultivar nenhuma forma de 

separatividade, e ter em conta que todos os que o cercam são seres em 

evolução. 

*   *   * 

A atuação efetiva, nos planos materiais, do Triângulo das Bermu-das 
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e de outros núcleos da rede magnética planetária tornou-se mais difundida a 

partir deste século, devido, entre outros fatores, à maior cir-culação de seres 

humanos pelo globo. Sua capacidade de provocar des-materializações e 

materializações, como tem sido observado, não só criou uma aura de 

proteção em torno dessas áreas, como trouxe ao mundo concreto energia 

incomum, cuja ação abala o que esta humani-dade idealizou como leis 

regentes dos fatos e do curso da vida.  

Apesar de o que se passa na região do Triângulo das Bermudas e em 

outras com características semelhantes ter sido coberto de sensacio-nalismo, 

apesar de haver um movimento oficial intencionalmente dirigi-do a 

restringir ou falsear a divulgação de informes sobre essas áreas, e apesar 

dos desencontros na descrição de relatos, o consenso geral é o de que ali as 

forças magnéticas são peculiares e interferem no funciona-mento dos 

aparelhos eletrônicos, bússolas e sensores dos aviões, dos navios e das 

sondas.  

Na verdade, o poder do Triângulo das Bermudas vai além dos feitos 

já constatados nos planos externos. Seria uma contribuição à har-monia 

planetária o ser humano sintonizar, sem fantasias, com a energia ali 

presente, energia que exerce funções essencialmente magnéticas, age sobre a 

matéria provocando mudanças em suas qualidades vibratórias e possibilita o 

estreito relacionamento entre dimensões e entre univer-sos paralelos ao 

prover certas conexões na aura do planeta.  

O trabalho da rede energético-magnética planetária reflete-se ho-je, 

em maior medida, nos seres resgatáveis da humanidade, pois estes se 

encontram mais preparados para conviver em harmonia com fatos ditos 

sobrenaturais. Esses fatos são os únicos meios de a vida na super-fície da 

Terra prosseguir até que a purificação global se consume, já que, dentro das 

leis materiais vigentes, a degradação atingirá graus elevadís-simos e se 

tornará incontrolável. 

Nos planos sutis, através das camadas interiores da Terra, o con-tato 

entre o centro intraterreno Iberah e o Triângulo das Bermudas é 

permanente. Assim como o pulmão renova e revivifica o sangue, Iberah 

vitaliza o fluido que circula pela rede magnética. Seguindo essa analogia, o 

núcleo existente no Triângulo das Bermudas seria como o coração e, Miz 

Tli Tlan, como o cérebro do grande “organismo planetário”. 
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Considerando-se que toda apresentação esquemática de realida-des 

suprafísicas é muito mais figurada do que real; mas, considerando-se 

também que pode facilitar a coligação da consciência material do homem 

com tais realidades, o esboço da página anterior mostra-nos as áreas nas 

quais centros intraterrenos, bases de operações e núcleos e vórtices da rede 

magnética podem estar. Lembramos que, diferente do que ocorre com as 

bases de operações, que se deslocam com grande flexibilidade, os centros e 

superfície  
da Terra 

superfície  
do oceano 
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os integrantes da rede magnética assumem posições estáveis por longos 

períodos. A esfera de atuação de nenhum deles, todavia, restringe-se às 

camadas onde se localizam. 

Ao dar-se conta do que é irradiado pelos centros intraterrenos, pelas 

bases de operações e pela rede magnética planetária, o ser hu-mano entra 

em contato com diferentes escalões da vida universal. Esses escalões têm 

âmbitos, tarefas e funções distintas, mas agem coordena-damente e, em 

alguns casos de modo tão unido que se torna difícil dis-tinguir suas 

fronteiras. Todavia, do mesmo modo que um ouvido ades-trado pode 

perceber em um acorde as notas que o compõem, a cons-ciência que com 

espírito de doação penetra os portais do mundo inte-rior pode perceber 

matizes específicos de cada um desses escalões. 



Livro: OS OCEANOS TÊM OUVIDOS  -  22/10/20 

87 

   

   

Novos contatos 

A comunhão com energias suprafísicas  

torna claro o que ontem era incompreensível.  

A transmissão de informações digitais 1 por rádio e tnc 2 está cada dia 

mais comum e poderá ser, em momentos de emergência, base viá-vel para 

contatos a curtas, médias e longas distâncias. A título de refe-rencial, e 

completando o que dissemos no capítulo anterior, apresenta-mos aqui a 

idéia de um sistema composto de três estações transmissoras. 

Esse tipo de sistema pode englobar quantas estações forem neces-

sárias e, por meio de retransmissões efetuadas automaticamente, é ca-paz de 

vencer grandes distâncias. Porém, para não se restringir aos li-mites 

humanos e convencionais, é fundamental que os operadores sejam capazes de 

trabalhar de modo altruísta, sem buscar recompensas de nenhuma espécie.  

Um sistema como esse pode ser instrumento importante no servi-ço 

planetário, sobretudo quando as vias de comunicação tradicionais estiverem 

interrompidas ou forem destruídas, como muitas vezes acon-tece em 

cataclismos e inundações, e como poderá acontecer por ocasião de próximos 

desastres nucleares de efeitos maiores. Contudo, é preciso prover, para as 

                                                      

 1 Informação digital.  Modalidade de codificação de dados utilizada nos computadores 

atuais e outros equipamentos. 

 2 Trata-se de um multi-mode data controler, aparelho eletrônico capaz de receber e 

transmitir informações digitais via rádio, tais como textos ou imagens computadorizadas. Exis-te 

outro aparelho, mais simples, para funcionamento equivalente, porém apenas em transmis-sões em 

VHF. 
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estações, abastecimento de energia alternativo, já que tampouco se poderá 

contar com a rede elétrica nessas situações caóticas. 

no-break

computador 1

rádio

interface (TNC)

no-break

no-break

computador 2

computador 3

rádio

rádio

telefone

conjunto

de baterias

conjunto

de baterias

conjunto

de baterias

interface (TNC)

interface
(TNC)

aerogerador

gerador

movido por motor

a óleo vegetal

gerador

movido por motor

a gás de carvão vegetal

(sem escala)  

As três estações deste exemplo são alimentadas por  

baterias automotivas recarregadas segundo a disponibilidade local. 
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É bom que se esteja ciente também da possibilidade de um des-ses 

aparelhos registrar impulsos provenientes de outros planos e dimen-sões 

sem a participação direta do homem na manifestação dos dados 3. Para isso 

não se conta, como é evidente, só com as leis materiais, nem com aquelas 

em que o conhecimento científico atual se baseia4. 

Certa vez, estivemos com um pequeno grupo europeu que, utili-zando 

um aparelho radiotransmissor, havia contatado representantes da 

humanidade de um planeta pertencente a outro sistema solar. Ape-sar de se 

projetar no plano físico, esse mecanismo de contato não era apenas material, 

pois incluía a interação com leis de níveis suprafísicos. Aqueles seres 

extraterrestres encontravam-se em espaçonaves nos pla-nos sutis da Terra e, 

embora não se expressassem num idioma pura-mente terrestre, suas 

mensagens, devido a coligações interiores, pude-ram ser compreendidas 

pelo grupo receptor e também por nós quan-do, depois, ouvimos a gravação. 

Uma experiência como essa pode ser questionada pela ciência atual; 

entretanto, pudemos atestar sua veraci-dade pelo teor das informações e, 

sobretudo, pelo impulso transforma-dor que as mensagens nos transmitiram. 

Muitas dádivas estão disponíveis para quem renuncia ao que 

aprendeu, deixa de lado o próprio condicionamento cultural e se abre a 

possibilidades novas, peculiares desta época especial. Nesse processo de 

abertura ao imponderável, os sonhos podem ser sobremaneira im-portantes 

no contato com o lado subjetivo da vida; porém, muitas vezes estão 

carregados de traços do plano astral terrestre, o que compromete sua 

pureza. As vivências astrais, embora verdadeiras, pouco contribuem para o 

desenvolvimento do ser, devido ao intenso grau de desarmonia e à mistura 

de vibrações existentes nesse plano. Mas, quando se trata de um sonho 

simbólico, profundas transformações advêm. Este tipo de sonho pode ser 

compreendido de diferentes modos, a depender do ní-vel em que é 

considerado e da chave utilizada na sua leitura. Podemos citar como 

exemplo a vivência de um participante do nosso grupo, típi-ca destes tempos 

                                                      

 3 No final do século passado, ocorreram materializações de trechos de livros inspirados pela 

Hierarquia, em especial nos escritos por intermédio de H. P. Blavatsky (1831 - 1891), cuja obra foi 

publicada no Brasil pela Editora Pensamento. Hoje, à medida que o planeta se sutili-za, essa forma 

de comunicação pode tornar-se mais comum. 

 4 Sobre leis imateriais, vide A TRAJETÓRIA DO FOGO, do mesmo autor, Editora Pensa-

mento. 
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de oportunidades: 

“Éramos três diante de uma casa grande, com muitos portões e portas; 

sua aparência me era conhecida, embora não fosse totalmente visível. 

Estávamos juntos nessa experiência, porém eu só conseguia ver um dos 

companheiros. Após cruzar três ou quatro portas, deparei-me com um balcão 

sobre o qual havia algumas chaves. Tudo estava muito empoeirado, mas 

mesmo assim peguei uma delas e dirigi-me para a por-ta que dava acesso à 

parte interna da casa.  

Quando a ia abrir, um dos companheiros me disse: ‘Não a des-trave 

agora; vamos, antes, abrir as janelas para ventilar a casa’. Acor-dei como se 

estivesse com a chave na mão, defronte da porta, e pergun-tei-me se estaria 

pronto para iniciar a nova etapa sinalizada por esse sonho.”  

Nessa experiência, a casa simboliza o ser. Por isso é grande, de 

aparência conhecida, e não se pode vê-la muito bem. Ver essa casa em sua 

globalidade significaria estar polarizado em núcleos de consciência 

profundos e ter transcendido determinadas etapas da evolução huma-na — o 

que está sendo realizado em alguns seres de hoje, mas cuja con-sumação 

pressupõe iniciações avançadas. 

Essa casa tem muitos portões e portas, meios e instrumentos pe-los 

quais a consciência se relaciona com o universo externo do qual é parte. 

Para ela ingressar de fato no mundo interior, para cruzar “a por-ta que dá 

acesso à parte interna da casa”, a personalidade precisa estar num grau 

suficiente de integração, ou seja, toda a sua ação deve trans-correr em 

consonância com os ditames desse mundo interior, tanto nas fases 

luminosas quanto nas de obscuridade.  

Eram três a penetrar a casa: um era visto pelo protagonista do sonho e 

o outro não. São três os aspectos do ser que trilham esse cami-nho:  

 uma parcela do eu consciente, simbolizada pelo protagonista; 

 as forças do ego, simbolizadas pelo companheiro visível; 

 as forças superiores do ser, que o acompanham dos planos sutis, 

simbolizadas pela terceira presença, percebida mas não vista. 

O eu consciente estava decidido a dirigir-se ao mundo interior. 
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Cruzou “três ou quatro portas”. Três são os níveis da personalidade, quatro 

é o número da vida material 5. Essa busca de aprofundamento é retomada a 

cada encarnação; porém, em certos casos permanece em repouso por 

períodos nos quais se pode dizer que a casa não é visitada e fica, então, com 

aspecto de abandono. 

Diante de uma oportunidade evolutiva, o ego tenta impedir o avanço 

da consciência; prefere um aparente sacrifício em vez de perder, em 

definitivo, a posição de destaque que em geral ocupa na vida exter-na do 

ser. Portanto, quando o ingresso no mundo interior é oferecido de maneira 

clara a um indivíduo, quando lhe são entregues as chaves para o acesso ao 

interior da casa (o que surge sempre como oportuni-dade de servir ao Plano 

Evolutivo), as forças do ego propõem “abrir as janelas” para não deixar o 

passo consumar-se. Como afirmou Paul Brunton6, “o ego inventa 

constantemente formas e meios de malograr o objetivo da busca. E ele faz 

isso mais infatigável e astuciosamente que nunca quando simula cooperar 

com a busca e compartilhar suas expe-riências”. 

Esse sonho é rico em ensinamentos e, por isso, é importante lem-brar 

que o fortalecimento da vontade de persistir e de sobrepor-se às tendências 

do ego é fruto, também, de se passar pelas provas com sa-bedoria, sejam 

elas coroadas de êxito ou marcadas pelo fracasso. 

Mais profícuo que se auto-analisar ou se culpar pelo já feito é as-

sumir de modo determinado e firme a postura requerida no momento 

presente, usufruindo as lições extraídas das experiências. A oportunida-de 

se apresenta a todo instante, e as chaves do mundo interior estão sempre em 

nossas mãos. Deixemos, pois, o passado e as expectativas acerca do futuro, 

nosso ou dos seres aos quais possamos estar coliga-dos, e entremos por essa 

porta num mundo desconhecido.  

Assim como no mito de Hércules7, no Décimo Primeiro Trabalho, ao 

aceitar o serviço planetário o herói cumpriu sua tarefa sem esforço, pois 

                                                      

 5 Vide OS NÚMEROS E A VIDA (Uma nova compreensão da simbologia oculta nos núme-

ros), do mesmo autor, Editora Pensamento. 

 6 Vide IDÉIAS EM PERSPECTIVA e A BUSCA, Editora Pensamento. 

 7 Vide HORA DE CRESCER INTERIORMENTE (O mito de Hércules hoje), do mesmo au-

tor, Editora Pensamento. 
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contou com a ajuda da correnteza de um rio, no sonho relatado a remoção 

da poeira não demanda empenho do eu consciente, pois é deixada a cargo 

das energias internas. A retirada dessa poeira é obra sobrenatural e imprime 

um ritmo mais acelerado à evolução; porém, cabe ao eu consciente dar os 

próprios passos e, para isso, decisão, en-trega e polarização do pensamento 

no centro do ser são requisitos fun-damentais. 

A fim de penetrar a mensagem de um sonho simbólico 8, é bom 

abdicar de querer desvendar seus mistérios com a mente racional; o sig-

nificado pode então projetar-se de modo mais puro na consciência ex-terna. 

Deduções e análises apenas postergam a compreensão de um contato 

genuíno.  

Os aspirantes à evolução superior devem buscar perceber uma única 

energia a animar a existência nos vários níveis onde se projeta. Mantendo 

firme a intenção de servir ao Plano Evolutivo, devem ir fun-dindo diferentes 

realidades; assim, tanto o que lhes chega em sonhos e visões quanto o que 

lhes ocorre na vida material é tomado em sua es-sencialidade. Em outras 

palavras, devem ir deixando de identificar-se com as formas, para divisar o 

que as alenta. Nessa postura já não exis-te ansiedade ou preocupação por 

descobrir significados; há tão-somen-te o esquecimento de si e a entrega à 

consciência suprema que pulsa no interior do ser.  

No olvido de todo o criado, a criatura acolhe a Lei Criadora e es-ta 

lhe revela segredos de acordo com necessidades e ciclos que só ela conhece. 

Ressalte-se, porém, que tal atitude não implica descuido do contato com o 

mundo interno e tampouco descaso para com as ativi-dades externas. Ao 

contrário, traz as ferramentas e as chaves adequa-das para cada momento da 

vida. 

As energias interiores bem sabem quem somos. Levam em conta 

nossas possibilidades e limitações; conduzem-nos com segurança pela senda 

da união maior, até esta consumar-se num grau suficiente e o conduzido 

tornar-se condutor. Nessa afirmação estão contidas indica-ções preciosas 

para muitos dos que buscam o autoconhecimento. 

Os processos pelos quais todos passam nesse trajeto, as diversas fases 

da escalada da consciência rumo à Origem, foram representados desde 

                                                      

 8 Vide NOSSA VIDA NOS SONHOS, do mesmo autor, Editora Pensamento. 
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sempre por mitos, como o já citado. Essa escalada, neste plane-ta, é ainda 

colorida pela dor e pelo conflito. As pessoas, ao empreendê-la, 

aparentemente seguem no escuro, pois a luz que transportam não lhes 

ilumina o caminho, mas sim — embora ignorem — o dos que lhes seguem os 

passos. 

Quando o eu consciente apreende que sua verdadeira tarefa é 

entregar-se à Lei Criadora e viver, com gratidão e inteireza, o que a vi-da 

lhe traz; quando vê os progressos na senda decorrerem desse olvido de si, 

sua existência se simplifica. As insuficiências da personalidade po-dem 

tornar-se então motivo de abertura ao mundo superior: ao reco-nhecer seus 

limites, a mente analítica rende-se ao ilimitado que a contém.  

*   *   * 

Saber o que existe nos planos sutis da Terra e participar criativa-

mente do seu processo evolutivo são fatos inter-relacionados e fazem parte 

da tarefa do ser humano. Por isso muito tem sido revelado a ele por vias 

subjetivas pela Hierarquia. Com o estímulo trazido por essas revelações, a 

consciência dos seres receptivos ao novo amplia-se e cada vez mais 

livremente eles poderão estar diante do inusitado de modo harmonioso e 

seguro. Os próximos tempos serão de uma riqueza espi-ritual nunca antes 

experimentada na face da Terra. Todavia, assim co-mo o diamante para 

mostrar seu esplendor deve perder as escórias, para esse potencial interno 

emergir será necessária intensa purificação, já em andamento de maneira 

bastante notória. 

Para a harmonia implantar-se, as transformações serão profun-das e 

ultrapassarão a capacidade de a constituição atual do homem su-portá-las. 

Contudo, três fatores permitiram deliberações das Hierarquias e dos 

Conselhos 9 no sentido de alguns seres humanos da superfície ter-restre, 

especialmente preparados, estarem encarnados no período con-secutivo à 

                                                      

 9 Conselhos.  Entidades supra-humanas, compostas pela fusão de consciências que, li-bertas 

da evolução material, conduzem o desenvolvimento de setores do Plano Evolutivo em âmbitos 

específicos. Esse âmbito pode ser o de um grupo, de uma tarefa, de uma civilização, de um planeta 

ou outros mais abrangentes. 
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fase de purificação de hoje. Esses fatores foram: 

 Os remanejamentos na própria Hierarquia planetária, que 

possibilitaram maior afluxo de energia espiritual e cósmica para 

o planeta. 

 A flexibilidade dos corpos materiais de alguns seres resgatá-veis 

aos ajustes necessários no desenvolvimento do novo có-digo 

genético, o que permite o transporte desses corpos para níveis 

mais sutis de um mesmo plano de existência ou para planos mais 

elevados, sem se desintegrarem. Esse transporte resulta numa 

mudança da estrutura magnética desses corpos. 

 Os equilíbrios cármicos na humanidade da superfície da Ter-ra, 

que se tornaram viáveis pela presença de alguns seres evo-luídos 

encarnados em plano físico. 

A lei do carma material é ampla e estende sua atuação à toda a vida 

manifestada. Desde um átomo até uma galáxia estão, em nível con-creto, sob 

sua regência. É exata, perfeita e mantém o equilíbrio do mun-do material. 

Por ser uma lei de causa e efeito, exprime-se na Terra de maneira 

específica, tomando quase sempre caráter negativo devido à interferência do 

livre-arbítrio do homem em seu próprio processo evo-lutivo ou no dos seres 

com os quais se relaciona. 

Até mesmo a interação de átomos e de moléculas repercute no 

universo inteiro. Tem efeitos diretos e indiretos que, por sua vez, se tor-

narão causas. Esse encadeamento é controlado pela lei do carma mate-rial. 

Todavia, a humanidade futura não mais estará regida por ela, mas sim pela 

lei evolutiva superior e pela lei dos ciclos 10. O homem transcen-derá o livre-

arbítrio, entrará em uma escala de desenvolvimento ascen-dente, imaterial, e 

deixará de sujeitar-se aos retrocessos, redundâncias e atrasos característicos 

da atual evolução terrestre, circunscrita ao âm-bito de fogos fricativos. A lei 

                                                      
10 Lei dos ciclos.  Lei que determina o surgimento de fases específicas, que se refletem em 

estados e atitudes dos indivíduos e dos grupos: reconhecimento, adesão e aprofundamento da 

energia em cada ciclo que lhes é apresentada. Para essa lei atuar em sua mais ampla potên-cia, os 

indivíduos devem ter transcendido a necessidade de fazer experiências intelectuais e de usar o 

livre-arbítrio. Vide A TRAJETÓRIA DO FOGO, do mesmo autor, Editora Pensamento. 
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evolutiva superior é expressão da lei do carma em seus aspectos imateriais; 

vista desse ângulo, a lei do carma pode ser denominada lei da harmonia11. 

*   *   * 

Nos planos internos foi-nos mostrada a parte mais alta da mata 

existente na fazenda, na divisa com terras vizinhas, com uma porteira 

fechando-se da esquerda para a direita. Dias depois, apareceu-nos de novo a 

mata, porém dessa vez era enfocada uma área mais próxima às casas do 

monastério que havíamos construído. Viam-se plantas muito jovens, todas 

de porte médio, irradiando grande vitalidade. A vegeta-ção era bem 

compacta, em formação, e uma cerca a preservava. Todo esse quadro era 

percebido como se o observador estivesse fora dele. 

Após as caminhadas iniciais para reconhecimento da terra que nos 

fora doada, não mais penetráramos na mata. Essas visões confirma-vam-nos a 

necessidade de deixá-la entregue ao próprio desenvolvimen-to, sem a nossa 

participação direta. Desse modo, livre da presença hu-mana, seu campo 

magnético poderia ser reequilibrado em sintonia com a evolução futura da 

Terra.  

Há momentos nos quais o ser humano deve trabalhar direta e 

conscientemente em conjunto com a Natureza, com os devas e com as 

Hierarquias que velam pela integridade física da Terra; há outros em que 

esse trabalho se realiza de modo indireto, em colaboração com os centros 

intraterrenos. Na presente etapa evolutiva, por exemplo, esses centros 

atuam de maneira profunda na essência da matéria humana, no âmago de 

suas partículas, unificando os reinos da Natureza e o reino humano. 

Embora essa vida se desenvolva com todo o dinamismo na Ter-ra, 

muitos não têm dela notícias, pois ficam restritos aos níveis concre-tos; os 

instrumentos tecnológicos e científicos são construídos para escru-tinar o 

mundo palpável e não são capazes de detectar a existência de civilizações 

em planos suprafísicos, no interior do planeta ou fora dele. A descoberta 

dessas civilizações e o contato com elas requer o desper-tar e o 

                                                      
11 Vide A CRIAÇÃO (Nos Caminhos da Energia), do mesmo autor, Editora Pensamento. 
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aprimoramento de sentidos internos e de potenciais que a huma-nidade em 

geral ainda não ativou e com os quais não está familiariza-da. No entanto, já 

há hoje indivíduos isolados e até grupos aptos a re-lacionar-se com elas. 

Ainda que pouco saibam da vida no interior do planeta, pode ser 

necessário, mesmo nos planos materiais, o deslocamento de grupos de seres 

humanos para suas camadas internas a fim de sobreviverem. Es-se pode ser 

um dos aspectos de iminente etapa da evolução terrestre, mas o preparo 

para isso está longe do requerido. É fundamental a ex-pansão da consciência 

humana por meio da entrega a um propósito su-perior. 

O conhecimento de fatos expostos em livros como este pode faci-litar 

a comunhão com esse propósito. 
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As cavernas menores  

e Milarepa 

De todas as maneiras,  

pelos mais diversos caminhos, 

as energias superiores procuram chegar  

ao homem para ajudá-lo. 

Pode-se constatar que a obra das Hierarquias suprafísicas, obra em 

geral oculta aos sentidos externos do homem, tem mudado no de-correr dos 

ciclos de vida neste planeta. Sua influência abrange hoje cam-pos mais 

amplos que no passado, quando estimulavam sobretudo a re-denção de 

indivíduos e de pequenos grupos. A tarefa de expandir a cons-ciência do ser 

humano sempre coube a elas; todavia, até pouco tempo, devido ao grau de 

densidade que a consciência atingiu, dirigia-se mais à dissolução de 

conflitos e menos ao impulso para o relacionamento com os planos 

interiores da existência. 

A obra dessas Hierarquias espirituais e evolutivas tem na presen-te 

época facetas ainda desconhecidas da maioria dos homens; por isso, os 

estímulos especiais que elas ora lhes enviam normalmente são rece-bidos 

com muita reserva ou nem sequer notados, dada a escassez de vivências 

anteriores que facilitem acolhê-los. 

A vida no mundo material está sendo impulsionada a fim de no futuro 

não só ser criativa (como já é possível), mas também refletir a vi-bração dos 

planos sutis e dos grupos internos de serviço. É parte do atual trabalho das 
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Hierarquias formar as bases da cura cósmica1 neces-sárias à toda a 

humanidade pois esta, segundo os ensinamentos esoté-ricos clássicos, 

ingressou neste planeta após percursos obscuros em di-versos pontos do 

universo. Outra faceta do trabalho das Hierarquias na etapa que se inicia é 

estimular o relacionamento consciente do homem da superfície com 

civilizações de maior coeficiente mental-intelectual, tais como as 

intraterrenas, as intra-oceânicas e as extraplanetárias. As Hierarquias 

concentram-se nas comunicações cósmicas e buscam mani-festá-las nos 

planos concretos, de modo que se dêem cada vez mais li-vremente. A 

abertura para essas comunicações vem sendo desenvolvi-da em maior grau 

no interior dos seres humanos prontos para realizá-la, dado que a estrutura 

geral desta civilização se defende de qualquer tipo de contato superior, pois 

vê nisso uma ameaça ao seu atual contro-le sobre as massas. 

Criar canais na Terra para as energias imateriais 2 serem conheci-das 

conscientemente pelo homem é também tarefa das Hierarquias. Por 

enquanto, podem ser notadas com clareza cinco dessas energias — além das 

sete já reveladas e apresentadas em publicações anteriores do ensinamento 3 

— e outras nove, mais sutis, podem ser vislumbradas. Is-so denota a 

possibilidade de o homem colaborar com a vida até o pla-no astral 

cósmico 4. 

Em toda essa obra das Hierarquias está implícita a criação da no-va 

humanidade por meio da implantação de um novo código genético a partir 

de níveis suprafísicos5. Isso é uma realidade em muitos indiví-duos de hoje 

e está destinado a não permanecer apenas como poten-cial. Está implícito, 

ademais, o aperfeiçoamento contínuo da Operação Resgate dos seres cuja 

vibração é mais sutil que a dos níveis nos quais, devido à contaminação 

                                                      

 1 Vide CAMINHOS PARA A CURA INTERIOR, AURORA — Essência Cósmica Curadora, 

HORA DE CURAR (A Existência Oculta) e A FORMAÇÃO DE CURADORES, do mesmo autor, 

Editora Pensamento. 

 2 Trata-se dos Raios. 

 3 Vide obra de Alice Bailey publicada pela Lucis Trust e também A ENERGIA DOS RAIOS 

EM NOSSA VIDA, de Trigueirinho, Editora Pensamento. 

 4 O plano astral cósmico não deve ser confundido com o astral-emocional terrestre. Vide 

figura na página 71 e também CONFINS DO UNIVERSO (Novas revelações sobre ciência oculta), do 

mesmo autor, Editora Pensamento. 

 5 Vide OS JARDINEIROS DO ESPAÇO e MIZ TLI TLAN — Um Mundo que Desperta, do 

mesmo autor, Editora Pensamento. 
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nuclear e outros atos de violência perpetrados por alguns homens, se dará a 

desintegração das partículas materiais. 

A Terra ainda não é, como outros planetas deste sistema solar, 

consciente da vida cósmica. Todavia, caminha para isso. Muitos ainda 

ignoram as fases atuais desse amadurecimento, e a cada ampliação de 

consciência, seja de um indivíduo, seja de um grupo, essa perspectiva torna-

se mais clara. Daí a necessidade de receberem informações que 

transcendam o âmbito da mente racional, pois esta gira em torno do 

conhecido e do comprovado — e, como se sabe, comprovações quase 

sempre chegam séculos depois da revelação. O que pode ser compro-vado 

restringe-se ao saber concreto, enquanto o desenvolvimento su-perior do 

homem está ligado a planos imateriais, onde se atinge a ver-dade 

diretamente e não por vias mentais ou outras próprias do mundo 

tridimensional. 

Como ilustração, segue o depoimento de uma pessoa que há tem-pos 

se encontra sob a estimulação de energias suprafísicas e, apesar de jovem, já 

se deu conta da inutilidade de limitar-se às explicações da mente analítica: 

“Quando era pequena, com cerca de 10 anos, vi, dentro da casa onde 

morava, um animal branco, diferente de todos os que conhecia. Nitidamente 

percebi que não era material, embora sentisse que poderia tocá-lo, se 

quisesse. Ao contar à minha mãe o ocorrido, ela me explicou que existem 

vários planos de existência e disse-me que podia ser que eu tivesse contatado 

algo de um deles, mais sutil que o mundo concreto. 

Não compreendi direito a explicação e fiquei durante muitos dias com 

receio de estar sozinha, temendo ver de novo o animal, apesar de ele me ter 

transmitido muita tranqüilidade. 

Desde então não me havia deparado com mais nada assim, até que, 

alguns meses atrás, passei a ver imagens sem consistência que são como 

seres, pessoas e animais. Vejo-as rapidamente e, quando volto a olhar, já não 

estão lá. Agora não permito à mente fixar-se nesses fatos. Sei que não são 

criados por minha imaginação, mas não tenho nenhu-ma necessidade de 

desvendá-los. Passado o momento, desligo-me do ocorrido e prossigo o que 

vinha fazendo. 

No entanto, há poucas semanas, no ambiente de trabalho, ao sair do 
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quarto de uma pessoa em tratamento médico6, vi um ser em frente ao armário 

da sala. Na hora pensei ser um atendente, pois estava trajado com o uniforme 

apropriado. A visão, como sempre, durou milé-simos de segundos e a 

imagem esvaeceu-se, deixando-me a impressão de que naquele lapso de 

tempo estivéramos num mesmo plano de exis-tência.” 

O fato de existirmos em vários níveis de consciência deve tornar-se 

cada vez mais claro. Aproxima-se o tempo em que nos inter-relacio-

naremos com níveis sutis do mesmo modo, normal, com que interagi-mos 

com os materiais.  

Na infância, quando a mente concreta não está de todo implanta-da 

nem absorveu muitos condicionamentos, temos maior abertura a esses 

vários níveis. De modo geral, o que é tido como imaginário e o que é tido 

como real fazem parte do mesmo mundo, para as crianças. A intenção de ir 

até a cidade mais próxima e a de deslocar-se à mais longínqua estrela são 

acolhidas com igual naturalidade, pois nos primei-ros anos de vida o ser se 

encontra num estado liberto das leis de tempo e de espaço. 

O que há por trás dessa capacidade das crianças é simples, mas 

fundamental para o impossível tomar forma: seu potencial de fé. Não é uma 

fé resultante de considerações mentais, adquirida por se ter con-vencido a 

mente da verdade de algo. As crianças têm a fé autêntica sem explicações, 

que é fé porque não há como não ser; sequer cogitam nu-ma realidade 

diferente daquilo que vivem com pureza e simplicidade. 

Vivemos rodeados de seres em muitas dimensões e, na maioria dos 

casos, não ter consciência disso é uma maneira de o indivíduo pre-servar-se 

de circunstâncias negativas ou mesmo de desequilíbrios emo-tivos e 

mentais, pois, dependendo do plano de existência que irá conta-tar poderá, 

em vez de ser impulsionado no seu trajeto evolutivo, envol-ver-se em 

situações sem proveito. 

Vários são os fatores que determinam o plano de existência que um 

indivíduo ingressa em suas vivências subjetivas; porém, em síntese pode-se 

dizer que o principal é a qualidade de energia manifestada pe-la totalidade 

                                                      

 6 Quem relata essa experiência presta serviço em uma espécie de clínica hospitalar, sem fins 

lucrativos, que se prepara para atendimento nos momentos de emergência próximos. 
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do seu ser. Os contatos estabelecidos por ele são passíveis de sofrer 

variações de acordo com o seu estado vibratório no momen-to em que se 

realizam; podem também ser influenciados pelo ambiente energético onde 

ocorrem e por outras circunstâncias. 

Uma vez cientes disso, indivíduos e grupos de serviço que come-çam 

a experimentar a comunhão com os mundos internos passam a cuidar do 

próprio estado vibratório, a se manter atentos à qualidade energética 

daquilo com que interagem e a evitar, tanto quanto possível, lidar com 

forças retrógradas, conflitivas e desarmoniosas. Recebem as-sim ajuda 

interna para não se prenderem aos níveis de ilusão mais den-sa e perigosa — 

os níveis emocional e mental — e podem alcançar o ní-vel intuitivo7, onde 

nesta época a alma se polariza. A partir daí, os ris-cos de retrocederem em 

seus passos serão mais remotos, dado que es-se nível só é atingido quando 

se adquire certo controle sobre os corpos materiais. 

Ao consumar essas etapas preparatórias, a consciência pode cir-cular 

livremente tanto pelo mundo material quanto pelos sutis, a fim de prestar 

serviço e auxílio aos que ainda se deixam levar pelas forças des-ses níveis 

intermediários. Quando um ser consegue captar e absorver a luz da alma, 

torna-se uma pequena chama a clarear o caminho dos que estão em estado 

de turbidez. A matéria que compõe os corpos da per-sonalidade precisa da 

luz da alma para divisar a senda da iluminação. Contando só com seus 

próprios atributos não consegue reunir a energia e o potencial requeridos 

para dirigir-se ao destino correto. Nos próxi-mos momentos de transição 

planetária, não haverá como resolver pro-blemas materiais, em qualquer 

setor da existência, se não nos abrirmos ao contato com a realidade interna, 

que exprime leis suprafísicas de grande poder. 

Nessa realidade interna as leis são diferentes das que regem o mundo 

material 8. Não há competitividade, e o egoísmo tem de ser dei-xado fora 

das suas fronteiras, pois suas trilhas não comportam a sepa-ratividade e as 

desarmonias perpetuadas pelo ego. Os problemas da humanidade perdem a 

consistência, porque as forças involutivas que os geram não têm com que se 

nutrir. 

                                                      

 7 Vide figura na página 71. 

 8 Vide A TRAJETÓRIA DO FOGO, do mesmo autor, Editora Pensamento. 
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Um dos grandes males dos homens é a ambição. Nada a pode saciar; 

contudo, sua cura pode vir do encontro com a riqueza autênti-ca, jamais 

mensurável por qualquer parâmetro material. Mas poucos são os que têm 

coragem de experimentar a verdade subjacente a essas palavras; a maioria 

teme soltar o que acumulou e depositam a seguran-ça em coisas perecíveis. 

Cataclismos e catástrofes mostram em segun-dos a efemeridade dos bens 

materiais, entretanto, os processos evoluti-vos que levam a humanidade a 

despertar poderiam ser mais simples. Sobreviver poderia deixar de 

constituir uma luta e passar a fluir como um rio sereno que chega ao mar 

sem resistências. 

*   *   * 

Num momento de quietude, vimos, nos níveis suprafísicos, um grupo 

cujos membros se posicionavam para compor a figura de uma estrela de 

cinco pontas. Nessa visão não havia cenários e os integrantes estavam 

presentes em seus corpos sutis. Denotava o intenso trabalho espiritual que 

vinham realizando, já que essa estrela simboliza a ligação do homem com o 

caminho iniciático9. Como, nos planos materiais, um deles se encontrava 

numa fase de aparente desligamento do serviço impessoal e evolutivo 

desempenhado pelos demais, aquela visão confir-mava-nos que observações 

externas, por si só, não servem de parâme-tro para se avaliar o trabalho de 

um ser. Na maioria das vezes, hoje na Terra, o que se vive num nível de 

consciência interno e profundo pou-co corresponde ao que se mostra no 

mundo das formas. A vida concre-ta de certos indivíduos tem um fundo 

verdadeiro; porém, de maneira acentuada inclui resquícios de nível 

psicológico, desprovidos de realida-des maiores, ressaltando-se assim a 

necessidade de separar o essencial do supérfluo. Quando essa purificação é 

feita, as formas assumem pa-pel secundário e, daí por diante, a consciência 

humana pode livremen-te atingir patamares mais elevados da existência. 

O ser aproxima-se do verdadeiro propósito de estar sobre a Ter-ra 

                                                      

 9 Caminho iniciático.  É a senda pela qual o ser se eleva do estado humano à plena 

realização cósmica. As iniciações são processos interiores, vividos pela alma, pela mônada e por 

núcleos mais profundos; constituem o trajeto do ser após ter atingido certa etapa evolu-tiva. 
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por meio de ampliações que lhe permitem penetrar estados de cons-ciência 

sempre mais sutis. No livro A CURA DA HUMANIDADE, por exemplo, 

apresentamos como meta para certa parcela da humanidade o estado de 

consciência ali denominado essênio. Esse estado é intem-poral e deve ser 

reencontrado em cada um. Pode ser apresentado tam-bém com outras 

denominações, pois a todas transcende e a nenhuma se limita: utiliza-as em 

prol da tarefa que deve realizar. Encerra um pas-so importante da vida na 

superfície da Terra, passo ainda não consuma-do e aqui relembrado porque a 

pureza imanente a esse estado equivale ao da rede magnética planetária, dos 

centros intra-oceânicos e do ele-mento água que os simboliza. Os 

fundamentos desse estado podem pro-piciar meios para o contato com essa 

rede e com esses centros. 

Um impulso evolutivo carrega consigo algumas qualidades da energia 

única, mas não todas. É um aspecto da Vida e tem uma contri-buição 

específica a dar. Comparar diferentes impulsos evolutivos equi-valeria a 

enredar-se no plano das discussões e dos pontos de vista men-tais. Quando 

transcendemos as análises é que podemos conhecer a es-sência sublime do 

impulso essênio e de tantos outros, encontrar a ver-dade que todos trazem. 

Há infinitas maneiras de se ver um mesmo fa-to, e por isso é imprescindível 

calar a mente e unir-se ao que não tem explicações nem argumentos. Ainda 

que isso não seja fácil para todos, estar aberto ao impulso essênio é tarefa 

de certos grupos nesta época. O que leva o ser a acolhê-lo não é um 

interesse superficial, mas a busca de exprimir, em cada instante da 

existência, uma escolha interna cons-cientemente assumida. O mundo 

precisa de vivência efetiva de novos padrões, embora dentro dos limites que 

hoje a matéria ainda impinge. 

A vida da nova Terra ditará os seus próprios padrões, mas o rea-

parecimento da consciência essênia pura é parte de uma transição e deve ser 

vivida sem utopia. É algo característico dessa fase de mudan-ças, e 

possibilitará o surgimento dos alicerces da humanidade vindoura. Os que 

atingem e penetram essa consciência perdem a tendência para argumentar 

ou justificar. Muitos seres despertos já podem ter abertura suficiente para 

levar em consideração perspectivas diferentes da sua, para deixar de achar o 

que fazem certo ou errado e estarem livres para concretizar, do modo mais 

doado e perfeito possível, o que por vias in-tuitivas lhes é indicado. 

Um dia, por exemplo, um estudante relatou-nos que, quando al-guém 
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lhe disse: “Tenho estado muito atento para não agir com a per-sonalidade”, 

ele teve a surpresa de notar que havia tempos esse tipo de preocupação não 

lhe passava pela mente. Não se pode dizer que, de súbito, um ser deixa de 

ter personalidade, mas a partir de determinado ponto isso não mais importa. 

Ao permitir-se absorver no serviço e ao dedicar-se por inteiro a uma meta 

impessoal e universal, ele se esquece de seus aspectos pessoais. As 

características de sua personalidade — positivas ou negativas — podem ser 

usadas pelo Plano Evolutivo, sem ele sequer estar atento a isso. Esse auto-

esquecimento vai-se implantan-do imperceptivelmente, sendo esse o 

caminho sadio. 

Ao lançar uma semente, sabemos existir nela um potencial latente 

para a expressão da planta adulta, mas sabemos também que o modo como 

se manifestará depende de muitos fatores, externos inclusive. A 

oportunidade de viver em grupo foi realmente para nós uma dádiva; porém, 

mesmo com as ajudas advindas desse convívio e do contato com a alma do 

grupo, víamos ser imprescindível não só dirigirmo-nos à me-ta suprafísica e 

conhecermos as realidades do mundo interno, mas tam-bém treinarmos 

individualmente o uso correto da palavra, o silêncio externo e, sobretudo, a 

concentração no trabalho interior. Com o tem-po constatamos que o 

trabalho interior move montanhas, derrete gelei-ras, obedece aos ciclos do 

ser e do planeta; vimos que é sábio, pois dá-se em níveis que transcendem 

todo o individualismo e toda meta pes-soal, como demonstra o serviço 

prestado ao planeta pelos centros ener-géticos que estão em contato conosco 

neste momento. 

Na evolução individual de um ser, seja em um grupo ou fora de-le, é 

necessária a superação 10 dos embates do orgulho e da soberba. Na verdade, 

nos níveis externos não se sabe que rumo poderá tomar a pessoa que não 

passou pelas transformações que demovem esses obs-táculos da 

personalidade. Por isso é preciso ser cauto e ao mesmo tem-po favorecer 

sua remoção. Uma vez que haja um processo de cura em andamento, sempre 

se pode colaborar com ele, considerando que aci-ma de qualquer coisa deste 

mundo estão a vida do espírito e as ajudas que se possa receber, 

provenientes do lado interno da vida. Indepen-dentemente dos planos 

                                                      
10 O conteúdo do Volume 6º, THE EGO, de THE NOTEBOOKS OF PAUL BRUNTON, 

Larson Publications, Nova York, pode auxiliar, de modo especial, essa superação. 
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concretos, concentrarmo-nos no nosso interior é a tarefa central, pois só 

assim a forma externa pode sutilizar-se.  

Essa colaboração com a cura interior baseia-se, entre outros fato-res, 

no desligamento de fatos negativos e algumas indicações podem facilitá-la: 

 entregar a própria energia criativa para a construção da vida 

superior na Terra e no universo como um todo; 

 cultivar a aspiração de dedicar-se integralmente à consecução de 

metas impessoais; 

 ver todos os seres como mônadas, sem ressaltar além do que é 

necessário seus aspectos externos; 

 estar neutro diante do agradável e do desagradável, do afim e do 

oposto; 

 cultivar uma vibração que ajude a consciência a não perma-necer 

em planos conturbados. 

O crescimento da consciência é fator básico na transformação de um 

ser, no desenvolvimento de um grupo de serviço e no avanço da vida de um 

planeta; além dos pontos acima, é de auxílio estarmos aten-tos para as 

energias que circulam em nossos corpos: observar se irra-diam um estímulo 

à elevação ou se avivam áreas da consciência e sen-tidos na fase atual 

superados. No caso de surgirem circunstâncias que incitem aspectos 

retrógrados, bom exercício é decidir não confirmá-los nem alimentá-los. Os 

benefícios dessa decisão não se restringem ao in-divíduo, pois repercutem 

no grupo e em toda a matéria terrestre que precisa ser sutilizada também 

por meio de contatos com novos níveis vibratórios. 

As transformações que determinam o curso da vida passam-se na 

consciência e os caminhos pelos quais se expressam são diferentes a cada 

ciclo. Por meio do trabalho realizado por grandes seres, romperam-se os 

obstáculos ao acesso da energia interna à matéria concreta. Hoje, pode 

estabelecer-se estreita comunicação entre a essência do ser e a vi-da no 

âmago dos átomos que compõem seus corpos; em geral, essa comunicação é 

mais livre que a existente entre os núcleos internos do ser e sua mente. 

Está, pois, aberta a porta para mundos e fatos interiores. 
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Na vida grupal, chegamos a notar isso de maneira bem clara, e 

podemos ilustrá-lo. Devido a uma disponibilidade a acolher e a suprir as 

necessidades práticas, em certo período fomo-nos deixando levar, em 

demasia, por movimentos externos. Nossa intenção era estarmos disponíveis 

para o que fosse preciso fazer; porém, sem motivo aparen-te, um dos 

componentes do grupo começou a sentir dor intensa em um pé, que inchou, 

impedindo-o de pisar, até que, por fim, uma hemorra-gia apareceu no local. 

No entanto, aquele indivíduo estava saudável e nenhum acidente lhe 

acontecera. Vimos que tal situação, aparentemen-te gratuita, era sinal claro 

de que precisaríamos rever nossa conduta e concentrarmo-nos, com maior 

rigor e precisão, em tarefas prioritárias que vinham inadvertidamente sendo 

transcuradas. 

Compreendemos a mensagem que a vida interna nos transmitia por 

meio dos átomos daquele corpo físico e agradecemos a maneira como essa 

essência e a matéria interagiam para fazer-nos reconhecer condutas mais 

apropriadas. A intenção de ser útil e de ajudar, se desa-companhada da 

sabedoria interna, pode levar-nos a percorrer trilhas longas, nas quais, sem 

nos darmos conta, a meta essencial da vida e do serviço se vai distanciando. 

Por isso é fundamental atualizarmos com freqüência os votos interiores11, 

renovar a determinação de plasmar na vida externa os padrões que tais 

votos representam. 

Em diversos níveis, yogues verdadeiros do passado construíram 

canais entre os núcleos internos e a matéria densa. Essas realizações, já 

consumadas, contribuíram para a atual implantação do novo código 

genético 12 e firmaram fundamentos que permitirão ao homem futuro dispor 

de um corpo mental-emocional com funções automatizadas, que opere sem a 

necessidade de sua condução direta, de modo que sua energia seja liberada 

para a polarização em planos superiores. 

De certo ponto de vista, pode-se considerar o ser humano com-posto 

por uma tríada de energias: essência-consciência-matéria. A essên-cia guarda 

                                                      
11 Votos interiores.  Decisões do eu consciente, no sentido de moldar a vida externa segundo 

o diapasão espiritual que percebe em seu interior. É um compromisso subjetivo assu-mido 

espontaneamente pela personalidade que se deixou permear pelas energias da alma.  

12 Vide nota “GNA” na página 68. 
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o poder do bem, a força da vida, e conhece a meta última a se alcançar; a 

consciência é o agente da obra da essência, é o núcleo capaz de receber o 

impulso de níveis profundos e moldar no mundo concreto as formas por ele 

designadas; a matéria deve constituir subs-trato maleável para a expressão 

desse impulso. Inúmeros são os meios para essa interação realizar-se, 

nenhum deles absoluto. Contrariamente ao que aparenta, o ser humano está 

sendo fortemente atraído para a vida imaterial e, quanto mais 

descondicionado estiver de aspectos for-mais, corporais e externos, mais 

livre será seu progresso.  

A mente, ao defrontar-se com o desconhecido, pode tecer hipóte-ses 

para explicá-lo, mas só o penetrará quando, esquecida da sua bus-ca, deixar-

se permear pelo vazio. Esse vazio é o estado peculiar do mun-do intuitivo e 

de outros mais elevados. No silêncio revela-se à consciên-cia, 

transformando-a — em fração de segundos — na imagem da pró-pria 

essência.  

Na verdade, esse mergulho no vazio é válido em todos os tempos, 

como se pode ver pelas experiências de Milarepa, yogue tibetano do século 

11, que meditava em cavernas, até que, por fim, o objeto de sua meditação, 

seu ato de meditar e ele próprio como meditante ficaram tão entrelaçados 

que Milarepa se tornou a própria meditação. Daí por diante, “não sabia mais 

como meditar ”.  

De modo natural, é possível chegar a esse estado de esquecimen-to 

espiritual e de entrega do processo de busca por meio do serviço. 

Assumindo essa forma de evolução moderna, que conduz indivíduos e 

grupos ao encontro da necessidade do mundo, eventualmente se dis-pensam 

os exercícios externos e formais antes realizados por todo aque-le que 

quisesse desidentificar-se de sua natureza pessoal. Hoje, pode-se focalizar a 

atenção na vida interna e cósmica; e, desse ponto elevado, por intuição ou 

discernimento a consciência é guiada pelo que é mais adequado ao 

propósito de sua essência.  

Porém, em todos os sentidos, a obediência interna e externa é sempre 

fundamental. Sem a obediência incondicional aos níveis mais altos da 

própria consciência, o indivíduo não ultrapassa certo ponto evo-lutivo e 

permanece cristalizado em etapas intermediárias. As forças do ego e do 
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consciente esquerdo13 assumem então controle sobre suas ações e, imbuídos 

de soberba, iludem-no com falsa espiritualidade.  

Essa ressalva é importante, pois muitos estão diante dessa prova, que 

assume característica cada vez mais sutil. Assim, mesmo sem perce-ber, 

podem alimentar tendências humanas e por isso não conseguir tras-ladar-se a 

outros níveis de realidade. A repetição de experiências pas-sadas e 

superadas não contém a fluidez, a cristalinidade e a dinâmica da vida do 

espírito. 

Todavia, a ajuda está sempre disponível. Uma vez que haja sufi-ciente 

abertura na consciência se o rumo tomado não for o indicado chegarão 

sinais evidentes apontando o caminho mais breve. É necessá-rio firme 

posição diante dessas verdades, sem o que a vida dos univer-sos paralelos 

ao material continuará sendo um mistério para o homem da superfície 

terrestre. Como seus irmãos intraterrenos, ele deverá che-gar à síntese de 

todos esses mundos. Assim, reafirmará com conheci-mento de causa, com 

Cristo, que na Casa do Pai há muitas moradas. 

                                                      
13 Consciente esquerdo.  Mecanismo de expressão das forças cognitivas externas do ser, 

como a análise, a dedução e a lógica. É restrito, dado que nesse âmbito e por essas vias não se 

pode contatar a essência da realidade, mas apenas as aparências. O consciente esquer-do deve ser 

transcendido para a luz interior expandir-se e manifestar-se com liberdade também na vida 

material. Sobre essa transcendência, vide nota “consciente direito”, na página 69. 
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As moradas das profecias 

O eco das palavras ressoa por  

inúmeros universos. Cada som proferido  

pode ser uma mensagem de bem. 

Num momento de quietude, delineou-se novamente em nossa 

consciência o vórtice energético existente na área que engloba o arqui-

pélago das Bermudas. A dinâmica daquela área mostrou-se então tão intensa 

e potente que nem mesmo um maremoto ou um furacão pode-ria equiparar-

se a ela. Nessa visão predominava uma coloração rubra sem igual no plano 

físico. Ao mesmo tempo, ouvíamos com os sentidos internos um ruído 

fabuloso produzido pelo fluxo de energia desse vórti-ce. Notávamos que 

esse som fortíssimo vinha de sua manifestação no nível etérico, enquanto 

outros, bem sutis, emanavam de níveis mais pro-fundos.  

Como já dissemos, o relacionamento entre dimensões e entre uni-

versos paralelos será natural no ciclo futuro, e está sendo preparado 

segundo novos parâmetros. Até o presente, o campo psíquico planetá-rio 

esteve por demais contaminado com forças de baixa vibração, mui-tas delas 

encontradas em trabalhos de magia e em experiências parapsi-cológicas. 

Com a transição já em ato, essas forças serão transmigradas da órbita da 

Terra que, purificada, poderá exprimir padrões não limita-dos às estruturas 

materiais. 

Dois fatos mantêm a consciência humana aprisionada no mundo das 

formas, e por isso enredada em análises, deduções, hipóteses supers-ticiosas, 

medos e ansiedades — estados inadequados para qualquer con-tato interno. 

Esses fatos são: 
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 a identificação do ser com seu corpo físico e a conseqüente 

crença de que o plano concreto é a única realidade; 

 o egoísmo. 

Se considerarmos a divulgação que foi feita sobre o Triângulo das 

Bermudas e outras regiões do globo com características semelhan-tes, 

notaremos a necessidade premente de o ser humano transcender o restrito 

âmbito concreto no qual sua consciência se encontra. Nessa di-vulgação, a 

manipulação dos sentimentos humanos e a exploração do temor pela morte 

e pelo desconhecido são patentes. 

Transposições de objetos de uma dimensão para outra ocorrem desde 

remoto passado. Podem realizar-se controlada e conscientemen-te por seres 

de evolução elevada, ou mecanicamente, como decorrência de conjunturas 

especiais. A capacidade de efetuá-las deveria estar mais difundida na Terra, 

como ajuda efetiva ao processo de resgate; portan-to, de modo cristalino, 

sem fantasias ou pactos obscuros. Para isso, o relacionamento da 

humanidade da superfície com civilizações evoluídas deveria ter alcançado 

graus mais avançados, de fraterna e ampla co-operação, o que foi muitas 

vezes tentado pelos habitantes do espaço extraterrestre e do interior do 

planeta. 

Sem dúvida alguma, em diferentes partes do globo há indivíduos e 

grupos que mantêm relacionamento até certo ponto consciente com 

Hierarquias espirituais. Porém, tão acirrado é o controle das forças in-

volutivas sobre as instituições, que uma ação grupal coesa não poderá 

externalizar-se em âmbito mundial enquanto as estruturas materiais des-ta 

civilização não ruírem por completo. Nessa fase, bastante crítica, os seres 

abnegados que trabalham no anonimato e em silêncio serão as colunas para 

sustentar o que houver de salvável na superfície da Terra. 

Quão distintas são as leis do mundo interior, das que vigoram na 

presente civilização! Mas a ninguém se pode culpar pelo atual colapso; na 

realidade, na vida não existem culpados, mas aprendizes. A densa 

conjuntura que até hoje se mantém no planeta e arrasta consigo miría-des de 

seres advém de âmbitos que transcendem o humano. Como es-tá dito no 

livro PROFECIAS AOS QUE NÃO TEMEM DIZER SIM 1, “as feras, vendo 

                                                      

 1 Do mesmo autor, Editora Pensamento. 
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a Terra, voltaram-se para o Senhor e disseram: ‘Ali fare-mos morada’. E o 

Senhor, vendo a porta aberta, respondeu-lhes: ‘Só até quando a porta estiver 

aberta’.” 

Essas frases simbólicas encerram chaves para a compreensão do 

passado, presente e futuro da Terra. Vivemos o período em que a porta 

começa a se fechar e em que as feras, em seus últimos estertores, se lan-çam 

sobre a vida planetária, devastando tudo, fazendo o caos chegar a graus 

intoleráveis. Todavia, “por um voto secreto o Santo retorna à Terra. 

Renasce no interior de cada um. Cumpre-se a promessa”, diz ain-da o livro 

acima citado.  

É importante, pois, perseverar em direção ao propósito superior da 

vida; embora a trajetória seja aparentemente difícil, a gratidão per-mite o 

ingressar no coração energia renovadora: a sabedoria que con-duz os 

universos. 

*   *   * 

Era-nos evidente que o contato de alguns membros do grupo com a 

energia da rede magnética planetária se refletia sobre os demais. A 

possibilidade de uma mudança de dimensão, incluindo o traslado dos corpos 

físicos densos, tão evidentemente registrada em vários aconteci-mentos na 

área das Bermudas, fazia-se penetrar na consciência de al-guns. Isso era 

prenúncio de uma vivência que se tornará comum. A pas-sagem para outras 

dimensões um dia se abrirá sem mistérios a todos os seres humanos, embora 

na atual transição em geral ocorra sobretu-do em situações de fortes 

cataclismos, em que os trasladados são tidos como desaparecidos em 

decorrência do acidente.  

As leis e os mecanismos que regulam os transportes interdimensio-

nais serão revelados à medida que o ser humano for desvendando o próprio 

mundo interior. Aproxima-se o tempo em que tais fatos não mais se 

realizarão à revelia da consciência externa do ser, mas contarão com sua 

participação. Seja um deslocamento passageiro, com retorno, seja um 

definitivo, o eu consciente poderá acompanhar e a ele aderir, pois estará 

unificado à meta evolutiva de seus níveis profundos. Mas, enquanto essa 

unificação não se consumar, os reflexos dessas escolhas internas serão 

vistos, no mundo material, como raptos inexplicáveis, explorados por uma 
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crônica fatalista que nenhuma contribuição positi-va traz ao 

desenvolvimento espiritual da humanidade. 

Na verdade, o relacionamento interdimensional já se faz notar onde 

menos se espera. Podemos relatar uma ocorrência para servir de exemplo de 

como estar diante da vida sutil com singeleza: numa peque-na cidade do 

interior do Brasil em que os meios de comunicação são bem escassos, duas 

crianças, que não têm acesso a informação alguma sobre outros universos e 

seus habitantes, de modo muito espontâneo pediram aos pais para estarem 

despertas à noite, esperando a chegada de companheiros de estrelas 

distantes. Fizeram isso com a naturalidade com que pediriam para aguardar 

um vizinho. Além disso, essas crian-ças, com menos de oito anos de idade, 

disseram que tais visitas se tor-naram mais necessárias depois que o homem 

começou a usar a energia atômica. Ao se perguntar a elas como ficaram 

sabendo daquilo, simples-mente responderam que por si próprias, como se 

se lembrassem de um mundo que visitavam ao mesmo tempo que conviviam 

com seus familia-res e amigos. Segundo o que a atitude das crianças 

transparecia, a inte-ração interna delas com tais seres era freqüente e, em 

ocasiões espe-ciais, podiam vê-los como luzes viajantes nos céus. 

Alguns indivíduos guardam, portanto, registros de conhecimentos 

internos que, em vez de serem sepultados sob conceitos e idéias intelec-

tuais, precisariam encontrar condições apropriadas para expandir-se e abrir 

espaço a aprofundamentos na vida supranatural. Em vista disso, vale 

lembrar que o desapego é o meio pelo qual o ser seleciona as cor-rentes 

energéticas a serem contatadas. O interesse por vibrações eleva-das facilita 

a soltura de laços materiais e leva-o a concentrar-se nas ta-refas que lhe são 

assinaladas pelo Plano Evolutivo. Desse modo, sua atividade nos planos 

astral e etérico-físico pode tornar-se construtiva. Se cultivar a ausência de 

expectativas, com maior pureza perceberá que movimentos deve 

empreender e transmitirá clareza aos demais. Esse é o caminho para tornar 

o plano mental receptivo aos impulsos do plano abstrato, intuitivo. 

O silêncio leva o ser a vislumbrar a tarefa que tem a cumprir e 

preserva-o das naturais incompreensões e críticas geradas pela própria 

mente, ainda não iluminada. Começa a partir daí a receber esses impul-sos 

superiores, cujas energias lhe ficam disponíveis. A entrega de si a níveis 

elevados de consciência permite-lhe reconhecer a existência espi-ritual e 

interagir com ela de maneira cada vez mais livre. Essa entrega fortalece sua 
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compreensão interna, ativa o poder de criação nesses ní-veis e torna mais 

fluente a materialização do que lhe cabe gerar no mun-do visível. 

Tudo isso se dá por etapas e traz conseqüências importantes, co-mo 

por exemplo o equilíbrio das polaridades masculina e feminina no ser. A 

neutralidade adquirida desse modo faculta-lhe mergulhar no cen-tro da 

consciência e deixar-se impressionar mais fortemente pela luz in-terior — 

que é um saber infalível, embora jamais completo. Em segui-da, seu núcleo 

de consciência cósmica aumenta-lhe a capacidade de percepção, que atinge, 

então, o plano monádico. 

Quando os limites pessoais e grupais são transcendidos, o ser co-loca-

se sob um ritmo condizente com a lei imaterial. A partir daí, identi-fica-se 

perfeitamente com o Plano Evolutivo e com o serviço verdadeiro. O nível 

divino de consciência torna-se seu campo de contatos e de po-larização. 

Instruções básicas, transmitidas pelas Hierarquias, sinalizam pas-sos 

e atitudes para o ingresso nessas etapas: 

O homem terrestre não pode comunicar-se com civilizações mais 

avançadas enquanto não deixar de lado as tendências à destrui-ção e as 

intenções de conquista do que jamais lhe pertencerá, pois não foi feito 

para ser dono da Criação. 

Muitos estão percebendo, há algum tempo, que existe uma 

operação intergalática preparada em torno e no interior da Terra, 

programa de resgate de todos os que buscam viver segundo a justi-ça. 

Por justiça compreendemos a perfeita harmonia entre as leis do 

universo e a Lei Única que governa todo o cosmos. 

*   *   * 

Apesar dos modernos meios de comunicação hoje disseminados por 

todo o planeta, apesar dos satélites e radares que o perscrutam, muito pouco 

sabemos dele, mesmo no que concerne à existência mate-rial. Uma ampla 

biosfera está sendo agora descoberta nas camadas sub-terrâneas. Há pouco 

tempo descobriu-se também que em condições aparentemente inóspitas do 

fundo do mar — condições que antes se su-punham insuportáveis por 
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qualquer ser vivo — há, nas chamadas cha-minés negras 2, a mais abundante 

fauna e flora das regiões abissais. Des-cobertas como essas, consideradas 

revolucionárias, têm-se tornado fre-qüentes, mas nota-se a falta de um fio 

que as una e sintetize, de uma chave que permita ver além. Esse fio e essa 

chave virão com a polariza-ção da consciência humana em níveis 

supramentais. 

A ignorância do homem é ainda mais evidente no que se refere à vida 

em planos sutis, seja da superfície terrestre, da sua atmosfera, dos seus 

oceanos, seja das suas camadas internas. Devido a essa ignorância e a uma 

orgulhosa tendência a negar a existência em planos invisíveis aos olhos 

humanos, muitos fatos permanecem inexplicados para a maio-ria. A ciência 

não encontra meios para esclarecer, por exemplo, acerca do que provoca o 

desaparecimento de seres e de embarcações tantas vezes registrado na lagoa 

Iberá (Argentina), no Triângulo das Bermu-das e em outras áreas já 

mencionadas. 

A região do mar das Antilhas, onde se situa esse triângulo, apre-senta 

características singulares: inclui o ponto mais profundo do Ocea-no 

Atlântico 3, engloba um prolongamento da cordilheira Dorsal Atlânti-ca, a 

maior do mundo, cujas elevações chegam a emergir na superfície do oceano 

como ilhas, e contém planícies abissais a 5.000 metros de profundidade. 

Ademais, nota-se, por clarividência, que nessa região há uma eletricidade 

sutil percorrendo o manto líquido e despertando nele uma irradiação 

luminosa. 

Como se sabe, a energia do universo é uma só, embora se mani-feste 

sob muitos aspectos. Uns são ainda uma incógnita para o homem, e outros já 

lhe foram revelados. Um deles é especialmente utilizado pe-lo centro Iberah 

e pela rede magnética planetária, e tem como base qua-lidades próprias do 

mundo intuitivo e com a qual as almas trabalham. Essa modalidade de 

                                                      

 2 Trata-se de orifícios e crateras existentes no fundo dos mares por onde jorram sem ces-sar 

vapores ácidos a cerca de 400º C. Surpreendentemente, nessas chaminés encontram-se os mais 

altos índices de biomassa das profundezas oceânicas. Lagostas de proporções incomuns, 

caranguejos de mais de 1 metro de diâmetro e vermes marinhos com 3 metros de comprimen-to 

habitam essas enigmáticas regiões. 

 3 Refere-se à fossa próxima à ilha de Porto Rico, com mais de 8.600 metros de profun-

didade. 
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energia é algo a ser desvelado nos próximos tem-pos. Quando o mundo 

estiver preparado para viver em paz e o homem para deixar de agredir seus 

semelhantes e o universo que o rodeia, se-rá conhecida e amplamente 

utilizada. Antes, porém, o ser humano pre-cisa estabelecer contato estável 

com o mundo interior; precisa reconhe-cer metas grupais e planetárias e 

aderir de mente e coração ao seu cum-primento. 

As verdadeiras obras evolutivas emergem num grupo quando a 

sintonia com a alma se firma. Com base nessa sintonia, atua a rede de 

serviço mundial que existe em muitos níveis. Uma das metas de hoje — cuja 

realização preparará revelações e desenvolvimentos mais profun-dos — é a 

externalização dessa rede de serviço 4 como reflexo de uma conscientização 

do universo interior por parte dos que, encarnados no mundo material, são 

dela integrantes.  

Sob a energia da rede de serviço, composta por indivíduos e gru-pos 

dedicados ao bem, podem ser reconhecidas quais são as tarefas a serem 

cumpridas. Algumas vezes também, sob seu impulso, pode-se compreender 

o que motivou certas obras de servidores do passado. Assim percebemos, 

internamente, que o conteúdo das histórias narra-das por Júlio Verne era 

recebido de um grupo ocultista no qual ingres-sara a certa altura de sua 

vida. A Júlio Verne coube a tarefa de, sob a forma de ficção científica, 

difundir o que lhe era confiado. Seus princi-pais escritos têm, portanto, não 

apenas caráter profético, não só prenun-ciam fatos, descobrimentos e 

situações, mas trazem, de maneira vela-da, informações sobre alguns 

aspectos da senda interior.  

No século passado e até meados deste, havia grupos esotéricos 

genuínos, como o de Júlio Verne, grupos que conseguiam manter liga-ção 

efetiva com a Hierarquia. A Europa foi sede de alguns deles. Naque-la época 

seres evoluídos e membros da Hierarquia estiveram encarna-dos em corpos 

físicos para, disseminados pela face da Terra, possibili-tar a formação dos 

fundamentos necessários à transição planetária ini-ciada em 8.8.88. 

Alguns desses seres trabalharam publicamente, como por exemplo 

                                                      

 4 A rede de serviço mundial, constituída de mônadas e almas (encarnadas ou não) que se 

dedicam a cumprir o Plano Evolutivo, não deve ser confundida com a rede magnética pla-netária 

apresentada no decorrer deste livro. 
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Helena Petrovna Blavatsky, Ramakrishna, Yogananda, Vivekananda, 

Ramana Maharshi, Paul Brunton, Sri Aurobindo e a Mãe. Manifestaram-se 

na superfície terrestre para difundir o ensinamento interno. Outros, todavia, 

trabalharam anonimamente e, entre estes, havia os que tinham a tarefa de 

compor no plano físico grupos esotéricos, herméticos, nos quais um contato 

efetivo com a Hierarquia interna da Terra pudesse ocorrer. Foi a um desses 

grupos que Júlio Verne se filiou, em aparência levado pelo acaso, mas na 

realidade guiado pelos seus níveis profundos. 

Cabe citar, a título de ilustração, um pequeno grupo que neste fi-nal 

de século teve decisiva influência no preparo para a transição pla-netária. 

Composto de seres de evolução elevada, seu campo básico de serviço era os 

níveis internos, nos quais a existência transcorre de mo-do invisível para o 

homem comum. Todavia, a presença desse grupo no plano externo 

provocou grandes transformações, sobretudo com o estímulo de membros 

do quase desconhecido Conselho Alfa e Ômega, cujo trabalho silencioso e 

secreto irradia para o planeta energia espiri-tual e divina, além de 

impulsionar um intenso movimento com repercus-sões proeminentes em 

vários países, tendo como epicentro certa região intraterrena do Brasil. 

A obra evolutiva espiritual — independentemente do setor da vi-da 

planetária em que se expressa — não é realizada por indivíduos iso-lados. A 

energia criadora, ao emanar da Fonte Primeva, vai percorren-do diversos 

universos, cada qual com miríades de níveis e subníveis com diferentes 

vibrações. Em todos esses patamares há consciências que desempenham a 

tarefa de transformadores: recebem essa energia e transmitem-na, 

compondo assim uma cadeia infinita, empenhada em cumprir o mais 

elevado propósito da manifestação. Dessa cadeia fazem parte Conselhos, 

Entidades, Hierarquias e também mônadas ligadas à evolução humana.  

Há, portanto, uma atividade silenciosa que transcorre nos basti-dores 

da existência na superfície da Terra. Enquanto no palco se desen-rolam 

fatos perpetrados pela ignorância e pelo egoísmo, em outros ní-veis 

mensageiros da verdade permanentemente trabalham em prol da evolução. 

Que roupagens vestem? Que nome os designa? Isso pouca importância tem, 

pois no teatro da vida esses seres abnegados assumem qualquer papel que a 

sabedoria cósmica lhes confiar. Não se iludem com aparências, reconhecem-

se uns aos outros pelo que são, pela luz que ir-radiam, sem se prender a 

méritos publicamente difundidos. 
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Mas hoje, é chegado o momento de também no plano externo esses 

seres unirem seus esforços. Não há mais tempo para trabalhos, como os do 

passado, em que se davam aos homens de boa vontade estímulos emocionais 

a fim de que conseguissem, com um mínimo de harmonia, reunir-se para a 

consecução da Obra. O grau da tensão exis-tente na órbita psíquica do 

planeta é elevado, e os dispostos a servir ao Plano Evolutivo devem saber 

que não há energia a perder com preocu-pações acerca de um 

desenvolvimento egoísta. Nesta etapa, o circuito magnético cujo centro 

propulsor está localizado no Triângulo das Ber-mudas tem função 

fundamental. É um dos principais instrumentos por intermédio do qual a 

transmutação nos níveis concretos do planeta tem sido levada a cabo pela 

Hierarquia.  

Diferentes centros intraterrenos interligam-se a esse circuito pelos 

Espelhos de Iberah — circuito que colabora ativamente na sutilização da 

Terra. O impulso evolutivo enviado por esses centros leva à consti-tuição de 

grupos de serviço que nas próximas horas de caos possam agir em sintonia 

com os grupos internos ou ser deles prolongamentos. Os grupos internos 

são compostos por consciências pertencentes a uma mesma energia; atuam 

nos vários planos de existência como canaliza-dores de impulsos, segundo 

etapas específicas do planeta, em consonân-cia com necessidades cada vez 

mais amplas. Participam de serviços em colaboração com centros 

intraterrenos e bases de operações realizados nos níveis suprafísicos. Seus 

prolongamentos no mundo externo são for-mados pela afinidade magnética 

de almas e mônadas dedicadas a ser-vir ao bem universal. 

Pode ocorrer de um centro intraterreno, uma base suprafísica ou um 

grupo interno contar com um centro espiritual materializado na su-perfície 

da Terra para complementar a execução da tarefa que lhe foi confiada. 

Nesse caso, o que chamamos aqui de centro espiritual não é 

necessariamente uma comunidade. Uma comunidade trata com diferen-tes 

aspectos do crescimento psicológico e humano. Já um centro espiri-tual 

autêntico cuida de fortalecer os vínculos com o mundo interior por 

caminhos diretos, o que em termos práticos demanda procedimentos bem 

distintos dos hábitos desta civilização. Nesses locais, o relaciona-mento 

entre semelhantes é uma reunião fraterna de energias para cola-borar na 

evolução — nada tem a ver com necessidades pessoais de in-terações. 

Baseia-se num dito válido para certos níveis de serviço: “Se pretendeis 

servir em um trabalho grupal evolutivo, aprendei, antes, a viver só”. Esse 
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viver só, todavia, não subentende isolamento, apesar de poder inclui-lo 

eventualmente. 

Dependendo do seu grau de desenvolvimento interno, um ser pode 

participar da vida de um centro espiritual materializado e ao mes-mo tempo 

estar em contato com centros intraterrenos ou com bases su-tis e invisíveis. 

Tivemos oportunidade de ver os seres da Hierarquia es-piritual que se 

encontram polarizados em Aurora 5 operarem em cen-tros espirituais de 

superfície, algumas vezes por vias indiretas. Nesses casos, usavam como 

instrumentos de contato indivíduos que já passa-ram por iniciações em leis 

suprafísicas como, por exemplo, a lei do silên-cio. Quando uma Hierarquia 

planetária ou extraterrestre se projeta no mundo externo por intermédio de 

um integrante de um centro espiri-tual, essa interação em geral, não é 

explicitamente declarada; revela-se só aos que têm acesso, por si mesmos, a 

realidades suprafísicas. Em ra-ras situações um iniciado fala da sua tarefa 

esotérica, pois se o fizesse a exporia ao assédio de forças espúrias, cuja 

transmutação demandaria o dispêndio de uma energia que deveria ser 

canalizada para a consecu-ção do Plano Evolutivo. 

Tivemos convívio com um iniciado que desempenhava várias ta-refas 

invisíveis enquanto vivia em corpo físico. Dessas tarefas, só as mais 

materiais e imediatas eram conhecidas, mesmo pelos seus colabo-radores 

mais íntimos. Ao que sabemos, a verdadeira razão da sua exis-tência no 

plano material jamais foi declarada a alguém. O mesmo ocor-reu com Sri 

Aurobindo, elevada consciência que esteve encarnada até 1950: nem à Mãe, 

sua colaboradora mais direta, desvendou o segredo do que o levava a estar 

sobre a Terra. Informações como essa englobam planos universais e, 

portanto, só podem ser obtidas no profundo do pró-prio ser. Só os 

mistificadores, ou os inexperientes, alardeiam certas in-formações nesse 

campo, ou sobre si próprios. 

No nível das mônadas não há mistérios em torno desses fatos, mas, 

em planos concretos, aguarda-se sempre que o crescimento inte-rior dos 

seres os conduzam a uma compreensão mais abrangente. Ob-viamente, um 

iniciado não discute nem contesta; vive as leis que Jesus, como instrutor, 

demonstrou obedecer ainda quando traído e preso. 

                                                      

 5 Vide AURORA — Essência Cósmica Curadora, do mesmo autor, Editora Pensamento. 
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Segundo a Mãe, é o universo inteiro que explica cada coisa a ca-da 

momento que passa. É preciso, portanto, coligar-se com leis univer-sais, 

tarefa para a qual nem todos estão abertos. Dizia essa iniciada que para cada 

ser há um destino, um propósito a cumprir. Esse destino é o melhor para o 

desenvolvimento desse indivíduo, embora às vezes pos-sa parecer o 

contrário. “As tarefas e os destinos não podem ser distri-buídos como se 

distribuem presentes”, afirmou com firmeza a colabo-radores que estavam 

inclinados a transformações superficiais. 
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Delfos, hoje 

O grau de reverência com que  

o ser se aproxima dos mundos internos  

determina a profundidade do nível contatado.  

Os corpos do homem são instrumentos de captação e transmissão de 

vibrações. Considerando-se isso, é claro que existem maneiras diver-sas de 

as realidades do mundo interno chegarem ao seu eu consciente. Muitos têm 

um canal já formado com esse mundo interno, possuem uma mente 

receptiva, ordenada e transparente ao fluxo de suas irradia-ções. O que se 

passa em níveis subjetivos penetra sua consciência e, re-vestindo-se de 

pensamento, imprime-se no cérebro físico de modo per-feitamente natural. 

Esse mecanismo difere do de um pensamento gerado pela mente 

concreta, no que se refere à vibração e ao conteúdo. A mente concreta lida 

com o conhecido e com o que absorve dos planos de consciências coletivos. 

Nada de inédito se origina nela; o novo advém sempre de ní-veis mais 

profundos. As inspirações desses níveis levam o ser a amplia-ções, tornam 

mais vasto o seu campo de percepção, dissolvem a ima-gem que criou sobre 

si mesmo e identificam-no com a vida abstrata.  

A essas expansões a humanidade foi muito estimulada no decor-rer da 

sua história, e em trabalhos espirituais no Egito antigo ou na Gré-cia antiga, 

por exemplo, isso se fazia notar de modo especial. O ambien-te energético 

peculiar dessas civilizações atraía os indivíduos afeitos a determinada 

modalidade de desenvolvimento interior.  

Os gregos e os egípcios irmanaram-se em um mesmo caminho. 
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Apesar de nos seus traços externos as civilizações por eles criadas terem 

sido bem distintas em muitos aspectos, sob certo ponto de vista os egíp-cios 

eram símbolo do lado esotérico e os gregos do lado exotérico de uma única 

energia. Tanto assim que Esculápio — uma das maiores divin-dades de cura e 

instrução da Grécia — é Asclépio (I-Em-Hotep), discí-pulo de Thoth ou 

Hermes, do Egito. 

Essas civilizações foram o berço do despertar espiritual de seres hoje 

encarnados a serviço. Todavia, grande parte de suas técnicas e sa-bedoria 

perdeu-se através dos tempos, ficou oculta ou foi recolhida pe-las 

Hierarquias, porque não é requerida à evolução do homem atual. O sono, 

porém, é um dos procedimentos que empregaram ainda válido. Durante o 

sono, o ser tem maior possibilidade de desprender-se dos corpos e do 

mundo concreto, e sua consciência pode ser levada para centros 

intraterrenos, para naves e para esferas de vida extraterrestres, a depender 

da necessidade, do seu grau evolutivo e da tarefa que lhe cabe. Estando 

aberto à instrução e à cura, passa por preparos e rece-be ensinamentos 1.  

Pode ocorrer de em certo plano um ser receber ajuda como indi-víduo 

e, em outro plano, ser instruído sobre aspectos do serviço que deve realizar. 

Esses fatos complementam-se, embora se dêem em níveis diferentes. Há 

contatos internos que têm como base o verdadeiro servi-ço e denotam o 

ingresso do ser em linhas de evolução transcendentes, além do ego, em 

obras que visam ao bem geral de modo cada vez mais amplo. 

Na instrução durante o sono pode ocorrer de, ao despertar, o in-

divíduo recordar-se integralmente do que viveu, mas isso é raro. O mais 

comum é a experiência permanecer oculta, como um núcleo de energia que 

vai ativando processos internos na proporção em que a consciência externa 

do ser se afina à do plano onde recebeu o ensina-mento. Esse núcleo de 

energia não fica latente, passivo; sua vibração vai-se irradiando na esfera 

mental, chega até as células físicas do cére-bro e passa a trabalhar ali 

continuamente. Em determinado momento a mente reconhece a experiência 

e o cérebro pode captá-la com clareza.  

Com esse núcleo de energia absorvido pelos corpos materiais e pela 

                                                      

 1 Vide AURORA — Essência Cósmica Curadora e MIRNA JAD — Santuário Interior, do 

mesmo autor, Editora Pensamento. 
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esfera psíquica do indivíduo, imprime-se no cérebro físico o regis-tro dos 

fatos vividos no mundo interior. Essa é uma maneira bastante eficaz de o 

trabalho subjetivo tornar-se parte da totalidade do ser. Mas existem outras; 

a essência, onipotente, sabe quais são os meios mais apropriados para em 

cada caso prover o necessário à evolução. Às ve-zes o ser não percebe essa 

essência atuar; outras vezes o relacionamen-to com ela é mais consciente, 

como se pode ver numa pergunta que nos fez uma amiga, a partir de uma 

vivência interna: 

“Há cerca de dois anos, uma companheira veio à minha casa pa-ra 

uma oração silenciosa em oferta à evolução planetária. Logo que nos 

sentamos em atitude de entrega e abertura, tive a nítida impressão de nossa 

consciência ter ingressado em um templo, e de um sacerdote estar colocando 

tiaras de flores silvestres sobre nossa cabeça, dizendo-nos: ‘Não vos 

esqueçais da promessa que fizestes ante o oráculo de Del-fos’. Ao mesmo 

tempo, sentia que estávamos unidas à energia do centro Mirna Jad. Assim, 

gostaria de saber algo sobre os antigos templos, como o de Delfos.” 

Há aspectos da história do surgimento do Templo de Apolo, em 

Delfos, carregados de simbolismo. Não sabemos se referem-se a fatos 

ocorridos no mundo material, mas por certo velam os motivos que de-

sencadearam a formação desse importante santuário da Antigüidade. 

Diz-se que nas imediações da cidade de Delfos havia um local árido e 

desértico muito procurado por ascetas. Ao irem ali confirmar seus votos 

espirituais e aprofundar sua ligação com a vida supra-huma-na descobriram 

uma fenda no solo da qual emanavam fluidos com po-deres especiais e 

misteriosos. Com freqüência, ao se sentarem próximo a essa fenda, estando 

com a atenção voltada para o interior de si mes-mos, eram arrebatados a um 

estado de consciência que lhes desperta-va dons proféticos.  

As mulheres eram mais sensíveis às emanações que provinham do 

interior da Terra através daquela fenda; chamadas depois de pítias ou 

pitonisas, expressavam aos demais as diretrizes do Plano Evolutivo que 

podiam ser reveladas na época. Assim, iniciaram-se os oráculos de Delfos, e 

sobre a fenda foi construído o templo dedicado ao deus Apo-lo, o Sol. 

Sediado em Delfos, um conselho de sacerdotes auxiliava o gover-no 

de toda a Grécia, e ao templo acorriam multidões para escutar das pítias a 

vontade dos deuses e, a partir desse conhecimento, ajustar a própria vida às 
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metas superiores. 

Crianças recém-nascidas eram levadas aos sacerdotes, e o orácu-lo 

que “Apolo” lhes concedia, por intermédio da pitonisa, pode ser com-parado 

à bênção que os antigos e autênticos sacerdotes cristãos davam por ocasião 

do batismo. Durante longo período a necessidade evoluti-va dos que 

buscavam uma união com as energias superiores era por esses oráculos 

suprida. Diferente da vida mística dos egípcios, que sem-pre foi bastante 

velada2, a cultura grega exprimia um espírito de expan-são, de difusão da 

palavra de vida colhida de contatos internos. Por is-so, em uma região 

relativamente pequena, multiplicaram-se novos tem-plos dedicados a esses 

contatos. Todavia, quando o impulso que dos mundos interiores sustentava 

essa intensa atividade espiritual da Grécia se recolheu barbáries sob a capa 

de religiosidade foram perpetradas. Ainda assim, essa civilização legou 

muitas contribuições à evolução da humanidade. 

MAR JÔNIO

MAR EGEU
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A Grécia Antiga (mapa simplificado) 

Em algumas áreas da Grécia Antiga houve vivências cujo precio-so 

                                                      

 2 Hermes era uma das mais elevadas divindades egípcias; daí surgiu a palavra herméti-co, 

com o significado de resguardado, difícil de ser atingido ou penetrado. 
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valor se perdeu nos tempos, mas demonstraram que padrões de con-duta 

válidos e superiores podem fazer parte da vida na superfície deste planeta. 

Por exemplo, os gregos tinham um conceito de núcleo familiar, como base 

da estrutura de uma civilização, diferente do de hoje. Segun-do os seus 

costumes, as crianças não ficavam sob os cuidados exclusi-vos de quem as 

gerou. Viviam em locais apropriados onde recebiam a educação e a 

formação básicas; as mães trabalhavam nesses locais, mas havia tal sentido 

de universalidade no relacionamento entre todos, que um espontâneo estado 

de desapego, muito positivo para a vida em geral, emergia. 

A Grécia está situada na área do Mar Mediterrâneo onde na An-

tigüidade aflorou um intenso movimento de energias. Está bem próxi-ma ao 

paralelo 40° Norte, no qual se situa um anel de vibração, inco-mum na 

superfície do planeta. Junto a esse paralelo acham-se Fátima (Portugal), 

Lourdes (França), Akita (Japão), São Damiano (Itália) e Med-jugorje (ex-

Iuguslávia), onde se registraram aparições da Virgem Maria. Além disso, é 

nas proximidades dessa latitude que se encontram o ar-quipélago das 

Bermudas e mais quatro dos doze vórtices integrantes da rede magnética 

planetária. Por motivos que ainda não foram revelados à humanidade de 

superfície, ao longo desse anel surgem núcleos que irradiam energias 

advindas da presença da Hierarquia, em especial de Ashtar Sheram 3 e de 

Thaykhuma 4. 

Vemos que no decorrer das épocas civilizações relativamente 

avançadas surgiram sobre a Terra, para depois fenecer. Manifestadas no 

mundo material, tiveram de observar leis inerentes a esses mundos, já que a 

maioria dos homens ainda se mantinham polarizados nos pla-nos concretos. 

Vários são os fatores que determinam o surgimento e o desaparecimento de 

civilizações e, sobre esses ciclos de desenvolvimen-to da humanidade e 

sobre a raça vindoura, transcrevemos uma mensa-gem do livro A QUINTA 

                                                      

 3 Ashtar Sheram.  Hierarquia diretamente vinculada à Operação Resgate no planeta. 

Tornou-se conhecida em sua manifestação passada como Arcanjo Miguel. Sob seu comando estão 

várias áreas do Hemisfério Norte; trabalha sem cessar na expulsão das forças do caos da aura 

deste planeta.  

 4 Thaykhuma.  Hierarquia vinculada a Miz Tli Tlan e a Erks; é atualmente a Governan-ta 

Maior dos Espelhos, sistema de comunicações que atua em esferas de consciência intergalá-ticas. 
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RAÇA5: 

A ambição de poder foi uma das causas do fracasso do homem 

nesta civilização, sepultando o que fora adquirido e ensinado pelas 

anteriores, que haviam chegado de pontos longínquos do cosmos, 

permutando conhecimentos. 

A nova raça adquirirá esses conhecimentos perdidos; estarão 

inseridos em seu próprio gene. Embora sejam antigos, para vós serão 

novos. 

Nessa nova etapa que se inicia, o universo-Terra terá seu re-

presentante na Confederação Intergalática, passando a integrar uma 

realidade superior e sentindo-se realmente participante dela. 

A água será purificadora não só do vosso corpo mais denso, mas 

também dos canais sutis que o envolvem. Sua energia magnéti-ca 

colaborará na tarefa de dinamizar essas vias de contato. A água será 

também alimentícia, pois características sublimes serão nela im-

plantadas e ela nutrirá vossos corpos intensamente. 

Sabereis como encontrá-la e que, segundo a região, ela terá 

distintas propriedades. Serão edificados centros de cura, onde ela 

brotará das veias que correm por este universo-Terra, e o fará mag-

nanimamente, contribuindo para maior harmonização e equilíbrio com 

as Fontes universais. Haverá, portanto, distintos centros de cura na 

superfície do planeta. 

O único ideal dessa nova raça será buscar a própria essência, 

que a abrirá para a realidade. Aqueles nos quais o novo código ge-

nético já estiver incorporado irão descobrindo e percebendo qual a 

tarefa a ser realizada. Quem permanecer em silêncio e harmonia nes-se 

serviço irá conscientizando-se desse ser que está nascendo, desco-brindo 

em si mesmo novas qualidades. Irá, também, intensificando seus esforços 

para corrigir o que vinha perturbando esse despertar. 

O crescimento da nova raça dá-se dia a dia, e o homem vai 

aprendendo a desprender-se dos apegos que a sociedade o obriga a 

                                                      

 5 Do mesmo autor, Editora Pensamento. 
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manter. Aprendendo a observar, observará a si mesmo e verá que cada 

fato lhe traz ensinamentos. 

Os que se autoconvocaram para colaborar com a lei evolutiva 

estarão certos de que nada lhes sucederá. Saberão apenas que é ho-ra 

de partir. Haverá quem fique por mais tempo ajudando os demais em 

tarefas específicas, para as quais serão instruídos quando o mo-mento 

chegar. Porém, uma vez finalizada a tarefa, sua partida será imediata. 

Os olhos físicos já não vos servirão. Deveis desenvolver o cor-po 

sutil e, então, com os olhos internos admirareis a irradiação infini-ta 

que o cosmos, esperando compartilhar seus poderes com todos, guardou 

para vós. 

As condições nas quais o homem se envolveu o estão levando ao 

descontrole de sua mente dominadora. Longe de recordar-se de 

experiências vividas em etapas anteriores e semelhantes às atuais, longe 

de recordar-se dos trágicos momentos de holocaustos passados, a 

maioria entrou na louca corrida pelo poder, sem compreender a fi-

nalidade última de sua existência. Por trás dessa ensurdecedora ba-

talha, não se perguntou aonde quer chegar, tampouco por que essa 

corrida começou. Foi por isso que os filósofos desapareceram deste 

universo-Terra. 

Começaremos a explicar-vos muitas coisas próprias destes tem-

pos, e pedimos vossa atenção para alguns fatos que estão próximos. De 

vossa abertura dependem encaminhamentos e, principalmente, novas 

etapas de desenvolvimento do vosso ser, dentro da lei evoluti-va e de 

outras leis que regerão o planeta neste ciclo que está tendo início. 

*   *   * 

Neste tempo de transição, podemos retomar as advertências do livro 

A QUINTA RAÇA6: 

 Faltará água potável. A radioatividade, a poluição ambiental e os 

                                                      

 6 Do mesmo autor, Editora Pensamento. 
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costumes dos homens estão contaminando as águas, e restam 

hoje poucos lugares onde ela ainda é pura. As águas responderão, 

como sempre o fizeram, a uma ordem inteligen-te: vão surgir 

diante dos que as merecem e conforme a neces-sidade destes 

últimos. Há fontes e nascentes que se desconhe-cem, limpas dos 

desperdícios que esta civilização atirou sobre as águas. Está 

incluído nesta afirmação que as águas subirão, devastando as 

povoações e populações que devem desapa-recer — algumas de 

modo súbito. 

 As águas serão também substituídas, não só purificadas. Ha-verá 

novas leis para os seres humanos, para os animais, as plantas, os 

minerais e os elementos da Natureza. Após essa purificação, as 

águas serão compostas de novas substâncias curativas, pois o 

universo-Terra e todos os seus componen-tes terão ascendido em 

sua escala evolutiva. Serão conheci-das águas de ótima qualidade, 

para diferentes aplicações. Po-rém, só em algumas regiões será 

possível recuperá-las a par-tir do seu estado atual, pois a 

contaminação hoje é superlati-va, chegando a graus que 

impedem sua recuperação. 

 A destruição da camada de ozônio ocasionará cegueira, cân-cer e 

uma série de enfermidades que nos próximos tempos se 

intensificarão. 

 Os movimentos telúricos e atmosféricos estarão submetidos a 

esse estreitamento da camada de ozônio — o que também se deve 

à inclinação do eixo magnético do planeta. 

 Com a mudança da inclinação do eixo magnético planetário, 

certas áreas ficarão desguarnecidas da camada de ozônio, re-

sultando em secas e variações na vida geológica, ecológica e 

biológica, com devastações. Esses fatos já estão ocorrendo, mas 

deles não se têm notícias porque a verdade vem sendo ocultada 

por quem controla os povos da superfície da Terra. 

 Diante da modificação da vida geológica, pedras se transfor-

marão em poeira. Assim, a parte sólida que sustenta a cober-tura 

e o esqueleto do planeta ficará abalada. 
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 Com a mudança da inclinação do eixo magnético planetário, toda 

a vida terrena se transfigurará. Alterações também estão previstas 

na rotação, na translação e na pressão atmosférica — o que se 

refletirá nas leis que regem este universo-Terra. 

 A Lua ajudará a preparar certas áreas especiais, graças à sua 

radiação magnética. Nessas áreas, as águas se manterão li-vres 

da intoxicação disseminada na atmosfera nestes tempos. A Lua 

dirigirá as areias que, abandonando os desertos atuais, cobrirão 

os locais que deverão ficar soterrados. Desviará cur-sos de rios 

até as regiões a serem por eles alimentadas e con-duzirá outros 

que mergulharão definitivamente em águas mais amplas, para 

serem ali purificados. 

 O aumento da radioatividade deverá trazer novas enfermi-dades, 

desconhecidas pela ciência atual. Os governos silencia-rão sobre 

isso, porque não tomarão as providências necessá-rias. Do 

mesmo modo, ocultarão informações sobre as vidas que se 

perderem com a radioatividade. Isso já está suceden-do, porém 

daqui por diante será ainda mais grave, pois os muitos casos 

desse tipo não serão divulgados. A maioria dos homens será 

tomada de surpresa por graves acontecimentos. 

*   *   * 

O crescente caos nos níveis externos do planeta não deve ser motivo 

de tristeza ou desânimo. Ao contrário, indica que se aproximam os 

momentos finais de uma longa e obscura noite, na qual a vida pla-netária 

esteve imersa. No decorrer de várias etapas evolutivas o homem da 

superfície da Terra foi mantido na ignorância por aqueles que repre-

sentaram forças involutivas de aparentemente grande poder. Essas for-ças 

instigaram acontecimentos como o incêndio da Biblioteca de Alexan-dria; a 

queima de quase todos os documentos da civilização Maia, no século 16, 

por um bispo espanhol da província de Yucatã; o expurgo, da Bíblia, dos 

ensinamentos de Enoch; o cancelamento nos documen-tos históricos, 

promovido pela Igreja, da figura de Apolônio de Tiana, e assim por diante, 

até chegarmos aos tempos de hoje, quando métodos mais sutis são usados 
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para perpetrar crimes semelhantes. Todavia, é exatamente após a mais 

densa escuridão que raios de luz começam a despontar, anunciando um 

novo ciclo. Tenhamos presente essa premis-sa, pois ela é uma das que 

regem o ingresso do ser nos chamados Mis-térios. 

Não tarda o momento em que, em maior proporção, fatos inusi-tados 

sucederão em toda a superfície da Terra, revelando a existência de mundos 

paralelos e de seus habitantes. Há milênios, esses seres vêm auxiliando em 

silêncio a humanidade, impedindo-a de se autodestruir. Todavia, são hoje 

habilmente ridicularizados em histórias de ficção di-fundidas por meio de 

filmes e livros que incutem na mentalidade huma-na impressão desvirtuada. 

Isso prossegue assim porque a crítica e a iro-nia são as defesas do homem 

despreparado para estar diante do que o transcende. 

No entanto, existem também disponíveis instruções e informes sé-

rios, de cunho genuinamente supramental, que fazem o importante tra-balho 

de desanuviar a consciência humana e planetária de falsas con-cepções. Se, 

por exemplo, um ser busca com sinceridade o motivo e as bases para a vida 

na superfície da Terra, poderá encontrar estímulo em seres como Sri 

Aurobindo7, que em seu livro THE HOUR OF GOD afir-mou que a 

experiência da vida humana sobre a Terra se deu várias ve-zes antes desta e 

se repetirá ainda muitas vezes. Segundo ele, em tudo o que fazemos hoje, 

em todos os nossos sonhos, descobertas, realiza-ções, sejam fáceis, sejam 

difíceis, aproveitamo-nos subconscientemente da experiência de 

inumeráveis precursores, e nosso trabalho fecundará planetas 

desconhecidos e mundos ainda incriados. 

Estamos ingressando num ciclo em que poderão realizar-se avan-ços 

no campo suprapessoal e na unificação interna de grupos que com-põem a 

rede de serviço planetária. Fatos tidos como improváveis ou difíceis de 

serem aceitos pela mente racional poderão fazer parte da ex-periência 

cotidiana de muitos desses grupos.  

A Hierarquia acompanha os pequenos e os grandes movimentos que 

se passam no planeta e nos indivíduos. Transmite-lhes uma energia potente 

que visa suprir necessidades em diversos níveis da existência, e seus 

instrumentos externos são os grupos dedicados ao trabalho evolu-tivo. Para 

                                                      

 7 Índia, 1872 - 1950. 
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agir em sintonia com as metas por ela determinadas, tais gru-pos precisam 

manter viva a aspiração de remover os obstáculos a que a humanidade como 

um todo tenha uma existência liberta. Essa aspira-ção é escutada e acolhida 

e, quando chegar a hora, transformações de-finitivas se consumarão. 

Segundo uma lei dos mundos internos, toda abertura ao positivo mais cedo 

ou mais tarde tem repercussões benéficas. 

A ajuda está disponível ao homem a todo instante, embora nos dias 

atuais tenhamos de levar em conta que nove dentre dez caminhos oferecidos 

por esta civilização o desviam da realidade interna e da vida superior. Não 

basta a ele adesão imediata às energias evolutivas. É pre-ciso adesão sempre 

renovada, contínua, permanente. A atitude que on-tem era positiva, pode 

mostrar-se hoje desatualizada. Só a concentra-ção no eterno presente revela 

o que deve ser vivido a cada momento. 

Apesar das evidências de que vários setores da existência terres-tre se 

encontram em situação de profundo desequilíbrio ou de caos, paira sobre 

nós um pressentimento de que mudanças positivas e bené-ficas para a 

totalidade do universo estão próximas. Esse pressentimen-to pode antecipar 

a manifestação da verdade e devemos estar prepara-dos para acolhê-la. 
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Parte II 

PERGUNTAS E 

RESPOSTAS 

Muitos já notaram alterações no curso do tempo e 

também na densidade de certos objetos materiais. 

Também perceptíveis são as transformações no 

próprio aparelho humano, principalmente no plas-ma 

sangüíneo. Todavia, em meio a tanta neblina, essas 

descobertas são relegadas ao campo dos en-ganos, e 

o homem permanece atado a velhos pa-drões. Que os 

pioneiros saibam ver os sinais. Que se mantenham 

firmes em seu labor. Que não se percam, e que amem 

a lei. 

Do livro 

A VOZ DE AMHAJ 
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Segredos do tempo 

e do espaço 

Que é “anomalia de tempo”? 

Variações no curso do tempo, seja aceleração, seja retardamen-to, já 

foram experimentadas por muitos. Essas variações são de certo modo 

comuns, porque não é difícil penetrar com a consciência níveis onde o 

tempo tenha sido transcendido ou flua de maneira diversa da que se 

apresenta no mundo concreto. Todavia, em geral essas experiên-cias são 

tidas como imaginação ou nem mesmo são notadas. 

Relatos dessas variações são abundantes em viagens aéreas so-bre 

determinadas regiões, tais como a do Triângulo das Bermudas. As 

aeronaves, seguindo sua rota normal e sem que nada de “externo” se dê, 

adiantam-se ou atrasam-se significativamente em relação ao tempo vigente. 

É verdade que condições energéticas especiais favorecem esse fe-

nômeno, denominado, às vezes de maneira indevida, “anomalia de tem-po”. 

Alguns seres, iniciados nas ciências ocultas — como, por exemplo, o Conde 

de Saint Germain — sabiam ir além das leis do espaço-tempo e utilizá-las à 

vontade.  

Ao interagir com mundos intemporais, nem sempre o indivíduo se 

recorda do que se passou, dado que de modo geral essas experiên-cias 

realizam-se em planos inacessíveis à mente concreta. Todavia, no profundo 

do seu ser ele tem plena consciência do ocorrido. À memória cerebral de 

muito poucos chegam essas vivências, pois a racionalidade limitaria o poder 
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transformador delas.  

Para a maioria, a transcendência e o controle do tempo são fenô-

menos surpreendentes e enigmáticos, impossíveis ou incompreensíveis. 

Mas, pelo que seres evoluídos já demonstraram, são perfeitamente viá-veis 

e obedecem às leis da supraconsciência. 

Que é “anomalia de visão”? 

É a percepção visual de locais ou situações concretas, materiais, que 

não coincide com o esperado ou tido pelo senso comum como real. Por 

exemplo, no deserto de Gobi1, no passado, era freqüente alguns verem 

paisagens verdejantes e cidades onde se pensava existir apenas areia e 

aridez. E não se tratava de miragens, pois chegou-se a contatar os habitantes 

dessas cidades e a tocar os objetos materiais desses locais. 

O que é denominado “anomalia de visão” pode ter diversas ori-gens, 

dentre as quais:  

 o ingresso da consciência externa do ser em uma dimensão sutil 

e a captação das realidades nela presentes;  

 a visão de realidades suprafísicas manifestadas no plano con-

creto. 

No primeiro caso, a consciência do ser se desloca para planos mais ou 

menos profundos. No segundo caso, o movimento é inverso, pois são as 

energias internas que afloram à superfície e surgem no mun-do concreto. 

Em geral, em ambas as situações é preciso o observador estar na mesma 

sintonia do “universo” visto, sintonia que pode estabe-lecer-se no núcleo do 

seu ser.  

Na maioria das vezes o homem, distante como está da atitude de 

neutralidade, não se dá conta do que existe em outras dimensões. Mo-tivos e 

                                                      

 1 Situado na Ásia Central (Mongólia e China). 
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ciclos mais amplos que os até então vislumbrados são mantidos ocultos 

pelos véus do seu sentimentalismo e apego à matéria. Mas, com a crescente 

sutilização da Terra e com a expansão de consciência que de diferentes 

maneiras hoje está-se dando em muitos indivíduos, é es-perado que um 

número cada vez maior deles perceba a vida que se desenrola paralelamente 

ao mundo externo. Assim, não apenas nas vi-vências oníricas eles poderão 

penetrar outros níveis de realidade, mas também acordados, colaborando 

dessa forma na interação de mundos. 

Por tudo isso que foi dito, pode-se notar que o termo “anomalia de 

visão” não condiz com o estado de consciência que se está instalan-do na 

Terra, estado que permitirá um intercâmbio mais livre entre uni-versos e 

entre dimensões. E, como as palavras correspondem a níveis vibratórios 

específicos e a determinadas conjunturas mentais, ao se bus-car colaborar na 

implantação de uma nova vida no planeta, em sintonia com leis imateriais, é 

necessário atenção para denominar e qualificar corretamente fatos e 

situações. 

Que são os chamados monstros marinhos e de água doce? 

São diversas as situações em que esses monstros podem chegar à 

consciência humana.  

Certa vez, por exemplo, um grupo de trabalho espiritual estava 

reunido junto a um grande lago, quando um dos seus integrantes viu, à beira 

da água a cabeça de um monstro enorme e desconhecido. Embo-ra nenhum 

dos outros a tenha visto, ele ficou por alguns momentos, tão tocado, que 

aquilo não poderia ser considerado imaginação fortuita. Foi então que por 

uma percepção interna, espiritual, um dos presentes soube que aquele 

indivíduo passara por experiências aterradoras na pré-história, e um medo 

profundo se gravara em seu subconsciente. Ali com o grupo às margens do 

lago formou-se uma conjuntura propícia à dissolução do trauma, o que 

posteriormente foi notado pela transforma-ção da pessoa. 

Grande parte da humanidade de hoje viveu sobre a Terra quan-do esta 

era povoada de criaturas colossais e terríveis. Alguns mantive-ram no 
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subconsciente o registro de experiências daquela época, e ele pode emergir, 

trazendo-lhes a impressão sensível da presença de uma dessas criaturas. 

Todavia, se permanecerem serenos, essa impressão se dissolve de imediato. 

Outra situação em que a consciência humana pode deparar-se com 

monstros é quando ingressa em subdimensões do plano astral ou etérico, 

onde existem essas formas. Dá-se, então, uma superposição de percepções, 

fazendo com que tais formas pareçam habitar o mundo fí-sico. Isso pode 

ocorrer não apenas com indivíduos, mas também com grupos, que então 

vêem o mesmo fato concomitantemente. 

Além disso, sobretudo no passado, devido à fragmentação do campo 

magnético da Terra e a interações entre dimensões, esses cha-mados 

“monstros” podiam ser trasladados para o mundo físico, trazi-dos de outra 

região do espaço-tempo terrestre. Tal fato, porém, é raro e, com a transição 

da Terra já em ato e a lei da purificação agindo em todos os reinos, é muito 

pouco provável. 

Que são os OVNIs? As naves intraterrenas são aéreas? E as intra-

oceânicas? 

OVNI é sigla de Objeto Voador Não-Identificado e se refere, em geral, 

a espaçonaves que a ciência terrestre afirma desconhecer. É usa-da pelos 

que se encontram em um nível de consciência racional. Para os que sabem da 

existência do mundo interior e estão abertos a contatá-lo, no entanto, não 

existem objetos não-identificados: os fatos e a vida são percebidos em sua 

essencialidade e não há o que a mente denomi-na mistério. Por estarem 

esses indivíduos prontos para reconhecer rea-lidades suprafísicas, vêem 

uma nave intraterrena ou extraplanetária materializada e sabem do que se 

trata sem precisar explicações. Identi-ficam aquela expressão sagrada pela 

energia que dela emana, pela co-municação interna e independente de 

mecanismos analíticos ou com-parativos. 

Há quem atribua a aparição dessas naves a reflexos de luzes na 

atmosfera e há quem creia serem aparelhos em testes realizados em si-gilo 

pelas nações de maior poder econômico. 
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Devido a campanhas enganosas e à ignorância da maioria sobre o 

assunto, grande parte dos registros e depoimentos sobre as tentativas de 

aproximação de humanidades de outros planetas ao homem de su-perfície 

foi desvirtuada a ponto de cair em descrédito. 

A partir de 1988, contudo, um novo impulso espiritual foi trans-

mitido pelas Hierarquias a fim de auxiliar a elevação da consciência hu-

mana e prepará-la para um relacionamento efetivo com elas sem sen-

sacionalismo em torno de fenômenos. Esse impulso foi posteriormente 

intensificado. A época de hoje é de expansão e fortalecimento da cons-

ciência espiritual na face da Terra, é de trabalho silencioso e maduro para o 

aprofundamento dos indivíduos na essência cósmica em si mes-mos, onde 

encontrarão seres de outros universos e de outras dimen-sões. 

A atividade evolutiva individual está sendo substituída pela de gru-

pos, onde tal impulso transformador está penetrando de maneira inco-mum. 

Nos últimos tempos nota-se uma mobilização especial nos seres que, 

reunidos, se voltam para a vida espiritual e se dedicam ao serviço abnegado. 

Essa mobilização deveria refletir o propósito da rede de ser-viço mundial, 

que é interna mas atua sobretudo por meio das almas encarnadas. Todavia, 

em detrimento da ajuda que poderia prestar nos momentos tão delicados 

como os do presente, a maioria desses grupos tem-se mantido cristalizada 

em antigas tendências, centrada em seu pró-prio processo de 

desenvolvimento, sem assumir, efetivamente, suas ta-refas evolutivas 

também no mundo concreto. 

A base sobre a qual podem-se ancorar energias supra-humanas é a 

união de seres dedicados ao Bem e não instituições tradicionais ou 

organizações formalizadas. Essa união constitui uma entidade impes-soal, 

cujas qualidades transcendem o âmbito humano. É a ela que se dá o nome 

de rede de serviço planetário ou mundial, a que nos referi-mos. 

Existem, também hoje, muitos indivíduos desorientados espiritu-

almente, embora busquem o conhecimento superior e padrões de con-duta 

equilibrados e harmoniosos. Poderão receber significativa ajuda das naves 

intraterrenas e extraplanetárias se se mantiverem receptivos, pois tal ajuda 

está sempre disponível e flui de modo ininterrupto; é ca-paz de harmonizá-

los e curá-los nos diversos níveis em que se desenro-la a vida. 

No mundo material terrestre a água é, por excelência, o elemen-to 
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condutor do magnetismo. Como a materialização e a desmaterializa-ção das 

naves, bem como seu traslado interdimensional, são processos 

essencialmente magnéticos, a proximidade de grandes massas líquidas os 

propicia com menor dispêndio de energia. Por isso, muitas vezes as naves 

são avistadas junto a mares e lagos. 

As naves intraterrenas e as intra-oceânicas são capazes de percor-rer 

também o espaço aéreo. Algumas delas estão coligadas a bases su-tis 

existentes nas camadas da atmosfera2. Embora cada tipo tenha suas 

características, em geral essas naves são pequenas, mesmo contendo até 

cinco menores em seu bojo. Já as naves extraplanetárias abrangem âmbitos 

solar, galático ou extragalático e têm como peculiaridade des-locar-se com 

extrema velocidade 3. Ocorre, por exemplo, de ingressarem na aura da Terra 

materializadas e dirigirem-se aos centros intraterrenos com tal rapidez que 

sequer podem ser vistas; deixam apenas rastros lu-minosos nos céus, linhas 

simbólicas e inspiradoras. 

As naves intraterrenas, intra-oceânicas ou extraplanetárias são 

compostas de elemento luz. Ele responde prontamente aos comandos de 

uma inteligência superior e serve de intermediário para que a essên-cia da 

vida se materialize em múltiplas gradações sem submeter-se às leis dos 

planos onde se manifesta. Isso significa que ao transitarem na atmosfera 

terrestre, psíquica ou física, as naves não geram carma mate-rial, sendo por 

isso capazes de desempenhar com desenvoltura suas ta-refas.  

O que mais restringe o contato do ser humano com as naves e as 

civilizações sutis é o egoísmo. Na verdade, não são os irmãos mais ve-lhos, 

membros de humanidades mais evoluídas, que se ocultam do ser humano 

terrestre, mas é este que se afasta deles ao tecer em torno de si densa malha 

de forças individualistas e materiais4.  

                                                      

 2 A atmosfera estende-se até 720 Km acima da superfície da Terra. Vide ilustração na 

página 85. 

 3 Vide ERKS — Mundo Interno, do mesmo autor, Editora Pensamento. 

 4 Vide as experiências de um grupo de 7 pessoas em UM MUNDO DENTRO DE UM 

MUNDO (Transmissão telepática feita da Rússia pelo grupo X-7 ), Editora Pensamento. 
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Que é transferência de sólidos através do tempo? 

No início do século 20, aconteceram profundos abalos na física 

moderna, tendo como epicentro o físico Albert Einstein e suas teorias 

revolucionárias para sua época5. Estas vinculavam o espaço ao tempo, 

tratavam-nos como grandezas sempre inter-relacionadas. A partir de então, 

os físicos concluíram que, se um objeto é atraído para um bura-co negro 

rotativo 6 e consegue conduzir-se por uma de suas linhas de campo 

gravitacional sem dirigir-se ao centro 7, esse objeto deve surgir em alguma 

outra parte do espaço-tempo, segundo a lei do equilíbrio universal. Ou seja, 

deveria emergir em um vórtice energético com fun-ção oposta à do buraco 

negro, neste mesmo universo ou em outro, nes-ta mesma época ou em outra. 

Essas possibilidades são assim teorizadas pela ciência, mas correspondem à 

sua visão materialista e por isso limi-tada. 

O livro ERKS traz alguns dados esclarecedores sobre o que se pas-sa 

nas viagens das naves extraterrestres que visitam a Terra. Diz, entre outras 

coisas, que elas utilizam as leis da matéria-antimatéria. A chave para a 

compreensão do deslocamento das naves está em Ono-Zone, energia que 

sustém os universos. Naquele livro, um aspecto de Ono-Zone foi 

apresentado: a força vital inerente à substância da qual as for-mas são 

constituídas. As naves usam-na para manter os seres imateriais e a si 

mesmas em planos densos, como o da Terra, sem colocar em pe-rigo as 

áreas por onde passam. O poder gerador de Ono-Zone está in-tegrado na 

harmonia do universo. É bem diferente dos procedimentos terrestres, em 

que essa harmonia é alterada, por exemplo, na fissão do átomo, tanto pela 

energia que é liberada quanto pelos resíduos que deixa. 

Por meio da radiação Ono-Zone pode-se conseguir a abertura da 

consciência e da matéria à vida multidimensional. Esse é o passo para 

traslados através do espaço-tempo. Ono-Zone é sabedoria dinâmica, em 

ação e vitalização permanentes, capaz de conduzir os seres para pontos da 

                                                      

 5 Consta que Einstein era leitor da obra teosófica A DOUTRINA SECRETA, de Helena 

Petrovna Blavatsky. 

 6 Áreas de campo gravitacional tão intenso que, de sua atração, nem mesmo a luz pode-ria 

escapar. 

 7 Esse centro é denominado singularidade. Se o objeto chegasse a ele, seria esmagado. 
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vida imaterial e intemporal, ou para pontos da vida material e temporal. 

Exprime-se também pelo magnetismo universal, equilíbrio perfeito e ordem 

inabalável. Mas, para conhecê-la, o homem tem de vi-ver segundo a 

vibração do consciente direito: sem agressividade, com a lucidez e a clareza 

dos níveis supramentais. 

A força existente por trás dos desaparecimentos que ocorrem em 

algumas áreas do planeta é seletiva? Qual a razão de nem todos os 

que passam por elas desaparecerem? Os desapare-cidos são levados 

para algum local determinado? 

Na realidade, as forças naturais e sobrenaturais são sempre sele-tivas 

e usam vários critérios em sua ação. Levam em conta tanto o car-ma dos 

grupos e dos indivíduos envolvidos, quanto conjunturas plane-tárias e 

cósmicas. 

Os desaparecidos são preservados da degradação material e psí-quica 

ora em ato na Terra, mas não são encaminhados todos para o mesmo 

destino. Em alguns casos, raros, retornam a pontos do cosmos onde em 

épocas longínquas interromperam seu processo evolutivo. Po-dem, então, 

retomar o progresso interior. Na maioria das vezes, contu-do, são 

conduzidos para níveis sutis do mesmo universo onde evoluem e continuam 

cumprindo o ciclo vigente na ocasião do traslado. 

Muitos traslados são realizados no decorrer de catástrofes natu-rais 

ou provocadas pelo homem. Avistaram-se, por exemplo, algumas naves 

sobrevoando as imediações da cidade do México segundos an-tes de um 

terremoto ocorrer. Indivíduos foram recolhidos e levados pa-ra dimensões 

sutis da Terra ou para outras regiões do cosmos. Esses resgates são hoje 

cuidadosamente acompanhados; fundamentam-se em um amplo programa 

que tem em consideração o desenvolvimento espi-ritual de cada ser. 

A potência da energia empregada no resgate pode determinar se 

objetos físicos serão trasladados ou não. Essa potência dependerá, en-tre 

outros fatores, do propósito do traslado em curso. Os homens cujos núcleos 

internos atuam diretamente nesse processo requerem menor porcentual de 
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energia que os demais, pois sua participação espiritual e vital ajuda na 

remoção das resistências e facilita a ação das leis de des-materialização. Os 

seres que carecem de um núcleo interno individuali-zado — como animais, 

plantas e minerais — tampouco demandam gran-de montante de energia, 

pois não apresentam as resistências e apegos inerentes ao ego humano; é 

preciso somente autorização das almas-gru-po 8 ou dos Senhores dos 

Elementos9 responsáveis por eles, o que se dá sem impedimentos.  

Em muitos casos é importante não só que a essência passe pela 

experiência de ser trasladada para mundos sutis, mas que partículas fí-sicas 

tenham igual oportunidade. Assim sendo, todo o conjunto (corpos materiais 

e essência) é levado para uma nave maior que os encaminhará às civilizações 

intraterrenas ou extraterrestres que já os aguardam. Em naves como essa os 

seres recebem o cuidado necessário, harmonizam-se com ambientes sutis e 

podem ter seu despertar espiritual facilitado. São intramarinhas, 

intraterrenas ou extraterrestres, e freqüentemente chamadas de naves-

laboratório. 

Quando é necessário adaptações no código genético para o in-gresso 

em mundos suprafísicos, os indivíduos têm o acompanhamento de 

Hierarquias ligadas aos Jardineiros do Espaço ou vão diretamente às suas 

naves. Ali, dependendo do destino do ser, seus corpos materiais e sutis são 

restaurados, ele é instruído sobre leis cósmicas, sobre a vida intemporal e 

eterna, e recebe órgãos que lhe permitirão sobreviver na nova morada. 

Os que possuem vínculos cármicos com o planeta e não podem ir para 

outros mundos são colocados em um estado de adormecimento, de 

suspensão das funções vitais, e ficam aguardando o momento em que 

voltarão à Terra para prosseguir seu desenvolvimento. 

                                                      

 8 Alma-grupo.  Núcleo existente no nível das almas, formado pela energia interna de seres 

que evoluem em reinos infra-humanos. Intermedeia os impulsos enviados ao plano mate-rial pelas 

mônadas que fazem experiências nesses reinos. Vide A CRIAÇÃO (Nos Caminhos da Energia), do 

mesmo autor, Editora Pensamento. 

 9 Senhor dos Elementos.  Consciência que rege os elementos formadores dos univer-sos e 

dos seus planos de consciência. Coordena o trabalho das energias e do conjunto de partí-culas de 

vida que caracterizam a vibração de cada nível de existência. É uma elevada entidade ligada ao 

reino elemental, reino que fornece a substância para compor esses níveis. Vide O NASCIMENTO 

DA HUMANIDADE FUTURA, do mesmo autor, Editora Pensamento. 
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Há muitos modos de um ser desaparecer ou aparecer no mundo 

material; a morte e o nascimento físicos são o mais primário deles, mas 

praticamente o único que esta humanidade conhece. Isso é assim por-que a 

humanidade não buscou caminhos sutis durante a evolução e ade-mais 

perpetua erros. Pode-se citar como exemplo o uso da energia atô-mica, 

retomado não por falta de advertências, mas por uma espécie de rebeldia 

contra a vida. Sabe-se que quando os experimentos com radio-atividade para 

a construção da bomba atômica estavam sendo realiza-dos sob rigoroso 

sigilo, as pessoas implicadas foram alertadas a deixar de lado o projeto. Um 

dos alertas foi transmitido por um ser misterioso, que procurou o 

secretário10 de um dos cientistas, comentou pormeno-res do que estava 

sendo feito, dos riscos envolvidos, e solicitou a sus-pensão do programa. 

Mencionou nesse encontro o elemento radioativo plutônio, que só seria 

descoberto cinco anos depois. Mesmo assim, e a despeito de inúmeros 

outros avisos, as pesquisas prosseguiram, bom-bas atômicas dizimaram 

milhões de vidas e continuam sendo ameaça para todas as nações. 

Alguns dos que colaboraram no referido projeto tinham consciên-cia 

de que não era a primeira vez que a energia nuclear seria usada na Terra, e 

sabiam de suas prováveis conseqüências destruidoras. O físico 

Oppenheimer, considerado responsável pelo projeto, ao ser indagado se era 

a primeira vez que algo desse tipo havia sido feito, respondeu que, nos 

tempos modernos, sim. Em outra ocasião, quando interpelado com a mesma 

pergunta, citou versos do Mahabharata, obra clássica in-diana escrita há 

quase 3.000 anos, e ressaltou a semelhança daquele trecho da epopéia com 

os efeitos da radiação atômica. 

Diante de fatos como esses, que fazem parte da história desta hu-

manidade, os desaparecimentos podem deixar de ser encarados como 

tragédia, e passar a ser reconhecidos como oportunidades de ingresso em 

esferas de vida onde incongruências como essas não existem. 

                                                      

10 Trata-se do contato realizado em junho de 1937, quando Jacques Bergier, secretário do 

físico André Helbronner, recebeu de um estranho informações das quais apenas a alta cú-pula 

militar e científica dos Estados Unidos dispunha, no meio de outras que nem mesmo ela conhecia. 
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Que relação há entre a força de gravidade e contatos inter-

dimensionais? Na ausência de gravidade o homem se deixa penetrar 

mais facilmente pelas energias dos mundos supra-físicos? 

A força gravitacional que mantém seres e objetos em equilíbrio sobre 

a face da Terra, força à qual se atribui a manutenção da ordem cósmica e a 

definição da trajetória dos corpos celestes, foi a base em que a ciência da 

física se desenvolveu.  

Isaac Newton, no século 17, em carta a um estudioso da época, 

menciona a conclusão à que tinha chegado, de que a gravidade podia ser 

descrita, mas não explicada. Segundo a ciência moderna, todavia, o mundo 

material tem em si uma espécie de força centrípeta que atua sobre todas as 

suas partículas. Pode-se facilmente deduzir, a partir daí, que o egoísmo e o 

autocentramento são características intrínsecas dos seres humanos 

polarizados no mundo concreto. 

Se a força de gravidade traz esse estímulo ao autocentramento, 

necessário para que as formas se mantenham coesas, que transforma-ções 

seriam então favorecidas em regiões onde ela não existe? Que des-cobertas e 

realizações estariam acessíveis nos locais onde o poder ine-rente à matéria é 

em parte neutralizado? Que outros aspectos da Ener-gia Única poderiam 

revelar-se e tocar a consciência no espaço interpla-netário?  

É evidente que uma condição ímpar de aproximação às realida-des 

supra-humanas e suprafísicas surge quando a gravidade é suprimi-da. 

Grande parte dos astronautas que pelas vias hoje utilizadas na tec-nologia 

terrestre estiveram no espaço sideral posteriormente se interes-sou por 

ensinamentos espirituais. Por outro lado, místicos como Teresa de Ávila 

levitavam quando em êxtase, ou seja, ao interagir com ener-gias potentes, 

estas permeavam até mesmo suas células materiais e neu-tralizavam nelas o 

efeito do campo gravitacional planetário. A matéria pode obedecer, 

portanto, a leis supranaturais. Se os homens se abrem ao que é de fato a 

base do equilíbrio, à origem da vida, não precisam permanecer centrados 

em si próprios. 
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Em PORTAS DO COSMOS 11, as Hierarquias dizem: “A lei de atra-

ção que mantém os corpos coesos responderá a outras vibrações, de forma que 

a força de ligação hoje existente entre as partículas materiais terá me-nor 

intensidade. Estareis mais amadurecidos internamente, e isso se refleti-rá nos 

níveis físicos ”. 

Os desaparecimentos de pessoas em terra firme dão-se pelo mesmo 

processo dos ocorridos nos mares e nos céus do Tri-ângulo das 

Bermudas? Como é esse processo? 

A mesma lei de desmaterialização e de traslado de seres e partí-culas 

do mundo concreto para esferas de vida invisíveis atua em todos esses 

casos; é uma lei universal que se aplica a qualquer circunstância, independe 

de parâmetros geográficos.  

Alguns yogues autênticos, que nunca procuraram publicidade, ti-

nham controle sobre essa lei e por isso podiam manifestar-se em dois locais 

ao mesmo tempo. Padre Pio de Pietrelcina também tinha o dom da 

bilocação, prestando com ele serviço a inúmeros indivíduos. 

Segundo o livro A CRIAÇÃO 11, os traslados dão-se em três fases. 

Transcrevemos, a seguir, os dados publicados lá. 

 Fase 1: Controle sobre as forças dos corpos resgatáveis do ser. 

 Fase 2: Dissolução dos nódulos de conflito e elevação da vibração 

desses corpos ao máximo possível. 

 Fase 3: Efetivação do traslado, muitas vezes para uma base inter-

mediária, onde os corpos serão tratados e equilibrados para serem 

encaminhados ao destino estabelecido. 

Quando o traslado não inclui os corpos materiais do ser, mas se dá no 

nível em que habita o corpo de luz (terceiro subnível do nível físico cósmico) 

ou no nível monádico (segundo subnível do nível físico cósmi-co)12, as fases 

                                                      
11 Do mesmo autor, Editora Pensamento. 

12 Vide figura na página 71. 
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são:  

 Fase 1: Estimulação do núcleo monádico, preparando-o para libe-rar-se 

dos corpos materiais. 

 Fase 2: Dinamização da essência dos corpos materiais e incorpora-ção de 

uma síntese positiva deles na periferia do corpo monádico ou do corpo 

de luz, conforme o caso. 

 Fase 3: Efetivação do traslado. 

As mônadas são trasladadas em grupos compostos por afinidade 

energética e por vínculos pretéritos que determinaram essa profunda relação. 

Esses vínculos consolidaram-se em resposta a conjunturas cós-micas 

formadas, muitas vezes, antes da entrada da mônada no reino humano; 

portanto, simplesmente com base na vida externa de um ser não se pode 

perceber a que grupo resgatável ele pertence. Hoje, a vida na superfície da 

Terra reflete muito pouco da realidade dos níveis inter-nos. 

Se observarmos com neutralidade e abertura os fatos aparente-mente 

inexplicáveis e extraordinários notaremos que têm origem em leis acessíveis 

aos que se elevam além da vida humana e material. As fronteiras do espaço-

tempo podem ser transpostas pelas energias onis-cientes, onipresentes e 

intemporais que estão latentes no interior dos homens. Alguns já começam a 

despertar para isso. Assim, enigmas dei-xarão de existir e novos campos de 

desenvolvimentos emergirão, dan-do prosseguimento à escalada rumo ao 

Infinito. 
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Chaves intraterrenas 

A que se deve o despertar da polaridade feminina do planeta e que 

conseqüências pode trazer a esta civilização? 

O despertar de uma ou de outra polaridade não está ligado a fa-tores 

políticos, econômicos ou sociais, mas a diferentes freqüências vi-bratórias 

com que a entidade planetária deve estabelecer sintonia. A in-fluência da 

polaridade ativa transcende as leis materiais e estende-se por toda a órbita 

terrestre, independentemente dos fatos que ocorrem na superfície. 

Até 8.8.88, predominaram na Terra traços masculinos, positivos. A 

partir dessa data, a energia regente do planeta passou a expressar seu lado 

feminino, suas qualidades receptivas e de sutilização. Um dos aspectos 

importantes da evolução dos seres humanos, aspecto que vem sendo então 

estimulado, é o desenvolvimento do consciente direito. O circuito 

energético dos chacras corresponde à expressão da polaridade masculina 

planetária e permanecer sob suas leis não é, pois, a meta dos que 

acompanham o ritmo evolutivo que hoje se imprime na vida da Terra. 

No passado, as civilizações e os centros intraterrenos concentra-vam-

se, em sua maioria, no Hemisfério Norte e eram coordenados a partir de 

Shamballa 1. Atualmente, coordenados de Miz Tli Tlan, ativam o Cone Sul, 

                                                      

 1 Shamballa.  O maior centro energético ativo no ciclo planetário que se findou em 8.8.88. 

Shamballa passará um longo período sem se manifestar. As energias, os seres e as enti-dades que a 

ele pertenciam trasladaram-se para os centros intraterrenos que permaneceram ativos, ou para os 

que agora despertaram. Sua atividade foi substituída pela do centro Miz Tli Tlan, que na presente 

etapa conduz os destinos da humanidade e de todos os seres e partículas existentes na Terra. Miz 
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respondem à energia feminina que inicia seu ciclo de mani-festação e 

expressam-se como Espelhos de Luz.  

A energia feminina, por sua natureza, induz o ser ao recolhimen-to. 

Não tem como traço fundamental o impulso à exteriorização, mas sim a 

ação interior. Por isso, a interação com os centros intraterrenos e com os 

mundos internos do cosmos será nesta etapa grandemente faci-litada. 

Vale lembrar que as polaridades estão presentes em todo o uni-verso 

manifestado, seja no macrocosmo, seja no microcosmo. Portan-to, 

independentemente do tipo de corpo utilizado por um ser no mun-do 

material concreto, ele possui em seu âmago os dois pólos da energia, e pode 

exprimir as qualidades sublimes de ambos a serviço do propósi-to superior 

da evolução. Ademais, quando se diz que uma polaridade planetária 

despertou ou entrou em atividade, isso se refere à regência de um ciclo 

planetário determinado e às características dos processos evolutivos nesse 

ciclo. Na verdade, em diferentes gradações as duas polaridades estão 

sempre atuantes, conduzindo os seres e a vida à uni-ficação em níveis que 

transcendem os opostos. 

Por quais transformações precisa um ser humano passar pa-ra 

adaptar-se à vida no interior da Terra? 

Se nos abrirmos para perceber como é uma vida superior, tere-mos 

elementos para reconhecer quais são essas transformações. 

As civilizações intraterrenas obedecem ao Plano Evolutivo num grau 

de perfeição que a humanidade de superfície desconhece, e um dos fatores 

que contribui para isso é a ausência do livre-arbítrio. Seus membros 

aderiram por completo à trajetória ascendente e têm inteira disponibilidade 

para realizar o que for necessário à elevação dos esta-dos de consciência em 

todo o Cosmos. 

                                                                                                                             
Tli Tlan representa a polaridade feminina do planeta, ao passo que Shamballa representou a 

masculina. 
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Na humanidade de superfície, no mundo material, essa adesão é 

mínima e quase inexistente. Vê-se hoje, mais que no passado, violações das 

leis básicas da existência. É de certo modo injustificável, por exem-plo, a 

fabricação de produtos como cigarros, bebidas alcoólicas, drogas e outros, 

que reconhecidamente deterioram a qualidade de vida. Sua distribuição e 

consumo é apenas um dos muitos indicadores do grau de ignorância na qual 

essa humanidade está imersa. Em síntese: realiza-ções muito primárias não 

foram ainda incorporadas em sua atitude pe-rante a vida e longe está de 

compreender o valor de elevá-la e preservá-la. Põe assim toda a Terra em 

risco e fica impedida de aproximar-se de mundos que se encontram sob a 

regência de leis mais sutis. 

A transcendência do livre-arbítrio e a adesão ao Plano Evolutivo são 

fundamentais para o homem penetrar o mundo intraterreno. Esse passo 

desencadeia uma série de transformações, pois um ser que abdi-ca do livre-

arbítrio é imediatamente atraído a um estado de impessoali-dade; suas 

preferências e limitações, sua tendência de levar em conta os próprios 

interesses, deixam de existir. Estará doado à realização de um propósito 

maior e portanto poderá compartilhar da vida em civilizações avançadas. 

Outro fator importante para que isso seja realizado é a sutilização dos 

corpos e do ser como um todo. As civilizações intraterrenas vivem também 

em níveis materiais, embora mais sutis que os da superfície da Terra. Os 

pensamentos densos, a preocupação com acúmulo de bens e as 

idiossincrasias do ego terão de ser transcendidos para que um novo estado 

vibratório se instale na consciência terrestre. A partir de então, por atração 

interna uma ligação se formará, e espontaneamente os se-res da superfície 

serão conduzidos ao contato com esses mundos inter-nos. Haverá uma 

afinidade de vibrações, uma meta comum, um estado energético similar. 

Sendo uma lei superior, a condição energética de um ser, fá-lo 

compartilhar, no eterno presente, de tudo o que lhe corresponda; ele está 

ligado a todos os universos onde aquela condição exista. Participa, pois, 

efetivamente, do que se passa nos mais diversos pontos do cosmos. 

Para uma interação efetiva com o mundo intraterreno é necessá-rio, 

portanto, similaridade de vibração, mas isso não se consegue ape-nas com o 

empenho humano. Na verdade, o aspecto material da vida é apenas reflexo 

do que transcorre nos planos internos. Assim, embora estabelecer certos 

ritmos diários, evitar determinados alimentos, procu-rar o equilíbrio e ter 



Livro: OS OCEANOS TÊM OUVIDOS, de Trigueirinho  -  22/10/20 

Atualização da página 40, para segunda edição 

152 

   

   

em consideração o bem geral sejam atitudes neces-sárias à elevação do ser, 

não são suficientes. Embora organizar a vida segundo padrões superiores 

seja fundamental para o controle das for-ças retrógradas existentes na 

maioria dos corpos humanos, não se po-de esperar que por si mesmos 

promovam a requerida transformação. É preciso ter em conta que as 

disciplinas formais são apenas parte de um amplo processo regido pelos 

núcleos internos do ser e pelas Hierarquias que o instruem. Há sempre algo 

imponderável e inesperado, trazido pela Graça 2; ela redime, cura e 

apresenta oportunidades de serviço e evolução imprevisíveis.  

Há algo a fazer para que um contato com essas civilizações fique 

gravado na consciência? 

De diferentes maneiras e com diferentes graus de clareza, o regis-tro 

desses contatos sempre fica impresso na consciência. Ainda que de modo 

não-formulável, o indivíduo percebe ter vivido “algo” distinto do 

relacionamento com o mundo físico que o cerca. Enfim, no seu ser fica 

gravada a essência do que experimentou. Em algum momento da evo-lução, 

na mesma encarnação ou em outra, chega ao seu eu consciente a informação 

sobre aquilo e ele logo o reconhece. 

O interesse por esses assuntos demonstra que o ser já comungou da 

vida sutil em certo grau. Mesmo que não tenha lembrança disso e em vários 

aspectos pareça-lhe abstrato, o que viveu permite-lhe aceitar o 

aparentemente desconhecido. Aos poucos sua abertura se amplia, e o 

cérebro e a mente concreta, em geral arredios, vão sendo trabalha-dos para 

alcançar planos onde poderão penetrar com lucidez essa vida sutil.  

Diante disso, contudo, é preciso lembrar que em qualquer fase do 

caminho evolutivo cabe o desapego até pelo que se passa nos mun-dos 

invisíveis, cabe a renúncia à curiosidade. Segundo Paulo de Tarso, não 

                                                      

 2 Graça.  Manifestação concentrada de uma energia superior na vida e na consciência de 

um ser ou de um grupo. Acarreta transformações radicais, evolutivas, em todos os níveis em que se 

expressa, e a partir dessas transformações os seres são conduzidos pela via ascensio-nal.  



Livro: OS OCEANOS TÊM OUVIDOS  -  22/10/20 

153 

   

   

convém saber mais do que aquilo que convém saber. 

Poderia dizer algo mais sobre os níveis de consciência em que se 

desenvolvem essas civilizações e sobre o acesso a eles? 

Há na Terra várias civilizações e inúmeros núcleos intraterrenos, 

polarizados em diferentes níveis. Não se pode especificar um campo de 

desenvolvimento determinado para todos eles. Erks, por exemplo, é uma 

civilização que irradia para a Terra e para a humanidade a energia 

espiritual. No plano espiritual os seres têm como meio de expressão o corpo 

de luz; portanto, para se ter um relacionamento direto com Erks é preciso 

um corpo de luz formado até certo grau. 

Miz Tli Tlan, por sua vez, atua basicamente no nível divino. O ní-vel 

divino é superior ao monádico. A fim de nele penetrar, as mônadas devem 

ter despertado para sua existência cósmica, ou seja, devem ter reconhecido 

sua indestrutibilidade e sua meta evolutiva. 

Na verdade, essas civilizações sutis existem em vários níveis simul-

taneamente. Têm o próprio plano de focalização, que dá a nota-chave de sua 

energia no que se refere ao contato com a humanidade, mas pro-jetam-se 

também em planos inferiores, assim como um ser evoluído en-carnado pode 

estar polarizado na vida cósmica e exprimir-se na vida material. Nesse caso, 

mesmo estando em corpo físico, o que esse ser ir-radia é uma qualidade 

cósmica, supra-humana.  

Interações podem ocorrer em vários níveis. Alguém pode procu-rar 

esse ser evoluído para resolver assuntos humanos e dele receber um 

impulso que certamente lhe será de ajuda, interação que se dará em um 

plano muito aquém daquele no qual o ser se mantém focaliza-do; por outro 

lado, pode-se estar com ele tendo como base esse seu pla-no de polarização. 

No primeiro caso, a atuação da energia fica um pou-co limitada ao âmbito 

pessoal do indivíduo ainda preso a si mesmo; no segundo, seus reflexos são 

mais amplos e impessoais. 

Analogamente, um indivíduo pode interagir com Erks no plano 

mental — onde esse centro também existe —, e receber a irradiação da 
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energia ali projetada. Essa energia vai trabalhá-lo profundamente, mas isso 

não significa que tenha participado da existência de Erks ou contri-buído em 

sua obra. A consciência humana pode deixar-se permear por essa irradiação 

e ir-se elevando até que, enfocada no corpo de luz, pe-netre mais 

diretamente no plano de polarização de Erks. Torna-se então seu 

colaborador efetivo.  

Portanto, contatar a energia de uma civilização interna e conviver 

com ela são fatos distintos. O relacionamento com as civilizações intra-

terrenas é sempre impessoal, pois elas integram a rede por meio da qual a 

Hierarquia planetária atua. Só quando o ser está pronto tal relaciona-mento 

se estabelece, pois não se pode penetrar uma esfera de vida na qual a 

própria energia não é necessária.  

Há um equilíbrio perfeito no universo, e quanto mais sutil o nível de 

existência, de maneira mais precisa esse equilíbrio se expressa. Com base 

nele é prevista a conjuntura mais adequada para que vibrações superiores 

ancorem no ser. Assim, as oportunidades que lhe são apre-sentadas estão 

sempre sob controle de um mecanismo apurado. 

Hoje, está em ato uma transformação na rede etérica dos seres 

humanos, bem como na do planeta, e isso trará reflexos profundos ao 

relacionamento com as Irmandades cósmicas. Uma energia transcenden-te 

está-se aproximando dos planos materiais; sob seu estímulo os ho-mens 

poderão ter maior consciência de sua realidade monádica e aní-mica, bem 

como atuar com mais liberdade nos grupos e escolas inter-nas. 

O homem está sendo conduzido a uma integração com a vida in-

visível, e sua entrega ao desconhecido é uma chave para que o novo se 

instale com suavidade e sem conflitos. Há seres libertos cuidando de cada 

detalhe dessa transição; nada caminha à deriva, como muitas ve-zes se pode 

pensar. Os que têm consciência desses fatos sabem que ali-mentar 

incertezas e dúvidas é uma atitude dispersiva, pois estas desa-parecem 

quando o encontro com a vida real se consuma.  

Esse encontro independe de fatores transitórios. Não é a riqueza, nem 

a influência econômica, nem os atributos físicos ou mentais que abrem as 

portas dos mundos internos. A chave é a pureza da luz irra-diada pelo 

núcleo do ser, pureza que mais se revela à medida que ele se eleva do 

material para o imaterial. 
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Quais são as diferenças básicas entre a vida intraterrena e o que os 

seres humanos experienciam no intervalo entre encar-nações? O fato 

de estar vivendo em um corpo material ou fora dele influi na 

possibilidade de ingresso da consciência nessas civilizações? 

Como o homem ainda se impressiona muito com fatos externos, não 

percebe que estar encarnado ou desencarnado não é o que define o estado de 

consciência de um ser. Existe, por exemplo, um conjunto imenso de 

indivíduos desencarnados cuja vibração os impossibilita de alcançar níveis 

de existência elevados e os mantém próximos ao primi-tivismo de algumas 

espécies animais. Por outro lado, alguns seres en-carnados já tiveram 

contato com mundos bastante elevados.  

Se essas informações fossem mais difundidas, evitariam-se certos 

enganos. Práticas em que as pessoas invocam a presença de seres de-

sencarnados por considerá-los mais sábios, e em que tomam como ins-

trutores almas de grau evolutivo igual ou inferior ao seu, poderiam dei-xar 

de existir. Se um cego guiar outro, ambos cairão. O fato de se estar 

encarnado ou desencarnado não indica sabedoria, e o relacionamento com 

as civilizações intraterrenas independe dessa circunstância. 

É útil saber que se é sempre acompanhado em todos os níveis da 

existência por consciências avançadas. Do mesmo modo que a expres-são 

material do homem é nada mais que uma pequena fração de sua totalidade, o 

universo material e tangível é uma mínima parte da Vida. Nessa grande 

Vida, o número de seres polarizados em planos elevados é bem maior que o 

dos identificados com a existência concreta. Obser-va-se na civilização da 

superfície da Terra o oposto do padrão expresso no restante do cosmos. 

Os seres evoluídos, habitantes de outros mundos, têm como um dos 

fundamentos de sua vida o serviço. Deslocam-se pelo cosmos, diri-gindo-se 

para onde sua energia seja mais necessária. Curam, instruem, purificam, 

elevam, desanuviam e fortalecem espiritualmente os que es-tão em etapas 

que eles já superaram. Estimulam a realização do Plano Evolutivo.  

Alguns desses seres se reúnem, formando o que se pode chamar de 

Entidade Cósmica. Uma delas, presente na Terra nestes tempos, é o 

Conselho Alfa e Ômega. Há membros desse Conselho que encarnam nesta 
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época, usando, para isso, a lei da transmutação 3. Após cumprir suas tarefas 

no mundo concreto retornam aos planos internos, em geral também por 

meio da transmutação. 

                                                      

 3 Lei da transmutação.  Lei de ampla ação; entre outros processos, rege o do ingres-so, no 

mundo material, de consciências que já transcenderam a lei do nascimento e a lei da morte física, 

facultando-lhes assumir os corpos materiais cedidos por uma mônada até então encarnada. Essa lei 

será bastante utilizada no ciclo vindouro da Terra. Vide SINAIS DE CON-TATO, do mesmo autor, 

Editora Pensamento.  
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Expansões internas 

Quais as expansões internas mais urgentes para imbuirmo-nos do 

sentido evolutivo de certas situações inusitadas, co-mo por exemplo, 

estar em um planeta à beira de um colapso material?  

São as que advém no caminho espiritual, via que conduz o ho-mem à 

vida de serviço e ao contato com mundos superiores. No livro A 

CRIAÇÃO 1, encontram-se algumas chaves básicas para propiciá-las. Foram 

enumeradas as qualidades que servem de base para essas expan-sões, bem 

como apontadas as portas pelas quais as forças involutivas têm acesso à 

consciência e procuram bloqueá-las. As qualidades são as seguintes: 

 Fé 

 É uma virtude que permite superar obstáculos mentais. Mesmo que a 

princípio não pareça, a fé é um suporte de grande importância para o 

aprofundamento espiritual do indivíduo: deve estar presen-te desde os 

primeiros passos e o acompanhar até o final da trajetó-ria cósmica. 

Revela-se gradualmente, e é um dos requisitos básicos para que a 

realidade interna se apresente à consciência. 

 Compaixão 

 É uma qualidade impulsionada pela mônada. Surge como fruto da união 

da vontade superior com o amor impessoal, possibilitando ao ser nada 

querer para si e doar-se inteiro à superação dos obs-táculos que tolhem 

                                                      

 1 Do mesmo autor, Editora Pensamento. 
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a fluência da Vida neste universo. 

 Renúncia 

 Só quando o indivíduo se dispõe a penetrar a essência da renúncia e se 

desapega do mundo material, pode compartilhar da abundân-cia e da 

providência divinas. Muitas vezes foi lembrado que mãos cheias não 

podem receber o maná enviado dos céus, e que o mis-tério da plenitude, 

como realização em níveis divinos e também como abundância material, 

só poderá desvelar-se ao homem quan-do ele renunciar a “viver com os 

porcos”, como fez o filho pródi-go, na parábola de Cristo. 

 Retidão de caráter 

 A vida externa deve corroborar as inclinações internas do ser e não 

degradá-las; deve espelhá-las cristalinamente pela pureza de conduta. 

Apenas quando ele puder exprimir uma vida liberta das ilusões 

materiais e firmada na verdade, compartilhará dos segredos da Criação. 

Enquanto a falsidade e o engano encontrarem abrigo em sua 

consciência, a verdade não poderá nela instalar-se. 

 Entrega e auto-esquecimento 

 Se eles são o prumo da construção interna do ser, esta será ergui-da 

com segurança e em consonância com o propósito espiritual e divino do 

seu eu profundo. A ansiedade é então substituída por uma tranqüila 

paciência e por uma consciente visão dos ciclos a serem cumpridos. O 

destino do ser funde-se nos seus passos; seus rumos são os que a 

sabedoria interna lhe indica. Ao deixar de co-locar-se como centro da 

vida, pode aproximar-se da verdadeira Fonte da Criação. 

 Impessoalidade e impassibilidade 

 Essas qualidades devem encontrar abertura para progressivamen-te 

instalarem-se no ser. Desabrocham quando estão nele presentes a 

entrega e o auto-esquecimento, que criam condições para que estados de 

consciência sublimes se desvelem e o conduzam à neu-tralidade. 

Em paralelo ao desenvolvimento dessas qualidades superiores, é preciso 

fechar as principais portas por onde as forças involutivas pene-tram a 

consciência, que são: 
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 Desejo de evoluir e de servir tendo em vista algum benefício, mes-mo 

que aparentemente inofensivo ou positivo.  

 Ilusão de saber o que melhor lhe convém. 

 Autocomiseração. 

Para isso é fundamental deslocar a consciência do ser para o não-ser, 

das formas concretas para a existência abstrata, do apego para a li-berdade, 

da ilusão para o Real; é fundamental romper as cadeias que nos prendem à 

matéria e transcender as fontes de sofrimento (todas elas têm raízes na 

ilusão do eu). Portanto, faz parte dessas expansões a transcendência do 

querer e o cultivo de um inabalável estado de sere-nidade. 

Qual o papel dos que conhecem a situação real do planeta Terra?  

Um indivíduo que de fato se conscientiza da situação em que o 

planeta se encontra é levado a rever sua vida, valores, metas e propósi-tos. 

Inicia, então, a busca de padrões de conduta superiores, a procura de uma 

existência em harmonia com o todo. 

Embora muitas vezes possa querer lutar contra o caos e as forças que 

o geram, constatará que o atrito e o fogo fricativo tendem a criar maior 

desarmonia. Verá, por isso, a necessidade de agir com base em leis e 

vibrações superiores. Descobrirá, a partir daí, o poder do fogo solar e do 

fogo cósmico presente em si mesmo e em todo o universo. Reconhecerá as 

leis da evolução supra-humana e colaborará com o traslado de sua própria 

energia do plano humano para o espiritual. 

No decorrer desse processo, que requer certo tempo e também 

perseverança, a consciência grupal, característica da alma, começa a 

aproximar-se do indivíduo e ele é atraído para junto de outros com os quais 

possa cumprir etapas de evolução e serviço. A energia gerada num grupo 

assim formado é maior que a soma da que provém de cada um dos seus 

integrantes. Portanto, um grupo autêntico é mais que mera reu-nião de 

indivíduos. Para existir efetivamente é preciso haver uma meta impessoal 

comum e ter-lhe sido confiada uma tarefa evolutiva. Dessa maneira, a 

interação dos seus membros potencializa os aspectos positi-vos de todo o 
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conjunto e é canal para fluírem impulsos de grande rele-vância na 

transformação da vida planetária. 

Na superfície da Terra inteira há necessidade de auxílio à transfor-

mação. Como os níveis materiais, dentre todos, são os mais refratários a 

mudanças, observa-se que a ajuda provoca menos conflitos e só é efi-caz 

quando provém do Alto. Às vezes pessoas bem-intencionadas, mas que não 

chegaram a certas etapas de amadurecimento em sua vida in-terior, tentam 

em vão promover movimentos com metas altruístas. Sem uma base 

espiritual firme e consolidada, contudo, sem uma clara liga-ção com a 

Hierarquia, prevalecem o transitório e o efêmero, e a Obra não se pode 

consumar. 

Há opções concretas a serem feitas para colaborar com es-sas 

transformações? 

Há decisões que, tomadas no silêncio do ser, impulsionam-no em sua 

ascese e sintonizam-no com leis espirituais. Tornam-se possíveis quando as 

metas da vida interior são reconhecidas pelo eu consciente e inspiram-no a 

seguir o destino designado pelo seu núcleo profundo. Não necessitam ser 

anunciadas ao mundo; fazem parte de um processo dinâmico, no qual, à 

medida que se caminha, são confirmadas. São ver-dadeiros votos internos 

diretamente ligados às iniciações, pois contri-buem para o clareamento da 

meta a ser atingida. Toda abertura ao que há de evolutivo no universo ajuda 

a fortalecê-las. 

Segundo a lei espiritual, a cada atitude retrógrada o ser deixa de 

avançar em seu percurso cósmico. A todo instante há uma escolha a ser feita 

entre o evolutivo e o involutivo. Enquanto o indivíduo dá gua-rida a seu 

livre-arbítrio e se mantém no âmbito de leis materiais e huma-nas, terá de 

contar com o próprio discernimento. Mas uma vez que o li-vre-arbítrio é 

transcendido, ou seja, quando a vontade monádica passa a prevalecer sobre 

as idéias e os desejos pessoais, o indivíduo pode ter uma intuição ou receber 

um sinal sobre o rumo que deve tomar. Além disso, uma sabedoria maior 

ajusta os fatos de sua vida externa de for-ma que uma situação de nível 

energético mais elevado faz-se possível. Tanto nas fases em que o 
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discernimento humano tem de ser usado so-zinho como prova para o eu 

consciente, quanto naquelas em que sinali-zações são trazidas claramente 

por níveis internos, o cultivo de uma se-rena vigilância muito auxilia o ser. 

Tenha-se presente, contudo, que as opções a serem feitas variam de 

indivíduo para indivíduo. Dependem do que há a ser transcendido, 

desenvolvido ou aprofundado. Não podemos, de maneira generaliza-da, 

dizer o que precisa ser feito para se colaborar nas transformações 

planetárias, mas podemos estar cientes de que as energias transmuta-doras 

que hoje permeiam a Terra podem penetrar o ser e, se ele o per-mitir, elevar 

suas vibrações a qualquer instante. 

Nesta época, em que o mundo terrestre passa por convulsões e se 

prepara para purificações intensas, é preciso estar firmemente unido à vida 

do espírito, que é onisciência, onipresença e liberdade. Para es-sa união, 

esse puro amor, são necessárias entrega ardente e dedicação plena à 

Consciência Única, origem e destino de todas as coisas. 

Outras informações vos serão transmitidas. 

Mas ainda não é a hora. 

Do livro 

A VOZ DE AMHAJ 
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EPÍLOGO 

A supremacia do espírito sobre as esferas mate-riais 

existe como potencial, mas necessita ser des-pertada, 

ativada, dinamizada. Vós, que cruzastes a ponte da 

dúvida e que podeis caminhar com fir-meza, não 

retardeis vossos passos. O novo alvore-cer espera 

por aqueles que possam ser portadores da sua luz. 

Do livro 

A VOZ DE AMHAJ 
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Aspectos da obra 

VINTE MIL LÉGUAS SUBMARINAS
1, 

de Júlio Verne 

Resumo 2 

Meados do século 19. Estranhos fatos começam a acontecer com os 

navios que trafegam pelos mares do globo: são levados a pique ou 

parcialmente destruídos por um enorme objeto que se desloca com ra-pidez 

e emite luminosidade desconhecida. Pensou-se que poderia ser um animal, 

um narval imenso, vindo das profundezas dos oceanos, e decidiu-se dar 

cabo dele para por fim aos sucessivos acidentes. 

É organizada uma viagem com essa finalidade, para qual são con-

vidados um eminente professor de biologia marinha, Sr. Aronnax (que vai 

acompanhado de seu fiel secretário, Conseil) e o melhor arpoador do 

mundo, Ned Land. Apesar do entusiasmo que inflama a tripulação no início 

da viagem, transcorrem três meses de busca infrutífera, ao fim dos quais, 

quando a fragata já se prepara para retornar ao porto de origem, é 

encontrado o monstro almejado: um animal imenso! Pelo res-piradouro 

lança jatos de água e vapor a 40 metros de altura; a cauda, violentamente 

                                                      

 1 Livraria Bertrand (Lisboa) / Editora Paulo Azevedo (Brasil), Oitava edição.  

 Editora Matos Peixoto, S. A. (Brasil), Primeira edição. 

 2 Este resumo não pretende substituir a leitura da obra propriamente dita, mas apenas 

fornecer um roteiro básico para estudo. 
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agitada, provoca um ruído considerável, que se ouve a distância. 

Tem início o duelo com o monstro. Atiram nele, tentam arpoá-lo, 

porém, este parece brincar com a fragata: vence-a em velocidade e des-treza 

— e assim prossegue durante duas noites e um dia, até que a acer-ta em 

cheio, lhe quebra a hélice e o leme, deixa-a à deriva. No choque, o professor 

é lançado ao mar e seu criado salta para socorrê-lo.  

Após horas de nado e muito cansaço, encontram-se com o arpoa-dor 

que, tendo também caído no mar, se refugiara sobre o lombo do “monstro” 

que agora bóia calmamente. Fica, porém, provado que não é um narval 

gigante, como a princípio imaginavam, mas um engenho construído por 

mãos humanas. 

Depois de algum tempo de viagem sobre o casco daquela estra-nha 

embarcação, na qual tiveram de se agarrar para não se verem de novo 

perdidos no oceano, os três são recolhidos por sua tripulação e colocados 

numa sala escura, como prisioneiros. O capitão entra em con-tato com os 

náufragos, e decide acolhê-los, dando-lhes liberdade de transitar no interior 

da embarcação — que é um submarino — mas não de voltar à civilização. 

Tem início assim uma inusitada aventura pelos mares. O Capitão 

Nemo — homem de temperamento firme e forte determinação — ape-sar de 

cordial mantém em torno de si uma atmosfera de sigilo e reser-va. 

Demonstra ter compaixão para com a dor dos oprimidos e ao mes-mo tempo 

ódio contra os opressores. Comunica-se com a tripulação por um idioma 

desconhecido e ininteligível para os três prisioneiros. Ele mesmo projetara e 

construíra aquele avançado veículo, o submarino Nautilus, movido por um 

tipo especial de eletricidade, obtida da mistu-ra de sódio (extraído da água 

do mar) com mercúrio. 

A viagem tem início no Mar do Japão e prossegue pelo chamado Rio 

Negro, a corrente marítima Kuro Siwo. O professor e seu fiel assis-tente 

estão deslumbrados com as maravilhas submarinas que vão encon-trando, 

mas o arpoador não pensa em outra coisa senão fugir.  

Pelos amplos visores daquela embarcação flora e fauna dos ocea-nos 

podiam ser observadas e estudadas em seu próprio elemento. Na-vios 

naufragados, descansando no fundo dos mares, são também vistos pelos 

viajantes, perplexos ante tantas novidades inusitadas. Além disso, certo dia, 

vestidos de roupas especiais e levando consigo suprimento individual de ar, 



Livro: OS OCEANOS TÊM OUVIDOS  -  22/10/20 

167 

   

   

lâmpadas e espingardas, o professor, seu assistente, o Capitão e um homem 

da tripulação caminham pelo fundo do mar, e penetram uma mata 

submarina para uma interessante caçada. 

No perigoso Estreito de Torres, enquanto navegava à superfície, o 

submarino encalha. Aguarda alguns dias até a maré subir e liberá-lo. Nesse 

período, os três “hóspedes” do Nautilus passeiam pela ilha vizi-nha, 

pertencente à Nova Guiné, onde o arpoador pode saciar sua ânsia por 

“alimentos da terra”. Acabam por despertar a atenção de nativos selvagens, 

que então os atacam. Mas o submarino, protegido pela ele-tricidade, nada 

tem a temer. No horário previsto, libera-se e prossegue viagem. 

Tempos após, as três personagens são compulsoriamente levadas a se 

recolher e a dormir a custa de soníferos, pois iria ocorrer algo que não 

poderiam presenciar. O que se passa naquela noite só seria desve-lado mais 

tarde. No dia seguinte, acompanham parte da tripulação nu-ma caminhada 

por uma belíssima floresta de coral, no fundo do mar. Um dos membros da 

tripulação havia morrido num acidente, e é ali en-terrado. 

Nas costas do Ceilão, presenciam a busca de pérolas; nessa oca-sião, 

para salvar a vida de um pescador, o Capitão luta corpo a corpo com um 

enorme tubarão, do qual só se libera com a ajuda do arpoa-dor Ned Land.  

Seguindo viagem, penetram no Mar Vermelho. Depois, por um canal 

natural que existiria sob o Suez, passam diretamente para o Me-diterrâneo.  

Na costa da Grécia, o Capitão entrega a um mergulhador da re-gião, 

seu conhecido, um pequeno baú carregado de ouro. Aquele ouro era 

recolhido pelos tripulantes do Nautilus de antigos galeões naufraga-dos e 

encaminhado por intermédio daquele mergulhador para a terra, a fim de ser 

usado na libertação de povos oprimidos. 

O arpoador, prisioneiro do Nautilus, prossegue pensando apenas em 

satisfazer sua glutonaria e em fugir. O professor e seu assistente, to-davia, 

deixam-se inebriar pelas maravilhas do oceano. Ainda assim, jun-tos 

organizam uma fuga, que se frusta antes mesmo de ser tentada. 

Mais adiante, o professor é convidado pelo Capitão Nemo para um 

passeio noturno pelo fundo do Oceano Atlântico. Dirigem-se a um vulcão 

em atividade, cuja luminosidade revela ao professor as ruínas da Atlântida, 

continente que submergira em passado remoto e, segun-do a narrativa, seus 

vértices mais altos — a ilha da Madeira, a dos Aço-res, as ilhas Canárias e 
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as do Cabo Verde — ainda estão a descoberto 3. 

Prosseguindo viagem, o Nautilus penetra um vulcão extinto, de onde 

o Capitão obtém hulha, matéria por meio da qual extrai o sódio da água do 

mar para a geração de sua potente eletricidade. 

Chegam ao Mar dos Sargaços, e depois alcançam a profundidade de 

mais de 14 mil metros. Seguem, então, em direção ao Pólo Sul. Pas-sam por 

baixo de uma extensa capa de gelo até que, no centro da An-tártida, 

encontram mar aberto, com ilhas, animais marinhos e miríades de pássaros. 

Ao retornar, ficam aprisionados entre blocos de gelo, o que exige 

trabalho extenuante de todos. Com a ajuda de picaretas e a perícia do 

Capitão, conseguem escapar após terem estado prestes a morrer asfixia-dos. 

Avançam pelas águas do Oceano Atlântico, ladeando o continen-te 

sul-americano. Atingem a foz do Amazonas, passam o Golfo do Mé-xico e, 

nas águas das Antilhas, são atacados por imensos calmares (pol-vos). Têm, 

então, de subir à tona d’água, e com machados exterminar aqueles atacantes 

monstruosos. Um dos homens da tripulação morre no combate, o que deixa 

a todos muito sensibilizados. Na luta, o Capi-tão salva a vida do arpoador 

Ned Land. 

Após esse incidente, navegam ao acaso durante dez dias. Seguem, 

então, para o Norte, percorrendo a Corrente do Golfo (Gulf Stream). À 

altura de Long Island, a certa distância de Nova Iorque — região previs-ta 

por Ned Land como favorável para fuga —, estando à superfície do mar, o 

submarino é envolto por forte tempestade, acompanhada de fu-racão. O 

Capitão faz-se amarrar à plataforma para resistir às vagas po-tentes que se 

quebravam. O professor, faz o mesmo. Nemo parece sor-ver forças daquele 

intrépido vendaval. Que misteriosa personalidade aquela, incompreensível 

mesmo para a aguda mente do sábio Aronnax! 

Prosseguem rumo ao Norte. O clima no submarino estava depri-

                                                      

 3 “Sendo a missão do filósofo grego Platão instruir mais como moralista, do que como 

geógrafo, etnólogo ou historiador, reuniu ele a história da Atlântida, que abrangia vários mi-lhões 

de anos, em um só acontecimento, que localizou numa ilha relativamente pequena. [...] Mas o 

relato de Platão, conquanto alterado em seu contexto geral, tem o selo da verdade.” Tre-cho de A 

DOUTRINA SECRETA, Volume 6º (O Simbolismo Arcaico das Religiões do Mundo e da Ciência), 

páginas 330 - 331, H. P. Blavatsky, Editora Pensamento. 
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mente. Os três prisioneiros pedem liberdade ao Capitão, que secamen-te a 

nega. Visitam os restos do navio O Vingador, no fundo do mar. Pou-co 

depois, o Nautilus é avistado por um navio de guerra, que de imedia-to o 

ataca. A esta altura, os governos e a marinha já sabem que não é um 

monstro, mas sim um submarino a causa de as embarcações serem levadas a 

pique.  

Ódio e vingança emanam do capitão do Nautilus e seus coman-dados 

que, com total controle da situação, atacam o navio e assassinam toda a sua 

tripulação. Os três prisioneiros assistem ao massacre e des-cobrem assim 

mais um dos segredos do Capitão Nemo. Organizam no-va tentativa de fuga. 

A atmosfera no submarino é sobremaneira tensa. O Capitão vive aguda 

crise.  

No momento da fuga, a bordo da pequena lancha presa à carca-ça do 

Nautilus, vêem o submarino ser puxado pelo potente vórtice do maesltrom 

— o umbigo do oceano, redemoinho do qual nunca pôde sair navio algum. O 

submarino havia sido levado até ali por seu Capitão, involuntária ou talvez 

voluntariamente, e descrevia uma espiral cujo raio ia diminuindo. A 

pequena lancha, ainda presa a ele, era arrastada numa velocidade 

vertiginosa. De repente, os parafusos se soltam e ela é lançada, com as três 

personagens, no turbilhão das águas. 

Foram depois recolhidas por um pescador norueguês. Não sabem 

como escaparam e tampouco o que se passou com o Nautilus, com sua 

tripulação, com o misterioso Capitão Nemo. É com as seguintes pala-vras 

que o professor Aronnax encerra sua narrativa: “Portanto, à per-gunta feita 

pelo Eclesiastes 4: “ ‘Quem pôde jamais sondar as profundezas do abismo? ’, 

dois, entre todos os homens, têm o direito de responder agora — o Capitão 

Nemo e eu”. 

                                                      

 4 Um dos livros da Bíblia. 
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As personagens5 

Para efeito deste estudo, podemos considerar cinco as persona-gens 

principais: 

 Nemo 

 Projetista, construtor e capitão do Nautilus, o submarino. 

Homem incomparável, de profundo conhecimento, coragem e 

intrepidez. Revela benevolência pelos fracos, e ódio por 

opressores. Afastara-se definitivamente da civilização: “os que 

entram no Nautilus nunca mais retornam à terra”, diz ele. Sua 

vontade reina absoluta em seu domínio; a tripulação lhe é fiel. 

Comunica-se com ela em um idioma estranho. Detém segredos 

de uma potente modalidade de energia elétrica, obtida da 

combinação do sódio com o mercúrio. “Como o mercúrio nunca 

se gasta, e apenas o sódio se consome, tenho aí o mar para mo 

fornecer”, diz ao professor, porém sem re-velar-lhe maiores 

detalhes. Não lhe desvela seu passado, e em silêncio sofre com 

amargura, devido à pesada carga de ressentimentos que traz 

consigo. Personalidade de extremos, é capaz de arriscar a vida 

para salvar um semelhante e tam-bém de levar navios a pique, 

com toda a tripulação. Possui grande controle sobre as próprias 

reações.  

 Aronnax 

 Francês, eminente professor de biologia marinha, é tido co-mo 

dos maiores especialistas nesse ramo. Sua condição de 

pesquisador, estudioso e amante das maravilhas da Natureza faz 

com que seja bem-considerado pelo Capitão Nemo. Seu 

raciocínio é claro, mas deixa-se envolver por situações — se-ja 

pelo entusiasmo, seja pelo desânimo. É querido de seus 

                                                      

 5 Cabe ressaltar que não estamos aqui fazendo uma análise lingüística ou literária da obra, 

mas procurando compreender alguns dos seus aspectos esotéricos e ocultos. 
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companheiros e por eles respeitado. É dele a descrição de toda a 

história. 

 Conseil 

 Flamengo, fiel secretário do professor Aronnax. Não aban-dona 

jamais seu amo, servindo-lhe devotadamente em toda e qualquer 

circunstância. Suas características são: não ter von-tade própria, 

mas seguir à risca as escolhas e determinações do professor; ser 

exímio executante de rotinas, mas não pos-suir conhecimento. 

De modo geral, não se envolve com os fatos, mas acolhe de bom 

grado tudo o que a vida lhe traz. 

 Ned Land 

 Canadense, tido como o rei dos arpoadores. Possui boa ín-dole, 

mas deixa-se dominar por emoções e apetites. Seu in-teresse está 

voltado para a caça, para a alimentação e para o retorno à cidade 

natal. Pensa, sem cessar, em fugir do sub-marino. Seus 

argumentos e sua insistência várias vezes pre-ponderam sobre a 

vontade do professor e seu secretário.  

 Nautilus 

 Submarino potente, movido por uma eletricidade especial, possui 

formato cilíndrico (com 60 metros de comprimento por 8 de 

diâmetro) e está várias décadas à frente da tecnolo-gia do seu 

tempo. É uma extensão do próprio ser do Capitão Nemo; sua 

fortaleza e capacidade cativa a todos os que nele ingressam. É o 

local onde a maior parte da trama se desen-volve. 

 Os oceanos 

 Profícuos em maravilhas e mistérios, guardam segredos do 

passado, do presente e do futuro da vida na Terra. É o reino no 

qual o Capitão Nemo e sua tripulação vivem, e do qual extraem 

toda a sua subsistência. 
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Ângulos psicológicos e esotéricos 

Nas cinco personagens citadas acima, temos a totalidade do ser em 

evolução: 

O professor Aronnax simboliza a mente que já atingiu certo ama-

durecimento. É capaz de raciocínio claro, lógico, e detém muito conhe-

cimento. Em raros momentos deixa-se ainda levar pelos argumentos e 

demandas da natureza vital e sensitiva, personificados na figura de Ned 

Land, o arpoador. 

A natureza física é representada por Conseil, servil criado do pro-

fessor. Conseil mantém seus hábitos independentemente da situação externa 

em que se encontre. É exímio classificador dos espécimes da Natureza, mas 

o faz de maneira mecânica, pois, não possui verdadeiro conhecimento do 

assunto. De modo análogo exprime-se a consciência física do homem: por 

ritmos, hábitos, padrões determinados e total ren-dição aos ditames da 

mente.  

Quando esses três aspectos — o mental, o vital e o físico — se unem, 

deparam-se com o núcleo que lhes será o intermediário no con-tato com 

energias profundas. 

O Capitão Nemo simboliza esse núcleo, a personalidade integra-da, já 

com relativo contato com o mundo das almas. Demonstra ter con-trole 

admirável sobre suas reações, embora às vezes seja dominado por impulsos 

do passado. Tem magnetismo e poder para reunir segui-dores e manifestar 

seus desígnios; seus dons podem gerar tanto obras momentosas e evolutivas, 

quanto provocar danos e destruição. A tripu-lação que o segue fielmente e 

com a qual fala “um idioma desconheci-do” simboliza as forças da 

personalidade já dominadas e alinhadas a um mesmo propósito. 

O submarino Nautilus representa um prolongamento do corpo da 

alma, o ovo áurico dos ocultistas — “é o repositório dos poderes bons e 

maus do homem que, com sua vontade, ou antes, com seu pensamen-to, 

admite ou rechaça essas potencialidades que, uma vez acolhidas, lo-go se 

transformam em poderes ativos” 6. Com o Nautilus, Nemo pene-tra 

profundezas insondavéis, mas intencionalmente causa a morte de muitos 

                                                      

 6 A DOUTRINA SECRETA, Volume 6º (Objeto dos Mistérios e Prática da Filosofia Ocul-

ta), página 135, H. P. Blavatsky, Editora Pensamento. 
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seres humanos. Há momentos que o submarino simboliza tam-bém uma 

idéia fixa que a personalidade traz consigo. 

Enquanto a civilização representa o lado externo da vida, o ocea-no 

representa os seus níveis internos. Nele o ser a caminho da integra-ção, com 

todos os seus corpos, viaja. Desses níveis internos — o incons-ciente, não só 

individual, mas planetário — Nemo (a personalidade in-tegrada) extraí sua 

subsistência e uma eletricidade “que o mundo ainda não conheceu”. Essa 

eletricidade, que anima o Nautilus, simboliza a for-ça de vida do espírito. 

Nessa fase da evolução, é com a mente (o professor Aronnax) que a 

personalidade integrada (Nemo) trava maior relacionamento; po-rém, 

acolhe de bom grado a natureza submissa de Conseil (a consciên-cia física). 

Já com Ned Land (a natureza vital), surgem atritos. 

Cabe ainda ressaltar que esses três aspectos do ser — a natureza 

física, a vital e a mental — tornam-se prisioneiros da personalidade in-

tegrada, ou seja, esta os pode conduzir para onde bem entender, mes-mo 

contra a vontade deles.  

Natureza emocional

(Ned Land)

Natureza física

(Conseil)

Natureza mental

(Professor Aronnax)

O inconsciente profundo,

os níveis internos de existência

(Oceano)

O ovo áurico

(Nautilus)

A personalidade integrada

(Capitão Nemo)  
O ovo áurico 

(Nautilus) 
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Mas a história é clara ao apontar os perigos que encerram esse 

caminho. Nemo não estava ainda livre do passado, apesar de o preten-der. 

Tinha intenção de romper com a “vida da civilização”, mas manti-nha-se 

preso a ela por ressentimentos e rancores. A narrativa mostra, pois, a 

necessidade absoluta da purificação do ser, e da sua entrega com-pleta ao 

supremo poder do universo, o Deus Onipotente, como Nemo invoca nos 

momentos finais de sua crise. É preciso que a personalidade renuncie às 

suas capacidades e ao seu aparente poder para verdadeira-mente penetrar os 

mistérios do Grande Oceano, e não apenas vislum-brar sua existência. 

Quando Nemo se rende ao Deus Onipotente, e pede o fim de to-da 

aquela situação, ele e o submarino são absorvidos por um grande vórtice do 

oceano. Assim ocorre com a personalidade integrada que, quando 

definitivamente se entrega a um poder maior, a alma vivificada pelo espírito 

é por ele absorvida e deixa de existir como tal. 

Para os níveis externos do ser essa absorção parece uma destrui-ção e 

um fim, mas, inexplicavelmente, vêem-se salvos, livres, preenchi-dos por 

uma energia que antes desconheciam; e é a mente que guarda registrados os 

tesouros dessa experiência: “Quem pôde jamais sondar as profundezas do 

abismo?’, dois, entre todos os homens, têm o direito de responder agora — o 

Capitão Nemo e eu” — diz, no final, o professor Aronnax. 

Observações adicionais 

Notam-se ainda algumas correlações que poderão ter desdobra-

mentos futuros no mundo interno do leitor. Transcrevemos a seguir um 

significativo diálogo entre o Capitão Nemo e o professor Aronnax: 

“Vou responder à sua pergunta — tornou o Capitão. Em primei-ro 

lugar devo dizer-lhe que no fundo do mar existem minas de zinco, de ferro, 

de prata e de ouro, cuja exploração seria decerto praticável. Mas eu não faço 

uso desses metais da terra e só ao mar tenho ido buscar os meios de produzir 

a minha eletricidade. 

— Ao mar? 
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— [...] O senhor professor conhece perfeitamente a composição da 

água do mar. Em mil gramas encontram-se noventa e seis centési-mos e meio 

de água, dois centésimos e quase dois terços de cloreto de sódio; além disso, 

encontram-se também, em pequena quantidade, clo-retos de magnésio e 

potássio, brometo de magnésio, sulfato de magné-sio, e sulfato e carbonato 

de cálcio. Já vê, pois, que o cloreto de sódio entra numa proporção 

importante. Ora, é exatamente esse sódio que eu extraio da água do mar e 

com o qual componho meus elementos. 

— Com sódio? 

— Sim, senhor, com sódio, que, misturado ao mercúrio, forma uma 

amálgama própria [...]. Ora, o mercúrio nunca se gasta e, portanto, como é só 

o sódio que se consome, aí tenho o mar para mo fornecer.” 

O mercúrio é o argento-vivo 7 dos alquimistas; um dos elementos 

filosóficos e um dos princípios universais — assim como o sal (sódio) e o 

enxofre. O mercúrio é o intermediador dos pólos opostos nas práticas 

alquímicas. 

O enxofre, sulfur (em latim), representa o elemento ardente ou a alma 

da natureza; está ligado ao Sol. Como o Capitão Nemo extraía a hulha do 

interior de um vulcão extinto para obtenção do sódio, o enxo-fre está 

indiretamente presente na fabricação da sua potente eletricida-de.  

O sódio, o mais leve do metais, representa aqui o arcabouço ma-terial 

dado ao homem no início de sua manifestação concreta. Um ar-cabouço 

que, quando amalgamado pelo poder do argento-vivo, produz energia 

admirável. 

A propósito dessa modalidade de energia, disse o Capitão Nemo ao 

professor Aronnax:  

“Há um agente poderoso, obediente, rápido, fácil, que se amol-da a 

todos os usos e que reina como senhor absoluto a bordo do meu navio. É ele 

que faz tudo. Alumia-me, aquece-me, é a alma dos meus aparelhos 

mecânicos. Esse agente é a eletricidade.”  

                                                      

 7 Argento-vivo.  Designação fundamentada na coloração prateada e mobilidade desse 

metal. 
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Quantas revelações, à luz da intuição, podem emergir dessas pou-cas 

linhas! 

E o diálogo prossegue: 

“— Todavia, [retrucou o professor] o Capitão dispõe de uma ex-trema 

rapidez de movimentos que não se combina com a força da ele-tricidade, cuja 

ação dinâmica se tem mostrado até hoje limitadíssima, produzindo 

pequeníssimas forças. 

— A minha eletricidade, senhor professor, [respondeu Nemo] não é a 

eletricidade de toda a gente, e a esse respeito há de permitir-me que não lhe 

diga mais nada.” 

O que é conhecido como eletricidade e amplamente utilizado no 

mundo atual é um aspecto do fogo fricativo. Há, porém, outras formas de 

eletricidade, mais sutis e potentes, que não são geradas pelo movi-mento, 

mas decorrem do encadeamento geométrico de estruturas ener-géticas. Esse 

encadeamento está ligado à interação do fogo solar (ou fogo elétrico) com o 

fogo fricativo e possibilita o contato com certas leis regentes da 

manifestação. 

Essas leis, bem como o fogo solar e eletricidades mais potentes são 

reveladas ao homem quando ele ergue determinados véus da cons-ciência. A 

vida planetária como um todo prepara-se para erguê-los, mas isso não se 

consumará até a purificação global. 
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Nota final 

Profundo trabalho vem sendo realizado para ameni-zar 

os impactos da mudança magnética e vibratória no pla-neta, já 

próxima, e para colaborar em certas operações em âmbito 

planetário; nele, o Triângulo das Bermudas e os de-mais 

integrantes da rede magnética planetária, bem como a vida sutil 

dos oceanos, têm importante atuação. Segundo afirma a 

Hierarquia, esse triângulo “controlará as áreas re-servadas, 

durante os acontecimentos que virão. Controlará também as 

forças das marés e os movimentos telúricos que podem 

originar-se no fundo dos oceanos. A onda expansi-va desses 

movimentos será guiada aos locais onde todo ves-tígio de 

crueldade, corrupção e desmoronamento moral te-nha estendido 

suas garras. Esses lugares terminarão como poeira e cinzas, e 

também os vulcões entrarão em erupção, queimando toda 

partícula de iniqüidade. Os que se conside-ravam poderosos 

sentirão grande tristeza nesses momentos, e terão oportunidade 

de ver dissolvido o próprio véu de ilusões”. 

Que não se tenha apreensão pelo futuro, mas que se 

conheça a situação real da Terra. Por isso, nunca será de-mais 

trazer elementos que auxiliem o ser humano a assumir sua 

tarefa no processo evolutivo planetário. Muitas vezes, é preciso 

tocar a mesma tecla, reiterada e ritmicamente, para que 

desperte, expresse harmonia e sintonize com níveis de pureza e 

cristalinidade onde a alma e núcleos mais internos claramente 

atuam. 
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