


Vigília 
é um estado de maior conexão 
com os níveis superiores, estado em que 
nem mesmo uma catástrofe nos abala. 
Imersos nele, participamos da vida 
e dos acontecimentos com sincera 
entrega aos desígnios divinos, 
sem que se alterem nossa atividade 
e nossos sentimentos. 

Isso não significa indiferença, 
mas estar alerta e pronto 
para as mudanças nesta etapa da 
presente civilização. 

A alegria é componente do estado 
de vigília. Sem ela, todo esforça é vão. 
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"O MUNDO HOJE ENCONTRA-SE 
NOS ESTERTORES DA AGONIA." 

Alice A. Bailey 

` NÃO HÁ NECESSIDADE DE PREOCUPAR-SE. 
CADA INICIADO DEVE APRENDER A ELEVAR-SE 
ACIMA DA CONSCIÊNCIA DO CORPO. 
NÃO SE SENTIRÁ ATINGIDO POR MORTE ALGUMA. 
O PODER MAIOR ESTÁ ACIMA DOS INICIADOS 
E ESTES NÃO TÊM DE TER TEMOR ALGUM" 

Kirpal Singh Ji 





SUMÁRIO 

Ao leitor .......9 

PRIMEIRA PARTE 
Preparação interna para o contato 

Idéias iniciais .....17 
Ninguém é só .................................................................................... 31 
A necessidade do contato ............................................................ 45 
Etapas da busca do contato .........................................................  53 

SEGUNDA PARTE 
Retiro e vigília 

A evolução do trabalho interior .................................................. 63 
Consciência de retiro .....................................................................  79 
Expansões da consciência ............................................................ 89 
Do estado de retiro ao estado de vigília .................................... 99 

TERCEIRA PARTE 
Vida mais abundante 

Fidelidade ao processo interior ..................................................  109 
Harmonização .................................................................................  115 
Transcendendo as fronteiras terrestres ......................................  123 



Etapas da mudança .................................................................  129 
Atrações especiais ...................................................................  135 

APÊNDICE 
Entrevista com um ser inspirador .........................................  149 



AO LEITOR 

Três tipos de grupos estão sendo formados atualmen-
te para o trabalho espiritual na superfície do planeta. Podem 
surgir como uma manifestação entre pessoas que se reúnem 
pela primeira vez, ou como um desenvolvimento de grupos 
já existentes. São eles: 

— os grupos de Espelhos, 
— os grupos para a evacuação planetária, 
— os grupos de formação. 

Os dois primeiros destinam-se a receber e, eventualmen-
te, transmitir informações provenientes de fontes cósmicas 
ou intraterrenas. Tais grupos não são formados de maneira 
artificial, e os indivíduos que neles ingressam não o fazem 
a partir de uma decisão da própria personalidade. 

Até há pouco, os grupos de Espelhos, por exemplo, exis-
tiam apenas nas civilizações intraterrenas, e somente agora 
começam a surgir na superfície do planeta, no plano físico, 
sempre porém sob supervisão da Hierarquia. No passado, 
existiram nos mosteiros tibetanos, mas eram completamen- 
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te herméticos. Os membros dos grupos de Espelhos são in-
dicados por representantes de seres intraterrenos e extrater-
restres; de modo geral, não se dão a conhecer. Inspirados 
pelos próprios ESPELHOS dos centros intraterrenos de Miz 
Tli Tlan. Erks e Aurora, esses grupos têm sido compostos 
por seres em corpos físicos femininos, embora nos níveis mais 
internos haja também seres de polaridade masculina partici-
pando diretamente dos trabalhos. Alguns encontram-se, sob 
vários aspectos, em fase de aprendizagem. As informações 
que recebem e eventualmente transmitem passam sempre 
pelo filtro de um cuidadoso discernimento. Esses grupos de 
Espelhos foram mencionados principalmente no livro ïv1IZ 
TL  TLAN, Um Mundo que Desperta.*  

Os grupos do trabalho de ajuda à evacuação planetá-
ria também não são conhecidos publicamente. Muitos de 
seus membros não têm ainda consciência das funções que 
desempenharão no futuro, e por enquanto seu potencial po-
de estar sendo desenvolvido mais em níveis internos do que 
na vida de superfície. Não chegou o momento de suas fun-
ções se exteriorizarem, de suas tarefas se definirem, estejam 
elas ligadas ao traslado propriamente dito dos seres resgatá-
veis ou às adaptações que eles possam vir a necessitar. Há 
indivíduos que estão sendo preparados para assumir tais tra-
balhos, enquanto outros já se encontram prontos para isso. 
Estes últimos, por terem desenvolvido em si mesmos, pelo 
menos em certa medida, a qualidade de controle da palavra 
e do pensamento, têm contato direto com os comandos des-
sas operações. Não revelam, por motivos de segurança e por 
considerarem prematuro, detalhes sobre as funções e as ta-
refas que desempenham. 

* Do mesmo autor, Editora Pensamento, São Paulo, 1989.
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A devastação ambiental na superfície do planeta está 
longe de ser conhecida em suas verdadeiras proporções. Co-
mo foi mencionado em livros anteriores, despertaremos um 
dia com a notícia de que a radiação nuclear está nos arredo-
res, e de que se tornou fato irreversível. Os grupos de ajuda 
à evacuação planetária irão preparar os que serão traslada-
dos pelas espaçonaves. Na ocasião oportuna, deverão con-
duzir os resgatáveis para os locais de onde serão retirados 
pelas naves intraterrenas (naves que se deslocam rapidamen-
te pouco acima do solo ou sob os mares, conforme o caso) 
ou extraterrestres; deverão preparar ou preservar essas áreas 
da superfície do planeta, para que ali possam ser realizadas 
tais operações. Esse resgate dos seres que estão prontos pa-
ra vibrar em níveis mais sutis de consciência será efetuado, 
porém, não só por motivo de contaminação ambiental — que 
agora atinge proporções catastróficas em várias áreas da su-
perfície do planeta — mas também pela possibilidade de ma-
terializar-se, no plano físico, a guerra nuclear já existente 
nos níveis mentais da Terra. 

Finalmente, há os grupos encarregados do que chama-
mos de formação. A eles, principalmente, dirigimos este li-
vro, embora também possa ser de utilidade para os dois pri-
meiros. Esse trabalho de formação tem em vista a prepara-
ção para a vida futura. Constitui-se na purificação do indi-
víduo e no cultivo de sua capacidade intuitiva através do de-
senvolvimento do consciente direito. Quando a vida física 
tornar-se novamente possível na Terra após a purificação glo-
bal de sua superfície, essa capacidade intuitiva estará desen-
volvida. Assim, os grupos de formação não visam a reforma 
das normas de conduta atualmente vigentes na raça huma-
na, mas sim a estimulação de padrões totalmente novos, pa-
drões que já estão instalados nos planos internos ou subje-
tivos dos indivíduos que a eles se tornaram receptivos. 
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Grupos que se dedicam aos estudos, à meditação, à ora-
ção ou a trabalhos relativamente altruístas podem também 
evoluir para grupos de formação logo que seus membros te-
nham recebido o novo código genético, ou passem a se pre-
parar para isso. Nos ciclos futuros, o homem da superfície 
da Terra poderá participar das Leis espirituais superiores, 
tendo possibilidade de vivenciá-las no mundo físico, o que 
ainda não ocorre dadas as características básicas da presen-
te civilização. Uma vez purificados do desejo e das vibrações 
de maior densidade, seus corpos materiais poderão moldar-se 
a esse processo de formação, em nível de consciente direi-
to, ou seja, em nível de conhecimento interno e não de edu-
cação racional e cultural, como praticada até hoje. 

A fim de despertar grupos para essa formação espiri-
tual, dispusemo-nos a escrever este livro. Através dele, esse 
estímulo poderá ser mais difundido, sem se restringir a es-
tudos esotéricos comuns. Seu conteúdo nao se destina, por-
tanto, a cultivar tradições, a apoiar sincretismos, nem visa 
persuadir quem quer que seja; deve soar como uma confir-
marão aos que já têm, dentro de si, clareza sobre as realida-
des por ele apontadas. 

Quando Cristo, em corpo físico, disse que nao vinha 
negar a Lei Antiga, mas ampliá-la, sua linguagem era pouco 
compreendida pelos guardiões dos templos. De certa manei-
ra, isso também ocorre hoje, e os interesses criados em tor-
no das velhas estruturas fazem com que muitas mentes hu-
manas não se deixem permear pelo inusitado. 

A humanidade precisa elevar-se além da obscuridade 
que ainda rodeia a esfera terrestre, para que as vibrações que 
dela emanam possam mesclar-se com as de seres intergalá-
ticos de consciência mais ampla. Os grupos de formação tra- 
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balham para que, com a expansão da Sabedoria, e não com 
recursos secundários de ordem meramente intelectual, essa 
escura barreira seja dissolvida. 

A consciência de retiro e a consciência de vigília podem 
ser fundamentais para esse esclarecimento. 

TRIGUEIRINHO 
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PRIMEIRA PARTE 

Preparação Interna para o Contato 

"PARA SOBREVIVER A UMA GUERRA NUCLEAR.. . 
UM PADRÃO NOVO E POUCO FAMILIAR L NECES-
SÁRIO; PRECISA SER CRIADO, E BEM RAPIDAMEN-
TE. O TEMPO ESTÁ CORRENDO." 

Paul Brunton 





IDÉIAS INICIAIS 

Na superfície da Terra, o trabalho espiritual entra ago-
ra numa fase de aprofundamento, pois os que tinham de res-
ponder positivamente ao chamado das Leis Evolutivas já o fi-
zeram; de alguma forma, abriram-se interiormente para o flu-
xo das energias trazidas pelas novas Leis planetárias e pelos 
novos padrões de conduta. 

E tempo de os que buscam a harmonia com o Cosmos, 
e que estão abertos ao serviço desinteressado, dentro da Lei 
do Amor-Sabedoria, aperfeiçoarem o seu contato com os pla-
nos suprafísicos, com o próprio mundo intuitivo e espiritual. 
Assim, as indicações específicas a respeito da tarefa que te-
rão de assumir e dos passos que deverão dar poderão ser por 
eles claramente percebidas. 

A partir do momento em que a pessoa sabe o que deve fa-
zer e assume livremente o seu papel, ela se torna a responsável 
única pelo seu trabalho e engajamento no Plano Evolutivo. 

Linhas gerais para o comportamento já foram traçadas 
em nossos livros anteriores. Através do conhecimento e da 
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prática dos ensinamentos neles difundidos, o leitor tem, ho-
je, os elementos necessários para viver a fase critica da tran-
sição planetária, mantendo o equilíbrio e a harmonia em seus 
atos, sentimentos e pensamentos. Resta a ele saber de que 
modo poderá ser mais útil ao próximo. O presente livro irá 
ajudá-lo a dedicar-se ao trabalho interiorizado de aperfeiçoar 
o contato com o próprio Ser, o seu guia interno, que é fon-
te dessa orientação.

Cada um de nós tem o seu sistema subjetivo de ir ao 
encontro dos níveis superiores, embora possa não ter cons-
ciência dele. Este texto poderá servir de apoio na canaliza-
ção da nossa energia e da nossa busca para o interior, a fim 
de que possamos viver sem grandes esforços e sem conflitos 
o nosso próprio sistema de contato.

O trabalho da busca espiritual é baseado na pura fé. 
Enquanto nos dedicamos a estudos como este, estudos es-
sencialmente práticos porque procuram levar-nos para o pon-
to onde mais corretamente nos cabe concentrar as nossas 
energias de Serviço, Entidades de profundo amor universal 
estão em torno e dentro da Terra prontas para ajudar a hu-
manidade e o planeta na complexa transição pela qual estão 
passando. Como se sabe, tal transição consta de mudança 
de Leis, da substituição do código genético humano e da re-
tirada de milhões de seres da superfície da Terra, que foram 
considerados resgatáveis. Esses seres fizeram as suas escolhas 
e aguardam tais operações de evacuação planetária, através 
das quais passarão um período fora da esfera física do pla-
neta, para que este possa ser reordenado e recuperado por 
energias extraplanetárias e suprafísicas. Algumas informa-
ções básicas a respeito dessa operação-resgate foram dadas 
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em outros livros, tais como MIZ TLI TLAN, Um Mundo que 
Desperta; A QUINTA RAÇA e PADRÕES DE CONDUTA 
PARA A NOVA HUMANIDADE.* 

Trimestralmente, os planos para a evacuação planetá-
ria são revistos e atualizados em seus pormenores entre os 
grupos da Confederação Intergalática que se encontram a 
serviço na Terra, e entre os Conselhos existentes nos centros 
intraterrenos de Miz Tli Tlan (Andes peruanos), Erks (Cór-
doba, Argentina) e Aurora (Salto, Uruguai). Esses três gran-
des centros, que se ramificam e se intercomunicam em to-
dos os níveis de consciência, formam um só trabalho filia-
do à Confederação Intergalática. Outros centros intraterre-
nos poderão estar também empenhados nesse serviço de aju-
da à superfície da Terra e à sua população, mas se mantêm 
ocultos, sem dar notícias de suas operações. As transmissões 
de ensinamentos são reguladas por decisões que vêm dos pla-
nos suprafísicos, nos quais a realidade é vista sem véus; ca-
da autoconvocado do planeta recebe a parte que lhe cabe 
da instrução ou da informação básica, sem que para isso se-
ja necessária qualquer organização formal na superfície da 
Terra. Os indivíduos que têm a mesma tarefa se reconhe-
cem uns aos outros e podem ser levados a se encontrar 
quando necessário. Num trabalho desse nível não há a pos-
sibilidade de formação de seitas ou de agremiações, sob pe-
na de ficar contaminado com os vícios terrestres de super-
fície, inerentes à matéria humana tridimensional. 

O Plano Evolutivo é, em grande parte, conhecido pe-
los membros da Hierarquia Planetária e de outras Hierarquias 
que se encontram a serviço aqui, trabalhando em conjunto. 
Detalhes a respeito serão revelados, no momento oportuno, 

* Do mesmo autor, Editora Pensamento, São Paulo, 1989.
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aos indivíduos que podem ser úteis nesta época de caos, mas 
isso é feito a partir de necessidades reais, e não para satisfa-
zer curiosidades ou por mero hábito de fornecer notícias. 
Além do mais, como as forças involutivas estão ativas na su-
perfície da Terra, por terem encontrado entre os homens 
que a habitam milhões de canais pelos quais podem se ex-
pressar, as informações advindas dos níveis superiores são 
sempre transmitidas com controle e cautela. 

Cada ser encarnado dispõe de um tipo de veículo físi-
co, emocional e mental para trabalhar o seu aprofundamen-
to, cada um está num ponto evolutivo diferente, e os graus 
de compreensão não são iguais. Assim sendo, essas indica-
ções podem sofrer alterações quanto a detalhes. São, porém, 
precisas nas linhas básicas que, por serem de utilidade para 
todos, devem ser observadas. Desse modo, haverá unidade 
na aura do grande grupo que se autoconvocou para viver es-
te momento planetário, bem como força disponível para o 
cumprimento de suas tarefas. 

Nessa conjuntura, iniciaremos o trabalho de aprofun-
damento rumo ao contato com as energias suprafísicas, ten-
do como principal ponto de referência o nosso interior, os 
níveis de consciência profundos do nosso próprio ser, onde 
poderemos contatar as Hierarquias e os Comandos das ope-
rações planetárias com os quais iremos eventualmente co-
laborar. 

A interiorização é para ser exercitada de forma a encon-
trar menor resistência nos veículos do indivíduo. O movi-
mento em direção à meta espiritual e interna precisa estar 
livre de fórmulas. Sugestões são dadas apenas a título de co-
laboração, para que eventualmente possam servir de escla-
recimento e estímulo ao autoconvocado. Trata-se, em pri- 
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meiro lugar, de ele reconhecer qual o seu método, e este lhe 
será o mais adequado. Que se valha, porém, das indicações 
que lhe serão dadas aqui, na medida de sua necessidade. O 
presente texto poderá ajudá-lo a criar em seu mundo sub-
jetivo uma atmosfera de amor verdadeiro pelo processo evo-
lutivo em geral, e estimulá-lo a dedicar-se a esse processo, 
independentemente de situações externas e de fatos concre-
tos que o cerquem, por mais densos que sejam. Em qualquer 
circunstância que ele se encontre, será capaz de praticar a 
sua interiorização, pois esse trabalho é simplesmente uma 
atitude de recolhimento, possível até quando os corpos da 
personalidade estão cumprindo outras e variadas tarefas. Tra-
ta-se, como está evidente, de cultivar e de confirmar essa ati-
tude interior sempre vigilante e voltada para o centro da cons-
ciência, centro que na verdade é o primeiro guia que encon-
tramos nessa Hierarquia de valores que está diante, dentro 
e acima de nós. 

Nem todos os indivíduos exercitam o seu aprofunda-
mento sozinhos. Embora seja um trabalho essencialmente 
individual e intransferível, grupos podem formar-se segun-
do essa meta única — pois "onde dois ou três estiverem reu-
nidos em Meu nome, ali estou Eu no meio deles", disse o 
Ser c'ue foi chamado de Jesus, e que hoje é também identi-
ficado no Cosmos como SAMANA ou SANANDA. Esse ser, 
como já foi informado anteriormente no livro A QUINTA 
RAÇA, está no comando geral das operações intergaláticas 
que ora se desenvolvem neste planeta. Trabalha em perfei-
ta harmonia com Ashtar Sheran, outro bem conhecido mem-
bro da Hierarquia. 

Trabalhos em grupo, nessa etapa de aprofundamento, 
acontecem quando todos os seus componentes estão na mes-
ma sintonia e quando entre eles não há mais discordâncias. 
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Já sabem que estão reunindo suas energias para que a interiori-
zação seja mais perfeita, e para que possam, eventualmente, 
tornar-se ainda mais úteis na fase atual. A idéia de formar um 
grupo (de trabalho interior e eventualmente também exterior) 
precisa estar baseada na intenção de servir ao próximo e ao 
mundo nestes momentos críticos, e não no desejo de receber 
ajuda e confirmar assim as tendências do ego humano. 

Um grupo é considerado homogêneo quando todos têm 
a mesma meta espiritual, a mesma compreensão do trabalho 
proposto e uma grande entrega ao próprio Ser Interior. Essa 
atitude grupal, uma vez aperfeiçoada, transforma cada in-
divíduo em instrumento útil para o Plano Evolutivo. 

Embora a pessoa participe de um grupo, seu trabalho 
individual, consigo mesma, jamais pode ser excluído. Preci-
sa estar livre de fórmulas rigidas, e as indicações externas 
devem ser meras sinalizações para que ela encontre o seu pró-
prio ritmo ou — como se diz em termos bem conhecidos —
a sua maneira de orar. Orar, neste caso, nada tem a ver com 
"pedir", mas significa a entrega de si aos níveis internos do 
próprio ser. 

Além de proporcionar mais força a cada indivíduo, o 
trabalho em grupo pode, inclusive no ambiente físico onde 
ele atua, abrir espaços para a fluência de energias imateriais. 
Cidades, nações ou o próprio planeta valem-se desses canais, 
verdadeiras ligações da superfície da Terra com a Luz e com 
o Amor das Hierarquias, as quais contam com esses instru-
mentos para introduzir nos planos densos a sua inspiração
e também, oportunamente, a sua energia de reconstrução.

Os autoconvocados, no presente momento, estão pre-
parados para esse trabalho de doação e de comunhão com 
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o centro da própria consciência. A partir desse nível, podem
reconhecer seus colaboradores e somar suas forças e ener-
gias com as deles. Portanto, as reuniões que realizam não
se destinam a fornecer notícias ou informações sobre tan-
tas coisas que possam interessar às personalidades — são reu-
niões-comunhão, são uma soma de propósitos, de energias
e de trabalho, para que os Seres que cuidam da Terra tenham
em cada um dos membros do grupo um elemento adaptá-
vel e útil nos momentos de caos pelos quais o planeta está
passando e que tendem a se ampliar. Toda e qualquer aju-
da que se possa dar é preciosa, para que a desarmonia reinan-
te seja amenizada, facilitando assim o trabalho das energias
positivas e construtivas.

Nesta etapa de aprofundamento, nos serão dados os 
elementos que precisamos para praticar interiorização bem 
à vontade e com a máxima segurança. Cada um de nós pre-
cisará ter a sua Fé confirmada e reforçada, pois é do mun-
do interior, através dessa Fé inabalável, que nos virão todos 
os recursos materiais, psicológicos e espirituais para atraves-
sarmos os próximos momentos do modo mais harmonioso 
e lúcido possível. 

Na busca do contato com o próprio centro interno, al-
guns perceberão claramente a presença das Hierarquias; ou-
tros captarão simplesmente, de modo direto, as instruções 
para si e para a ação prática que devem desempenhar. Co-
mo o destino dos resgatáveis não é padronizado, cada um 
poderá tomar um rumo diferente. E necessário levar em con-
ta que há níveis de consciência, planetas e espaçonaves de 
várias capacidades e com várias funções nesse grande Plano. 
Assim, não se deve alimentar expectativas, e a necessidade 
do desapego precisa ser reconfirmada. Cada um já terá tra-
balhado esse ponto em sua preparação para esses tempos. 
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Não existindo apegos e expectativas, a energia não se con-
gestiona no indivíduo. Desse modo, estando ele entregue às 
energias superiores dentro e fora do seu ser, o Plano, sendo 
perfeito, realiza-se dentro e fora dele sem nenhuma dificul-
dade. 

Sabendo-se, em princípio, que existe uma linha de ação 
e de vida para cada um, estabelecida há tempo pela sua MO-
nada* em harmonia com as Hierarquias a ela ligadas, nenhu-
ma preocupação deve haver a respeito. E necessário entre-
gar-se, saber ouvir e, na maioria dos casos, calar. Calar para 
a troca inútil de palavras, através das quais escoa uma ener-
gia preciosa; calar o senso critico, o julgamento impiedoso 
— porque a prática de julgar e de falar inutilmente enevoa 
os espaços sutis da mente, deixando-a sem capacidade para 
receber, elaborar e transmitir mensagens de Amor ou instru-
ções para uma ação construtiva, prática e objetiva. 

Como vimos, alguns terão tarefas na hora do traslado, 
outros as terão muito antes, logo que a situação se tornar 
hipercritica em certas áreas do planeta. Finalmente, quan-
do o caos se estabelecer, a presença do homem resgatável 
será importante para harmonizar o ambiente e os demais se-
res que estiverem em contato com a sua aura; tal trabalho, 
sendo interno em princípio, quando se exterioriza é, na maio-
ria dos casos, anônimo. O mito indiano segundo o qual "por 
onde o santo passava até os desertos floriam" serve para nós 
agora, embora o trabalho atual não seja exatamente o de nos 
tornarmos santos, pelo menos do modo como isso era nor-
malmente compreendido. Precisamos hoje reunir energias 
em torno do Ser Interior, para que dessa área de segurança 

* Núcleo de consciência que o homem tem nos níveis cósmicos. É o verda-
deiro e próprio indivíduo. 

24 



e de realidade suprafísica possam vir a força, a firmeza, a cla-
ra Luz e o grande Amor que serão tão necessários nos mo-
mentos que se aproximam. 

Há indivíduos que buscam esse contato interior silen-
ciosamente, sem que ninguém o perceba; outros têm neces-
sidade de manifestar sua atitude, mesmo que discretamen-
te. Não importa qual seja o temperamento da pessoa, a coi-
sa mais importante é ela estar entregue ao seu próprio Eu 
Interior e considerar-se unida com os seus companheiros de 
caminho. 

E inadequado, nesse trabalho de aprofundamento e união, 
que se façam comparações entre um indivíduo e outro. Ca-
da um é também produto do caminho que percorreu até ago-
ra através de milhões de anos de experiências variadas. Por-
tanto, comparações são inúteis e supérfluas, já que todos, 
sendo frutos da mesma Lei Criadora, têm uma única meta 
e, mais cedo ou mais tarde, a alcançarão. 

Quanto mais resguardado for o processo do indivíduo, 
melhor para ele e para o seu grupo de trabalho. A própria 
experiência, não coincidindo com a que os outros estão vi-
vendo, poderá confundi-los se eles estiverem num momen-
to de pouca firmeza. Além disso, se não necessitarem daque-
la informação, a partilha terá sido inútil, terá sido uma dis-
persão de energias e nada mais. Apresentar aos outros a pró-
pria experiência ou o próprio processo pode às vezes ser vá-
lido, mas, sendo quase sempre mera mistura de vibrações 
e de diferentes pontos de evolução, mais confunde do que 
ajuda; por outro lado, estar diante do semelhante reafirman-
do, internamente, a Luz que vive dentro de si e dentro de-
le é o melhor trabalho que se pode fazer nesta e em qualquer 
época. 
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Como a mente humana, na maioria dos casos, não é 
ainda educada, seria prudente deixar que os processos ínti-
mos de cada um permanecessem preservados. Os que escu-
tam, se não têm o hábito de trabalhar com o consciente di-
reito e com irradiação, podem emitir formas-pensamento 
de julgamentos, críticas ou conceitos para quem está falan-
do, provavelmente criando para ele, no plano mental, obs-
táculos ao caminho de transformação, que deveria ser o mais 
desimpedido possível. Ademais, a opinião de um outro que 
ainda não tem contato consciente com a sua Luz Interior 
é sempre uma opinião pessoal, que reflete a experiência que 
ele teve. E, na melhor das hipóteses, apenas uma opinião útil. 
Portanto, nesse campo, calar pode ser mais oportuno que 
falar — a menos que dizer algo torne-se uma necessidade real 
e um instrumento positivo de construção. 

A essa altura, a Lei do Silêncio deve ter sido trabalha-
da e assimilada pelo indivíduo que em vidas anteriores se trei-
nou a cumpri-la para que nestes momentos criticos ela pu-
desse implantar-se. O significado do silêncio, como se vê, 
abrange a ausência de críticas e de comentários mentais, con-
dição que se reflete na ação externa, levando o indivíduo 
a falar o necessário ou o que é de ajuda real para os outros. 

Enquanto não se sabe calar, não se pode ter a oportunida-
de de contato com realidades sutis, dado que todos os níveis da 
existência se intercomunicam, e que qualquer indiscrição que 
ocorra em um nível pode produzir desastres em vários outros. 
Deve-se ter consciência de que uma verdadeira informação só 
pode ser transmitida se é útil ao trabalho de quem a recebe, ou 
quando auxilia na construção da harmonia e do Amor. 

O indivíduo que adere ao trabalho de aprofundamen-
to deve ter o discernimento treinado para distinguir a impres- 
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são, a intuição, o sentimento ou a premonição, e saber se 
aquilo que veio é só para ele, para a sua própria informação, 
ou se é para ser transmitido. Mas seu discernimento não de-
ve parar aí. Em seguida, caso conclua que o assunto é para 
ser transmitido, precisará saber quando, de que forma, e pa-
ra quem fazê-lo. Sem que dele seja exigido grandes esforços, 
o discernimento lhe trará as soluções. Quando conta com
o discernimento, quando tem Fé que o melhor acontecerá,
e quando está atento ao que está falando, sentindo e pen-
sando, o que ele manifestar estará bem para aquele momen-
to. Saber discernir, portanto, é estar atento para o mundo
do consciente direito, mundo que não tem fórmulas fixas,
mas que indica a atitude correta a ser assumida diante de
toda e qualquer situação.

Nenhuma força externa desintegradora pode impedir 
que o indivíduo busque o próprio contato, a menos que ele 
o permita, a menos que se distraia com ela. Mesmo que te-
nha reações mais ou menos conscientes, mesmo que sofra
ataques dessas forças hostis, mesmo que as circunstâncias
cármicas que o cercam sejam desfavoráveis, nada disso pre-
cisa pesar no seu trabalho de aprofundamento, pois que es-
te é essencialmente secreto. Se o indivíduo já tem clareza
da própria meta espiritual, e se tem consciência da decisão
que tomou, nada de negativo pode prevalecer em seu caminho.

Grupos e indivíduos que trabalham o aprofundamen-
to cuidam da própria purificação, dado que a Lei que a re-
ge está em plena atividade na superfície do planeta Terra nos 
dias de hoje. Cuidar da purificação é ficar aberto e disponí-
vel para a ação dessa Lei superior. Ela traz a dissolução de 
todo e qualquer obstáculo à evolução e age, em certos ca-
sos, destrutivamente. Mas trata-se de uma destruição de ele-
mentos negativos ou recalcitrantes, trabalho que antecede 

27 



uma futura construção. Harmonizados com essa Lei pode-
rosa, aceitamos com naturalidade tudo o que nos vem, en-
carando esse trabalho como uma oportunidade de mudar-
mos pontos de vista e de transformarmos o nosso modo de 
agir. Por isso, se um indivíduo percebe que está sendo par-
ticularmente purificado, às vezes à custa de dores subjetivas 
ou físicas, não deve verter esse processo sobre o seu grupo 
de trabalho espiritual, pois, se assim o fizer, o estará confun-
dindo com um grupo terapêutico (que tem outras regras). A 
purificação é para ser reconhecida como elemento evolutivo e 
vivida em co-participação com o Plano Divino a ser cumprido. 
A força positiva do grupo poderá ser de ajuda na sua reso-
lução, sem que seja necessário introduzir sofrimentos par-
ticulares, individuais, no ritmo grupal. Um grupo de apro-
fundamento procura a harmonia a partir do nível imaterial 
da vida, onde nada de pessoal predomina. Adaptar-se a no-
vas realidades, eis a sua verdadeira tarefa. Um trabalho as-
sim não visa confirmar o mundo conhecido, mundo que já 
foi entregue, através da aspiração interior de cada um dos 
seus membros, à Lei da Purificação. 

~ * * 

Além da busca do contato com o mundo espiritual e 
da entrega à Lei da Purificação, um grupo de aprofundamen-
to deve cultivar a atitude de vigília,* o que significa estar 
atento para o que se apresente externa ou interiormente, 
ciente de que todos os acontecimentos trazem lições. Sig-
nifica estar assim vigilante e, ao mesmo tempo, aberto aos 

* No livro MIZ TLI TLAN, à página 47 da edição brasileira, foi dado um
significado específico à palavra vigília Ali, esse estado era visto do nível puramen-
te imaterial, como "inatividade cíclica", não sendo esta a acepção aqui adotada. 
No presente livro, no entanto, esse termo também não está sendo usado no sen-
tido estrito que lhe dão os dicionários, como se pode ver. 
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níveis superiores. Isso é o "orai e vigiai" exortado outrora 
por Paulo de Tarso, para nosso referencial. O estado de vi-
gília representa uma grande força, porque cria um canal po-
deroso para que a Luz e o Amor desçam das Hierarquias pa-
ra os níveis objetivos, para o mundo tridimensional onde a 
maioria dos homens está polarizada com a consciência. Tra-
balhos grupais ou individuais podem ser feitos, tendo em 
vista ajudar os que ainda têm dificuldades para se manter 
quietos, silenciosos e vigilantes. No decorrer desses trabalhos, 
muitos fatos interiores podem acontecer, pois cada indiví-
duo terá se oferecido, em silêncio, para que esses momen-
tos se processem livremente dentro e fora dele. 

~ * * 

O estudo é outro ponto importante na fase de aprofun-
damento. E o reconhecimento da Lei enunciada em um tex-
to, ou em alguma manifestação artística, filosófica ou prá-
tica. Assim, estudar, compreendido dessa forma, é procurar per-
ceber que Lei está sendo apresentada, para verificar em se-
guida, até que ponto a estamos praticando verdadeiramente. 

Conhecer uma Lei espiritual e não a seguir é permane-
cer numa postura meramente intelectual e mental, que tem 
pouca serventia no momento presente. O que se torna ne-
cessário agora é reconhecer as Leis e, se antes já as observá-
vamos, reconfirmar nossa integração a elas. 

O estudo é, pois, a nossa disposição a nos aproximar das 
Leis espirituais. planetárias, evolutivas, para que possamos per-
ceber de que modo estamos dentro delas, até que ponto agi-
mos em sintonia com elas. Essa disposição não inclui fana-
tismos, rigidez ou atitudes unilaterais, mas sim firmeza e pron-
tidão inabaláveis para seguir os movimentos internos do pró- 
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prio ser. Devemos levar em conta que tais movimentos na-
da mais são que um reflexo dessas Leis poderosas que criam 
os universos, os guiam, e conduzem à meta única que aos 
poucos conhecemos, isto é, à medida que aplicarmos em nos-
sa própria vida o quanto chegamos a captar das Leis. 

Como essas Leis são muito amplas, muito abrangentes, é 
também à medida que as praticamos que entrevemos novos 
aspectos da sua essência, os quais nos levam a evoluir, a entrar 
em níveis ainda mais sutis e perfeitos. As Leis vão se revelando 
pouco a pouco, mediante nossa abertura ao trabalho de entrega, 
de purificação e de vigília, ou seja, mediante nossa atenção 
amorosa e a prática do que tivermos conseguido apreender até 
aquele momento. 

Assim, as Leis são encontradas e compreendidas em diferen-
tes níveis evolutivos, e quando nos aprofundamos em sua aplica-
ção é que descobrimos novos aspectos de sua grande harmonia. 
São sempre simples e claras, mas é necessário que nossa consciên-
cia vá se alargando, se ampliando, para alcançarmos maior visão. 

Permanecer só nas leis terrestres, humanas e materiais é 
uma grande limitação nestas horas criticas que o planeta atraves-
sa. O encontro com Leis superiores, as Leis espirituais, as Leis 
divinas, é uma necessidade essencial hoje, pois a Terra, como 
parte do sistema solar e como futuro membro consciente da 
Confederação Intergalática, passará por um processo de eleva-
ção. Se não nos elevarmos, ou melhor, se não permitirmos que o 
Amor Cósmico onipresente nos eleve, deixaremos de compreen-
der a nova tarefa que a Terra tem a desempenhar no espaço, 
bem como o sentido de habitarmos sua superfície. Dessa com-
preensão virá a energia adequada e necessária para a nova fase da 
nossa vida, vida de contatos com vários níveis do Cosmos e de 
comunhão com mundos superiores. 
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NINGUÉM É SÓ 

Neste planeta não houve voluntários em número sufi-
ciente para colocar em marcha o Plano Evolutivo de união 
e cooperação com os reinos da natureza. Agora, os proble-
mas são insolúveis do ponto de vista racional, ainda que se 
procure resolvê-los com reuniões politicas e administrativas, 
em movimentos ecológicos e ambientalistas. 

O progresso tecnológico, como foi encarado, desviou 
o homem do verdadeiro e efetivo trabalho que ele tinha a
fazer, e hoje existe uma superpopulação despreparada para
viver as Leis Superiores, e que mal se acomoda às presentes
leis materiais da Terra. Em vez de cooperar com os reinos
naturais, a tecnologia viciou o homem em querer sempre
mais, sem que ele tivesse tempo sequer de pensar que estava,
na realidade, espoliando e desvitalizando o planeta que tem-
porariamente o hospeda.

A Terra precisa agora reencontrar o seu ritmo dentro 
de uma ordem que vem sendo reconhecida interiormente 
por todos os seres que aprofundam o próprio estudo. Os que 
não puderem acompanhar esse novo ritmo serão transmigra- 
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dos para outros mundos cármicos, para que lá possam cum-
prir o que não realizaram aqui. 

A limitação da ciência politica, econômica e social é 
patente nesta época. A impossibilidade de união entre os 
homens também revelou-se uma tônica. A solução para tudo 
isso depende da transmigração dos seres que não acompanharão 
as novas Leis, bem como da incorporação do novo código gené-
tico (sem genes animais, portadores de agressividade) no homem 
resgatável da superfície. Esse código, como sabemos, vem sendo 
implantado por espaçonaves-laboratório, extraterrestres, sempre 
que, pela receptividade do indivíduo, isso se torna possível. 

As religiões da superfície da Terra deveriam ter sido 
o princípio de ligação entre o homem e o Cosmos, mas de-
tiveram-se em diversas idolatrias, até alcançarem a idolatria
da própria matéria. Por isso, até hoje existiram mais em fun-
ção de exercer um poderio politico-dogmático e, em certos
casos, até econômico, do que propriamente de desempenhar
a sua autêntica tarefa. Agora é tarde para rever posições, dado
que todas essas instituições estão destinadas a desaparecer. Sur-
girá finalmente no homem a verdadeira religiosidade, isto é, o
estado de abertura aos níveis superiores, ao Espírito, ou como
também ainda é chamada essa Meta Evolutiva, a Deus.

Aparatos mecãnicos de confecção grosseiramente pri-
mitiva, como os engenhos espaciais da ciência terrestre atual, 
estão perturbando a paz e a harmonia em camadas do espa-
ço que vivem de uma realidade magnética e energética per-
feitamente equilibrada. O que hoje na Terra é chamado de 
conquista espacial, não é buscado para a glória da evolução 
única de todo o Cosmos, mas com objetivos de exploração. 
Como grande parte da humanidade da superfície encontra-se 
desvitalizada, e não tem condições cerebrais de perceber os 
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seus verdadeiros problemas, nem de captar as respectivas so-
luções, as forças involutivas que manipulam a indústria e o 
comércio aderiram agora, quase na sua totalidade, a essa con-
quista do espaço. Sua ação maléfica está ultrapassando as 
regiões da crosta e da atmosfera terrestres, atingindo áreas que 
estão além dos limites permitidos. O que não sabem é que, com 
tudo isso, outros planetas estão sendo afetados, necessitando 
transmutar sua própria onda de vida para manter equilibrados os 
planos vitais de sua órbita. Tampouco sabem que a ação do ho-
mem, contrária à harmonia, poderá continuar somente até certo 
ponto, quando então deverá ser sustada. Chegará a hora de 
um acerto de contas entre os próprios homens da superfície, que 
cooperaram com as forças do caos; é por isso que os indivíduos 
e os grupos negativos estão entrando progressivamente em inso-
lúveis confrontos, o que é visível também no âmbito da política. 

Cidades resplandecentes, paisagens divinas, mares de 
pura irradiação, positiva e curativa, estendem-se onde os ho-
mens da superfície da Terra, por não terem ainda desenvol-
vido sentidos internos, só enxergam poeira e deserto. Mas 
suas sondas, satélites e raios influem sobre esse plano, em-
bora ele seja sutil. A esses "locais", se assim podem ser cha-
mados, o homem deveria enviar pensamentos de fraternida-
de, propiciando desse modo à sua consciência o necessário 
desenvolvimento para comunicar-se com eles. 

Espaçonaves que estão fisicamente a bilhões de quilô-
metros da Terra podem chegar até nós a qualquer momen-
to; quanto aos seus Comandos e aos Seres que nelas traba-
lham pela glória do Cosmos e do Plano Evolutivo, estão, 
em consciência, junto a nós a qualquer instante, conhe-
cem-nos externa e internamente, e sabem com quem podem 
contar nos momentos de prova ou de trabalho mais inten-
so. 
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Os mais íntimos e nobres sentimentos humanos são conhe-
cidos desses seres, e mensagens inspiradoras têm sido transmiti-
das à humanidade a fim de que possam servir de apoio à sua 
ascensão nestes momentos últimos de um ciclo terrestre. Espa-
çonaves de quilômetros de diámetro estão a postos para prote-
ger ou transportar, durante as provas finais, os indivíduos positi-
vos. Cada um deverá representar a transformação, a elevação da 
matéria, a aspiração ao justo viver. São as sementes da nova 
Terra, e mesmo que sejam temporariamente transportadas, serão 
recolocadas aqui para se encarregarem da reconstrução. Esse 
processo seguirá uma ordem, e os seres autoconvocados estarão 
preparados para vivê-lo. Os que ainda não se sentem completa-
mente prontos, que usufruam as instruções finais, como esta, 
para trabalharem o próprio aprofundamento. 

Muitos indivíduos de elevada aspiração foram instru-
mentos de dor e de sofrimento para outros seres durante a 
vida cármica que se desenrolou até agora no planeta Terra. 
Abrindo-se à Lei da Purificação, em curto prazo estarão ap-
tos a refazer em si mesmos o equilíbrio. A energia flui com 
decisão sobre os que se encontram abertos, e as conseqüên-
cias das más ações praticadas no passado podem, neste mo-
mento, ser sanadas através também de ações opostas às que 
foram anteriormente perpetradas. "Os últimos serão os pri-
meiros", diz a Lei. 

Nesta etapa da Terra, seria melhor se não houvesse der-
ramamento de mais sangue através de lutas entre os homens 
para não piorar a situação cármica e magnética do planeta 
como um todo. Seria recomendável que cada autoconvoca-
do se tornasse um elemento de equilíbrio, deixando fluir pa-
ra o plano físico, tão depauperado, harmonia e paz. Isso po-
de ser efetivado se essas qualidades forem cultivadas no seu 
mundo subjetivo e se tornarem sua secreta intenção. 
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O único refúgio seguro do homem de hoje é o Amor-Sa-
bedoria de seu mundo interior, mundo onde ele pode encon-
trar conscientemente as mais elevadas Entidades, os mais 
excelsos Espíritos que acompanham a Terra desde longa da-
ta. Chegou o momento cíclico de se lhe revelarem através 
de uma vibração de cura, de regeneração e de progresso. A 
abertura para essas realidades, porém, não deveria permane-
cer no plano das palavras, ou de uma compreensão intelec-
tual-mental, mas sim fazer parte do cotidiano de cada um 
que se autoconvocou para viver conscientemente estes tem-
pos. 

Os Comandantes das espaçonaves são seres perfeitos 
de mundos distantes. Formaram vínculos de Amor indestru-
tíveis com o Plano Evolutivo, com as Leis Superiores e com 
Energias muito elevadas, inconcebíveis para a mente do ho-
mem terrestre de hoje. A irradiação desses grandes Seres é, 
em certos casos, de maior alcance que a dos mestres ascen-
sionados de que se tem notícia no planeta. Em outros casos, 
equivale à deles. Alguns Comandantes são "Senhores" nos 
próprios planetas de origem e não fazem parte das Hierar-
quias terrestres, a não ser nos períodos em que desempenham 
trabalhos aqui. 

Quanto às operações de resgate propriamente ditas, até 
hoje estiveram organizadas por setores, sendo o Hemisfério 
Norte controlado por Ashtar Sheran. No Hemisfério Sul, 
podemos sintonizar-nos diretamente com a vibração de SA-
MANA (ou SANANDA), sabendo-se porém de antemão que 
não há separação entre eles. 

Cada autoconvocado pode tornar-se elemento-chave nes-
sas operações, se esse é o seu destino. Alguns estão desde já 
trabalhando no aprimoramento da própria irradiação. E ne- 
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cessário que fiquem atentos para esses aperfeiçoamentos, 
sem contudo dar asas à ambição, ou à imaginação da perso-
nalidade. O traslado de seres deste planeta nos próximos 
momentos catastróficos implicará uma operação que se re-
fletirá no plano físico, como se sabe. A inclinação do eixo 
magnético terrestre também vem sendo controlada pela en-
genharia das espaçonaves. Não fosse esse cuidado, a evacua-
ção planetária dos seres resgatáveis precisaria já ter sido fei-
ta de , forma global. Também está sob controle toda e qual-
quer possibilidade de colisão de asteróides com a Terra, bem 
como os efeitos dos destroços de projéteis que, lançados pe-
los homens, poderiam ter caído sobre partes do globo e oca-
sionado graves estragos. 

Os seres extraterrestres e intraterrenos encarregados 
de manter essa proteção em torno da Terra são milhões ho-
je em dia, e estão continuamente a postos. Todos os momen-
tos são vividos por eles lucidamente, e nenhum detalhe es-
capa à sua observação interior. Com  isso, o perigo diminui 
consideravelmente, embora a gravidade da situação seja pro-
gressiva.  Desastres imprevistos precisariam ser evitados, 
em parte devido ao necessário equilíbrio a ser mantido en-
tre os planetas. 

No passado, foi comunicado à NASA, através de um 
homem-contato, que a humanidade, com suas experiências 
científicas no espaço, poderia provocar catástrofes que vi-
riam perturbar o equilíbrio do sistema solar. A Lua, confor-
me se soube através dessa advertência, seria um dos pontos 
mais vulneráveis — por isso, encontra-se hoje totalmente contro-
lada por extraterrestres, como base intergalática que se tornou. 

Três dias depois que os astronautas americanos Conrad 
e Bean alunizaram com a Apolo 12, a NASA foi informa- 
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da de que o equilíbrio da Lua é muito mais frágil do que 
o da Terra, estando suspensa no espaço sem a mesma pro-
teção de que nosso planeta dispõe. Quando acontece um
terremoto na Terra, por exemplo, os efeitos vão sendo
amortecidos pela sua massa atmosférica, que exerce _ assim
ação semelhante à de um freio. Na Lua, a realidade é ou-
tra; nela não há espécie alguma de "pára-choque". Assim,
qualquer abalo provocado artificialmente por sondas e de-
mais objetos terrestres que lhe são lançados pode produzir
conseqüências mais graves. Um desses abalos foi exatamen-
te o tremor de 55 minutos de duração, que deixou perple-
xos os técnicos americanos, provocado pela Apolo 12. Mas,
protegida pelos seres que ali permanecem e que a têm co-
mo base, a Lua foi salva de uma catástrofe que poderia ter
repercutido na Terra de um modo definitivo e contunden-
te.

Fatos como esse não são divulgados porque a ciência, 
não tendo meios para lidar com o efeito que tal acontecimen-
to teria sobre a Terra, prefere não admitir publicamente que 
os conhece. Porém, apesar de os malefícios provocados pe-
la Apolo 12 terem ficado sob segredo decretado, notícias 
sobre o ocorrido vazaram para o conhecimento público, por-
que parte da humanidade e eventualmente países interessa-
dos nos trabalhos espaciais deveriam tomar ciência disso. 

Um homem-contato obteve certa vez informações de 
que a Terra no passado tivera outros satélites e que um de-
les, tendo se chocado com um meteorito, saiu de sua órbi-
ta e precipitou-se sobre um dos continentes terrestres, des-
truindo-o. Anteriormente, o mesmo desastre provocara o 
desaparecimento de outro continente (desta vez o conti-
nente Mu, na Era Lemuriana) quando um satélite caiu so-
bre este globo físico. 
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Enquanto voluntários de outras galáxias controlam, 
da própria Terra, e também a distância, o movimento dos 
asteróides de hoje, outros Seres, nos planos internos, seguem 
lembrando a humanidade da existência dos valores espirituais, 
para que cada indivíduo possa, a partir da sua própria fonte 
interior, nutrir-se de sabedoria. Esses Seres são instrutores 
cujo poder e amor têm grande influência sobre os que estão 
abertos à energia sutil que eles representam. 

* * *

Segundo informações já divulgadas, alguns autoconvo-
cados podem desde agora ser levados fisicamente às naves, 
ainda que temporariamente. Quando a situação geral do pla-
neta tornar-se mais critica, eles poderão entrar em contato 
com essa realidade de um modo que lhes seja possível e, de-
pois, através de fotografias e gravações, reproduzir o que vi-
ram ou experienciaram. Em certos casos, tais registros serão 
úteis, mas não deverão ser feitos por curiosidade ou por es-
pírito de pesquisa. Se estiverem em função de um serviço 
mais amplo e adequado, se tiverem de ser realizados, rece-
berão o apoio das Hierarquias e ocorrerão no momento cor-
reto. 

Há também os que fazem essas viagens apenas com a 
consciência, deixando na Terra o corpo físico. Também es-
ses estão sendo preparados para, no momento adequado, 
ajudar os demais evacuados terrestres. Quando fazem esses 
"estágios" durante o sono ou durante suas pausas para aquie-
tamento, toda a memória do que lá fizeram é apagada do 
seu cérebro a fim de que a personalidade, em sua vida coti-
diana de superfície, não crie problemas, não se sinta desam-
bientada e não deixe de cumprir seus deveres humanos. Es-
sas estadas nas espaçonaves ou em planos sutis de consciên- 
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cia dão-se sempre na companhia de irmãos mais experien-
tes, irmãos que estão coligados com os Comandos ou com 
outros Seres encarregados dessas preparações. 

Essa atividade intergalática não pode ser mais explíci-
ta do que é porque não teve, e ao que parece não terá, re-
ceptividade dos governos expressivos da Terra. Portanto, as 
informações necessárias aos autoconvocados precisam ser 
transmitidas por vias extra-oficiais ou por meios outros que 
a própria Lei Evolutiva revelará. 

Qualquer coisa ou qualquer indivíduo podem tornar-se 
invisíveis se lhes é trocada a freqüência vibratória. Assim, 
uma frota inteira de espaçonaves pode não ser perceptível, 
a não ser para aqueles que estejam destinados a vê-la. Quan-
to aos radares e demais aparelhos científicos de precisão que 
são usados pelos terrestres, estão todos sob o controle de 
inteligências extraterrestres, e só são capazes de detectar o 
que lhes é permitido. 

Quando, na Bélgica, o aeroporto de Liège foi transfor-
mado em quartel de uma caçada de espaçonaves extraterres-
tres por parte da aviação militar e da Sociedade Belga de Ob-
servação de Fenômenos Espaciais (SOBEPS), instrumentos 
eletrônicos foram acionados e caças-bombardeiros F-16 de-
colaram no rastro dos chamados "OVNI". Os observadores 
viam os objetos a olho nu, mas os radares não detectavam 
sua presença e nenhum caça aéreo conseguia chegar aonde 
eles estavam. 

Para que essas frotas com seus Comandos e esses Seres 
possam funcionar em unidade de Luz, de Amor e de Poder 
com o homem terrestre, é necessário, da parte dele, uma ati-
tude de abertura e um relativo estado de pureza. 
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Para a efetivação das operações de resgate, várias ba-
ses estão sendo estabelecidas. Ao chamado de reunir-se, ca-
da indivíduo se colocará em estado de prontidão no local 
onde se encontrar, ou se encaminhará para sua base de des-
tino. Não importa que muitos ainda não saibam qual é, nem 
a conheçam. Até os dias de hoje elas precisaram ser manti-
das secretas, protegidas de toda e qualquer interferência, pa-
ra que os que delas se encarregam não despendam energia 
em defesas ou em transmutações extras. Em nome da Lei 
da Economia, essas áreas já escolhidas e preparadas devem 
ser preservadas. Não se deve falar delas, para que não atraiam 
a curiosidade pública desnecessariamente. Apenas informa-
ções sobre a existência e a localização de Miz Tli Tlan, Erks 
e Aurora foram dadas, ainda assim em caráter excepcional, 
devido ao momento cíclico que a humanidade atravessa. Isso 
foi feito com especial autorização das Hierarquias, que se-
guem a Lei da Necessidade. 

Embora alguns indivíduos tenham de passar por pro-
vas de fidelidade, com o objetivo de serem aperfeiçoados 
e para demonstrarem, até o fim, qual a sua verdadeira po-
sição interna e externa, jamais estarão sós durante essas pró-
ximas operações, mesmo tendo a ilusão de estarem tempo-
rariamente abandonados. Na verdade, estamos todos sem-
pre acompanhados e, em nível monádico, somos seres que 
desconhecem separação. 

x ~ ~ 

Os autoconvocados sabem interiormente a que Hierar-
quia pertencem. Portanto, no trabalho de aprofundamen-
to cada qual expressará o que deve, embora aquele que es-
teja a seu lado possa manifestar outra nota, outro tom, ou-
tra forma de agir. Ao autoconvocado não cabe discutir com 
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ninguém o que quer que seja, nem tentar convencer. Seu se-
melhante pode estar filiado a outra Hierarquia, que repre-
senta um processo diferente do seu neste mesmo Cosmos 
intrinsecamente unido. 

Em planetas mais evoluídos, as transições são feitas com 
plena consciência e colaboração dos seres inteligentes que 
os habitam; na Terra, porém, isso não acontece assim, por-
que a porcentagem dos que se interessaram por essas ques-
tões é pequena. Os que, no entanto, se abriram para esse en-
tendimento constituem hoje o sal da terra, como disse Cris-
to, e com eles se pode contar. Em seu meio há seres de ele-
vado espírito, de diferentes proveniências, até de mundos 
imateriais. Formam um forte conjunto, e a evacuação pla-
netária será, com a sua cooperação, tão bem sucedida quan-
to foi nos cataclismos de outrora.* 

Existe hoje a possibilidade de uma contaminação nu-
clear quase generalizada, mas não total. Mesmo depois de 
propagada, estará sempre sob controle das espaçonaves. A 
Terra será recuperada, embora numa operação posterior a 
esta de que agora estamos tratando. 

Todos os autoconvocados são conhecidos pelos seres 
intergaláticos não só em suas intenções mais profundas co-
mo em suas capacidades. Cada um receberá seu alimento ma-
terial e espiritual também nos momentos das crises inevitá-
veis inerentes à natureza humana. 

Uma explosão nuclear ou uma contaminação (que já 
está se espalhando, como se sabe, por grandes áreas do pla- 

* Vide A NAVE DE NOE, do mesmo autor, Editora Pensamento, São Paulo,
1990. 
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neta) atinge não apenas o corpo fisico, mas também os de-
mais corpos inferiores do homem: o etérico-terrestre, o emo-
cional e o mental. Mesmo o que a ciência espiritual chama 
de alma humana pode ser afetada por isso. Conforme a dis-
tância que separa o homem da área na qual a explosão ou 
o vazamento ocorram, esse corpo anímico pode ser até des-
truído, se isso fizer parte do seu destino.

Mas que ninguém se impressione em demasia com si-
tuações externas, sejam quais forem: cada indivíduo, em seu 
profundo íntimo, já fez a sua escolha. Os autoconvocados 
estão salvos da desintegração. Outros, que optaram por con-
tinuar a vida cármica, que decidiram permanecer em planos 
densos, esses também já têm a sua próxima morada reserva-
da, embora em mundos menos evoluídos. 

* * *

Os minerais, reino que mais está sendo golpeado pela 
ciência terrestre, são hoje portadores de radiações que tra-
zem ao ser humano enfermidades desconhecidas. A energia 
natural da Terra, energia que não é pura, somada às energias 
negativas desprendidas cientificamente, aos pensamentos 
e aos sentimentos da maioria dos homens encarnados e de-
sencarnados, está provocando uma situação ambiental que 
requer, da parte dos autoconvocados, constante vigília (no 
sentido que expressamos anteriormente) e, da comunidade 
intergalática, grande precisão em todas as suas operações. 
No entanto, à medida que essa energia planetária vai passan-
do por transformações, a aura da Terra vai mudando. Isso 
já está acontecendo. 

Entre os autoconvocados houve os que, desde o prin-
cípio, internamente optaram por permanecer na superfície 
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da Terra até o final das operações, a fim de ajudar os demais. 
Receberão dos Comandos assistência telepática sempre que 
necessitarem, como se verá nas instruções que este livro trans-
mite. Outros optaram por partir antecipadamente, e espe-
rar pelos demais no local onde deverão chegar, desde já pre-
parando-lhes o ambiente. 

Durante as operações, serão retirados todos os resgatá-
veis (homens, animais e plantas) que deverão continuar o 
processo evolutivo. Espíritos da natureza também serão 
evacuados do planeta e cada um será encaminhado para o 
habitat que lhe for mais adequado. Durante o ciclo seguin-
te, em que se dará a limpeza da superfície da Terra, perma-
necerão aqui os seres que se ofertaram para colaborar na re-
construção. Esses seres são de uma natureza especial, reco-
nhecidamente adequada para tal tarefa. 

Que nenhum autoconvocado se deixe jamais levar pe-
lo terror. Disse o profeta bíblico Ezequiel (1:4): "Um tor-
velinho veio do norte, uma grande nuvem apareceu, e com 
a nuvem havia fogo ardente — e no meio do fogo algo res-
plandeceu." 

Em uma comunicação, SAMANA afirmou que nenhum 
compromisso com instituições, com igrejas (sejam quais fo-
rem) ou com outras estruturas formais e externas assegu-
ra a salvação do indivíduo. O que é válido neste momento 
e sempre é o Amor à Lei, a dedicação ao Plano Evolutivo, 
a firme intenção de colaborar com ele. Que os autoconvo-
cados nada temam porque, segundo a Bíblia, "os que brilham 
como luzes no meio de uma raça desencaminhada e perver-
sa" reconhecerão o Salvador. Para muitos, as espaçonaves 
serão visíveis. O que aprenderam teoricamente servirá como 
referencial, mas é sobretudo importante estarem abertos para 
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a instrução que receberão no último momento, enquanto 
houver ao seu redor "o ranger de dentes" mencionado na 
Bíblia. Atos de amor e a renúncia ao próprio ego humano, 
isso é o que conta. Os que estão alertas trabalham nesse sen-
tido desde sempre, e mais decididamente ainda a partir de 
agora. 

Que não se perca mais tempo conjeturando. 

Que não se mantenha nenhum vínculo com coisas da 
Terra, com situações emocionais ou preconceitos mentais. 
Ressentimentos e autopunições já devem ter ficado para trás. 
Nossos semelhantes já devem ter sido por nós perdoados, 
mesmo os que jamais reencontraremos nas dimensões da exis-
tência material. Uma bênção geral deve ser emitida continua-
mente, para que todos os laços se rompam e para que cada 
ser possa, finalmente, seguir o seu próprio caminho. 

E necessário estar livre do próprio ego e de suas circun-
voluções. Todos os argumentos mentais devem cessar, dian-
te da ordem ABANDONA TUDO E SEGUE-ME, transmi-
tida por Cristo. Que nos elevemos espiritualmente. Assim 
estaremos preparados para atravessar esse umbral da quar-
ta dimensão. 
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A NECESSIDADE DO CONTATO 

A necessidade de aperfeiçoarmos ou cuidarmos do nos-
so contato com o mundo interno é vital neste momento. Co-
mo já vimos, não há, nos meios de comunicação terrestres, 
suficiente difusão de informações corretas a respeito do que 
realmente se passa na Terra em matéria de transição, nem 
do que acontece no espaço e nos astros coligados com ela. 

Para termos idéia do quanto as comunicações nesse sen-
tido principalmente são restritas e controladas, vejamos co-
mo exemplo a chegada do homem à Lua, satélite que tem 
função importante nas operações da transição terrestre. Ape-
sar de o acontecimento ter sido fotografado e até apresen-
tado ao público pela televisão, só foi mostrado em parte. Ex-
cluiu-se o episódio narrado num livro sobre o escurecimen-
to global do planeta. Diz o autor (um homem-contato) que, 
em julho de 1969, logo que Armstrong e Aldrin, astronau-
tas da Apoio 11, pisaram o solo lunar enquanto Collins per-
manecia em órbita no módulo que estava sendo usado na 
operação, eles comunicaram à base que viam uma luz na cra-
tera denominada Aristarco. No momento em que Aldrin pre-
parava a aparelhagem necessária para uma coleta de dados, 
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dois pontos luminosos foram se aproximando, sendo final-
mente identificados como espaçonaves. Armstrong, emocio-
nado, comunicou-se com a base terrestre dizendo: "Estão 
aí e são enormes." Percebeu, em seguida, que havia outras 
alinhadas ao lado da cratera, e que estavam sendo observa-
dos por elas. 

Após o regresso à Terra, as fotografias que os astronau-
tas tiraram dessas espaçonaves foram publicadas com discri-
ção para, finalmente, serem censuradas. Aquelas luzes tam-
bém haviam sido detectadas por um observatório holandês 
de Oudensbosch, embora ninguém soubesse interpretá-las. 
Pelo que se passou, vê-se que os seres que se encontravam 
na Lua estavam consentindo que os terrestres passassem por 
lá. Mas a tripulação da Apoio 11 teve medo, e não se apro-
ximou da fila de naves que via no horizonte lunar.* 

O homem-contato que da superfície da Terra acompa-
nhava tais fatos afirmou que os extraterrestres não se apre-
sentaram aos astronautas americanos porque o sistema ner-
voso destes homens não teria resistido a um contato mais 
próximo, e isso poderia provocar insucesso na viagem de vol-
ta. De qualquer forma, após essa experiência, os russos en-
viaram à' Lua o Lunik 15 com a finalidade de pesquisar, e 
através dele coletar novos dados sobre o satélite da Ter-
ra, dados que, assim como a aventura pela qual os astronau-
tas americanos passaram, de profundas repercussões, jamais 
foram revelados. 

Mas não só o que se recolhe das pesquisas espaciais é 
mantido em segredo e fora do alcance do público em geral. 

* Para outros informes sobre a atual situação da Lua, consulte A QUINTA
RAÇA, do mesmo autor, Editora Pensamento, São Paulo, 1989. 
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A própria condição da superfície da Terra, sob ameaça per-
manente de contaminação nuclear, não é conhecida pelas 
populações. Apenas têm ciência dela os que são diretamen-
te responsáveis por essa situação, juntamente com os seus 
colaboradores. Na realidade, quando a população souber, 
pelo menos em parte, do estado em que o planeta se encon-
tra, será tarde demais: o processo de destruição já estará em 
ato e talvez até caminhando com certa rapidez. 

O homem, diante da situação precária do planeta em 
que vive, só pode agir corretamente se contar com uma orien-
tação provinda do seu interior. Precisará, na pura fé, entre-
gar-se a uma sábia vigília para perceber por si mesmo quais 
devem ser os seus próximos passos, e que direção tomar. E, 
como o Salmo 146, diríamos: "Não confieis nos principes, 
nem nos filhos dos homens, porque neles não há salvação." 
O homem deve ter presente que a Terra hoje está em plena 
degradação, fase que antecede a sua transição para a condi-
ção de planeta sagrado e livre de forças involutivas. Essa mu-
dança é composta de duas etapas. Na primeira há três mo-
vimentos, ordenados na seguinte seqüência: (a) purificação 
individual e grupal; (b) evacuação planetária dos resgatáveis; 
(c) confronto final entre as forças do caos e as evolutivas.

A segunda etapa refere-se a momentos um pouco mais
distantes: (a) a rearmonização da superfície da Terra; (b) o 
retorno daqueles que haviam sido retirados na primeira eta-
pa; (c) a reconstrução do mundo de superfície e a fundação 
de uma nova civilização, cuja raça terá o código genético GNA. 

A purificação individual e grupal vivida na primeira fa-
se segue uma Lei superior, com a qual se pode colaborar abs-
tendo-se de reagir negativamente ante as experiências trazi-
das pelo Eu Interno, e procurando ver, em tudo o que acon- 
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tece, a lição que ele nos traz. Desse modo, fazemos as mu-
danças em nós mesmos conforme nos vão sendo indicadas 
pelos sinais que a própria vida apresenta. Essas mudanças, 
pois, nem sempre ocorrem como conseqüência de lutarmos 
contra os fatos, e uma verdadeira transformação será fru-
to da abertura que para elas tivermos, abertura que criamos 
em nós, principalmente desapegando-nos dos nossos concei-
tos mentais. 

Na operação de evacuação planetária dos resgatáveis, 
alguns serão orientados para caminhar até certos pontos es-
pecíficos da superfície do planeta para isso preparados. Ou-
tros serão recolhidos pelas espaçonaves onde se encontrarem. 
Essas espaçonaves têm suas bases em satélites comandados 
por galáxias distantes, ou em planetas de outros sistemas so-
lares, ou em civilizações intraterrenas. Os resgatáveis terão 
destinos diferentes, embora haja urna grande nave, sob o co-
mando de SAMANA, encarregada de receber milhões de se-
res que o seguiram durante inúmeras encarnações. 

Em alguns casos, as espaçonaves emitirão um raio da 
altura em que se encontrarem, e este atrairá os seres resga-
táveis, que assim serão erguidos como numa levitação. Em 
outros casos, as naves pousarão e, depois de terem prepa-
rado uma aura magnética adequada para que as pessoas pos-
sam delas se aproximar fisicamente, as recolherão. Essa for-
ma de resgate poderá acontecer nas áreas de menor turbu-
lência. Indivíduos estão sendo preparados para viver essa ex-
periência, e naves têm se mostrado a eles, operando nos céus. 
Através desses contatos feitos em sonhos ou em estado de 
desperto vão sendo habituados ao magnetismo das naves, 
permitindo assim que a sua própria aura se adapte a ele, o 
que é necessário. Durante esses treinamentos, alguns têm 
queda de pressão. outros sentem medo; ambas as reações 
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serão porém gradualmente superadas, e para isso os Coman-
dos das naves, cientes da situação, provêm esses experimen-
tos prévios. Há também os que, por causa do próprio tem-
peramento e de experiências que tiveram com extraterres-
tres em vidas anteriores, não necessitam de ensaios desse 
tipo; estarão harmonizados diante da experiência que se 
aproxima. Há seres que irão com o corpo físico, exatamen-
te como esperam certas seitas ligadas aos ensinamentos da 
Bíblia. 

Quanto aos que forem resgatados deixando aqui o cor-
po físico, estes terão quem os guie nos planos suprafísicos 
e farão o seu percurso até o nível de consciência que lhes 
corresponde. A beleza dessas operações começa, desde já, 
a transmitir alegria aos homens que, mais lúcidos que a mé-
dia, não estão vendo outra saída para o ponto a que chegou 
a civilização terrestre. 

A energia que neste momento é para ser trabalhada pe-
los indivíduos é o campo magnético/energético que existe 
dentro e em volta do seu ser. Esse campo o circunda, regu-
lando sua possibilidade de estabelecer contatos com o mun-
do superior. O magnetismo pessoal, quando purificado, fa-
cilita ao cérebro a captação de comunicações, e ao corpo 
etérico o registro de impressões. 

O processo de purificação magnética tem a ver com as-
pectos espirituais, intelectuais e materiais, concomitantemen-
te. Portanto, nenhuma área da educação e do auto-aperfei-
çoamento é para ser preterida; todas elas precisam ser cor-
retamente dinamizadas, o que não acontecerá pelos meios 
oficiais até o final deste ciclo. 
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No plano material, a ordem e a organização na vida co-
tidiana são elementos indispensáveis, bem como certa higie-
ne alimentar, da qual faz parte a abstenção de carnes de toda 
espécie. O uso do fumo e do álcool também dificulta ou até 
impede um contato interior regular. Mas poucos seguiram 
essas regras básicas. 

Também à purificação intelectual deve-se dar muita 
ênfase. Ela é baseada num principio evolutivo: o de que a 
busca da informação e do ensinamento deve voltar-se, em 
primeiro lugar, para o âmago do próprio Ser Interior. Par-
tindo desse princípio, básico, que é uma Lei superior, esse 
Ser pode enviar ao indivíduo a instrução necessária através 
de um meio externo qualquer, como um acontecimento, um 
encontro, ou o que possa servir de instrumento para isso. 
Todavia, nessa purificação intelectual, o indivíduo percebe 
que o ensinamento na realidade não veio de fora, do instru-
mento, mas que foi enviado pelo seu mundo interior. Esse 
relacionamento intimo, rápido e habitual que ele passa a es-
tabelecer com o seu Eu profundo é necessário para que o pro-
cesso evolutivo flua sem dificuldades, e para que os conta-
tos com o mundo espiritual se tornem simples e diretos. 

Quanto à purificação espiritual, ela engloba todas as 
demais, dado que o Espirito está encarnado e influi nos ou-
tros níveis, assim como recebe de todos eles reflexos do que 
se passa em cada um. É, portanto, um trabalho de harmo-
nização e de cooperação entre todos os aspectos do indiví-
duo; não é um desenvolvimento unilateral. 

A purificação intelectual/espiritual inclui a preferên-
cia pelo conhecimento direto, que não pode acontecer se 
isso não é amado e buscado. A análise, a pesquisa, as dedu-
goes e o raciocínio lógico passam a ser instrumentos; são usa- 
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dos quando necessário e na proporção certa. Nenhum de-
les deve prevalecer sobre o silêncio interior, através do qual 
o indivíduo procura ouvir a voz do próprio Ser, que para
alcançá-lo pode até falar através de um semelhante.

Essa busca do contato direto não é para ser realizada 
por ambição, nem com vistas a proveito pessoal. A clareza 
não é também para ser perseguida a fim de ser usada em de-
fesa própria. O homem inteligente de hoje já é capaz de se-
guir a Lei que enuncia que seu corpo, sua vida, seus dons, 
sua energia, todo ele, enfim, é para ser colocado à disposi-
ção do Cosmos. 

No livro do Apocalipse, muito atual aliás, está escri-
to: "Vem! Que o sedento venha, e quem o deseja, receba 
gratuitamente água de vida." 
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ETAPAS DA BUSCA DO CONTATO 

Apenas uma pequena porcentagem da humanidade de 
superfície está preparada para a transição da Terra; tanto 
assim que a maioria atribui a desordem e a miséria planetá-
rias a fatores econômicos, históricos ou sociais, ou seja, a 
fatores materiais. Na verdade, o que há é uma mudança nas 
Leis que regem o planeta, fazendo com que todos os siste-
mas vigentes se afigurem relutantes e estagnados ante o de-
senvolvimento mais amplo de consciência que aguarda o ser 
humano. 

Da nova Lei planetária faz parte, por exemplo, o nosso 
relacionamento mais aberto com a humanidade intraterrena 
e extraterrestre; todavia, as instituições da presente civiliza-
ção de superfície se fecham a esses contatos, não os facili-
tam; nem mesmo os consideram parte da formação dos in-
divíduos ou de seu aperfeiçoamento. Portanto, para desen-
volver a capacidade de estabelecer tais contatos, cada um 
deverá trabalhar em si mesmo, sem esperar que algo exte-
rior proveja os meios para isso acontecer. Esse trabalho deve 
acontecer de modo natural e espontâneo, sem uso de arti-
fícios externos. A pessoa precisa estar interiormente prepa- 
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rada para ele: deve estar decidida, desejá-lo acima de tudo, 
e manter sua aspiração firme, sem vacilações ou divisões. As-
sim, do mesmo modo que se dizia que "quando o discfpulo 
está pronto o Mestre aparece", pode-se afirmar que quando 
ela estiver pronta o contato se dará. 

Seu desabrochar será gradual e o contato não ocorrerá 
prematuramente. O desenvolvimento virá na proporção do 
serviço realizado desinteressadamente, da purificação do ca-
ráter e do próprio ser. É à medida que a purificação se pro-
cessa que o caminho para o contato vai se abrindo. Não há, 
portanto, possibilidade de ensinar a ninguém como fazer con-
tato com extraterrestres ou intraterrenos. Não há como es-
tabelecer fórmulas para isso, pois nenhuma energia inteligen-
te obedece ao comando de quem quer que seja. O que se deve 
buscar é uma entrega de si cada vez mais perfeita, mais está-
vel, aos níveis internos, nos quais se vai encontrando, gra-
dualmente, a própria Hierarquia. 

Se a entrega não for autêntica, o indivíduo não será 
capaz de avaliar de que área do seu ser vêm as impressões 
que está recebendo; pode, assim, enganar-se com as expe-
riências que vive. Há, por exemplo, as que emergem do seu 
subconsciente, fruto do que ele desenvolveu em vidas passa-
das. Se iludido, poderá crer tratar-se de mensagens, quando 
são, na realidade, a repetição do que já estava gravado em 
algum compartimento de sua memória, quiçá celular. Essa 
espécie de "contato" pode ocorrer numa primeira etapa do 
caminho. 

Quando as "mensagens" se referem a coisas materiais 
ou pessoais, provavelmente provêm do subconsciente. Mes-
mo que sejam de conteúdo positivo, não devem exacerbar 
a vaidade de quem as captou. Desapegar-se desse tipo de "con- 

54 



tato" é uma necessidade e uma arte; tais "mensagens", em 
sua maioria, são agradáveis para a pessoa que as recebe, le-
vando-a muitas vezes a fixar-se em determinados pontos, 
sem perceber que o mundo espiritual não se ocupa das pe-
quenas ninharias suas e de outros, ninharias quase sempre 
em desarmonia com o plano evolutivo geral. 

Um contato realmente interno leva o indivíduo a as-
pirar pela purificação, e a desejar um nível evolutivo cada 
vez mais sutil. Não o induz a qualquer acomodação a fór-
mulas materiais. O verdadeiro contato, hoje, prepara-o para 
a transição da Terra e para as suas novas Leis. Portanto, os 
que buscam o relacionamento superior para saber como re-
solver os assuntos da sua vida terrena necessitam se escla-
recer sobre a finalidade espiritual do contato interno. As-
sim, não perderão oportunidades preciosas de recolhimen-
to, e se abrirão para verdadeiros vislumbres de lucidez, quan-
do poderão perceber corretamente a situação do planeta, 
de um grupo, ou mesmo de si próprios. 

Embora cada um tenha de viver, resolver e deslindar 
seus problemas humanos e terrestres, isso não deve interfe-
rir na sua busca espiritual. Sem fugir desses problemas, sem 
abandoná-los, deve ter presente que busca é outra coisa. A 
vida superior encontra-se num plano mais sutil e está subor-
dinada a Leis que só com o silêncio interno ele vai compreen-
der e ser capaz de seguir. Abissal costuma ser a separação 
entre a vida comum e a vida interior do indivíduo, embora, 
aparentemente, elas se completem. Nas malhas tridimensio-
nais, elas chegam a conviver, pois tudo assume novos valo-
res para o ser que busca o contato, e que vai recebendo, do 
seu próprio intimo, uma nova estimulação. Embora conti-
nue convivendo com o carma que lhe resta e com situações 
ainda não resolvidas, situações que se acomodaram na inércia 
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material dos esquemas vivenciais enquadrados na civilização; 
embora não as aprove, porque a esta altura já está perceben-
do Leis superiores, dentro das quais esses esquemas têm pou-
co sentido, lida com isso de forma harmoniosa, desapegada, 
sem desespero, sem mau humor e sem rejeição. 

A segunda etapa da busca do contato, mais abrangen-
te do que essa marcada por "mensagens" do subconsciente 
(que se referem ao processo pessoal do indivíduo), traduz-se 
na aspiração, provinda do profundo do ser, por uma amplia-
ção de consciência. Para o indivíduo passa a não existir na-
da mais importante do que isso. Toda a sua força é a partir dai 
canalizada nesse sentido. O contato pode então se dar atra-
vés de vários meios: um sonho, um livro que lhe chega às mãos, 
uma visão, uma intuição clara e inequívoca. O encontro com 
um ser mais experiente também é fato típico dessa fase; um 
ser que tenha percorrido o caminho que, naquele momen-
to, a pessoa está buscando trilhar. Para que possa usufruir 
o ensinamento que advém desse encontro, é preciso que te-
nha deixado de interessar-se por trivialidades, que tenha aban-
donado a tendência aos envolvimentos, à vida humana co-
mum, que tenha se afastado do que provoca excitação à maio-
ria dos seres humanos desta época.

O indivíduo que tem consciência de que é assim assis-
tido, embora não vivencie fatos fenomênicos nem passe por 
experiências paranormais; que ao receber o ensinamento do 
outro sente que encontrou ressonância no mais intimo de 
sua consciência, esse já está em contato. Precisa então per-
manecer na Lei do Silêncio, cultivando a discrição, apoian-
do todo e qualquer movimento da Energia, dentro ou fora 
do seu ser. 
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Todas as obras a que se dedicou antes de atingir essa 
etapa são consideradas "trabalho", isto é, nada mais foram 
que tarefas cármicas e compulsórias, embora possam ter sido 
assumidas plenamente, com coração e alma. Agora ele pro-
cura ouvir as sugestões e as instruções do seu eu mais profun-
do, para que sua vida se torne um "serviço" — o que signi-
fica perceber onde deve ajudar, ou seja, perceber onde a própria 
energia é realmente necessária, onde é recebida com abertura e 
sem contestações. É muito importante ter esse sentido de 
equilíbrio, principalmente quando se trata de entrar em con-
tato com coisas sagradas e de viver conforme a Lei Superior. 

O serviço começa realmente a fluir quando se passa a 
perceber claramente a situação e a necessidade do semelhan-
te; trata-se, porém, de uma percepção interna. Ninguém po-
de chegar à consciência espiritual através da realização de 
trabalhos exteriores somente, isto é, sem ter atingido o es-
tado de querer ser útil ao outro, não para adquirir créditos 
espirituais, mas porque assim é para ser feito. S6 caminha-
mos quando realmente renunciamos ao ego humano, quan-
do as forças densas não mais nos conduzem, tendo passado 
a ser controladas por nós. A busca do contato é baseada nes-
sas Leis, e não na procura de recompensas, de resultados ou 
de acontecimentos externos sensacionais. 

Nesse trabalho, conta mais a qualidade da dedicação que a 
quantidade de horas despendidas; portanto, as inúmeras ocupa-
ções da vida cotidiana não podem ser impedimento para que o 
contato se dê; são, pelo contrário, de grande auxílio, porque nos 
momentos críticos de hoje trazem ao homem as provas de que 
ele necessita para prosseguir nesse caminho. 

É importante que nos desloquemos do ponto em que 
nos encontramos, porque só evoluindo podemos ajudar os 
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que ficaram presos aos níveis que superamos. Dedicar-se prio-
ritariamente ao processo evolutivo é, pois, não uma obra egoís-
tica, mas uma necessidade geral que s6 traz elevação ao Todo. 
No caminho evolutivo, uns ascendem mais e outros menos; 
quando ligações cármicas persistem, é importante prosseguir 
sem se deter e sem diminuir a própria marcha, ainda que o 
outro não acompanhe os passos mais avançados que porven-
tura dermos. Estamos aqui para servir a um Plano Evolutivo 
global, e não podemos esquecê-lo para cuidar dos pequenos 
detalhes que nele não se enquadrem. Essa sabedoria precisa 
ser invocada e, para que se instale no indivíduo, ele tem, no 
começo, de usar o próprio discernimento. As ligações feitas no 
passado que não correspondem mais ao nível de consciência que 
atingiu passam a funcionar como provas, e assim devem ser 
vistas. A Lei do Amor, fundamental nesse processo, acaba por 
resolver os mais intrincados assuntos, até que a própria vida 
remaneje as posições de cada um segundo a Lei Evolutiva. 

São muitos os que têm possibilidade de chegar ao con-
tato com o mundo espiritual, mas poucos os que o consegui-
ram. Como daqui para o futuro esse contato será estimu-
lado, é recomendável ter algumas informações bem pre-
sentes. Se formos entrar no terreno puramente material e 
físico da disciplina de um receptor de mensagens, pode-se 
dizer que é melhor que ele siga uma dieta leve, ou liquida, 
várias horas antes de iniciar o seu trabalho. Entretanto, se 
ele for autêntico, por si mesmo saberá quais são os limites 
que deve impor-se nessa questão. As normas não são iguais 
para todos. 

É sempre bom lembrar que o receptor deveria evitar 
leituras e conversas negativas, pois são daninhas ao meca- 
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nismo do contato. Não se envolver em assuntos alheios e, 
principalmente, não criticar é fundamental. E impossível 
avaliar a ação de um semelhante, porque ele pode estar em 
outra fase; sua consciência pode estar polarizada em um ní-
vel diferente do nosso, e cada nível tem as suas Leis. Todos 
sabemos disso teoricamente, mas na maioria dos casos não 
agimos de acordo. 

Muito importante também é que o receptor esteja de-
sapegado do que está sendo a ele transmitido; caso contrá-
rio, pode involuntariamente interferir e contaminar a men-
sagem. E fácil, no momento do contato, introduzir a pró-
pria forma de pensar humana, as próprias aspirações. Nem 
sempre isso é percebido pelo receptor. 

Enquanto a mensagem está sendo transmitida, qual-
quer julgamento ou raciocínio no sentido de avaliá-la per-
turba a sua fluência e deturpa o seu conteúdo; na maioria 
das vezes, se o raciocínio do receptor se introduz, a trans-
missão é interrompida. Só depois de totalmente registrada 
é que o receptor pode entrar no mérito da mensagem que 
vinha captando. Considerando-se que, se é autêntica, ela vem 
da quarta dimensão ou de mais além, o mero discernimen-
to da personalidade, por melhor que seja, jamais poderá al-
cançar o seu valor. 

Se o conteúdo de uma mensagem autêntica (que deve 
representar uma Lei Espiritual) não é aplicado em seguida 
pelo receptor, a qualidade do seu mecanismo de contato decai. 
Ele pode ter nascido com o dom de receber mensagens, e 
esse dom pode até não lhe ser retirado; todavia, seu meca-
nismo passa a ser usado em níveis mais densos, tais como 
o mental pensante, o emocional e o etérico. Pela qualidade
da mensagem compreende-se de que nível ela veio; pela
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sua vibração e pela sua nota, percebe-se de que Raio ela es-
tá falando.* 

Todavia, essas constatações não são mentais; tampouco 
se chega a elas através de fórmulas ou deduções. 

As etapas da busca do contato aqui descritas são con-
comitantes e não exatamente cronológicas, como possam 
parecer. Enquanto vivemos certa experiência, podemos es-
tar ao mesmo tempo sendo provados no que diz respeito a 
outra etapa, que já se anuncia. Vê-se, com o que foi dito até 
agora, que as situações vividas pelo ser resgatável, pelo ser 
que acompanhará a evolução planetária após a purificação 
geral, são especificas — não dizem respeito às elucubrações 
ou às reivindicações da sociedade hoje em decomposição. 
Ele deve ter sempre presente que é dos níveis profundos que 
lhe vem a Fé, e não de fatos superficiais que possam estimu-
lar a sua personalidade. Assim, circunstâncias externas não 
precisam interferir na sua busca, pois a Fé, para manifestar-se, 
delas não depende. 

Veja A ENERGIA DOS RAIOS EM NOSSA VIDA, do mesmo autor, Edi-
tora Pensamento, São Paulo, 1987. 
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SEGUNDA PARTE 

Retiro e Vigília 

"VIVEMOS EM TEMPOS APOCALIPTICOS, COMO A 
HISTÓRIA JÁ ESTÁ REVELANDO. OS QUE SENTEM 
EM SEU CORAÇÃO ALG UMA ESPÉCIE DE RESPOSTA, 
AINDA QUE TÉNUE, DEVERIAM SER FIÉIS A ESSA 
INTUIÇÃO PRECIOSA E PERMITIR QUE ELA OS 
GUIE ATÉ QUE ESTEJAM SALVOS." 

Paul Brunton 





A EVOLUÇÃO DO TRABALHO INTERIOR 

Algo profundo está acontecendo. Para os que se autocon-
vocaram para esse momento planetário, chegou a hora de entrar 
em recolhimento. A fase de treinamento preparatório terminou 
e as decisões maiores já foram tomadas, no íntimo de cada ser. 

Os procedimentos nos quais vos estamos treinando não de-
vem realizar-se por um método mecânico, absoluto e sujeito à ri-
gidez. Deveis encontrar por vós mesmos — e que vossa Mônada 
vos mostre e vos ensine — os pontos que necessitais reforçar ou 
que necessitais desenvolver com maior intensidade, foi-nos dito 
em uma mensagem recente. Estamos, pois, nos aproximando de 
uma nova forma de aprendizagem. Cada um de vós deve mani-
festar a vossa beleza, pois como filhos da Lei possuís em vossa 
essência as partículas que haverão de vos distinguir do resto. To-
davia, não vos deveis sentir melhores que os outros, mas à vossa 
semelhança compartilhar as dores que a cada um foram dadas.* 

* Daqui em diante; as citações em itálico, cuja origem não consta no rodapé,
foram transcritas do livro PADRÕES DE CONDUTA PARA A NOVA HUMANIDADE, 
do mesmo autor. Além de fazerem parte do contexto espiritual deste novo livro, po-
dem, eventualmente, servir de tema para reflexão em algum estudo ou durante retiros. 
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À medida que se vive, descobre-se mais um pouco dessa 
realidade. Estais transitando por um dos períodos mais du-
ros e virulentos que esta raça de superfície jamais passou; é 
quando deveis ser ainda mais fortes ante os embates e as cir-
cunstâncias que são todas provas que vos levarão a viver o 
mundo de luz que vos chama a uma participação integral 
amanhã. 

Nas etapas em que os homens da Terra estavam sendo 
preparados para conhecer os seus irmãos do Cosmos, as ener-
gias ou as espaçonaves manifestavam-se, dando uma aparên-
cia de casualidade aos contatos. Assim, durante anos, mui-
tos viram objetos voadores e conjeturaram sobre isso. Vá-
rias especulações foram feitas, e a ciência, atônita diante de 
Leis que não podia compreender, publicamente negou as 
aparições, embora soubesse que não eram fantasias. Nos or-
ganismos oficiais, quem "acreditava" ou quem "sabia" era 
convidado a calar-se. 

Há também etapas nas quais os autoconvocados ficam 
diante de experiências diretas que não podem mais conside-
rar aparições casuais; são chamados a assistir a demonstra-
ções, a participar de encontros nos quais acontecem fatos 
evolutivos. Fotografias significativas são tiradas, e algumas 
publicadas, para orientação e inspiração dos demais busca-
dores da verdade, estimulando-os, no entanto, a prosseguir 
sempre por conta própria, sem se deixar levar pela experiên-
cia alheia. Muito caminho é percorrido nessa preparação para 
a grande aventura do Cosmos. Por ser uma etapa fascinante, 
alguns se apegam a ela. Continuam a buscar aparições, con-
tinuam a estimular grupos de curiosos a ver luzes nos céus, 
sem abrir mão dos enlevos emocionais e das compensações 
mentais que tais experiências acarretam. Todavia, houve os 
que perceberam que não era mais tempo desse tipo de contato, 
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e que as aproximações iriam se dar, daí em diante, de forma 
a conduzir os homens a experiências cada vez mais interiores. 

Para alguns, o desenvolvimento natural (ou espontâneo) 
do processo de contatos, a partir dessa etapa, deu-se através 
de materializações. Já nessa fase, presenciei uma nave dese-
nhar nos céus uma mensagem simbólica para alguém. De ou-
tra vez, um Membro do Conselho Alfa e ()mega (que se en-
contra em uma nave atualmente) surgiu no firmamento sob 
a forma de luz e fez um movimento que foi fotografado pelo 
seu discípulo terrestre. Ao revelar a foto, esse discípulo viu 
que ela apresentava símbolos e desenhos feitos de luz: ha-
via um coração, sigla adotada por aquela Entidade quando 
vivia na Terra em corpo físico, e havia parte do nome da-
quele discípulo que batera a fotografia, além de várias ou-
tras indicações. Posteriormente, outro discípulo desse Mem-
bro do Conselho Alfa e ()mega fotografou algumas árvores 
no vale de Erks e, num canto da foto, novamente o "cora-
ção de luz" estava formado. 

Tivemos notícias de outras materializações, mas as que 
foram citadas são suficientes para dar-nos idéia do que é es-
ta nova etapa. As mensagens, assim concretizadas, são incon-
fundíveis, e não são passíveis de interferência por parte dos 
instrumentos humanos que as recebem. Através delas esta-
mos sendo preparados para a etapa final deste ciclo, na qual 
teremos contatos puros. E desta etapa, que está para che-
gar a todos os autoconvocados que não se apegaram às for-
mas anteriores de relacionamento com o Cosmos, que gos-
taríamos de tratar aqui. 

Já fomos informados de que, do ponto de vista mate-
rial, as Hierarquias que ajudam a Terra estão dedicadas ex-
clusivamente ao preparo da evacuação terrestre, e que esses 
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trabalhos de resgate já se iniciaram, gradualmente, em todas as 
partes do mundo. Fomos informados também de que a família 
cósmica está reunida para o cumprimento dessa tarefa. 

É óbvio que há trabalhos das Hierarquias, iniciados an-
teriormente, que ainda estão por terminar; e que outros não 
podem ser interrompidos por enquanto. Como exemplo, po-
de-se mencionar a tarefa, que vem sendo assumida por elas, 
de transformar o magnetismo terrestre e de limpar o espaço 
poluído. Todavia, essas forças intergaláticas que auxiliam 
a Terra na importante transição atual, estão quase totalmen-
te concentradas na evacuação terrestre que poderá ocorrer 
de modo maciço a qualquer momento. Cada nave possui (em 
seu interior) meios de registrar o que o indivíduo terrestre 
pensa, sente, faz ou tem intenção de ser. As informações pa-
ra esse registro são captadas energeticamente, e não pelos 
processos de observação usados na Terra. Tudo o que somos é 
assim conhecido pelos nossos irmãos do Cosmos, e na operação 
de evacuação planetária não há possibilidade de erros. 

O trabalho agora é o de percebermos e confirmarmos as 
áreas da superfície da Terra onde a evacuação planetária aconte-
cerá. Essas áreas poderão ser reveladas a alguns autoconvocados, 
mas isso dependerá de um detalhe importante: estarem treina-
dos a guardar silêncio diante de informações que recebem. 

Quanto às datas precisas em que ocorrerão as grandes 
operações da evacuação terrestre, elas não são conhecidas 
nos níveis tridimensionais. O momento da evacuação ma-
ciça (a parcial já está acontecendo) chegará "como um la-
drão na noite", conforme as palavras do Novo Testamento; 
devemos, pois, estar sempre preparados. 
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Há, em cada um de nós, ciclos a serem cumpridos. Po-
dem ser de natureza terrena ou não. Quando são cósmicos, 
nada ou pouquíssimo sabemos deles. É-nos dado apenas vi-
ver a sua realidade misteriosa. Quando ciclos cósmicos mais 
avançados se desenvolvem em nossas vidas, vamos nos tor-
nando capazes de caminhar com a nossa própria força interior. 

Os ciclos terrenos trazem ao indivíduo conseqüências 
materiais, concretas e psicológicas de desenvolvimento ou de 
regressão no mundo tridimensional, mas os ciclos cósmicos 
dizem respeito ao seu crescimento interior. Quando o ser co-
nhecido como Leonardo da Vinci veio à luz no plano físico 
sem que se soubesse quem deveria reconhecê-lo como "fi-
lho", tal situação, do ponto de vista humano e social, era 
considerada humilhante; todavia, do ponto de vista cósmi-
co, tratava-se do reflexo de uma realidade que elevava aque-
le ser evoluído, então nascido no mundo da matéria, a uma 
nova condição na Hierarquia espiritual. É, portanto, obscuro 
o caminho das Leis Superiores. Basearmo-nos em fatos con-
cretos da realidade tridimensional pode significar afastar-
mo-nos do verdadeiro mundo dos valores. Retirarmo-nos
para o profundo do nosso ser, sem no entanto fugir da existên-
cia material, é o caminho seguro para essa compreensão pro-
gressiva. Esse caminho leva-nos também a compreender me-
lhor as nossas verdadeiras tarefas e ajuda-nos a gerar forças
para o seu cumprimento. Essas tarefas no principio nos são
ocultas e em geral nada têm a ver com a vida humana comum.

Quando nossa força interior começa a manifestar-se, 
nem sempre estamos completamente preparados para rece-
bê-la. De maneira geral, estando ainda atados à nossa perso-
nalidade, tememos as transformações radicais que ela inva-
riavelmente traz consigo. Por isso, essa força nova trabalha, 
no principio, bem profundamente, enviando ao mundo ex- 
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terior apenas alguns reflexos de sua obra, de modo a não per-
turbar demais a situação desequilibrada e cristalizada em que 
vivemos na face da Terra. As forças evolutivas agem assim, 
muitas vezes secretamente, já que as contrárias são as que 
coordenam a maior parte das atividades terrestres nos dias 
de hoje, do ponto de vista externo e objetivo. 

A medida que o homem se prepara, sua força interior 
vai se manifestando. Ora a ação dela é imperceptível, co-
mo mencionamos, ora mais visível, deixando sempre mar-
cas profundas. Realiza mudanças importantes, dentro e fora 
do indivíduo. Todos conhecemos esse jogo evolutivo: não 
só nos lembramos de quando fomos conduzidos paciente-
mente pelas energias sem que nos déssemos conta do que 
se estava operando em nosso interior, como também nos lem-
bramos de momentos cíclicos em que fomos bruscamente 
colocados em situações inesperadas. Ambas as atuações são 
positivas e reconhecemos o seu valor pelo crescimento in-
terno que nos proporcionaram. 

Durante as provas, é a meta espiritual (já assumida) o 
que nos move. Mesmo que estejamos andando no escuro, 
sem nada compreender racionalmente, a força dessa meta 
leva-nos a uma entrega ainda mais perfeita e consciente ao 
amor e ao serviço — entrega eventualmente feita no silêncio 
total. Conhecer esse silêncio interior, que envolve as mais 
duras provas, é uma grande oportunidade que se abre quan-
do se entra no caminho do retiro. Mais tarde, mais madu-
ros, compreendemos isso melhor. Nada precisamos temer 
quando vivemos na Lei; trata-se de retirar ensinamento de 
tudo o que acontece. 

Percebemos que a força interior já está operando em 
nós quando leis terrestres não mais nos satisfazem, quando 
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ampliamos nosso anseio de servir, quando necessitamos estar 
unidos às Leis Universais, Leis que são mais próximas da rea-
lidade cósmica do que as que regem a atual civilização. As 
leis terrestres precisam ser cumpridas, mas quando sabemos 
que existem outras, mais amplas, a serem conhecidas e vi-
vidas, cumpri-las torna-se um jogo que se leva adiante com 
alegria e bom humor. 

Com as grandes calamidades virá a purificação, e atra-
vés dela o homem se templará. Nessa nova etapa, ele será 
instrumento de experiências superiores, e fará também as 
suas, em distintos planetas que forem se tornando habitá-
veis. As leis que os regem também irão se modificando e se 
ordenando, de forma a permitir que esses planetas recebam 
aqueles que neles evoluirão a partir dessa experiência terrestre. 

Antes de chegar o momento cíclico de o homem ligar-se 
às Leis Universais, ele as vai conhecendo teoricamente, atra-
vés dos vários ensinamentos que as chamadas escolas espi-
rituais lhe vão proporcionando. Depois, terminado o ciclo 
de absorver essas teorias, emerge de dentro de si a necessi-
dade de cumpri-las, a necessidade de realmente vivê-las, mes-
mo que as circunstâncias externas e as condições subjetivas 
presentes não o ajudem. Esse estágio é marcado pela neces-
sidade de recolhimento. Interiorizar-se, no momento em que 
quase tudo o que há no mundo puxa o homem para o ex-
terior, é um trabalho considerável, mas imprescindível. Para 
fazer o supremo esforço de não nos envolvermos com o su-
pérfluo é que nos convocamos para estar neste planeta, no 
plano físico, nos momentos críticos pelos quais ele está agora 
passando. Temos todos. nesses momentos, muita ajuda. En-
contramos circunstâncias organizadas pelo nosso Ser Inte-
rior, encontramos companheiros de caminho, encontramos 
forças de cuja existência antes não suspeitávamos. 

69 



Durante o retiro, podemos perceber a força da nossa 
Mônada. Esse Regente, que somos nós mesmos no plano cós-
mico (cientes, porém, da meta maior que nos cabe alcançar 
e das etapas que nos cabem cumprir), esse Guia Supremo 
do homem terrestre pode elevá-lo além dos conhecimentos 
até então adquiridos. Com  Amor, inicia-o nas Leis Superiores, 
estimulando-o a repelir todo e qualquer obstáculo à evolução 
imaterial. Assim, a consciência da presença da Mônada significa, 
para o homem, o começo da dissipação da ignorância. 

Há uma evolução imaterial, há seres que se sabem "in-
criados" e há um estado de consciência incorpóreo "que não 
evolui". O que estará na essência dessa palavra "evolução", 
tão cara aos terrestres que são mentais? Nada é possível adian-
tar sobre isso, porque iniciar um homem nesses mistérios 
é uma das tarefas de sua própria Mônada. 

Como já foi dito: Vossa Mônada espera o autêntico desejo 
de transformação que deveis demonstrar. Começará, então, a 
operar em tudo o que for necessário. Assim é o verdadeiro amor, 
puro e desinteressado, livre de controles especulativos e egoístas. 
Ela aguarda que em vós aflorem as essências do Ser, que é partici-
pante dos novos acontecimentos, filho de uma raça já a caminho. 

Vossa Mônada vos levará ao ponto que hoje desconhe-
ceis, mas que, todavia, com amor vos abraça, por sentir que 
estais vos unindo dia a dia, cada vez mais, à vossa verdadeira 
raiz de origem. Assim é o ser que desperta, sem poder expli-
car a outros como nem por quê, porém guiado por uma for-
ça interior que não conhece limites nem barreiras, mas só 
o sincero desejo de chegar à meta.

Vivemos, então, a última etapa da parábola do filho 
pródigo: não mais as agruras do livre-arbítrio, que nos levava 
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a fazer tantas experiências caminhando às cegas, mas sim o 
abraço final do Pai que recebe com festas o filho amado. 

Nesses momentos de retiro e aprofundamento fica claro 
para nós o fato de sermos também conseqüência dos nossos 
próprios atos, pois ainda que estejamos saindo da lei de causa 
e efeito quanto aos seus aspectos materiais, resta-nos contas 
a saldar, dentro do esquema perfeito que até hoje cuidou 
desse equilíbrio. Vemos que até então nossa vida terrestre 
consistiu no ir-e-vir, no encarnar-e-desencarnar, para que 
aprendêssemos tudo o que era necessário, para que cumprís-
semos tudo o que fora descuidado; todavia, vemos também 
que a força interior está nos conduzindo à compreensão de que 
existem Leis superiores e, uma vez dentro dessas Leis, po-
demos perceber em nosso ser a existência da Fé. Reconhe-
cemos então que a Fé que há em nós é maior que todas as 
dúvidas, que todas as circunstâncias do mundo tridimensional, 
que todo o carma material. 

Se nos perguntarmos como ficam os nossos velhos es-
quemas cármicos diante das novas situações que se nos abrem 
para viver, alguma luz nos poderá advir através das palavras 
que seguem: 

Se bem que seja correto servir com amor aos que vos 
rodeiam, não pode ser somente esse o sentido de vossas vi-
das, pois não é um sentido superior. Assim é quando os fi-
lhos crescem sem pais, e ficam aparentemente no vazio: apren-
dem a conduzir as tarefas de forma diferente, até encontra-
rem seu verdadeiro escopo na existência. Quando os homens 
vêem suas empresas desmoronarem, tornam-se desesperados, 
sem vislumbrar solução alguma; depositaram toda a sua ener- 
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gia nessas realizações e perceberam no fim que não conse-
guiram satisfazer senão uma fnfima porção da própria ne-
cessidade e da necessidade geral. Todavia, se todas as tare-
fas que empreenderdes, tais como a formação dos filhos, o 
exercício dos trabalhos que o vosso nível de consciência atual 
requer, fossem projetadas com base no fim último que é rea-
lizardes a vossa própria essência, jamais vos sentiríeis enga-
nados, explorados ou frustrados. Abatimento, engano e so-
lidão desapareceriam de vossa vida, pois só veríeis o que de-
veis conseguir, que é a união permanente com vosso Ser in-
terior. Veríeis que isso é leve e não pesa como a carga ante-
rior, em que a realização pessoal era buscada sem levar em 
conta a realização dos demais seres com igual necessidade. 
Era uma carga egoísta, e por isso pesada aos vossos ombros. 

Vossa comunicação com a Mónada poderá vir da fluidez 
com que vos comunicais com vossos irmãos; vossos passos 
serão dados sob os raios luminosos da Luz Evolutiva, toda 
a carga e esforço tornando-se alegria em oferecer à LEI a vossa 
própria vida para que, assim, possais aprender. 

Os que vos rodeiam, pois, verão em vós um novo bri-
lho, uma nova luz que fulgurará através dos vossos olhos, 
pois tereis encontrado as chaves e conhecido os caminhos 
que vos conduzirão ao Caminho ascendente das Leis Evo-
lutivas. Já não existirão as contramarchas anteriormente co-
nhecidas, e tudo transcorrerá suavemente, apesar dos incon-
venientes que a vida do plano presente ainda vos possa apre-
sentar. Estareis, no entanto, livres dos laços e ataduras que 
antes vos prendiam, e podereis então visualizar a solução real. 
Ao brilhar em vós a luz, ela dará início às vossas tarefas, e 
transitareis segundo o vosso tempo evolutivo e segundo o 
vosso ritmo. Avançareis dia a dia e já não tereis o germe pa-
togênico que vos obstruía a marcha, pois em vós já terá sido 
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feita a mudança. Já não sereis como ontem, e quem habitará 
vosso corpo será esse Ser que despertou nas cavernas da igno-
rância e da obscuridade, e que agora dará os frutos que a Lei 
lhe estava reservando. Esse Ser tudo reconhecerá, e em ou-
tras esferas, em outros planos, terá a sua recompensa. Em 
vós a maior recompensa será cumprir a Lei — e, assim, logra-
reis deixar o amor fluir através de vós, respondendo a todas 
as vossas aspirações. Seguireis, apesar dos escombros e esco-
lhos, e vereis que a Luz estará presente quando necessitar-
des, e que responderá todas as vezes que a chamardes. 

Outra constatação que esses momentos de retiro nos 
trazem é a de que, em nossa busca do conhecimento, não 
precisamos ficar esperando pelo que vem de fora de nós, mas 
que podemos encontrar o que necessitamos sem depender 
de circunstâncias externas. Percebemos que, se batermos à 
porta do nosso Ser Interior, ela se abrirá e nossos chamados 
serão respondidos. Misteriosamente, sem que nisso entre o 
nosso entendimento humano, vemos que mudamos de es-
tado, que o nosso ânimo torna-se leve, desobstruido e per-
meável a um conhecimento até então inacessível. Como esse 
conhecimento que buscamos é universal, e não simplesmen-
te humano e mental, ao procurá-lo colocamo-nos diante de 
novos processos, de novas leis, de novos ritmos. Nos momen-
tos de retiro e aprofundamento essas etapas podem ser re-
conhecidas para que comecemos a vivê-las. Percebemos en-
tão que esses momentos têm de se prolongar, e que o apro-
fundamento não se constitui apenas do tempo dedicado a 
um trabalho considerado especial, mas também de uma ati-
tude permanente que aprendemos a cultivar. 

* * *
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Os que já compreenderam o despertar do consciente 
direito, os que o experimentaram, ou deram os primeiros 
passos em sua direção, estão sendo preparados e formados 
permanentemente ao vosso lado; mas se deixais vosso cons-
ciente esquerdo atuar durante todo o dia, só procedendo à 
sua anulação pela meditação, ela de nada vos serve. São su-
pérfluos os vossos exercícios diários se acreditais que vossa 
tarefa está cumprida através deles. Vossa Mônada atua a par-
tir das esferas sutis quando a vossa vontade-alavanca é ati-
vada; mas isso é um exercício permanente, constante (o de 
ativar a própria vontade). Pedi à vossa vontade que vos aju-
de a despertar, que vos ajude a reconhecer os erros que de-
veis emendar. 

Com sumo amor e sacrifício, a Mônada processa em 
vós as etapas necessárias, que vão tirando os véus do que de-
veis conhecer. Ajuda-vos também a aplicar essas experiên-
cias, quando chega o momento correto. Em vós vão sendo 
inseridas partículas de conhecimento superior, para que lo-
greis mais fecunda aprendizagem das Leis Cósmicas e das 
pautas a serem seguidas nestes tempos. Não vos deixeis le-
var por esquemas ensinados por vossas antigas escolas de for-
mação (referimo-nos à aprendizagem dos corpos em suas eta-
pas cronológicas sobre a superfície da Terra), não vos ateis 
a estruturas caducas. Todo ensinamento que recolheis é pa-
ra determinado tempo e momento. Hoje está se apresentan-
do uma realidade na qual vosso Mestre Interno vos dará en-
sinamentos pertinentes ao que é de agora; deveis, portanto, 
assim compreender as mensagens que vos chegam por dife-
rentes vias e canais. A Fonte está em vós, em vós deveis pro-
cessar tudo o que vos chega, absorver o que é real e verda-
deiro dentre tudo o que vos é transmitido, desligando-vos 
do supérfluo ou acessório, até que vossa Essência vos isole 
em vosso interior, onde encontrareis, finalmente, todas as 
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respostas. Ali estará presente vossa Mônada, guiando vossas 
conjecturas e idéias, conduzindo-vos às reais essências, até 
chegardes ao campo fértil das Verdadeiras Doutrinas e En-
sinamentos que vos aguardam para elevar-vos à luz e dar-vos o 
panorama correto do que sempre buscastes e desejastes. Des-
cobrireis, somente então, que jamais estivestes sós, que muitos 
vos esperavam, e que a reclusão no interior de vós mesmos era 
simplesmente o umbral da sabedoria que vos aguardava. 

O cultivo dessa atitude é o exercício que se propõe na 
época atual, pois tal atitude, quando permanente e estável, 
é o estado do homem novo, livre das pequenas regras que 
lhe foram úteis no passado. A Luz está se aproximando de 
vós, envolvendo-vos a cada dia que passa. Mas só os que vivem 
irmanados com as energias estelares poderão reconhecê-la. Essas 
energias, que estão entre vós agora, são as Irmandades reunidas 
para estes tempos; elas estão vos acompanhando, zelando pelos 
seres em todas as escalas evolutivas — disseram-nos. 

Criai ambiente para que vosso campo magnético possa 
receber o maná que está à vossa disposição, e que estará ao 
vosso alcance se cumprirdes as Leis. Esse é o chamado que 
tendes hoje, e que tivestes sempre. Mas só agora estais pre-
parados para ouvi-lo. 

Os caminhos pelos quais o ensinamento interno nos 
leva parecem impossíveis; todavia, é a Fé que conduz e ali-
menta essa ascensão. A medida que o contato interno se es-
tabelece, podemos ter uma nova prova da presença das Ener-
gias, e o que chamamos de Deus torna-se visível em tudo: no 
ar, na vegetação, no cerrado árido, em nós mesmos. 

Hoje se vos mostra outra realidade, a do levantamen-
to das pesadas cadeias que ciclicamente vos traziam de volta 
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situações passadas. Hoje, ao transcenderdes o livre-arbítrio, 
sereis a nova humanidade na qual a evolução não sofrerá mais 
os atrasos das idas e vindas impostas pela Lei Cármica. Ten-
des, sim, experiências antigas; mas agora estais avançando 
na Lei Evolutiva. 

Todos os planetas têm de passar pela Lei do Carma, 
antes de se encontrar em outro estado evolutivo. Há os que 
agora não só dominam a matéria, mas também as leis da an-
timatéria. Conseguiram conhecimentos que os colocaram 
além de vossas fronteiras atuais, estando porém sempre no 
caminho da Lei da Evolução. Neste momento, na galáxia 
em que viveis, o vosso planeta é o único que está atravessando a 
finalização do ciclo regido pela Lei Cármica. Todos os demais 
universos que integram esta galáxia estão vos aguardando para 
compartir convosco os desígnios que estão preparados para vós. 
Sereis uma nota a mais dentro do Grande Pentagrama Cósmico. 
Voltareis para casa e vos sentireis felizes. 

* * *

Nos momentos de retiro, podemos perceber nossa atual 
situação de seres que retornam à consciência cósmica de on-
de outrora saíram para a grande aventura na matéria densa. 
Uma das funções dos retiros é revelar-nos que, como o fi-
lho pródigo, estamos a caminho do nosso lugar de origem. 

Eis as intenções a serem cultivadas por todo aquele que 
está retornando à "casa paterna": 

1. A proposta interna de servir.

2. A firme convicção de que há dentro de si um poten-
cial oculto e de que a ajuda dos níveis suprafísicos sempre 
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estará presente, na medida em que esse potencial for consi-
derado real e na medida da necessidade individual ou grupal. 

3. A compreensão diante dos diferentes estágios em
que se encontram os indivíduos que o procuram para junto 
dele participar de trabalhos evolutivos. 

Estando com esse propósito continuamente presente 
em sua vida, o autoconvocado permanecerá centrado na meta 
essencial de modo que, mesmo quando surjam em si tendên-
cias e manifestações de nível pessoal e humano, elas não te-
rão força para dispersar as energias que ele colocou no de-
sempenho da sua tarefa. 

Os retiros preparam o homem para os acontecimentos 
que se darão proximamente e de forma global no planeta 
Terra; todavia esses fatos já são visíveis parcialmente, e em 
certo grau muitos os reconhecem presentes nos dias de hoje. 

O que se passará é novo, e não pode ser comparado a 
experiências anteriores ou confrontado com doutrinas co-
nhecidas, doutrinas que dizem respeito a etapas passadas da 
evolução do homem de superfície. Durante os momentos 
de retiro, quando cada um se recolher no interior de si mes-
mo, quem necessitar de confirmações as terá. Quem, no en-
tanto, prosseguir através da pura Fé, conhecerá realidades 
maiores. 

A Estrada é longa para alguns 
e curta para outros. 
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CONSCIÊNCIA DE RETIRO 

Ao entrarmos na consciência de retiro, as essências do 
Cosmos fazem-se presentes e deixamos para trás muitas in-
terferências da mente humana. Soltando essas amarras, com-
preendemos melhor o que vem do mais profundo; só assim 
nos deixamos levar pelo mar de luz que nos desce à consciência. 

Não podemos transportar algo de um plano de cons-
ciência para outro, mais sutil, que lhe sucede na escala evo-
lutiva. O que podemos é levar a síntese positiva da experiên-
cia que até então vivenciamos, mas não matéria sem ser subli-
mada. É nesse sentido que pedir explicações acerca de fatos 
internos é inadequado, supérfluo e vão. Suficiente seria re-
conhecer que há uma energia superior atraindo-nos para o 
alto; assim vai se dando a integração do ser. A Fé nessa ener-
gia suprema pode purificar-nos, dissolvendo os condiciona-
mentos das etapas anteriores, que traziam consigo impure-
zas emocionais e resíduos de uma mente concreta, utilitá-
ria e materialista. Embora tudo seja parte da Vida Una, não 
é possível levar essas impurezas e esses resíduos para o pla-
no imaterial, plano que a desintegração prevista para o mundo 
de superfície não alcançará. 
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Apenas entrega nos é pedida. Entrega ao trabalho que 
cada um de nós tem de cumprir, dado que o tempo é curto, 
que o final de um ciclo planetário se aproxima e que deve-
mos estar no local que como tarefa nos corresponde. Onde 
estivermos servindo ao Plano, ali seremos buscados. Ali te-
remos revelações. 

Não deixemos que apegos interfiram nesse processo. 
A necessidade de servir ao Plano deve ser maior que todos 
os problemas terrenos que porventura tenhamos. Esses pro-
blemas podem ter início a cada instante, procurando disper-
sar as energias dos que estão em retiro. Devemos ter presen-
te que o serviço maior e mais importante é mantermo-nos 
inabaláveis, mesmo estando em dois mundos ao mesmo tem-
po: o mundo do retiro, interior, e o mundo tridimensional 
que a esta altura está tumultuado pelas obras dos homens 
que não souberam ver nem escutar. Vossos verdadeiros olhos 
é que passarão a ver, e não mais vos limitareis aos do plano 
físico, que viam só uma pequena parte da realidade única. 
Admirados, percebereis que é possível seguir adiante, ape-
sar da crueldade e de tudo o que é vão, apesar da incompreen-
são e do rancor que ainda vos rodeiam. Podereis encontrar 
o vosso lugar, compreender por que estais ali e por que vies-
tes a este mundo. Começareis, então, a timonear essa barca,
amparados nas verdadeiras Leis.

Nesse ponto do retiro, é importante que não nos po-
nhamos a pensar, mas que nos entreguemos ao Eu Inter-
no, esperando pela sua orientação. Se realmente espera-
mos por essa energia interior, não é mais possível que nos li-
guemos somente ao conhecimento a nós trazido pelo ní-
vel mental especulativo, nível das perguntas e das respos-
tas. Em nós mesmos está a escolha do que deve condu-
zir a nossa vida, se o apetite da mente que opera no he- 
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misfério racional, ou a suave brisa emanada dos Três Es-
pelhos.* 

* * *

Poderíamos nos perguntar durante o retiro: 

— Onde quero realmente estar? 
— O que realmente quero fazer? 

Cada um de nós fecha ou abre portas, com as suas pró-
prias escolhas. Podemos atender à mente terrena ou à cons-
ciência universal. No verdadeiro retiro, a tentativa de inte-
grar-se a essa consciência não fica no plano das palavras, ou 
da mera intenção. Quando o silêncio se faz, sobrevém um 
clima de realidade, de verdade, sem palavras e sem divagações. 

Em todo esse processo aconselhamo-vos, do mesmo 
modo que em outra oportunidade o fizemos: não vos deixeis 
levar pelo fanatismo, não vos prendais a estruturas e formas, 
não vos esqueçais de colocar em cada ato de serviço (tanto 
ao vosso próximo como ao trabalho da vossa Mônada) essa 
partícula divina chamada Amor. Não vos esqueçais de que 
esse deve ser o primeiro hálito que deveis desprender a cada 
manhã, e o último a cada entardecer. Do contrário, vosso 
esforço pelo desenvolvimento da consciência superior terá 
sido inútil e vão. 

O trabalho de nos libertarmos da mente terrena é fun-
damental. Se não nos desvinculamos do processo dos pensa-
mentos, ficamos presos aos problemas materiais do tempo 

* Referimo-nos aos centros intraterrenos Miz Tli Tian, Erks e Aurora, que
foram protagonistas de livros anteriores deste mesmo autor. 

81 



presente, e o tempo presente está com os seus dias contados. 
A integração do homem nos planos superiores dá-se quando 
ele se desliga voluntariamente da mente racional e concreta, 
mente sempre atada a questões sem importância, porque sem 
transcendência. São as preocupações que impedem que a 
supramente se manifeste, que impedem que ela permeie com 
a sua vibração o cérebro físico. 

Que ninguém espere fórmulas para realizar esse traba-
lho. Ele é feito com um esforço tranqüilo, sem modelos prees-
tabelecidos. É como um canto que emerge espontaneamen-
te do interior do Ser, dirigindo-se ao ponto mais alto que 
ele pode conceber. O caminho é reto, sem curvas nem ata-
lhos. Seu percurso é ordem e harmonia perfeitas, e não an-
siedade ou pressa. Quem o percorre sabe que é assim; com-
prova a realidade disso à medida que avança, e não quando 
quer "compreender". 

Aquele que busca explicações para vivências interiores 
está parado. Diariamente, pode esforçar-se, mas nada con-
seguirá. Nessas vivências, não cabe perguntar nem querer com-
preender o que não é do mundo que normalmente conhe-
cemos. O estado de retiro traz uma situação nova, imprevi-
sível, com a ajuda das energias que velam pelo grande traba-
lho que está se realizando atualmente na raça humana. Esse 
trabalho, que se reflete no nível mental superior, é muito 
intenso e necessita da nossa cooperação no silêncio. O de-
sespero ou a falta de esperança não devem penetrar no es-
tado de retiro, nem fazer parte do nosso dia-a-dia; só com 
a Fé seremos ajudados a viver os últimos tempos que res-
tam deste ciclo. 

Segundo os Seres que nos observam, a civilização da 
superfície da Terra está chegando a uma crise e a um caos 
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extremos; é preciso ajudar os que estão passando por esses 
momentos desafiadores, e alinharmo-nos com o propósito 
caritativo é uma das funções do retiro. Entrar em retiro não 
é, pois, uma atividade egoísta para a qual nos abrimos com 
o intuito de nos sentirmos melhor ou de pessoalmente nos
liberarmos das tensões externas e psicológicas. Entrar em
retiro é, na verdade, uma escola de serviço. Através dessa
experiência, somos revigorados, reanimados e reorganiza-
dos conforme a ação das energias que no silêncio se encon-
tram disponíveis para nós.

A força interior do homem que entra em retiro deve 
colocá-lo acima do caos hoje generalizado, deve acompanhá-lo 
em todos os momentos. Deve elevá-lo até o mundo sublime 
que o aguarda. Que não nos esqueçamos da Lei segundo a 
qual se recebe conforme se dá. Quem oferece a vida, a vida 
ganhará. Isso está vigente durante a evacuação planetária. 
Devemos nos dar e querer mudar, não em benefício próprio, 
mas para o bem do Todo; o nosso progresso será então ofer-
tado ao Plano Evolutivo de modo que, transformados, pos-
samos ser mais úteis. 

No interior do homem há uma semente a ser cultivada 
e cuidada para que germine quando for preciso. Devemos 
cuidar dela sem permitir que os ruídos do mundo externo 
se introduzam nesse santuário. 

O novo conceito de luz não será aplicado, como sucede 
hoje em dia na superfície da Terra, para regular condutas 
desorganizadas, ambiciosas e mesquinhas porque limitadas; 
mas sim para regular condutas que em harmoniosa escala 
ascendente tenham escolhido trilhar o real caminho da vida 
evolutiva. Hoje ditais leis com a finalidade de colocar para-
deiro na indisciplina, na desobediência às regras estabelecidas 
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pela vossa sociedade; todavia, as Leis que virão com a gran-
de mudança irão conduzir-vos sob a égide do Amor (como 
LEI PRIMEIRA), que vos levará a destinos ainda desconhe-
cidos. Hoje já sabemos que a certa altura a noite escura de-
saparecerá dos nossos olhos. Encerraremos assim certa eta-
pa do caminho, entrando finalmente na Luz. Já podemos 
dispensar as antigas doutrinas, com exceção das que enun-
ciam Leis Eternas. Os processos evolutivos mudaram. Os que 
realmente entram em retiro conhecem de perto esse fato. 

É importante perceber que se estão cumprindo distin-
tas etapas de um grande Plano Cósmico traçado dentro de 
cada um de nós. O Plano não é algo distante, inacessível; ele 
é parte de nós, e nossa vida deve constituir-se dele. Os que 
buscam o estado de retiro estão saindo das trevas, estão dei-
xando de limitar sua visão a fatos concretos, externos e co-
nhecidos. Cada vez mais, maior número de indivíduos, com 
metas bem claras e simples, se abre para esse estado. Pode-
rão eventualmente inspirar-se com as palavras de Padre Pio: 
"Muitas vezes ocorre que, nos momentos em que o pensa-
mento continuo em Deus, que está sempre presente em mim, 
afasta-se um pouco de minha mente, sinto de súbito que Nosso 
Senhor toca, de forma tão penetrante e tão suave, o centro 
da minha alma..." E depois: "Em um instante, mudo to-
talmente." 

Quando o homem aceita o convite de servir à Lei Evo-
lutiva e Única, quando deixa de se envolver cegamente com 
os problemas terrenos hoje humana e tecnologicamente in-
solúveis, dizemos que ele está "em sintonia". Vê-se que a 
atual situação planetária foi criada porque os terrestres res-
ponderam quase que exclusivamente ao que é inferior em 
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consciência. Não devem agora esperar fórmulas externas para 
restabelecer o equilíbrio, porque elas não existem; o traba-
lho que lhes cabe fazer nesse sentido dá-se na Fé, na enfrega 
e no esquecimento do pequeno ego. 

A vida terrestre de superfície tornou-se campo para as 
forças obscuras que haveis liberado das cavidades mais in-
feriores do vosso ser, dizem as mensagens; gostaríamos po-
rém de acrescentar que a atmosfera de medo e de espanto 
diante do que surge do subconsciente precisa ser para sem-
pre dissolvida da consciência, e que isso poderá ser conseguido 
nos momentos de silêncio interior. O retiro, na verdade, é feito 
também em função dessa purificação. 

Eis o que é preciso ter presente agora, quando a inte-
riorização maior tem inicio: 

As escolas esotéricas sempre mencionaram a existên-
cia de um umbral que deveria ser atravessado pelo homem 
antes de ele se liberar do próprio subconsciente. Embora o 
caminho cósmico fosse apresentado como algo sedutor, os 
estudantes eram advertidos de que precisariam enfrentar a 
sua própria sombra antes de transcenderem os seus estados 
de sofrimento e de ignorância. Assim sendo, segundo essas 
tradições, quando o homem tentasse encontrar a sua Essên-
cia Cósmica, ele acabaria encontrando primeiramente a si 
mesmo, isto é, acabaria diante de aspectos de seu ser ainda 
não reconhecidos ou transformados. Esse antigo conceito 
permanece muito arraigado em nosso intimo. 

Conforme os ensinamentos da tradição esotérica, o bus-
cador se depararia com uma imagem de si mesmo inesperada, 
e, caso não soubesse lidar com ocorrências subjetivas, fica-
ria aterrorizado e voltaria atrás. Ainda segundo essas escolas, 
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no passado o contato com esse lado desconhecido e nega-
tivo dava-se no "além", isto é, nas dimensões nas quais se 
situava a consciência do homem logo após desencarnar. Dai 
todas as histórias sobre inferno, purgatório e sobre encon-
tros com energias e forças muitas vezes cegas, impuras ou 
desalinhadas com o propósito evolutivo que o homem, no 
seu mais profundo, almeja. 

Uma das grandes mudanças ocorridas com o homem 
desde os velhos tempos é que ele se tornou apto a se defron-
tar com esses aspectos desconhecidos, antes mesmo de desen-
carnar. Como alguns filósofos mais modernos já salientam, 
grande parte da psicologia ocupou-se muito desse assunto, 
estereotipando em certos casos o seu trabalho e usando, mais 
do que o necessário, técnicas para que situações infernais 
fossem revividas durante as sessões de psicoterapia. Hoje es-
ses processos de tratamento já estão obsoletos: o progresso 
do homem, nesse sentido, é evidente, ainda que a psicolo-
gia de modo geral, como ciência, não tenha chegado a esta-
belecer uma diferença clara entre a consciência psicológica 
e a consciência do ser em si. 

Se o psicólogo não viver a busca espiritual em si mes-
mo, jamais poderá reconhecer as fases desse processo, quan-
do se desenvolvem naquele que o procura para ser ajudado. 
Se não está em estado de retiro ou de vigília, não pode apreen-
der a diferença entre o subconsciente psicológico, as tendên-
cias genéticas e a consciência espiritual do Homem Interno. 
Pode observar anomalias, pode ver em seu paciente reflexos 
do subconsciente coletivo, mas não é capaz de nele distin-
guir o verdadeiro ser. 

Na verdade, aquele umbral que as antigas escolas men-
cionavam é, nos dias atuais, simplesmente o reconhecimento 
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das características negativas, involutivas, que cada um traz 
em si mesmo. Essa tomada de consciência é o "amar o ini-
migo" exortado por Cristo. A imagem oculta, seja qual for, 
passa a ser vista como inimigo porque o homem decidiu mu-
dar de caminho e deixar de pactuar com ela. Reconhecê-la 
é um dos primeiros passos que ele dá quando busca o estado 
de retiro, mas nos dias de hoje isso já não o aterroriza. Sabe 
que o seu verdadeiro ser não é a sua aparência nem essa ima-
gem oculta; sabe, também, que se pretendesse fugir da pró-
pria aparência acabaria escravo da imagem oculta, e vice-versa. 
A verdadeira essência interna do homem é representada, em 
parte, por esses aspectos aparentes e ocultos que ele vai en-
contrando no caminho do autoconhecimento, mas na rea-
lidade ela não é imagem alguma. 

Portanto, ao buscarmos o estado de retiro, é necessá-
rio que nos abstenhamos das emoções do plano astral ter-
restre. Se usamos um local físico determinado para essa bus-
ca, é bom que esteja despido de elementos emocionais e de 
qualquer estímulo nesse sentido. Se o freqüentamos para usu-
fruir do encontro com outras pessoas, é sinal de que não esta-
mos realmente procurando entrar em retiro, mas obter gra-
tificações. Não obstante essa atitude pessoal e humana, po-
de vir a acontecer algum fato supraffsico e positivo em nossa 
experiência. Ainda assim, o lado social e externo dos encon-
tros deveria ser reduzido ao mínimo indispensável, para que 
a eternidade, com a sua vibração, possa em nós tornar-se mais 
consciente. 
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EXPANSÕES DA CONSCIÊNCIA 

Em ensinamentos anteriores, as Hierarquias já nos ha-
viam transmitido que a Iniciação espiritual é um aconteci-
mento individual e ao mesmo tempo grupal; ocorre no cen-
tro de cada ser e, também, em uma reunião de seres. 

O primeiro plano onde a Iniciação acontece é o que 
parece mais íntimo ao homem. O segundo é a aura místi-
ca do planeta em que ele se encontra. Todavia, é necessá-
ria uma ponte entre um plano e outro, e essa ponte é o seu 
grupo interior, ou o seu encontro com um outro ser, isto 
é, com uma Entidade, com uma Energia liberta. 

No passado, punha-se ênfase na busca do sobrenatu-
ral, mas hoje experimenta-se a união espiritual. Através dessa 
união, o indivíduo pode saber, finalmente, que ele é único 
e ao mesmo tempo grupal e cósmico. De Iniciação em Ini-
ciação, esse seu perceber vai se ampliando. 

Quando no plano físico nos reunimos para trabalhos 
grupais, nossos encontros tanto podem ter caráter social quan-
to espiritual. São níveis diferentes de trabalho. Na evolução 
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de um grupo, a passagem de uma fase de relacionamento so-
cial para a etapa de união espiritual pode dar-se quando seus 
membros entram num verdadeiro estado de retiro, passan-
do a buscar o desconhecido e deixando de repetir o óbvio. 
Nesse sentido, grande é a oportunidade de hoje, pois exis-
tem no planeta Hierarquias que se ocupam de desenvolver 
essa consciência maior. De antemão, deve-se no entanto di-
zer que essas Hierarquias não buscam ser adoradas, nem arre-
gimentam devotos. Essa era uma técnica usada no passado, 
quando os homens, encarnados no mundo tridimensional, 
não podiam ainda assumir por si mesmos o seu caminho es-
piritual. Embora hoje eles saibam que esse caminho pode 
ser grupal, planetário, solar ou cósmico, segundo o nível evo-
lutivo de cada um, e que jamais estão sós não importa qual 
seja esse nível, no plano consciente é bom que aprendam a 
andar com os próprios pés. Embora estejam sempre ampa-
rados, devem ater-se ao princípio espiritual de não buscar 
apoios. No entanto, há vínculos invisíveis entre os autocon-
vocados e as Hierarquias, vínculos que são percebidos nos 
seus momentos de recolhimento ou durante a sua ação po-
sitiva de serviço. 

O conhecimento do mundo interior não precisa de re-
ligiões formais, nem de pesquisa científica, ou de algum ou-
tro meio externo, como a filosofia, a arte e a política, em-
bora nesses terrenos haja quem faça o seu caminho, apesar 
da corrupção quase generalizada. Isso é dito por todos os 
que experimentaram a vida espiritual. Quando chega ao pon-
to de buscar obter o conhecimento direto, o caminhante não 
mais necessita do apoio de seitas ou organizações. Além disso, 
deve saber que essas instituições estão hoje cristalizadas em 
idéias de poder e entregues a seres não iluminados, que vi-
vem na inércia de estruturas solidificadas através dos tem-
pos. E patente a presença da corrupção nesses aglomerados, 
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e são evidentes os seus compromissos com as forças involu-
tivas, ainda que, mesmo nesses ambientes, possam existir 
seres puros, a serviço. 

Ao entrar em estado de retiro, o indivíduo percebe que 
não são mais necessários compromissos formais com inter-
mediários, mesmo que o encontro com algum ser que se pres-
te a ajudá-lo no caminho se dê no nível físico. Esse encon-
tro pode acontecer mas, uma vez dado o passo interior, o 
homem sente uma liberdade imensa. 

Na busca espiritual, não é mais necessária carga algu-
ma de símbolos, de erudição esotérica, de rituais externos. 
Rituais antigos, se praticados agora, podem acabar sendo 
usados pelas Forças Negras, pois se encontram fora do seu 
momento no Plano Evolutivo, e portanto fora da Lei. É bom 
que isso esteja claro para quem se aproxima da consciência 
de retiro. Antigamente, o homem tinha a impressão de que 
a Essência Unica estava fora dele; mas isso acontecia porque 
ele ainda não podia percebê-la. Hoje não é mais adequado 
culto algum de intermediários, porque, embora existam, não 
influem mais do que o necessário, uma vez que o homem 
já pode ver por si mesmo. Esse novo estado por ele alcan-
çado é respeitado, e por isso uma Entidade ou um Ser que 
represente alguma Hierarquia não arregimenta adeptos. Os 
que agem diferentemente, fazem-no por ignorância, ou por 
se prestarem como fonte de energia para algum trabalho es-
cuso, não Confederado, algum trabalho fora da Fraternida-
de da Luz. Este termo, aqui, representa uma vibração; nada 
tem a ver com movimentos associativos, seitas ou grupos re-
ligiosos da superfície da Terra. 

Assim é o saber que vos nutre pouco a pouco no de-
serto. Jamais estareis sós, pois uma luz vos está conduzin- 
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do, e dessa maneira ireis vos nutrindo além do que imaginais. 
Em cada oásis, um novo sabor absorvereis, uma nova semen-
te deixareis. Ao longo de toda a peregrinação, ireis povoando 
de frutos o vosso universo. Uns amadurecerão, outros fica-
rão como sementes para os que vierem depois de vós, seguin-
do esse mesmo caminho. 

Com o tempo, encontrareis a vossa Fonte de Sabedo-
ria, totalmente virgem e aberta aos vossos passos; mas isso 
só depois de feito o vosso longo, constante e imperturbá-
vel caminho de semeaduras e ascensão: o caminho do co-
nhecimento superior. 

Nas lições que a vossa peregrinação vos trouxer, ireis 
encontrando vossa essência, antes adormecida no desconhe-
cimento. Compreendereis, então, o porquê da Lei do Silêncio. 

Aprendei a respeitar o silêncio e aprendereis a amar. Se-
guindo essa Lei, no silêncio encontrareis a magnanimidade 
da compreensão cósmica e, com ela, a diligência para o Ser-
viço. No silêncio vos sentireis donos de vossos conhecimen-
tos, e fortes para compreender e empreender os novos ca-
minhos. No silêncio, encontrareis a paz que, apesar de vossos 
defeitos, vos envolve e vos dá seguidas oportunidades para 
a transformação e para a rejeição do obsoleto. A Lei vos dará 
as forças necessárias para realizardes a mudança que quereis, 
e será no silêncio que encontrareis o Espelho que vos mos-
trará os perfis da nova humanidade. 

Encontrar esses perfis é passar a pensar e a viver em ter-
mos de síntese grupal, o que quer dizer estabelecer relacio-
namentos verdadeiramente subjetivos. Isso traz contatos de 
qualidade superior, contatos profundos, e abre o caminho 
para a inspiração. A própria vida social do indivíduo, essa 
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sua vida "horizontal", expressa-se então conforme esse prin-
cípio,  deixando de ser superficial, circunstancial; seus 
contatos passam a não basear-se em amizades humanas 
e em relacionamentos instáveis decorrentes de fatos ex-
ternos. 

O conhecimento só se apresenta ao homem subjeti-
vamente, ou seja, quando a vida interior faz parte da sua 
realidade cotidiana. Os retiros são, portanto, um caminho 
para isso. Quando o indivíduo os assume, sua vida no mun-
do tridimensional é submetida a uma alquimia. Para com-
preendermos os graus dessa ação interior no mundo exter-
no, na vida "horizontal", tomemos como reflexão alguns 
estados pelos quais todos passam quando decidem entrar 
em retiro. 

O primeiro estado é a mudança feita pela personalidade 
nos seus três corpos; isto é, o corpo físico passa a subordi-
nar-se à mente, o corpo emocional passa a subordinar-se à 
intuição, e o corpo mental, por sua vez, passa a subordinar-se 
ao centro interno da consciência. E a partir dessa conjuntura 
que o indivíduo se transforma realmente. 

O segundo estado é aquele no qual o lado material 
mais denso é absorvido, gradualmente, pelo mais sutil; for-
ças cegas transformam-se em energias inteligentes, e estas 
últimas vão ascendendo, até que se exprimam como cons-
ciente direito, ou seja, como percepção sintética da reali-
dade suprafisica. 

O terceiro estado tem inicio quando sua manifestação 
humana começa a irradiar a luz e a compreensão vindas do 
Alto. Nesse estágio, os corpos do homem tornam-se instru-
mentos dóceis da vontade maior, e o indivíduo os considera 
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simplesmente canais para que o amor espiritual flua para o 
mundo e para os demais homens. 

* * *

O INDIVÍDUO EM RETIRO 

Ao entrar em retiro, investigue suas próprias atitudes, 
como, por exemplo, se o está fazendo por amor aos irmãos 
e não em benefício próprio; se está retirando da própria men-
te, esquecendo-o, o pedido de ajuda que enviou ao Ser Inte-
rior, quando deu inicio ao trabalho; se permanece tranqüi-
lo caso não tenha recebido resposta interna para as suas per-
guntas e pedidos; se não teme a purificação. Verificados es-
ses pontos, mergulhe mais em seu mundo interior e passe à 
segunda etapa. 

Tendo deixado de invocar a ajuda das energias superio-
res como fizera no princípio, aguarde que a atração interna 
faça o trabalho. Não confunda as atividades práticas e a vida 
que se leva no plano da ilusão do mundo com essa aproxima-
ção da vida imaterial, que é feita de modo especial duran-
te o retiro. 

Se certas atitudes são cultivadas no cotidiano, o traba-
lho durante o retiro torna-se mais efetivo. São elas: tratar 
todos os seres como um único grupo de vidas em evolução; 
usar as mãos não para tirar, mas para servir; usar os pés pa-
ra trilhar o caminho; usar os olhos para observar imparcial-
mente o que acontece dentro e fora do seu ser. Na vida diá-
ria, esperar, sem a menor ansiedade, que a energia suprafí-
sica transforme as forças mais densas dos planos tridimen-
sionais e dos corpos da própria personalidade; não colocar 

94 



obstáculo, por menor que seja, ao desenvolvimento evolu-
tivo de todo e qualquer ser; abster-se de ligar-se a coisas ilu-
sórias, firmando-se no que repercute no elevado nível dos 
Irmãos Maiores. Para que esta última atitude seja vivida, é 
necessária considerável decisão interna quanto à meta. espi-
ritual. Estas são normas eternas e podem ser reconhecidas 
em várias instruções iniciáticas. 

Essas atitudes, fundamentais para as expansões de cons-
ciência, propiciam uma mudança na polarização da energia, 
elevando-a a níveis mais sutis. Quando se percebe que essa 
transferência está acontecendo, deve-se ficar atento para não 
querer preservar o estágio anterior ora superado. Até a re-
cordação dele é para ser destruída. Deve-se preservar algo 
somente enquanto isso permite a continuidade da evolução 
da consciência; porém, uma vez tendo sido dado o passo ne-
cessário, deve-se soltar tudo o que ficou para trás. 

O homem precisa saber que, quando em retiro, escu-
tará, tocará, verá, aplicará conhecimento e conhecerá no-
vas Leis; tudo isso, porém, no sentido interno. Todo e qual-
quer comentário sobre os estados que chegar a viver será vão 
e só poderá trazer danos. Manter-se silencioso a respeito de-
les não significa porém frieza nem indiferença para com os 
outros, pois esses estados não podem ser partilhados já que 
são atingidos somente quando se entra em certo estágio evo-
lutivo. Se alguém não chegou por si mesmo a essa experiên-
cia, será impossível que a alcance intelectualmente, ainda 
que pense, com ingenuidade, tê-la compreendido. Assim, 
é melhor manter a Lei do Silêncio sobre o que se passa du-
rante o retiro, a fim de não provocar pensamentos inúteis. 

Essas recomendações são universais, apresentadas por 
instrutores que na realidade não as criaram. Ciclicamente, 
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são captadas dos arquivos etéricos do universo e adaptadas 
à época em que são necessárias. Há indivíduos que as apreen-
dem integralmente dos planos internos; outros o fazem em 
parte. Para os que estão sob o novo código genético, elas soam 
familiares e, para os que se preparam para recebê-lo, cons-
tituem o pão espiritual deste momento pré-iniciático. 

O GRUPO EM RETIRO 

A primeira necessidade de um grupo em retiro é per-
manecer estável na meta que o levou àquela situação e se-
guir adiante, unido. Essa união não deve ser afetada por mu-
danças que, eventualmente. circunstâncias externas venham 
a exigir. Partidas e chegadas, presenças ou ausências físicas de 
pessoas não devem influir na unidade do conjunto. 

Um grupo que se reúne com fins espirituais invoca aju-
da dos planos superiores, não exteriorizadamente, mas atra-
vés de uma atitude tranqüila, voltada para o interior. 

As fases em que reuniões de preparação esotérica eram 
feitas ficaram para trás. Agora, invoca-se a partir do próprio 
centro interno do grupo e não mais individualmente, mes-
mo que essa realidade pareça abstrata e incompreensível. 
Na continuidade dessa ação consciente está a força para aban-
donar emoções, até que se sinta o calor interior, que não é fí-
sico, mas paz que tudo dissolve. A este ponto, toda e qual-
quer fenomenologia já deixou de interessar. 

Idéias e desejos pessoais, individualistas, pequenos, ain-
da podem emergir nessa etapa. Deixa-se, nesse caso, que esses 
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resíduos voltem para o local que lhes cabe no universo, sa-
bendo que lá serão resolvidos por diferentes processos. Dei-
xar de se ocupar dessas impurezas emocionais e mentais é 
uma das tarefas que cada membro do grupo deve desempe-
nhar no retiro. 

Unido, o grupo evocará silenciosamente a energia da 
Mõnada. Essa energia, fluindo, atenua os fogos menores que 
ainda trazem desassossego aos corpos do mundo tridimen-
sional, fazendo com que~a influência da matéria densa se tor-
ne muito menor. É então possível que a percepção do TODO 
chegue a cada membro do grupo. Se o grupo não mais se ocu-
pa de coisas não essenciais, deixa de existir, para ele, "a tua 
vida e a minha vida", e emerge a consciência de uma única 
vida. Tudo isso é gradual, embora possa haver a ilusão de 
que algo aconteceu de improviso. 

O grupo, assim polarizado, sabe que nada pode tolher 
a vida da vida. Desse modo, estará consolidado nos níveis 
suprafísicos. Pequenas regras não devem mais detê-lo: prosse-
gue o seu trabalho espiritual, vivendo. A vida e o trabalho 
interiores mantém a sua invocação viva e forte. Não lhe são 
mais necessárias exortações externas a esse respeito. Assim, 
na Fé, esse grupo ouvirá internamente a voz de grupos maio-
res. Passará a conhecer os grupos que lhe são complemen-
tares, irmãos que trabalham semelhantemente. E, ainda que 
nem sempre esses grupos complementares sejam encontra-
dos no plano físico, quando isso ocorre é tão evidente que 
não deixa dúvidas. 

Se o grupo continua a fazer retiros, vai-se tornando claro pa-
ra os seus componentes o quanto até então haviam trabalhado nas 
malhas da ilusão. Perceber isso é sempre bom e evolutivo. Que 
as vozes involutivas não sejam mais ouvidas, e que UMA PRE- 
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SENÇA esteja entre o grupo. Este poderá, a partir dai, trans-
ferir sem perigo a sua polarização para um nível ainda mais 
alto, porque aquela PRESENÇA o preserva. Através da ener-
gia da Vontade, o centro interno do grupo irá destruir o que 
de ilusório o prendera até então, pois tudo lhe parecerá ultra-
passado. Continuará, porém, caminhando amorosamente 
junto dos que ainda não viram isso. Em outros termos, a 
capacidade do grupo de compreender seus semelhantes é 
ampliada. 

A energia salvífica é irradiada pelo grupo que serve, que 
ascende e que está vendo no real. Essa energia torna-se o ser-
viço e a aura do grupo, sendo percebida pelos que podem 
percebê-la. Não é preciso falar dela. 

Por não se cristalizar em ponto algum, ou seja, por 
seguir a linha evolutiva, o grupo dá testemunho das lições 
que recebeu. Mas isso não é feito através de discursos, ou de 
doutrinações. Então, o grupo compreende a síntese interna 
que lhe cabe fazer, e funde-se com tudo e com todos. 

Nessa etapa, o grupo conhece a Lei e a exprime; reve-
la novos padrões; isso significa destruir o que para nada mais 
serve. O valor espiritual desses movimentos pode ser conhe-
cido no silêncio do retiro, e outros desenvolvimentos des-
sas regras iniciáticas surgirão diante dos devotos da Verda-
de e do Serviço. 

Esperamo-vos no alvorecer de um tempo novo, que está 
próximo. Não oculteis vossas boas intenções, pois elas são 
a luz que levais acesa. 
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DO ESTADO DE RETIRO AO ESTADO DE VIGILIA 

De um certo ponto de vista, diz-se que o nível astral (emo-
cional) não existe como parte do Plano Divino, e tal realidade se 
experimenta em determinado estágio evolutivo, estado que o re-
tiro verdadeiro pode estimular. O nível astral é produto da ilu-
são, do desejo-mente criado pela humanidade, que nele vive in-
teiramente imersa, desde os primórdios da Atlántida — confor-
me ensina o Tibetano em Um Tratado Sobre Fogo Cósmico. 

A aspiração pela vida espiritual é o que pode dissipar 
da consciência humana essa névoa. Todavia, a aspiração, so-
zinha, não é suficiente; é necessário, também, que a mente 
do homem seja iluminada pelos níveis superiores do seu ser. 
Experimenta-se esse estado através da Fé e das obras, duas 
coisas a serem combinadas. Fé é a substância daquilo que 
não se vê, daquilo que, na realidade, mantém a aspiração; já 
o termo obras, compreendido espiritualmente, não se refere
só a realizações concretas, mas sim às manifestações do Eu
Interno através do homem externo.

Depois de certa expansão de consciência que ocorre 
quando se entra em retiro, trilha-se o caminho com rapidez 
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e segurança; antes, porém, as provas que se apresentam ao 
homem estão cheias de possibilidades de levá-lo a incorrer 
em erros fundamentais. Por isso. à atitude de retiro deve-se 
juntar a de vigília, que é atenção permanente. Pode-se, a par-
tir daí, aplicar com discernimento e sabedoria a energia da 
repulsão ou a energia inclusiva, quando há algo a ser puri-
ficado e transmutado. Ambas trazem a transformação ine-
vitável. 

Todo indivíduo que se consagrou a ficar desse mo-
do atento, permite que o trabalho de união com os níveis 
suprafísicos se dê em seu mundo interior. Então, não há 
mais avanços e recuos, como antes. O vínculo entre a 
consciência humana e a superconsciéncia, que foi cons-
truído em trabalhos preparatórios e confirmado em tra-
balhos de retiro, é agora consolidado nos trabalhos de 
vigília. 

A palavra vigília, como já dissemos, não está sendo usa-
da aqui em seu sentido habitual. Refere-se a um estado de 
recolhimento profundo, sem inércia ou adormecimentos. 
Os períodos de vigília são de grande atividade interior; a cal-
ma e a harmonia que se estabelecem no plano físico e em 
todo o ambiente ajudam a realizar trabalhos intensos, que 
não conhecem limites de tempo nem de espaço. 

Um indivíduo que estava em vigília no Ocidente, por 
exemplo, percebeu que os raios curadores que passavam 
através dele iam produzir efeitos benéficos em Tóquio; ou-
tro, nesse mesmo estado, foi levado a uma nave e ajudou 
na adaptação de alguns seres a vibrações mais sutis. Outros 
ainda, também em vigília, obtiveram profundos esclareci-
mentos. Como se vê, os momentos de vigília são momen-
tos sagrados. 
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Certa vez, perguntei se os irmãos do Cosmos não repou-
savam, e disseram-me que estão sempre em vigília. Se às ve-
zes a interrompem (se é que se pode empregar essa palavra, 
nesse caso), é para entrar em um estado ainda mais profundo, 
através do qual restabelecem as próprias forças e se renovam. 

Durante o dia, mesmo enquanto se está em atividade 
no plano físico, pode-se permanecer em vigília; é uma ati-
tude continua de entrega e de atenção, como aquela mani-
festada pelo "guardião" do centro intraterreno de Aurora, 
que já tivemos oportunidade de descrever no livro AURO-
RA, Essência Cósmica Curadora: enquanto os visitantes que-
riam ver as espaçonaves que têm a sua base de operações em 
Aurora, buscando assim fenômenos concretos para terem 
confirmada a própria confiança no trabalho interior dos se-
res intergaláticos em benefício da Terra, ele, sorrindo, co-
mo se falasse de algo trivial, dizia-lhes: "Caminhem, cami-
nhem; a uns duzentos metros irão vê-las, se elas quiserem 
mostrar-se a vocês." E entrava em casa para cuidar de suas 
tarefas, como se para ele as naves não importassem. 

Quem vive na Fé, em vigília permanente, tem a reali-
dade suprafísica constantemente diante de si. Na verdade 
as naves estão sempre presentes, ainda que não as vejamos. 
Além disso, não há limites de espaço para que se nos apre-
sentem porque, mesmo distantes, podem refletir-se aqui. Quan-
do o homem ativa essa energia da Fé, e quando desobstrui 
os próprios canais de contato, ele passa a se integrar em ope-
rações sobrenaturais, em prol do mundo e dos semelhantes, 
sempre que sua participação seja necessária. O estado de vi-
gília é o que lhe traz essa possibilidade de servir. Que, ao bus-
cá-lo, não vise pois proveito próprio. 

* 
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Há indivíduos que em suas primeiras vigílias abrem ca-
minho esforçando-se; depois, mais adiantados, transformam-se 
a si mesmos, de modo tranqüilo; posteriormente, sua visão 
se abre para níveis superiores e o ensinamento lhes é dado 
mais profusamente. Nesse aprofundamento gradual, por meio 
das vigílias, eles vão aos poucos desvelando o propósito da vida. 

Enquanto a consciência humana percebe o próprio ser 
dentro da forma, a consciência interna conseguida em vigí-
lia percebe o ser junto à Hierarquia. Nessa etapa, conhece-se 
mais claramente esse Ser Interior e colabora-se com as Leis 
que ele representa. São, sempre, Leis Evolutivas. A energia 
presente é a do Amor, produzindo atração superior e não 
mais a submissão aos sentidos. 

Numa etapa posterior, experimenta-se a consciência re-
presentada pelo conhecimento do propósito da vida, o reco-
nhecimento do plano evolutivo. Em outras palavras, passa-se 
a usar corretamente a energia da Vontade. Direção e unidade 
são claramente percebidas, tendo inicio, então, a influên-
cia da Mónada. 

Assim, nas primeiras vigílias, ultrapassamos os obstá-
culos mais densos, isto é, os níveis mais materiais da percepção. 
A curiosidade chega ao fim, as dúvidas se dissolvem, e nos-
sos irmãos vão parecendo semelhantes a nós aos nossos olhos, 
embora cada um esteja num ponto evolutivo diferente e ma-
nifeste seu próprio temperamento. 

Nas vigílias sucessivas, percebemos que fazemos par-
te de grupos internos ou de grupos que prestam serviço, even-
tualmente nas naves. Percebemos que nos planos subjetivos 
participamos de vários trabalhos ou que para eles estamos 
sendo preparados. 
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Posteriormente, a dualidade, apesar de não resolvida, 
deixa de nos afetar. Continuamos o processo de nos entre-
garmos aos níveis superiores, mesmo conscientes da presen-
ça dela. 

Começamos, depois, a perceber as energias, a ver bem 
claramente o seu significado nas tarefas que devemos em-
preender. 

A observação dessas etapas é importante, embora não 
necessariamente obedeçam a uma ordem cronológica. Po-
dem suceder-se umas às outras, como também podem dar-se 
concomitantemente. Isso dependerá da tendência da per-
cepção de cada vigilante. 

Não importa qual seja essa tendência; do ponto de vis-
ta da evolução geral só existe o amor, a boa vontade, a in-
tenção do bem, qualidades que já foram trabalhadas e que 
estão, de certa forma, incorporadas ao ser. Assim sendo, o 
indivíduo, ao atingir o estado de vigília, já conta como pron-
tas essas etapas e vai experimentando, então, outros tipos 
de crises. São crises sem sofrimento, porque a essência in-
terna já vai emergindo, trazendo consigo energias até então 
desconhecidas, energias que dissolvem os restos de temor, 
os restos de ambição, os restos de possessividade. Ele então 
compreende, assim em vigília, que a evolução é a passagem 
de um conhecimento a outro, e que esse caminho não tem fim. 

Há uma história clássica, em forma de diálogo, que sin-
tetiza essas expansões de consciência que se dão na vigília. Nele 
um ser faz perguntas a outro, mais experiente, sobre o caminho: 

— Vejo uma porta à minha frente e ouço às minhas cos-
tas uma voz que me chama. Que devo fazer? 
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Ao que 'responde o mais experiente, assistindo a esse 
processo: 

— Atravesse esse umbral, mas não olhe para trás. Não 
se detenha na voz que o chamou. Vá diretamente para a luz. 

O diálogo continua: 

— A porta é estreita. Poderei passar por ela? 

— Aproxime-se da porta, mesmo estreita. Una-se a ou-
tro peregrino, pois há sempre um por perto. Não pense que 
entrará sozinho. 

O vigilante, a partir daí, toma a mão não só de um pere-
grino, mas também de outro, que percebe estar a seu lado. 
Vê, então, que há muitos passando por aquela porta, e se 
dá conta de que jamais esteve sozinho. São tantos os com-
panheiros de caminho, que a porta foi completamente en-
coberta e ele não mais a pode ver. 

— Continue, de mãos dadas, avançando. 

O vigilante prossegue para, mais tarde, perguntar: 

— A porta parece-me agora mais larga, e vejo que to-
dos os irmãos entram por ela. Que está acontecendo? 

— A porta que você via antes era uma criação da sua 
própria mente. A separatividade fazia com que a percebesse 
estreita. Só depois que se uniu aos outros pôde perceber a 
realidade, pois é só estando junto "dos muitos que consti-
tuem UM" que se passa por ela. Essa porta se fecha quan-
do, egoisticamente, tenta-se entrar só. 
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Essa narrativa é válida para a época presente, porque 
no passado nao acontecia exatamente assim. No tempo da 
Lemúria, pouquíssimos eram admitidos e, quando passavam 
pela porta, faziam-no um a um. Já na Atlântida, entravam 
em grupos de sete. Atualmente, um grande número está sen-
do levado para a luz. Assim é o processo de ascensão da hu-
manidade. 
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TERCEIRA PARTE 

Vida mais Abundante 

"COM A DESTRUIÇÃO QUE AGUARDA A CIVILI-
ZAÇÃO MODERNA, É INÚTIL PROCURAR UM RE-
FÚGIO SEGURO SE NÃO ENCONTRAR A PAZ E A 
FORÇA... SE MAIOR CONHECIMENTO TRAZ MAIOR 
PODER, TRAZ TAMBÉM MAIOR RESPONSABILIDADE. 
QUANTO MAIS GRAÇAS RECEBE O HOMEM DO EU 
SUPERIOR, TANTO MAIS DEVE ELE PROVER AS 
NECESSIDADES DA HUMANIDADE." 

Paul Brunton 





FIDELIDADE AO PROCESSO INTERIOR 

As Hierarquias estão cuidando dos corpos sutis dos in-
divíduos que devem ser preparados para a evacuação plane-
tária. Esse trabalho depende, em princípio, da opção feita 
pelo centro interno de cada um; a partir dessa opção vem 
uma grande ajuda, dado que o homem, sozinho, não pode-
ria ultrapassar as esferas do desejo-ilusão que fazem parte 
da combinação de forças que constituem o planeta Terra. 

Ainda que o indivíduo, no plano físico e no seu uni-
verso psicológico, sinta dificuldades e se julgue impotente 
para superar certos estados retrógrados, as Hierarquias, a par-
tir dos níveis superiores, trabalham em seus corpos. Já men-
cionamos, em livros anteriores, as possibilidades que estão 
diante dele, tanto durante os seus sonhos (ou sono do cére-
bro físico) quanto nos intervalos entre as suas encarnações.* 
Já foram também transmitidas instruções a respeito das ati-
vidades das naves-laboratório, para as quais os corpos emo-
cional e mental podem ser levados, a fim de serem tratados 

* Ver A MORTE SEM MEDO E SEM CULPA e NOSSA VIDA NOS SO-
NHOS, Editora Pensamento, São Paulo, respectivamente 1988 e 1987. 
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e harmonizados conforme suas necessidades. Seres que em 
ciclos passados fizeram parte do esquema terrestre, e que 
já transcenderam os estados de limitação dos que ainda não 
foram iniciados no contato consciente com as energias supe-
riores, tais seres cuidam dessa tarefa de harmonização. 

Quando o indivíduo passa por crises psicológicas ou 
físicas, é bom que se lembre de que elas pertencem à natu-
reza terrestre, natureza que em certos momentos vive à par-
te da sua existência espiritual, e que raramente condiz com 
o que se passa com ele em outros planos.

Para ilustrar isso, vamos narrar a experiência de uma 
pessoa que não se encontrava muito tranqüila com a pró-
pria atuação, e que imaginava não estar trabalhando o bas-
tante em sua purificação. Essa pessoa, que é positiva e bem 
atuante nas atividades evolutivas que escolheu como parte 
integrante de sua vida, teve um vislumbre de sua verdadeira 
situação. "Numa viagem de ônibus", disse ela, "tive uma ex-
periência rápida, que durou frações de segundo. Vi interior-
mente um senhor, vestido com túnica e turbante brancos, 
sentado bem ereto num banquinho. Tinha a pele escura, que 
contrastava muito com a roupa que usava, bem branca. Sur-
giu então um rapazinho, adolescente, vestido só da cintura 
para baixo, peito nu, tão moreno quanto aquele homem. 
Tinha cabelos compridos, amarrados com uma fita na testa, 
parecendo um indiozinho. Ao chegar, reverenciou o senhor, 
colocando as mãos sobre os seus ombros e a própria face no 
peito dele." 

A pessoa que percebeu essa cena não teve de imediato 
clareza suficiente sobre o que realmente estava se passando 
em seu interior, simbolizado pela rápida e expressiva visão. 
Observando-a juntos, porém, vimos que aquele senhor re- 
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presentava um aspecto maduro e antigo do seu próprio ser, 
ao passo que o rapazinho, o seu aspecto mais jovem, que está 
sendo trabalhado atualmente. Ambos, em perfeita harmo-
nia e paz, demonstravam, naquele quadro carregado de de-
voção e amor, que até os traços físicos da nova humanidade 
terrestre de superfície já estão se configurando: a pele mo-
rena, a alvura dos trajes (simbolizando pureza) e a verticali-
zação do aspecto mais antigo, que, segundo a mensagem tra-
zida pela visão, rege o relacionamento entre os diferentes 
planos vibratórios próprios do ser humano. 

Saber que estamos sendo ajudados, e que o trabalho 
nos níveis suprafísicos ocorre independentemente de fatos 
concretos que porventura estejam sucedendo, não nos exi-
me, no entanto, de conscientemente nos. empenharmos em 
nossa própria purificação e de nos mantermos coerentes com 
os propósitos assumidos. Algumas pessoas, quando se vêem 
diante dessa necessidade, alegam não ter tempo material pa-
ra se dedicar a esse processo de transformação. No entanto, 
Morya (o mesmo AMHAJ do centro intraterreno de Aurora, 
segundo o livro MIZ TLI TLAN, Um Mundo que Desperta), 
que está neste momento à frente da cura planetária, trans-
mitia em suas instruções que é preciso acautelar-se diante 
dessa idéia de "não ter tempo" para cuidar da própria pu-
rificação. Segundo ele, "estar falsamente ocupado indica, 
antes de tudo, incapacidade de fazer uso do tesouro do 
tempo e espaço" de que se dispõe. A Hierarquia declara 
que é impossível atrair pessoas nessas condições para o tra-
balho de construção. Os que não podem encontrar tempo 
para o mais urgente, para o que é prioridade dentro de um 
planeta em transição, acabam também negando o que é es-
sencial para si. Não são confiáveis, e o serviço não lhes é 
apresentado. Morya afirma que a capacidade de aceitar a 
própria tarefa é indispensável para a expansão da conscién- 



cia. E pergunta: "Pode algo substituir a alegria do crescimen-
to da consciência?" 

É implícito que todo plano está sujeito a dificuldades 
ou a impedimentos; e pode até haver nele mudanças segun-
do ciclos que se desenvolvem dentro do homem, ou devido 
a sublimações que possam dar-se nos níveis mais profundos 
do seu ser. Porém, a essência do plano para cada indivíduo 
é eterna, não muda, e tentar dela escapar equivale a traí-la. 
Morya deixou uma imagem simbólica que diz respeito ao 
esforço que cabe a cada um de nós fazer quando sabemos 
o que o próprio Eu Interno quer de nós: "Nós amamos o
lançamento da flecha. A tensão inabalável da corda do arco
precede o vôo da flecha."

* * * 

Normalmente, no mundo material, considera-se estudo 
o que se faz nas escolas comuns. Quando alguém termina
um curso, quando obtém suficientes conceitos formais e re-
cebe um diploma, ele assume a luta pela vida pensando ter
aprendido tudo aquilo de que necessitava. Esse conceito é
típico de civilizações decadentes. Na realidade, o verdadei-
ro estudo tem início somente quando o indivíduo está dis-
posto a deixar de lado, se for preciso, aquilo que absorveu
e aprendeu através do processo intelectual e mental; somen-
te quando ele passa a buscar conhecimento de primeira mão
que vem de seu íntimo.

Esse conhecimento o surpreende, quando se manifesta. 

Quem empreende essa busca interior deve saber a priori 
que "é permitido ao padeiro comer todo o pão, mas ele as-
sim não procede". Que dizer dessa antiga afirmação dos 

112 



Mestres? Precisamos refletir sobre ela, pois "aquele que não 
é livre, que age para si próprio, afunda num oceano de cor-
rentes falsas". 

Que não se abandone o trabalho interior começado. 
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HARMONIZAÇÃO 

Há quem pergunte qual seria o propósito pelo qual so-
mos guiados para as regiões onde se encontram os centros 
energéticos ou as bases de espaçonaves e suas imediações. 
Podemos dizer que há vários motivos para que isso ocorra. 
Alguns indivíduos são encaminhados para lá porque já es-
tão a serviço. Fortalecem esses centros espirituais no pla-
no físico ou se prestam como intermediários para transmi-
tir a sua energia para os outros homens. Atualizam esses cen-
tros e colaboram com eles em benefício do planeta ou de 
quem deles necessite. 

Outros aproximam-se dessas áreas energéticas porque 
devem passar por algum processo especial de harmonização 
nos seus corpos antes de se tornarem ágeis instrumentos de 
serviço durante a evacuação planetária. Esse processo ocorre 
através da combinação da energia, que pode existir nesses 
centros espirituais, com o trabalho interno do indivíduo. 

Sabemos que os corpos emocionais de alguns estão sen-
do harmonizados nas naves-laboratório, dispensando, pois, 
aqui no plano físico, qualquer trabalho mais especifico nesse 
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sentido; eis que, na próxima etapa da Terra, após a sua puri-
ficação, os corpos emocional e mental trabalharão juntos, 
unidos, isto é, não estarão em confronto, como agora. Em-
bora ambos continuem atuando, fá-lo-ão como se fossem 
um só, suprindo-se mutuamente na mesma tarefa e sem con-
traste entre si. Essa e outras fusões de energias estão sendo pre-
paradas nas naves-laboratório. 

Nos centros espirituais, essa harmonia deve instalar-se. 
Seus habitantes podem ser futuros evacuados do planeta que 
estão se preparando para ser resgatados ou para ajudar no 
trabalho em si. Ali vivenciam, preferivelmente e dentro do 
possível, idéias que serão as da nova Terra. Existindo um 
local onde essas idéias se mantenham intactas, puras, sem 
compromissos com as forças involutivas que, nesta fase do 
planeta, permeiam quase tudo, esse local é abençoado, e uma 
capa especial de proteção passa a circundá-lo. Essa prote-
ção diz respeito, principalmente, aos corpos sutis daqueles 
que de alguma forma estão ligados a esse centro, seja colo-
cando-se em contato físico com ele, seja comunicando-se 
interiormente com a sua vibração. 

A união de um grupo sob essa energia é algo bem di-
ferente da formação de seitas ou de novas religiões, sendo 
essas instituições inconcebíveis numa civilização mais cons-
ciente. As próprias figuras do Cristo, do . Buda e dos outros 
grandes Mensageiros do Cosmos passam a ter novo sentido 
para o homem que está em sintonia com esses centros espi-
rituais, pois ele se vê, na prática, em contato com uma vibra-
ção que permite maior identidade com os valores que esses 
grandes Seres representam. Para o contato interior, cada vez 
menos é necessário que haja intermediários. A medida que 
o grupo como um todo se prepara, seus membros tornam-se
capazes de perceber os vários aspectos da Lei Espiritual que
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esses Mensageiros trouxeram; e, à medida que o grupo a vi-
vencia, cada indivíduo que o integra obtém novas e mais am-
plas revelações. E assim, cumprindo essa Lei, que o grupo 
se une ao Cosmos. 

Numa vida de grupo em que se visa atingir esse esta-
do, a harmonia é fundamental. Para se chegar a ela, não 
bastam exercícios vazios que, muitas vezes, deixaram de 
corresponder à energia do consciente direito, mas é, sim, 
essencial vivenciar a aplicação da Lei. Com  essa vivência, as 
naves-laboratório e o Ser Interior de cada indivíduo po-
dem trabalhar concomitantemente e, nesse caso, a união dos 
seus corpos sutis, voltados para o mesmo propósito cósmi-
co, é possível. 

Muitos têm dúvidas a respeito de como praticar a me-
ditação nos dias atuais. A tradição dos chakras, que corres-
pondia ao desenvolvimento da polaridade masculina plane-
tária, trouxe técnicas de meditação que tiveram o seu tem-
po e fizeram bem a muita gente. Porém, segundo a energia 
que estamos trabalhando agora, o termo "meditação" não 
cabe mais, por estar vinculado a técnicas já desgastadas, seja 
pelo mau uso, seja pelo tempo. Pode-se chegar hoje a um 
estado interior de calma e de atenção continua, que deve 
aperfeiçoar-se gradualmente. Colocar nome nesse processo 
de harmonização ou descrever o que se passa em todas as 
suas fases seria inoportuno. Na realidade, as etapas dessa união 
com o Infinito podem ter aspectos concomitantes, e estu-
dá-los teoricamente, como se seguissem uma ordem prede-
terminada, poderia perturbar o seu desenvolvimento, caso 
os acontecimentos não se apresentassem do modo espera-
do. Trabalhar continuamente por essa união é que traz o es-
tado que se busca. Entrando o indivíduo em serviço, isto 
é, quando passa a aplicar em sua vida a irradiação espiritual, 
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todos os seus entraves humanos e necessidades de definições 
precisas desaparecem. 

* * * 

No processo de harmonização que é levado a cabo nos 
trabalhos grupais, é importante termos claro que também 
é essencial que se usem as habilidades individuais, pois cada 
componente de um grupo geralmente apresenta uma capa-
cidade especifica que, unida à dos demais, facilita a obra da 
Hierarquia. 

E o que seriam tais habilidades? Seriam tendências na-
turais, seriam dons que a alma expressa? Podemos não ter 
consciência de dispormos de algumas delas. Dai a importân-
cia de assumirmos tarefas, na vida, seguindo prioridades e 
não mais o próprio gosto pessoal, pois através de situações 
novas e imprevistas podemos desenvolver e descobrir em nós 
capacidades até então desconhecidas. 

Podemos, também, chegar a manifestar habilidades que 
não são exatamente nossas. Unidas à nossa vocação de servir, 
e às nossas melhores qualidades já desenvolvidas, as habili-
dades de algum ser ou de alguma energia, que não se encon-
tram no plano físico, podem manifestar-se por nosso inter-
médio. No ciclo evolutivo atual, isso acontece com nossa 
plena consciência lúcida e desperta. 

E através da entrega ao Plano Divino e da humildade 
que se chega a ser instrumento de uma energia mais elevada, 
venha ela de nós mesmos ou não. Isso significa ter a inten-
ção continua de aperfeiçoar os próprios corpos, de conside-
rá-los instrumentos, e nunca se acreditar pronto para desem-
penhar uma tarefa com perfeição. No desempenho da tarefa, 
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no desenrolar de suas fases, muito se aprende. Humildade 
é saber que esse aprimoramento é infinito e que estamos to-
dos voltados para ele. Temos sempre o que aprender com 
os que possuem maior experiência, e temos sempre o que 
transmitir para o outro que está na mesma busca, mas que ain-
da não abriu como nós os próprios olhos. 

Esses e outros processos até então desconhecidos já es-
tão acontecendo, dentro da Lei Evolutiva. 

* * *

A função da humanidade sobre a Terra é conseguir um 
estado evolutivo superior em todos os níveis de consciên-
cia que manifesta. Ela não se encontra aqui para o desen-
volvimento material, apesar de a maioria dos homens pen-
sar assim e agir em conformidade. A situação mundial de hoje 
foi em parte causada por esse engano, pois, tendo se concen-
trado prioritariamente nas áreas científicas, tecnológicas e eco-
nômicas, a humanidade perdeu a visão do seu próprio rumo e 
destino, que é a evolução espiritual. 

E essencial que o homem tenha a clareza de que exis-
te não para fazer ou possuir coisas, mas sim para atingir 
estados evolutivos superiores. Por isso, reconhecer as leis 
que regerão a Terra, a começar por aquelas que já estão 
se revelando a ele, é fundamental. Para isso, não é sufi-
ciente assumir tarefas evolutivas; é necessário, principal-
mente, manifestar o que está previsto no plano evoluti-
vo para o próprio ser, isto é, expressar também na vida 
externa o que realmente se é nos níveis internos. E a par-
tir daí que o homem tem uma função social mais plena 
e que os seus relacionamentos são mais verdadeiros; não 
antes. 
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O que a humanidade de superfície deve reconhecer 
nesta fase do seu processo evolutivo é o seu relacionamen-
to com os Conselhos Internos do planeta, todos eles com-
postos de Entidades de grande experiência cósmica: Conse-
lhos Interplanetários, Conselhos Intergaláticos e Conselhos 
de Anciãos. 

Esses Conselhos, que existem nos níveis suprafísicos, 
são agrupamentos de energias que representam estágios da 
vida cósmica; assim como sabemos hoje das leis da superfí-
cie da Terra, saberemos também da Lei Universal, represen-
tada pela ação desses Conselhos. Como esses seres não estão 
encarnados, como vivem e agem através de estados de cons-
ciência muito sutis, para reronhecê-los precisamos estabe-
lecer contato com o mundo interior. Enquanto as Leis da 
superfície facilitam a ordem dos acontecimentos no plano 
físico e no plano moral, a Lei Universal equilibra o homem 
e a Terra com mundos mais evoluídos. Vários universos par-
ticipam conscientemente dessa Lei, e a Terra começará a con-
tatá-los após a purificação global. Enquanto estivermos concen-
trados apenas nas leis terrestres, estaremos no estágio pre-
paratório e ao sabor das forças em conflito; mas, quando 
passarmos a viver a Lei Superior, suprafísica, começaremos 
a penetrar os mistérios da Natureza, do universo e do nosso 
próprio Ser. 

Através da vida interior consciente, a humanidade co-
nhecerá os caminhos que lhe cabem seguir, pois, uma vez 
que esses Conselhos representam a energia da transforma-
ção, a participação da Terra neles é fundamental para que 
se conscientize de sua própria tarefa. Esses Conselhos, no 
momento, estão a ponto de se materializar para os homens 
que, depois de suficiente evolução superior, se abrirem a 
esses contatos. 
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Posso, nesse sentido, citar o caso de um ser muito evo-
luído que no plano físico atuava como médico. Certo dia, 
depois de ter encerrado suas atividades cotidianas, encontrava-se 
no consultório vazio preparando-se para tomar um banho 
e em seguida sair. O consultório estava na penumbra, pois 
a enfermeira e a secretária já tinham saído, deixando as sa-
las em ordem. Envolto numa toalha, ele atravessava o corre-
dor rumo ao chuveiro, quando percebeu que havia alguém 
sentado na sala de espera. Àquela hora, no seu entender, só 
poderia ser algum cliente que inadvertidamente ficara tran-
cado ali após a saída das funcionárias. Dirigiu-se então para 
lá, pronto para abrir-lhe a porta. No entanto, aquele suposto 
cliente, com cerca de dois metros de altura, parecia muito 
forte e irradiava uma energia que ele, até então, desconhe-
cia no plano físico. Foi quando percebeu que aquele "ho-
mem" não era quem ele havia pensado. Sentou-se então a 
seu lado e, durante os minutos seguintes, aquele ser falou-lhe 
de vários assuntos ligados à próxima evacuação planetária, 
trocou com ele idéias a respeito das tarefas a serem empreen-
didas e, terminado o diálogo, desmaterializou-se. 

Pode-se notar, através desse acontecimento, que as reu-
niões com esses Conselhos que regem a Terra trazem, no ines-
perado das suas realizações, a força do espírito, força incon-
fundível em sua qualidade superior. 

* * *

Em outra ocasião, um iniciado (membro de um grupo in-
terno) que, no plano físico, vivia normalmente numa pequena 
cidade da Europa, foi levado, em consciência, durante os mo-
mentos em que fazia a leitura de um jornal, a um plano sutil do 
planeta Terra. Quando isso ocorreu, os seus braços chega-
ram a soltar o jornal, pois a energia que vinha daqueles ní- 
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veis era muito forte e ele necessitava de total concentração 
para perceber o que adviria. "Viu", então. naqueles planos 
elevados, a confirmação das profecias que nos são conheci-
das: o mundo, morada do homem terrestre, foi-lhe apresen-
tado como uma área envenenada, que nada poderia purifi-
car. Só uma ação mais profunda, vinda do Cosmos, poderia 
ali intervir. 

Foi-lhe mostrado também que o homem e o mundo 
iriam viver dias de escuridão, e que esse fato chegaria até o 
plano físico concreto. Conforme disse igualmente Padre Pio, 
profeta e curador, "depois voltará a luz. Mas muitos serão 
os homens que não a verão mais". 
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TRANSCENDENDO AS FRONTEIRAS TERRESTRES 

Um passo que a humanidade de superfície está prestes 
a dar é o reconhecimento de que o Homem é um ser cósmi-
co. Até agora ela se limitou à consciência terrestre; pouco ex-
pansiva e temerosa, de modo geral jamais saiu de suas fron-
teiras. Mesmo quando, chegando à Lua, passou por uma ex-
periência em que seus conhecimentos poderiam ser amplia-
dos, a notícia não foi divulgada porque, se soubéssemos que 
temos irmãos em outras áreas do Cosmos, se soubéssemos 
que eles já estão entre nós, os esquemas atualmente em vi-
gor, em que as forças involutivas têm completo controle so-
bre as populações, deixariam de funcionar. 

Nos ciclos passados (na época do continente Lemúria), 
o homem terrestre se concentrou exclusivamente nos aspectos
instintivos do seu ser, para depois (já no continente Atlán-
tida) desenvolver os aspectos emotivos. Apenas mais tarde,
na atual civilização, seus aspectos mentais emergiram. Des-
te presente estágio fez parte, inclusive, a consciência da exis-
tência do seu núcleo na quarta dimensão, o Eu Superior (co-
mo é chamado na Psicologia), bem como a consciência da
realidade de outro núcleo em dimensões ainda mais elevadas,
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a Mônada. Mais recentemente, o homem obteve ensinamen-
tos que ampliaram o seu conhecimento. Foi-lhe dito que da 
sua individualidade fazem parte sete Mônadas que trabalham 
simultaneamente em diferentes planetas, deste ou de outros 
sistemas solares;* e que, num plano cósmico superior, coor-
denando a experiência e a vida dessas sete Mônadas, está o 
Homem Cósmico, ou seja, a consciência de AVATAR. 

Esse esquema da constituição do homem só agora pôde 
ser revelado porque o AVATAR de cada indivíduo irá ma-
nifestar-se num próximo ciclo e as Mônadas começam a in-
tercomunicar-se, podendo até usar, em certos casos, os mes-
mos corpos no mundo tridimensional. Embora essa realidade 
tenha sido por nós estudada anteriormente no livro SINAIS 
DE CONTATO, sob esta nova luz dos retiros e das vigílias 
podemos entrar em contato com ela de modo mais profun-
do. A realização da quinta raça, isto é, o ponto a ser atin-
gido pela nova humanidade, é a consciência da existência 
das sete Mônadas. 

Tive oportunidade de relatar, em SINAIS DE CONTA-
TO, que em mim a Mônada que havia cumprido a sua tarefa 
sobre a Terra (e que se tornara, portanto, liberta para ou-
tros tipos de vida) foi substituída por outra Mônada que veio 
aprofundar o trabalho da primeira. A transição entre uma 
fase e outra deu-se em perfeita harmonia e continuidade, 
embora seja perceptível a diferença de nível evolutivo e de 
visão entre as duas etapas. 

Posso acrescentar que o eu consciente (ou seja, a per-
sonalidade) que passa por essa experiência é capaz de ser dó- 

* Veja o livro ERKS, Mundo Interno, deste mesmo autor, Editora Pensa-
mento, São Paulo, 1989. 

124 



cil e sabe que só tem a evoluir com isso. A medida que acei-
ta a nova energia trazida pela outra Mônada do mesmo AVA-
TAR, amplia o próprio campo de trabalho e é energizado 
durante as provas pelas quais vai passando. Sua visão se 
abre, sua compreensão se amplia. Vivências como essa são 
possíveis ao homem desta época, e através delas ele pode 
chegar a ter consciência dos vários níveis em que vive ao 
mesmo tempo, bem como perceber os diferentes mundos 
que habita. 

Com possibilidade de vivermos consciente e concomi-
tantemente diferentes leis planetárias, nossa evolução torna-se 
mais acelerada e nossa participação na consciência univer-
sal mais efetiva. Digamos, por exemplo, que um homem es-
teja servindo aqui na Terra e, ao mesmo tempo, o AVATAR 
que ele é tenha um de seus prolongamentos monádicos em 
outro planeta ou em outro sistema; as experiências vividas 
lá podem refletir-se nas experiências que ele tem aqui, tor-
nando a sua vida mais rica e muito mais ampla do que foi 
até agora. Tomem o exemplo dos membros da Hierarquia. 
Estaria uma entidade como THAIKHUMA trabalhando uni-
camente nos Espelhos do planeta Terra? Ou teria ela prolon-
gamentos em outros pontos da galáxia? Que implicações traz 
à Terra a sua "presença" como consciência cósmica? Em 
THAIKHUMA estariam localizadas outras experiências? Es-
tariam nela sintetizados outros seres cósmicos? Certamen-
te THAIKHUMA não é mais uma entidade individual; ela 
é, sim, uma forma de vida onipresente, embora para nós pa-
reça ser apenas a regedora dos Espelhos. 

Quando A Mãe, do Sri Aurobindo Ashram, na India, 
afirmava ser, ela própria, outros ao mesmo tempo, seus ou-
vintes ficavam confusos porque lhes faltava, na época, a di-
mensão que as consciências têm hoje; mas assim como A Mãe 
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percebia ser o próprio Sri Aurobindo, THAIKHUMA poderá 
ser outras vidas. 

No estado de retiro e de vigília, podem-se perceber pro-
cessos como esses. A medida que vamos tendo consciência 
dos nossos próprios prolongamentos, ampliamos o nosso cam-
po de trabalho. As fronteiras deste planeta não vão ser dissol-
vidas por decretos, nem por decisões arbitradas. Isso s6 vai 
acontecer quando tivermos consciência de quão abrangen-
tes somos; deixaremos, assim, de criar barreiras materiais, 
porque não caberemos mais nesses limites. 

Um ser misterioso, conhecido na história da Europa 
com o nome de Conde de Saint Germain, resolveu o proble-
ma da ampliação da sua consciência enquanto trabalhava no 
plano físico, materializando-se e desmaterializando-se ora 
num país ora noutro. Assim, não limitado por fronteiras po-
líticas nem por acidentes geográficos, Saint Germain agiu 
sob a aparência de vários personagens simultaneamente. Cer-
ta vez, saindo de uma parede, materializou-se no gabinete 
de Napoleão Bonaparte e explicou-lhe que a sua tarefa não 
seria a de invadir a Rússia nem a de conquistar outros po-
vos. Mas Napoleão, segundo conta a história ocultista, pre-
feriu fazer sua própria experiência, e o resultado todos co-
nhecem. 

* * *

Contatos com os membros da Hierarquia são permi-
tidos quando não se prestam a incrementar a vaidade do in-
divíduo ainda terrestre, e quando não são usados por ele pa-
ra impor-se a outros seres. As normas para se chegar a esses 
contatos são conhecidas de sempre: 
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— Aspiração ao contato; 
— Intensão de servir; 
— Auto-esquecimento; 
— Humildade; 
— Imparcialidade; 
— Ausência de expectativas; 
— Aceitação do Plano à medida que vai sendo conhecido. 

Aos que sabem considerar a experiência terrestre co-
mo parte do jogo cósmico, e dele participam visando uma 
pureza maior, está reservada uma vida mais abundante. Acei-
tarão de bom grado tudo o que tiver de lhes acontecer, pois 
estarão inteiros em sua busca do silêncio e do despertar. 

Tudo foi se preparando para este ciclo de vossa huma-
nidade, no qual ela rompeu por completo os controles da 
própria barca, que caminhava assim para o holocausto to-
tal, sem resgate de seus tripulantes. AMUNA KUR, com pré-
vio pedido ao Conselho de Anciãos, manifestou seu último 
veredicto e opinião, decidindo dar conhecimento e abertura 
aos homens da superfície. 

E assim está acontecendo. 
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ETAPAS DA MUDANÇA 

A transição do planeta Terra, a que estamos assistindo, 
é feita por etapas. A primeira diz respeito à purificação in-
dividual e grupal de todos os que habitam a superfície: seres 
humanos, animais, vegetais, minerais e elementais. Dessa pri-
meira etapa faz parte, eventualmente, a transferência desses 
seres para outros planos de consciência ou outros mundos. 

Os seres humanos que não vibraram além do plano men-
tal pensante, os animais que não deixaram de ser sanguiná-
rios, os vegetais que cooperaram para a destruição dos cor-
pos do homem, prestando-se à fabricação de drogas, os mi-
nerais que participaram da composição de armas mortífe-
ras, e os elementais que contribuíram para o processo de des-
truição em todos esses reinos, serão purificados de forma di-
ferente dos seres que conscientemente se autoconvocaram 
para colaborar no processo evolutivo. 

Em alguns círculos conhecem-se casos de cientistas que, 
tendo elaborado projetos para a fabricação de armas mor-
tí feras, desapareceram do plano físico, sem passar, que se 
saiba, pelo processo da "morte". Eram homens muito mais 
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perniciosos do que a média e, assim, foram levados para ou-
tros níveis, "involuindo" em seguida. 

A transição da Terra inclui o fato de ela passar por um 
estado de consciência mais sutil que o atual, o que se reflete 
também em seus aspectos físicos. Ela se tornará materialmente 
menos densa do que agora, e sua humanidade mais conectada 
com a vida suprafísica. A purificação é uma Lei que ajuda a 
realização disso, pois destrói ou transforma os obstáculos à 
evolução superior do planeta, do homem e dos seres em geral. 

A segunda fase da transição tratará da reconstrução da 
Terra. Será feita pelos seres e energias representados pelas 
espaçonaves intergaláticas ou intraterrenas que até este mo-
mento estão trabalhando na superfície ou em torno do pla-
neta. Essa reconstrução ou rearmonização se dará com a co-
laboração entre seres intergaláticos, energias suprafísicas e 
entidades intraterrenas. O homem que hoje vive na super-
fície participará desse trabalho após alguns desenvolvimen-
tos que, conforme já vimos, ocorrerão em seu ser: a troca 
do atual código genético e a harmonização dos seus corpos 
tridimensionais, o que se dará ou nas espaçonaves, ou em 
dimensões sutis, ou em outros planetas. 

Após a transformação global da superfície da Terra, 
o conhecimento ressurgirá, porém em novo estágio e sob no-
vas vestes. Será captado pelas novas mentes, através do cons-
ciente direito desenvolvido, sendo que, dos arquivos intra-
terrenos do setor Andes Peruanos atuais, reaparecerão os
informes que serão úteis na ocasião. A título informativo,
e para melhor sintonia nos retiros e nas vigílias, passaremos
ao leitor alguns dados cuidadosamente resumidos:
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— Os dirigentes da antiga Lemúria sabiam que uma 
catástrofe faria desaparecer, do plano físico da superfície, 
toda a civilização daquela época. Enquanto os seres que 
se entregavam ao plano involutivo reforçavam os elemen-
tos destrutivos, como acontece na civilização de hoje, que 
também está prestes a ser desintegrada, os seres evolutivos 
decidiram preservar o conhecimento, transcrevendo-o de 
forma sintética e levando-o para áreas em que pudesse es-
tar a salvo. 

— Mestres e Santos, como eram chamados os servido-
res daquela época, arquivaram então crônicas e instruções 
em bibliotecas nem sempre situadas no plano físico, mas às 
vezes no plano etérico-planetário. Mais tarde, esse material 
foi trasladado para as zonas montanhosas da região que hoje 
é chamada América do Sul. 

— Com a submersão da Lemúria nas águas do atual Oceano 
Pacífico, a configuração da Terra foi transformada. Surgiu 
a cadeia andina. Os conhecimentos, passando de um guar-
dião a outro (guardiões que às vezes formavam grupos ocul-
tos nas selvas ou em áreas intraterrenas), chegavam finalmen-
te às áreas intraterrenas do Lago Titicaca, no Peru, agora exis-
tente em forma física. 

— No decorrer das épocas, outros guardiões dos tesou-
ros do conhecimento espiritual encarnaram, deixando a sua 
influência em diferentes partes do globo. Assim, o Ministé-
rio oculto, esse Governo subjetivo, às vezes com seus mem-
bros a serviço encarnados e fazendo parte de organizações 
terrestres que sempre foram sombreadas pela corrupção (de 
outros seus componentes), esse Governo, apesar das circuns-
tâncias externas quase nunca favoráveis, manteve acesa a cha-
ma que agora está na consciência de cada ser resgatável. 
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— O conhecimento, mantido nos planos subjetivos da 
existência ou nos planos intraterrenos, está emergindo sob 
a forma de desenvolvimento da consciência, e emergirá, tam-
bém de modo concreto, após os cataclismos que se aproxi-
mam. Hoje, muitos dos templos que eram ativos na Lemú-
ria e nas civilizações sucessivas foram atualizados e se encon-
tram nos níveis sutis do planeta; os seres que os mantiveram 
vivos como símbolos das energias cósmicas estão agora em 
diferentes planos, executando o trabalho adequado para 
esta época. 

— Cada um que verdadeiramente entrar em retiro en-
contrará nos planos internos a sua fraternidade, a sua ener-
gia, os seus companheiros de trabalho e de vida. Entre os 
resgatáveis que estão encarnados na América do Sul, há se-
res coligados com o antigo reino de Mu, com a Lemúria, com 
a Atlântida, e também com os Toltecas, Incas, Astecas e Maias. 

— A Terra foi, na galáxia, o último mundo que necessi-
tava ser reconstruído pelos enviados dos Grandes Conselhos. 
Agora o conhecimento reaparecerá e o planeta, com a sua 
própria Hierarquia, o assumirá. Por essa razão, tantas infor-
mações que até hoje foram mantidas ocultas estão sendo da-
das aos que necessitam recebê-las, usando-se para isso até 
meios públicos, como possa ser a edição de livros. Pela pri-
meira vez, uma parte desses ensinamentos está sendo reve-
lada abertamente, seguindo as ordens do Cristo, que em cer-
to momento chegou a expressar a necessidade de falarmos 
do alto dos telhados. 

— Ultimamente, os santuários internos receberam or-
dens para transmitir as suas mensagens, o que estão fazen-
do subjetivamente, sem que muitos guardem a consciência 
do que está ocorrendo consigo nos planos sutis. É impor- 
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tante que não haja pleno conhecimento desses movimen-
tos, porque o homem, não tendo ainda controle da palavra 
e do pensamento, poderia inadvertidamente revelar algo que, 
usado pelas forças involutivas, viria perturbar uma operação-res-
gate que está sendo preparada em todos os detalhes, .e que 
é conhecida pelos grupos de evacuação e pelos grupos dos 
Espelhos, porém não no plano físico. 

— Assim como sempre houve locais sagrados, como o 
legendário Shan-Gri-La e outros, hoje também há áreas na 
consciência do homem que estão preservadas da influência 
da consciência terrestre, esta última contaminada com as 
ilusões do mundo tridimensional e formal. Há, também, áreas 
na própria crosta da Terra, e abaixo dela, prontas para uma 
renovação. Todas essas realidades o indivíduo poderá cons-
cientizar durante o seu retiro, o qual, para efetivar-se, não 
necessita mais de monastérios nem de templos no plano 
físico. 

O estudante pode chegar à sua abadia interior e lá en-
contrar-se como um aspirante, um noviço, um monge, se-
gundo o seu grau de consciência. Esses são estados que, 
no plano físico, ao se tornarem profissões, foram se dege-
nerando, como sabemos. Mas são estados que não morre-
ram nem desapareceram dos planos internos da vida; os 
abades e as abadessas continuam existindo e chegam até 
nós como inspiração, como contato, ou mesmo como lu-
zes ou como naves, quando se manifestam no plano físico 
também. Assim, 

— uma grande abadessa convida-nos a participar da cons-
ciência dos Espelhos, e 
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— um grande abade convida-nos a participar das ceri-
mónias (operações) da evacuação planetária; 

enquanto tantos outros estão encarregados da nossa for-
mação, ou seja, do desenvolvimento do potencial espiritual, 
intuitivo e cósmico que existe em nós. 

Nessa FRATERNIDADE, somos e temos o nosso ser 
e, portanto, para nós tornam-se desnecessárias as igrejas fei-
tas de pedra e de tijolos. "Não ficará pedra sobre pedra", 
disse Cristo, referindo-se à ação da Lei da Purificação, Lei 
que traz a verdadeira alegria de viver. Esta é a época de re-
conhecermos o templo interno, hora de terminarmos a sua 
construção. Nele será feito um trabalho cósmico, abrangen-
te, livre de fronteiras e extensivo a todos os universos. 
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ATRAÇÕES ESPECIAIS 

Os que invocam corretamente as energias dos níveis 
superiores de sua consciência, sem contaminar esse processo 
com o emocional e com o mental humanos, atraem grandes 
acontecimentos. Se mantêm a aspiração, conservam o canal 
aberto para o fluir dessas energias. Se não criam expectati-
vas pelos resultados da invocação que estão fazendo no mo-
mento, e se continuam esse trabalho na pura Fé, tornam-se 
de grande utilidade para o Plano Evolutivo. 

Para fazer a invocação, todavia, é necessário manter 
a atenção na atividade evolutiva hoje estimulada pelas Hierar-
quias, e não se deter mais do que o necessário nos pontos 
de tensão apresentados pelo mundo externo, pontos que, 
nesta época, são numerosos. 

O que nos conduz a uma autoconsciência mais abran-
gente, e ao controle das forças puramente materiais no pró-
prio ser, é o fato de levarmos em conta que somos Mônadas. 
Desse modo, liberamos a atenção de acontecimentos de me-
nor importância, que não dizem respeito à atividade priori-
tária desse nosso núcleo interno. Assim como no seu pro- 
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cesso de busca espiritual um indivíduo se identificava ora com 
Jesus, ora com o Eu Superior, a energia hoje presente ajuda a 
sua identificarão com esse centro cósmico de consciência, a 
Mónada, onde as etapas anteriores estão todas incluídas. 

A consciência humana pessoal é para ser gradualmente trans-
cendida, e a consciência gnipal é o estágio que facilita essa trans-
mutação. Mas há diferentes níveis de grupos. como se sabe, e sem 
crítica ou julgamento a nenhum deles, o ser inteligente deve per-
ceber qual lhe corresponde (se for o caso de participar de algum 
no plano físico). Fazendo esse reconhecimento, deve deixar ali o 
melhor de si, desinteressadamente e sem buscar usufruir de modo 
egoísta a energia do grupo: deve dar a ele o que flui do seu eu pro-
fundo, sem fixar prazos para a sua atividade naquele ambiente. 

Para os que estão em certo estágio da busca interior, os 
Instrutores oferecem as seguintes diretrizes: 

1. Regular a vida, ordenadamente. usando de forma correta
o tempo e tudo o que disso provém.

2. Com a eliminação do que é secundário, e com o sentido
de equilíbrio bem ajustado, chegar à atitude de enfocar a ener-
gia no centro do próprio ser e, mais tarde, no coração da própria 
Hierarquia. Isto é a pura Devoção. 

3. Manter a correta aspiração, que por si mesma inspirará
na tarefa evolutiva a ser realizada. 

Com a prática constante da disciplina assumida, produz-se 
o refinamento gradual dos corpos. Estes tornam-se assim os
meios para que a Hierarquia se expresse na Terra, e no espaço
também, em certos casos.

* * * 
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Os problemas da raça humana são muito graves, pois 
ela recebe grande número de impactos e impressões que nem 
sempre vêm de fontes construtivas do Cosmos, e da própria 
Terra. Vibrações de todos os reinos da Natureza e de for-
ças hostis à evolução superior também atuam sobre a cons-
ciência do homem terrestre, interferindo nela. Com  a sua 
superficialidade, ele não sabe, ainda, distinguir uma influên-
cia da outra. Desenvolver essa capacidade discriminadora 
deveria ter sido a tarefa de quase todos nos últimos dois mil 
anos, mas apenas uma pequena porcentagem realmente fez 
esse trabalho. A maior parte dos poucos que conseguiram 
esse discernimento libertou-se da vida na superfície. Perma-
neceu aqui a grande maioria da humanidade ainda em con-
flito, bem como alguns instrutores mais lúcidos, nem sem-
pre reconhecidos como tal. 

Independentemente dessa realidade e mesmo que de modo 
inconsciente, a invocação pode ser feita, e é ela que impulsiona 
a parte humana tridimensional do indivíduo. Segundo infor-
ma-nos a Hierarquia, se essa invocação é consciente, torna-se 
ainda mais poderosa. Através dela, o ser, quando encarnado 
ou quando no plano astral, pode neutralizar as ondas de inér-
cia que recebe da substância densa terrestre ou dos reinos 
subumanos que ainda não atingiram capacidade mental. 

E necessário trabalho contínuo, determinação, purificação 
e ascese, para que o homem consiga neutralizar essa inércia, para 
que possa receber impressões e impulsos de outros níveis da 
matéria, impressões e impulsos mais sutis e rítmicos. 

* * *

Agora passaremos alguns informes aos que almejam 
invocar as Hierarquias, a título de auxílio ao próprio tra- 
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balho nesse campo. Deve-se levar em conta que entre os se-
res intergaláticos ou interplanetários que atuam na Terra há 
sempre mudança de posições e de tarefas. Os membros da 
Hierarquia saem do estado que poderíamos chamar de "san-
tidade" para se tornarem participantes do Concílio Maior, 
que é outro nível de consciência. A santidade é um ponto que 
está entre o nível humano mais elevado e níveis ainda supe-
riores. Para isso ficar mais compreensível, pode-se dizer que 
um Santo custodia a energia do Amor, ao passo que um Mem-
bro do Concílio Maior identifica-se com a Vontade Divina, 
que é outra energia e outro estágio, pouco conhecidos nes-
te Sistema Solar. 

Um emissor de Amor-Santidade é uma unidade de luz 
e de compreensão, o que já é elevado do ponto de vista do 
homem comum; ao passo que um emissor de Vontade é uma 
unidade de poder. A Vontade é mais dinâmica, internamente, 
do que magnética e atrativa, como é o Amor-Santidade. Gran-
des Instrutores passaram esses ensinamentos ao homem da 
superfície, para que ele se conhecesse. 

Os estudiosos que procuram seguir os passos da Hierar-
quia nem sempre acompanham o progresso desses grandes 
Seres e, por isso, apegam-se aos aspectos que ela mesma já 
deixou para trás. Os que no plano físico custodiam a sua obra 
costumam, por exemplo, por excesso de zelo, cristalizar-se 
nos escritos deixados por esses grandes Seres. De certo mo-
do, chegam até a prejudicar a transmissão do ensinamento 
por impedirem que esta seja feita segundo o ritmo da Lei Evo-
lutiva. Além disso, há entre os estudiosos a tendência de con-
frontar a nova veste da Verdade com textos do passado, sem se 
darem conta de que quase sempre, enquanto seus seguidores 
permanecem atados só ao que deixaram escrito, aqueles Instru-
tores já se encontram em trabalhos mais amplos e avançados. 
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A Hierarquia representa energias extraplanetárias tam-
bém e, assim, estimula a mudança de foco na consciência 
dos indivíduos. Dentro da Lei Evolutiva, devem tornar-se 
seres cada vez mais autoconscientes. Muitos acomodam-se 
na posição de devotos, porque desse modo crêem ter quem 
evolua por eles ou quem, no seu humano entender, os "puxe" 
para o alto. Na realidade, a tarefa mais evidente da Hierar-
quia é ajudar os autoconvocados a tornarem-se, eles mes-
mos, a própria Luz e a Luz do Mundo. 

A Hierarquia e as forças da luz e da compreensão em-
preenderam um esforço imenso em prol da iniciação plane-
tária e da libertação de cada indivíduo. Procuraram dissol-
ver tanto as forças da ilusão-do-plano-físico (que levam o 
homem a perceber o plano denso como uma realidade pri-
mordial para ele) quanto as forças do desejo material. 

O Centro do Governo Central deste planeta, que es-
tava localizado anteriormente em Shamballa e agora está em 
Miz Tli Tlan (fato que é outro aspecto importante na mu-
dança do trabalho da Hierarquia), encontra no livre-arbí-
trio humano o fator primordial que impede o fluir conti-
nuo das impressões vindas dos planos superiores. O livre-ar-
bítrio é que permite ao homem agir segundo os seus dese-
jos pessoais e, com isso, fazer uso dos demais reinos da Na-
tureza em seu próprio benefício somente; isso cria carma 
negativo entre ele e os demais reinos, carma que, sendo pro-
duzido pelo egoísmo, bloqueia a sua possibilidade de conta-
tar a energia superior. 

Na verdade, é tanto o carma negativo como o positivo 
o que impede o homem de liberar-se da roda das encarna-
ções. Não tendo sequer compreendido que não deve criar
carma negativo, ele não pôde trabalhar, ainda, a anulação
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do próprio carma em geral. Todo tipo de carma cria víncu-
los, e um desapego generalizado é o único processo realmen-
te libertador. 

AMUNA KUR (conhecido anteriormente como SANAT 
KUMARA) tem, entre suas missões, a de impulsionar as ex-
pansões que devem ser impressas nas consciências de todos 
os seres do planeta. Esses impulsos são fortalecidos por fon-
tes extraplanetárias que vêm em auxílio do planeta atenden-
do ao apelo dele, o Senhor do Mundo. Toda a Hierarquia 
planetária, ou melhor, todos os seres que são Hierarquia re-
petem permanentemente a invocação de AMUNA KUR, ca-
da um em seu nível de ação. A ligação da humanidade res-
gatável com essas correntes já está feita, e deve ser neste mo-
mento consolidada. 

Na Lei do Amor, o reino humano tem sido o maior alvo 
do trabalho das Hierarquias e de AMUNA KUR. As emana-
ções dos níveis divinos têm sido intensificadas a partir de 
Miz Tli Tlan, e todos os seres que optam pela liberdade e 
pela evolução superior encontram resposta imediata, por par-
te das Energias, das Entidades, dos Seres e dos mais diversos 
colaboradores, em todos os níveis de consciência. 

O Propósito da existência da Terra e da sua humanida-
de de superfície e intraterrena é conhecido na consciência 
do centro de Miz Tli Tian, que, como já dissemos, prossegue 
hoje a missão de Shamballa. As expansões de consciência 
se dão a fim de que tanto o planeta quanto o homem trilhem 
o caminho para a realização desse Propósito. O indivíduo
procura o estado de consciência de retiro e de vigília seguin-
do o que, nas palavras de Paulo de Tarso, foi sintetizado co-
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mo "Orai e Vigiai". Nesse estado irá encontrar consciente-
mente as três energias que nesta época trabalham na Terra 
mais intensamente e em caráter contínuo: a energia destrui-
dora, a energia curadora e a energia reveladora. Em termos 
cristãos, mais conhecidos, poderíamos chamá-las de Santís-
sima Trindade: Pai, Filho e Espirito Santo, respectivamente. 
Juntas, essas energias formam uma só, que contém em si o 
PROPÓSITO. Mas é preciso deixá-las agir, antes de se conhe-
cer o que trazem. Assim, pode-se ver o quanto é vão teori-
zar, sendo VIVER o principal. 

A compaixão, o contato com o Amor Interno, o conhe-
cimento de ritmos superiores e a compreensão do Plano Evo-
lutivo são efeitos da presença dessas energias. 

A compaixão é necessária para o serviço na Terra; o 
contato com o Amor Interno é básico para o trabalho magné-
tico de atração dos afins e da energia necessária para a auto-
doação; o conhecimento dos ritmos superiores é essencial 
para a sintonia com a Inteligência Planetária; e a compreen-
são do Plano Evolutivo, por sua vez, encaminha-nos para o 
sistema de Sírio, a verdadeira morada de muitos seres hu-
manos que hoje se entregam às suas mais elevadas metas. Exem-
plificando, lembramos a figura de Paul Brunton, cuja essên-
cia hoje já se encontra totalmente reintegrada a esse Sistema 
de ordem superior. 

É bom ter essas realidades presentes. 

O ponto que levará o homem de superfície a fazer a 
transição entre a conhecida Lei do Carma (nos seus aspectos 
materiais) e a Lei Evolutiva Superior na qual o planeta en-
trará, é o seguinte: praticar na vida diária o que é bom, bené-
fico e útil, estando, nessa vivência, desapegado de todo e qual- 
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quer fruto da própria ação. Esse ensinamento é antigo como 
o mundo, mas só agora, com um novo código genético, po-
derá ser aplicado com um mínimo de obstáculos. Até hoje,
esse desapego (única liberação possível do carma material)
foi compreendido por poucos e aplicado por menor número
ainda, dado que nos processos de superação as dificuldades
trazidas pela hereditariedade física e psicológica própria do
código genético DNA são inúmeras e fortes.

Embora teoricamente soubéssemos que o amor liber-
ta, era-nos praticamente impossível viver essa Lei, estando 
sob o código genético DNA. O amor humano, sem sabedo-
ria, termina ligando as pessoas umas às outras, nos planos 
físico-emocional-mental, podendo até mesmo impedir que 
a real interação que há entre elas nos níveis de consciência 
superiores se manifeste no mundo tridimensional. 

A vida espiritual, quando se expressa através da forma, 
segue também as leis da matéria densa. Assim, pode aconte-
cer o progresso do Espirito, bem como o da forma. Enquan-
to na forma são conhecidas etapas sucessivas de desenvolvi-
mento, no nível do Espírito essas etapas não podem ser pre-
vistas e variam de um indivíduo para outro. Na consciência 
de retiro e na consciência de vigília, cada indivíduo vai re-
conhecendo as etapas que lhe correspondem, tanto as da for-
ma quanto — se possível para ele — as do Espírito. 

Sendo essas etapas muitas vezes concomitantes, há mui-
to de cada uma delas nas demais e, quase sempre, o indiví-
duo ou os grupos sentem que estão trabalhando várias de-
las ao mesmo tempo. 
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Em retiro e em vigília, focalizamos o trabalho a ser rea-
lizado através do próprio esforço, ou assistimos aos mara-
vilhosos feitos do Espírito em nosso ser. Esses momentos 
alternam-se e, para o homem de hoje, são muito ricos em 
ensinamentos. O trajeto da Essência vai, através da Lei da 
Mudança, desde os estágios em que se desenvolvem percepções 
primárias em mundos em que impera uma consciência co-
letiva, até os estágios avançados que foram chamados, filo-
soficamente, de "inanimados". Vejamos, agora, quais são esses 
estágios. As Hierarquias que buscamos encontram-se ativas 
nos níveis espirituais do nosso ser, para que esse processo 
evolutivo prossiga em um ritmo compatível com o das ener-
gias planetárias, interplanetárias, solares e galáticas. 

O caminho para a evolução inanimada em que se insere 
o ser humano não é esquemático como possa parecer pela
sua apresentação neste quadro ordenado; seu desenvolvimen-
to dá-se em diferentes níveis de consciência, sendo a maio-
ria deles indescritível.

O conteúdo aqui exposto é pertinente às sete Móna-
das do mesmo indivíduo cósmico, também chamado AVA-
TAR; e os períodos de sua evolução podem, eventualmen-
te, ser desenvolvidos em mais de um planeta, ou mundo; do 
VII período em diante, o assunto diz respeito ao próprio 
AVATAR. 

O quadro pode ser um ponto de partida para refle-
xões-sem-pensamento, dado que o tema nele tratado tem 
ligações com níveis suprafísicos e não pode ser expresso em 
termos racionais da linguagem comum. A reflexão-sem-pen-
samento é possível ao indivíduo que despertou para os ní-
veis intuitivos. É uma realização que ele gradualmente vai 
alcançando. 
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O CAMINHO PARA A EVOLUÇÃO INANIMADA 
CADA PERÍODO CORRESPONDE A MILHOES DE ANOS, CONS_ DERANDOSE O TEMPO  CONHECIDO NA SUPERFÍCIE DA TERRA 
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Este quadro nasceu dos contatos que tivemos com um 
Membro do Conselho Alfa e ()mega, quando se encontrava 
na Terra. Nos últimos meses, o esquema foi tomando for-
ma e, finalmente, mesmo sem a sua presença física, foi com-
pletado. Reconhecemos nesse quadro um dos fechos para 
o presente livro, e a porta de entrada para outras e novas visões.
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ENTREVISTA COM UM SER INSPIRADOR 

Que é retiro? 

Fisicamente, é o local onde uma pessoa, ou várias, dis-
põem-se a recolher-se, a desligar-se do mundo que as circun-
da e dos problemas cotidianos; o local onde buscam chegar 
ao silêncio interior e à paz que as ponham em comunicação 
com o seu Ser Profundo. Essa é uma primeira etapa. Depois 
vem a comunicação com Seres Superiores e com energias 
que as ajudarão a revisar a própria vida, isto é, a oferecer-se 
ao Senhor, Único Criador, e a dedicar suas ações ao seme-
lhante, ao seu próximo. 

O retiro é um momento em que o indivíduo (seguin-
do um impulso interior) decide isolar-se em um local de-
terminado por ele próprio, um local agradável ao ser que ha-
bita o seu corpo. Sente sede de uma força superior, dado 
que outras coisas não conseguem saciá-lo, e vê no retiro um 
cântaro onde buscar nova energia. 

O indivíduo passa a perceber a necessidade de fazer re-
tiros quando se sente órfão de algo que não sabe o que é. 
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Mesmo sem grandes comodidades; o local do retiro é onde 
ele começa a viver de outra forma; sentindo dentro de si a 
chispa divina, deixando-se elevar a um plano superior. 

Não importa que local seja esse. O fundamental é a co-
municação que se estabelece com o Eu Interior, chave para 
uma posterior comunicação com o Pai. Se a própria essên-
cia não for reconhecida, como se poderá fazer contato com 
O QUE é a fonte de toda a existência? 

O indivíduo deve entregar-se quando se sente sem ru-
mo, deixando-se levar tal qual um navio pelas rotas que o 
Pai elegeu. Vê, então, quão bela é a vida, a mesma que an-
tes o aborrecia; compreende cada situação e percebe que na-
da acontecia em vão. Vivencia o fato de que não existe me-
lhor mestre do que o mestre que se manifesta quando alguém 
aprende a recolher-se e a orar. 

Deve deixar-se conduzir, buscando o seu mais pre-
cioso interior, reconhecendo a Voz que o acompanha e 
aconselha. 

Quando realizados em grupo, os retiros podem ou não 
ser coordenados por algum irmão ou irmã que tenha dado, 
ele mesmo, os primeiros passos na direção do recolhimento. 
A harmonia dependerá, também, do estado evolutivo do grupo. 
Sendo composto de principiantes, deveria haver alguém que 
os conduzisse, para que certa homogeneidade fosse conse-
guida; alguém que pudesse dar instruções e sugestões a tí-
tulo de colaboração e orientação, sempre respeitando a ne-
cessidade interna de cada integrante. 

No ambiente físico do retiro, a disciplina não deve-
ria faltar, sem rigidez contudo. Cada ser tem necessida- 
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des anímicas particulares, às quais deve-se dar a maior 
atenção. É bom que o indivíduo seja cauteloso e ao mes-
mo tempo preciso nesses assuntos. É bom que se mante-
nha fiel à Luz e sempre rodeado de esperanças. Que se re-
corde dos valores do Mestre: "Que as minhas palavras per-
maneçam VIVAS em vós." As normas devem ser chamas 
que facilitem a peregrinação, respeitando a transforma-
ção das almas, como se disse. Jamais deveriam construir 
autômatos. 

Que os retiros sejam em benefício da grande transi-
ção da Terra, rumo a uma transformação real. Que a am-
bivalência não entre no trabalho; mais vale a sinceridade 
em reconhecer as próprias fraquezas, para, em seguida, po-
der mudar. 

O indivíduo deve regozijar-se diante do Senhor que cha-
ma, e diante do apelo da alma — essa fonte de Amor que se 
derrama. O retiro é o estado em que a alma em silêncio se en-
trega, sem expectativas e com absoluta certeza. 

Que o silêncio abrace a todos. 

* * *

Quais são os nossos companheiros de retiro? 

Serão aqueles escolhidos conforme a Voz que vem do 
nosso íntimo, desde que necessitemos de companhia para 
esse trabalho. 

* * *
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Que significa vigzlia? 

É o estado no qual se permanece em serena espera. Ape-
sar de termos alguns momentos na vida desarmoniosos e ou-
tros felizes, apesar de nossas atividades formais, podemos es-
tar abertos permanentemente à compreensão, e ao entendi-
mento de todos os fatos externos ou internos. 

Vigília é aquele estado no qual nem mesmo uma catás-
trofe nos surpreende. Participamos dos acontecimentos com 
absoluta entrega, comovendo-nos eventualmente, porém sem 
que a nossa atividade e o estado dos nossos sentimentos se-
jam alterados. Isso não significa indiferença, mas alerta dian-
te das mudanças imprevistas que os tempos irão trazer nesta 
última etapa da presente civilização. 

A vigília, que implica ficar desperto toda a noite, ou 
parte da noite, só tem validade quando é realizada com ale-
gria; do contrário, qualquer esforço será vão. Em geral, é acon-
selhável fazer vigília não mais que uma vez ao mês. Não deve 
constituir uma obrigação, mas sim representar a real neces-
sidade do indivíduo. 

Qual o sentido do "Orar e vigiar"? 

A vigília pode também ser considerada uma oração, 
o que significa permanecer desperto em horas reservadas ao
descanso e ao sono. Feita solitariamente, ou em companhia
de outros, é válida também como prece. Poder doar-se em
oferenda elevada é uma graça do Pai. Seu mérito, todavia,
está na autêntica disposição de quem a realiza.
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Orar em vigília é agradável às Hierarquias. O silêncio 
nas vigílias é também reconhecido, desde que autêntico, e 
não forçado. Uma alegria infinita deve permear tudo. 

Cada qual tem o seu modo de orar. A oração é para ser 
feita conforme é sentida. Jamais deveria ser abandonada; é 
o fio condutor e insubstituível que nos une à energia do Pai,
aos níveis superiores de consciência.

A oração é a chave, e a vigília a oferta; ambas traba-
lham em conjunto. 

Qual a importância dos retiros no programa de evacua-
ção planetária? 

Quanto mais conectado com o próprio Ser Interior, 
mais preparado se estará para os momentos que se aproxi-
mam. Os retiros podem ajudar a construir a firmeza interna, 
proporcionando calma, paz e serenidade aos que souberem 
escutar os movimentos que vêm do próprio íntimo. Nas ho-
ras difíceis, muitos entrarão em desespero, cólera ou loucura, 
mas a irradiação de paz dos que previamente aos retiros se 
dedicaram contribuirá para amenizar a confusão que se de-
sencadeará no mundo externo. 

A paz poderá ser vista como um farol na escuridão. Assim, 
todo o esforço realizado hoje será frutífero amanhã. Os que de-
sejam servir devem preparar-se agora para as situações que virão. 

Para sermos portadores da paz, é preciso, primeiro, que 
nos tornemos reis da harmonia em nosso mundo interior. 
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Desse modo, poderemos estar harmonizados também no pla-
no da matéria, traje externo que ora usamos. 

* 

E quanto às vigílias, nestes momentos de caos? 

A resposta dada anteriormente cabe também aqui. Estar 
em vigília não é simplesmente permanecer desperto fisicamente; 
se ainda existem véus sobre a alma, que o indivíduo se despoje 
então interiormente das falsas camadas de expectativas e dese-
jos, para que assim se realize a sua purificação exterior. 

* * *

Sao necessários locais apropriados para retiros e vigílias? 

Quando existem, eles são importantes. Mas não é impres-
cindível que sejam montados especialmente para isso. Qualquer 
local disponível pode ser bom; o principal é a boa disposição 
dos indivíduos e, principalmente, dos grupos que o freqüentam. 

Havendo correta atitude interna em cada um, surgirá 
o local adequado. Isso ocorrerá a partir da força de atração
dos que têm sede desse recolhimento.

* 

Como podem o retiro e a vigília ser vistos como uma 
forma de serviço? 

Essas atividades constituem um serviço considerável. Quem 
as coordena deve ter realizado previamente um verdadeiro cami- 
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nho de despojamento e de renúncia em si mesmo. Embora existam 
hoje outros serviços mais urgentes (como, por exemplo, a trans-
mutação do magnetismo terrestre), a harmonia, o silêncio inte-
rior e a oração profunda, conseguidas no retiro, podem valer não 
só para o indivíduo, mas também para a purificação do planeta. 

É recomendável o jejum nos dias de retiro e de vigília? 

Para a vigília, é conveniente um jejum prévio de pelo 
menos algumas horas. Fazendo frio, é aconselhável prover-se 
de calorias extras, necessárias (sementes, avelãs, nozes, amên-
doas), podendo-se também tomar caldos de vegetais no caso 
de pessoas que sofram de má circulação. Chás quentes e mel 
também podem ser úteis, em pequenas quantidades. 

Para os retiros, o jejum é facultativo. E recomendável, 
no entanto, que se mantenha uma dieta sem carnes e sem 
excitantes, rica em frutas, verduras e legumes. Alguns pre-
ferem alimentar-se unicamente de frutas nos dias de retiro, 
o que, muitas vezes, pode ser bem adequado.

Quanto ao jejum, independentemente da prática do retiro 
e da vigília, pode eventualmente ser realizado uma vez por se-
mana. Pode-se passar a frutas ou a sucos de frutas. Se houver in-
tenção de aumentar a freqüência dos jejuns, é bom consultar um 
médico. pois nem sempre o corpo físico está preparado para isso. 

Os jejuns contribuem, também, para a purificação do 
corpo e preparam o homem para a alimentação do futuro, 
bem mais sutil que a atual. 

* * *
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Quais seriam as atitudes básicas a serem cultivadas por 
aqueles que buscam os retiros e as vigílias? 

Que sejam devotos, fiéis, e que não se deixem levar pe-
lo ritualismo de atos e exercícios somente, sem antepor a 
isso uma devoção autêntica e um fervor em suas ofertas. To-
do e qualquer ato feito em glória ao Pai é para ser imbuído 
de alegria, livre de apatia e de soberba. 

Que sejam mansos como ovelhas nos campos, orando 
profundamente nas vigílias por todos os que não têm fé e 
pelos que ainda não se abriram à mensagem cósmica. Essa 
oração, como se disse, é um aperfeiçoamento do próprio es-
tado, refletindo-se em toda a humanidade, que é una, e be-
neficiando-a. 

Todos são chamados a uma união fraterna além de fron-
teiras, sem remorsos. São milhões os que necessitam disso, 
porém, como se sabe, é necessário primeiro corrigirem os 
seus passos, darem a mão franca e desinteressada aos que 
vêm logo atrás e saberem reconhecer os necessitados, dissol-
vendo os próprios preconceitos — pois para o Pai só exis-
tem filhos, e não trajes de diferentes valores. 

Tenha-se presente que a Luz de MIZ TLI TLAN acen-
de-se quando um dos seus filhos clama por ela. 
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GLOSSÁRIO ESOTÉRICO 
TRIGUEIRINHO 

Com mais de mil verbetes acerca do que se passa na Terra 
e no ser humano nesta época de transição, 

esta obra vai ao encontro tanto dos que estão despertando para a 
vida interior, quanto dos que já aderiram a ela. 

Esclarece aos que buscam a verdade e anseiam penetrar o lado 
desconhecido da existência humana, planetária e cósmica. 

Mostra que enquanto se colhe a semeadura de ciclos passados, 
planta-se a vida futura na Terra. 
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IMPULSOS CÓSMICOS, INICIAÇÃO, RESSURREIÇÃO, IGREJA, FRATERNIDADE DO MAL, 
TRIÂNGULO DAS BERMUDAS, RONCADOR, RAÇA, MANTRAS, DEVA, MEDICINA, 

MEDITAÇÃO, PASSAGENS INTERDIMENSIONAIS, PIRÂMIDE, PESQUISAS EXTRATERRESTRES, 
MEMÓRIA, POLARIDADE FEMININA DO PLANETA, PROFECIA, APOCALIPSE, ATLANTIDA, 
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ERKS — 
Mundo Interno 
Há cerca de 20 mil anos 
ERKS vem se consagrando 
a ajudar a superfície da Ter-
ra, agora em sua fase mais 
crítica. 

MIZ TLI TLAN — 
Um Mundo que Desperta 
Apresenta pela primeira vez 
a civilização que se encon-
tra na região intraterrena 
dos Andes peruanos, e que 
se encarrega da reforma ge-
nética no homem da super-
fície da Terra. 

AURORA — 
Essência Cósmica Curadora 

Traz a mensagem da cidade 
intraterrena que se ocupa 
da introdução da cura cós-
mica na próxima era do 
planeta. Padre Pio de Pie-
trelcina é um dos mem-
bros da Hierarquia deste 
importante centro. 
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Os personagens deste livro são os seres em 
avançado estágio evolutivo que penetram no 
reino das energias e trabalham pelo progres-
so das raças, em diversos planos de existência. 

FAZEM-SE OUVIR 
AS PRIMEIRAS VOZES 

DOS NOVOS PROCESSOS 
DA PROCRIAÇÃO 



Um grande estimulo à capacidade intuitiva do leitor, através de revelações 
quanto ao que se passará nas espaçonaves inrergaláticas que se encarre-
garão de ajudar o planeta Terra em sua atual fase de transição. As novas 
situações que o homem viverá, o que ele precisará trabalhar em si próprio 
para viver em uma nova e futura civilização, e o surpreendente relato dos 
acontecimentos no dilúvio que envolveu a Atlántida, o continente desa-
parecido. Noé, Platão, Apoldnio de Tiana e outros personagens universal-
mente amados. indagações sobre importantes temas da atualidade e infor-
mações inéditas sobre o preparo das operações-resgate que, segundo o 
autor, serão iminentes no planeta Terra. 
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O PRENÚNCIO 
DA NOVA VIDA SOBRE A TERRA 

SINAIS DE CONTATO 
O autor narra como foi "transmutado'; isto 
é, como pôde ceder seu corpo terrestre a um 
outro ser, que agora vive nele. Relata que isso 
se deu sem que o antigo ser passasse pela lei 
da morte e sem que o novo ser passasse pela 
lei do nascimento físico. 

NOVOS SINAIS DE CONTATO 
Outras experiências vividas pelo autor, desta 
vez através de contatos subjetivos com uma 
"estrela" e com um Adepto. Realidades eso-
téricas dos centros intraterrenos também são 
reveladas, quando têm relação com o progresso 
do homem da superfície. 

O NOVO COMEÇO DO MUNDO 
Através de um estudo sobre a trajetória da 
economia terrestre, o autor prevê o desapa-
recimento do dinheiro e expõe a origem da 
situação caótica na qual a superfície da Terra 
se encontra. 

A QUINTA RAÇA 
Fornece informações preciosas sobre a evacua-
ção planetária dos seres que não passarão pela 
experiência do holocausto previsto para a super-
fície da Terra. Indica, também, as caracterís-
ticas da nova humanidade, livre dos seus atuais 
preconceitos e culturas. 

PADRÕES DE CONDUTA PARA A 
NOVA HUMANIDADE 

Livro que apresenta realidades até hoje man-
tidas em segredo. Relembra a existência de 
uma Confederação Intergalática e de Conse-
lhos Interplanetários, e revela o papel da 
futura Terra na união de seres de avançado 
estágio evolutivo. 
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O autor menciona atividades do espirito humano durante 
o sono, os sonhos e o sono profundo. Afirma que um
mundo de novas perspectivas espirituais, inesperado e
imprevisível, abre-se para o homem.

A ENERGL4 DOS RAIOS EM NOSSA VIDA 
As energias cósmicas que manifestam tudo o que existe 
no planeta, estudadas com objetividade e, ao mesmo 
tempo, com aprofundamento. Um poderoso trabalho no 
caráter pode ser feito através do conhecimento dessas 
energias. 
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O autor narra como é possível ao indivíduo ajudar o pla-
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turas que levam o mundo ao seu próximo final de ciclo. 
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A narrativa dos doze trabalhos de Hércules mostra que o 
destino do homem é desenvolvido por etapas. Quando 
conhecidas. podem acelerar a sua evolução, desde que 
colabore com elas. Livro de imediata utilidade para os 
que buscam equilíbrio interior e exterior. 144 páginas 

A MORTE SEM MEDO E SEM CULPA 
O tema da morte é tratado sem vínculos com doutrinas 
tradicionais. Através das experiências de um ser humano, 
de um animal e de uma árvore, traçam-se as etapas pelas 
quais passamos durante e após a desencarnação. É revela-
do, também, o contato interplanetário que se dá quando 
estamos fora do corpo físico. 
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CAMINHOS PARA A CURA INTERIOR 
A cura vista sob urn ângulo espiritual, trazendo indica-
ções para que o homem possa participar da harmoniosa 
obra do seu ser interior, quando este se une a esferas mais 
amplas de consciência. Corno superar as etapas do sofri-
mento e da dor. 
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Lma busca espiritual descrita através de experiência em vários setores 
do conhecimento: os sonhos, a energia dos Raios, os ciclos evolutivos do 
homem e do planeta e, ainda, a hora da morte. As civilizações intraterre-
nas e extraterrestres também estio presentes nesta stntese, que o Autor 
faz de seus primeiros quinze livros, nos quais se estuda a atual transição 
do planeta Terra. 



Leia também de 
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PORTAS DO COSMOS 

* * *

ENCONTRO INTERNO 
(A Consciência-Nave) 

* * *

A HORA DO RESGATE 

importantes obras 
de preparação 

para a 
transição planetária 



O estado de vigília 
faculta lucidez e neutralidade. 

A harmonia, o silêncio interior 
e a oração, conseguidos nesse estado, 

valem para a purificação do planeta 
e constituem ajuda considerável na sua 

transmutação magnética. 

Todo esforço realizado hoje será 
frutífero amanhã. Os que se dispõem 

a servir altruisticamente devem 
preparar-se agora para 
as situações que virão. 

Para isso, desapego e ausência de 
expectativa são fundamentais. 

A paz advinda do contato interno 
é como um farol na escuridão. 



TEMPO DE RETIRO 
E 

TEMPO DE VIGÍLIA

Trigueirinho 

Uma explosão nuclear ou uma contaminação (que está 
se espalhando, como se sabe, por grandes áreas do planeta) 
atinge não apenas o corpo físico, mas também os demais 
corpos inferiores do homem: o etérico-terrestre, o emocional e 
o mental. Mesmo o que a ciência espiritual chama de alma
humana pode ser afetada por isso.

Calma, paz e serenidade emergem nos que aprendem a 
escutar o que provém do próprio intimo. Nas horas difrceis, 
muitos entrarão em pânico, cólera ou loucura, mas a 
irradiação de paz dos que se fortaleceram interiormente 
contribuirá para amenizar o caos que assolará o mundo 
externo. Quanto mais conectado com o propósito do ser 
interior, mais preparado se estará para esses momentos que se 
aproximam. 
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