
 

 

A  FONTE  DO  BEM 
 

PREFÁCIO 

Harrie Salman 

Este livro é uma compilação extraordinária do discurso espiritual moderno. É um testemunho vívido da 
missão do Mestre espiritual búlgaro Peter Deunov do último ano de sua vida. Nos o veremos vivendo como um 
refugiado em uma pequena casa durante os últimos 9 meses da Segunda Guerra Mundial, com um pequeno número 
de discípulos e apresentando a ele a síntese de sua visão em relação a vinda da nova cultura da Fraternidade e Amor. 
Ele os levava diariamente para passeios em contacto com a natureza e respondia suas perguntas, instruindo-os com 
palavras simples sobre os elementos essenciais a respeito do Ensinamento que Ele trouxe para o mundo.  

 Muito significativamente, Peter Deunov descobriu duas pequenas fontes, num declive diante da casa onde 
ele estava. A uma delas ele deu nome de ‘Fonte do Bem’ e a outra ‘Fonte da Saúde’, juntamente com seus discípulos 
ele encaminhou a água para um dique que foi construído. Esse ato sagrado de trazer a ‘água viva’ diretamente da 
natureza para os seres humanos teve um significado simbólico muito forte. O Ensinamento que ele trouxe da ‘Escola 
da Fraternidade Branca Universal’ é a fonte da nova Vida Espiritual.  

Antes que a humanidade possa receber a nova cultura, é preciso primeiro passar por um processo de 
limpeza. O Mestre explicou que esta é a razão das tribulações do século XX. Peter Deunov disse aos seus seguidores 
que o processo de purificação significa a erradicação do velho karma. Através do sofrimento nós quitamos nosso 
débito antigo. Ao mesmo tempo ele apontou os caminhos positivos para entrarmos em nossa Vida por meio do 
Amor.  Durante a última fase da Segunda Guerra Mundial, Peter Deunov deu nova esperança para a humanidade.  
Os problemas que devemos suplantar são temporários e parte do estágio inicial da Segunda Vinda de Cristo, que 
segundo ele começou em 1914. O retorno de Cristo é de fato o tema central da moderna espiritualidade que convida 
a humanidade a acordar e a abandonar o velho estilo de vida.  

As palavras de Peter Deunov introduzem o leitor deste livro num caminho de espiritualidade moderna,  
incluiu um novo cuidado para nossa saúde, o que podemos aprender da natureza, uma nova experiência com a 
música e dança sagrada (Paneuritmia), introdução as leis básicas da vida humana, uma nova visão da educação 
infantil, uma consciência com os dons do Amor e um caminho para trabalhar por uma nova ordem social que é 
baseada nesse Amor. 

Entre os professores da moderna espiritualidade Peter Deunov ocupa um lugar especial. Ele está anunciando 
uma longa tradição espiritual de um país que herdou duas outras Escolas Místicas no passado; As Escolas de Orpheus 
e a dos Bogomilos. Ao fazer isso ele deu voz ao desejo de uma real comunidade humana e, por conseguinte a 
unificação espiritual da humanidade. Seu ensinamento busca preparar a nova cultura global da Fraternidade que 
está para ser estabelecida no futuro. 

Durante os horrores da Segunda Guerra Mundial, Peter Deunov falou veementemente contra o bombardeio 
de cidades desprotegidas e a tendência para a justificação das guerras ideológicas. Ele expressou desaprovação para 
com os fabricantes de armas que provocam novas guerras para manter o comércio bélico. Isso continua uma 
realidade para os nossos tempos. O povo precisa trabalhar por uma nova cultura do Amor e voltar-se para a Fonte 
do Bem, prestando atenção nas palavras de Deunov: o Bem que você faz é como semear um campo. Semeie para 
poder colher. Neste mundo Deus não permite que o menor bem praticado não seja abençoado. 

“The Wellspring of Good”                   Harrie Salman, Nordwijk, Holland, March 2002 



 

 

INTRODUÇÃO 

 

“E aquela Luz resplandeceu na escuridão e a escuridão não conseguiu Vencê-la.” – João 1:5 

Peter Konstantinov Deunov nasceu em 11 de julho de 1864, no vilarejo de Nikolaevka, Bulgária, na família de 
um padre ortodoxo. Quando tinha 24 anos, viajou para os Estados Unidos para seus estudos acadêmicos, onde 
diplomou-se em Medicina e Teologia. Dois anos após seu retorno para a Bulgária, aos 33 anos de idade, Peter 
Deunov foi chamado por Cristo para divulgar seu ensinamento e adotou o nome espiritual de Beinsa Dunó. 

O Mestre Beinsa Dunó, começa sua missão dando conferencias para um pequeno grupo de seguidores. Ele 
pregava o Ensino Divino no qual, é o Amor que conduz à Vida, a Sabedoria que conduz à Luz, e a Verdade que conduz 
à Liberdade. 

Eventualmente seus discípulos cresceram em número chegando a alguns milhares, tanto na Bulgária como 
no exterior, e em 1927 foi criada uma instituição para abrigar sua comunidade de seguidores próximo de Sófia, 
capital da Bulgária. O Mestre denominou a instituição de “Izgrev”, que significa “O Nascer Do Sol”. Lá ele viveu entre 
seus discípulos e fundou a escola esotérica para jovens, como também para os adultos. Ele dava palestras diárias aos 
seus discípulos, e aos domingos os sermões eram abertos ao público em geral. 

A Música tinha uma participação especial na vida da comunidade. O Mestre era um músico genial que criou 
muitas canções espirituais e melodias onde Ele as executava magistralmente em seu violino. O canto e a prática dos 
instrumentos musicais faziam parte integral das atividades diárias da comunidade. Ele introduziu a Paneuritmia (O 
Ritmo Divino do Cosmos) para seus discípulos, como um método para o desenvolvimento espiritual e evolução 
permanente da humanidade. Paneuritmia é um sistema de movimentos meditativos acompanhado de música e 
praticado durante a primavera e verão ao ar livre. O mestre encorajava seus discípulos a praticar a Paneuritmia nas 
montanhas onde as forças cósmicas poderiam se recebidas num estado de pureza. 

O Mestre jamais deixou de se preocupar com os fatos concernentes ao dia a dia da vida. Em suas palestras 
sempre havia um espaço especial para a nutrição, as causas das doenças, a função do casamento e a maternidade, e 
a educação das novas gerações. Como ele vivenciou as épocas tanto da primeira como da Segunda Guerra Mundial, 
O Mestre podia explicar as causas desses eventos, como também oferecer métodos para evitar futuras destruições. 

Em janeiro de 1944 após o inicio do bombardeio de Sófia durante a Segunda Guerra Mundial, o Mestre 
mudou-se com um grupo de seus seguidores para o vilarejo de Murtchaevo – próximo de Sófia.  Lá ele deu suas 
últimas orientações e ensinos, sumarizando suas palestras anteriores. Estas últimas palavras foram taquigrafadas por 
seus discípulos mais íntimos Boyan Boev e Borís Nikolov no livro “The Wellspring of Good” (‘A Fonte do Bem’). 

A vida do Mestre Beinsa Douno perfeitamente exemplificada de como viver corretamente, e – o mais 
importante – inteiramente aceitar as duas Grandes Leis: o amar a Deus e ao próximo. O Mestre terminou sua vida 
terrena no dia 27 de dezembro de 1944 em Sófia com as seguintes palavras: “Uma pequena tarefa foi concluída.” 

Kathleen Gibbons e Antoaneta Krushevska 

 

 

 

 



 

 

1. A CASA DE TEMELKO: A ÚLTIMA CEIA 

 

Então chegou o dia do Pão não levedado no qual o cordeiro pascoal deveria ser sacrificado. Assim Jesus 
mandou Pedro e João, dizendo: “Vão e preparem a Páscoa para nós comemorarmos.” - Onde você quer que a 
preparemos? Perguntaram. Ele respondeu, “Observem, assim que entrarem na cidade, um homem carregando uma 
jarra de água virá ao encontro de vocês. Sigam-o até a casa onde ele entrar e digam ao proprietário: ”O Rabbi quer 
saber: ‘onde é o salão de visitas, onde eu passarei a Páscoa com meus discípulos?’ Ele irá mostrar a vocês um grande 
cômodo mobiliado, no andar superior. Lá então se apressem. Assim chegaram e viram o lugar do mesmo modo como 
ele havia dito.E lá prepararam a Páscoa.  (Lucas 22:7-13) 

Quando os bombardeios aéreos começaram sobre a cidade de Sófia, o Mestre ia todos os dias com um grupo 
de discípulos para Vítosha nas montanhas. Ele estava pensativo. Raramente falava e passava o dia todo por lá. 
Qualquer que fosse o tempo, ele subia a montanha com passos firmes e rítmados. Em profundo silencio executava 
um trabalho de grande importância. Quarenta e duas vezes o Mestre caminhou até as montanhas. Quando 
executados com Espírito, os movimentos no plano material podem ter uma força extraordinária. 

Então quando a destruição se abatia sobre a cidade e o povo estava esmagado pelo medo, pânico e terror, o 
Mestre falou: “As condições para que o povo mantenha a sua comunhão com Deus deixaram de existir neste lugar. 
Vamos partir.” 

Ele disse isso com tristeza e angústia como se desejasse dizer: “Não há mais ar aqui, nem sol nascente. 
Vamos embora.” Depois disso Ele retirou-se com um grupo para o vilarejo chamado Murtcháevo, na casa de um 
discípulo chamado Temelko. O Mestre criou ali um pequeno mundo, no qual o céu estava claro e o sol brilhava e a 
gente podia respirar livremente. As ondas tormentosas batiam sobre as praias firmes, e eram impotentes para 
interferir na paz radiante que lá reinava.  

Naqueles dias de temor e privação, muitas pessoas encontraram refúgio, apoio, consolação e 
encorajamento. Elas renovavam suas forças, e suportavam as tribulações. Tudo isso se passou durante as palestras 

apresentadas no livro "Изворът на доброто". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. A GRANDE CAUSA ONISCIENTE 

 

“Revele-se Você mesmo para mim ao Seu Modo e como Você quer.”  

A prece do discípulo. 

Nevou por alguns dias. Tudo havia desaparecido sob a coberta branca. As casas do vilarejo também haviam 
quase sido soterradas pela neve. 

Quando os caminhos foram desobstruídos, os discípulos retornaram para o almoço. Apesar da neve, voltou a 
ter ainda muitos convidados. Após a refeição, cantamos algumas canções e então saímos à passeio. O ar estava frio, 
puro e revitalizante. 

O Mestre inspirou profundamente o ar refrescante, olhou a sua volta e então contemplou o céu azul. Ele 
descansou sua contemplação sobre as faces fatigadas e sofridas das pessoas e exclamou: 

“Tudo vem de Deus. O povo pergunta: Onde está Deus? Deus está no ar. Através do ar que você respira, 
Deus lhe dá Vida. Deus – A Grande Causa Onisciente – está na água, está na luz, está no pão. Você habita em Deus. 
Com a luz, Ele ama e acaricia você. Deus revela a Si Próprio através do sol, através das frutas – mas nós não O 
compreendemos. Quando estamos fracos, Deus está dentro daquela fraqueza. Às Vezes pensamos que somos muito 
independentes, quando – na realidade – entramos em Deus e é Sua Força que estamos sentindo. Quando pensamos 
que somos fortes, Deus nos coloca na polaridade oposta: ‘fraqueza’. Ainda quando nos tornamos humildes, Ele nos 
enaltece. Que tipo de Mente é esta que provê para cada sol, no universo inteiro? Lá existe uma silenciosa brisa 
acariciante que denominamos ‘O Respirar de Deus’. Para mim, o dia só tem sentido quando eu possa sentir Deus e 
consiga Vê-lo escondido na Natureza.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3. O SENTIDO DA VIDA 

 

Esta manhã nós subimos ao alto pico cônico, acima do vilarejo em companhia de nosso amado Mestre. A 
neve estava macia e polvilhada; era a primeira neve do inverno. Quando chegamos ao cimo, o sol estava apontando 
por detrás da crista da montanha. Isso aqueceu o ar ainda gelado da noite anterior. Na montanha reinava uma 
notável calmaria. Era um daqueles momentos quando a unidade e harmonia dos extraordinários mistérios da vida 
tornam-se evidentes. Quando a Grande Vida toca as almas humanas, e reconcilia e apaga todas as diferenças. A 
radiação da Unidade da Vida a tudo envolve e penetra. Após termos sacudido a neve que havia sobre nós, sentamos 
à volta de nosso amado Mestre. O sol invernal brilhava intensamente, acariciando-nos como a mão gentil de uma 
mãe. O Mestre disse: 

 “As pessoas perguntam se eu já estive no mundo superior”. Eu não visito o mundo superior, eu vivo nele. 
Eles perguntam: Você já viu Deus? Eu não vi Deus, Eu habito Nele. E eu estudo Deus em todas as coisas: nas pedras, 
nas plantas, nos animais, na água, no ar e na luz. Deus está em tudo que vive. Eu posso ver Deus no menor e no 
maior. Eu me alegro e me rejubilo quando ouço a sussurrante Voz de Deus. 

  Você espera ver Deus quando morrer. Se você vive na ambição, mesmo após sua morte, você ainda irá 
permanecer na terra. Algumas pessoas dizem que gostariam de ver  Deus. Você não está vendo a Luz de Deus 
manifestar-se? Isso é a Manifestação dos Anjos de Deus. De agora em diante trabalhe continuamente o sentimento 
da Presença de Deus em todos os tempos e em todas as coisas. Pela manhã quando subires ao pico da montanha, 
veja Deus lá. 

 Todas as coisas externas e internas que nos rodeiam representam a forma através da qual a Grande Causa 
Onisciente se manifesta. Atrás de mim, diante de mim, em volta de mim está Deus. Quanto mais pensares em Deus, 
Ele estará diante de ti. Tão logo deixares de pensar em Deus, Deus estará atrás de você. Verdadeiramente é melhor 
quando Deus estiver a sua frente. Quando o homem sofre as maiores injustiças, sofrimentos e privações, Deus irá 
manifestar-se de uma forma ou de outra e lhe ajudará. Comungar com as rochas, as plantas, os animais, o vento, e 
toda Natureza – é um privilégio para o homem. Por quê? Porque todas as coisas originam-se de Deus. Quando o 
homem vive dentro da Órbita Divina, ele vê Deus em todos os lugares e em todas as coisas. No instante que ele sair 
dessa Órbita ele torna-se confuso.  

Quando eu falo a respeito de Deus, eu me refiro ao Sagrado – a Realidade Única – que pode ser 
experimentada onde quer que seja.  

Se você procura por Ele, você irá senti-lo dentro do homem, dos animais, das plantas, do ar e da água 
também. Deixe que todos a quem você falou entendam que o Deus a quem você se referiu não foi herdado de sua 
avó ou de seu avô, mas que você teve uma grande experiência e que você foi iluminado como resultado dela. 

Viver para Deus e ver Sua Vida em todos os seres – mesmo que seja para entrar na consciência de uma 
formiga – é realmente grandioso. Enquanto na Terra, você não consegue entender ou relatar isto, mas quando você 
estiver no Mundo Sublime – o mundo do conhecimento, você irá entender. 

Para ver Deus significa esforçar-se em direção aquela Lei Suprema e Eterna que rejuvenesce, revivifica e traz 
Luz e calor ao homem. Se o homem considerar ser um privilégio encontrar e conversar com um grande filósofo e 



 

 

poeta, quanto maior seria o privilegio, ou seja ter a oportunidade de ver Deus? Vocês sabem o que significa ver 
Deus? Este é o sentido da vida. Isso é realmente grandioso conectar-se com essa Inteligência Suprema. 

Primeiramente procure Deus nas menores coisas – no cristal, numa fonte, em uma flor – e só depois nas 
coisas maiores. 

Há indivíduos que não gostam quando alguém lhes fala a respeito de Deus. No entanto quando você 
encontra alguém assim perceberá, que está necessitando de Deus. Apenas diga-lhe:  ‘Você jamais sai para um 
passeio sob a Luz, e por essa razão é fraco e anêmico.’  Não fale com ele a respeito de Deus. Após isso diga-lhe, ‘Você 
necessita de ar fresco. Respire profundamente, caso contrário, irá adoecer.’ Em outra ocasião, avise-o:  ‘Seu sangue 
é impuro. É preciso melhorar sua alimentação, para não ficar doente.’ 

As pessoas tem a percepção de Deus como uma abstração, no entanto, Deus é a Única Realidade. O ar e a luz 
são os meios através dos quais você pode ter imediata e ilimitadamente, acesso à Deus.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. A VIDA É MANIFESTAÇÃO MUSICAL DE DEUS 

 

As refeições com o Mestre eram realizadas em comum, e usualmente terminavam em canção. Nós 
cantávamos em uníssono.  A harmonia vinha das diferenças entre as tonalidades de vozes. A música dá ao homem a 
oportunidade de concentrar-se e focar, para sentir a grande harmonia e unidade da vida.  

O Mestre falou:  

“Foi dito que Deus criou o homem a Sua imagem e semelhança. Nesse caso, o homem representa o livro 
Divino. Ao estudar o homem, pode-se entender a Natureza.  

Não é possível amar aquilo que não é Divino. Aquilo que você ainda não compreende mesmo assim traz 
alegria.  E aquilo que consegue entender é somente invólucro do Desconhecido.” 

“Aquele que não entende não é ignorante, mas aquele que não investiga o desconhecido é. Mesmo quando 
você investiga o Desconhecido, ele irá permanecer um Mistério.” 

“A grande causa onisciente emerge e manifesta-se através da multiplicidade.” 

“Por que Deus desejou criar o mundo? Para poder manifestar-se.” 

“Não há necessidade de buscar Deus no mundo superior. Ele está neste mundo tanto quanto no mundo 
além.  Todos os seres estão contidos Nele.” 

“Quando pensares a respeito de Deus, deverias experimentar o sublime e sentir a vida em sua plenitude. 
Estar em harmonia com Deus  é entender a Universalidade da Vida. ” 

“Quando estiver com esta disposição, serás capaz de dizer que o mundo não é bom? Tudo que Deus criou 
tem valor, mas o homem não aprecia aquilo que o rodeia. A Essência da vida é tudo aquilo que se manifesta em sua 
plenitude. O desconhecido é aquilo que cria. O Conhecido é o veículo do Desconhecido.” 

“Somente um Mestre existe no mundo. Este é Deus: a Realidade Única a quem o homem pode orar e do qual 
todas as coisas são recebidas.” 

“Deus habita em cada ser humano. Está presente na mente do homem – em seus pensamentos, e, todavia 
sua realização é ampliada no coração do homem.” 

“Alguém deve algo a você, e insiste em negar. Intimamente ele sabe que deve, não importa o que tenha dito. 
O mesmo é verdade para aqueles que negam a existência de Deus, mas em seus corações eles sabem que Deus 
existe.” 

“Há pessoas que dizem que jamais alguém viu Deus. Isso é verdadeiro para o mundo físico.” 

“Você diz que nunca viu a Deus, nem os Anjos. Você já viu Deus e os Anjos – mas você tem sido cego. Isto é 
tudo. Dia virá quando todos os povos do mundo irão ver a manifestação de Deus.” 

“Há um inferno, mas Deus não criou esse inferno. Também existe um paraíso, mas Deus não criou esse 
paraíso. Deus criou algo muito mais sublime e grandioso.” 

 



 

 

 

5. SEJAM PERFEITOS 

 

Alguém perguntou ao Mestre, qual é o novo modo de executar nosso trabalho? 

O Mestre explicou:  

“Nós precisamos participar do trabalho de Deus: é o seguinte: pensar, sentir e agir como Deus faz. 
Necessitamos proceder com a natureza de outro modo: como Deus faz. Ele age de maneira perfeita.” 

“Deus é resignado, nós devemos ser pacientes. Deus é consciente, nós devemos ser sábios. Deus é todo-
amor; nós devemos ser amorosos. Deus é todo-poderoso; nós devemos ser fortes.” 

“É Deus quem nos dá o impulso para pensar e trabalhar.” 

“Você sente-se deprimido; Deus o enaltece.” 

“Você sente desespero e deseja morrer; Deus lhe dá o impulso para viver.” 

“Você não tem ânimo para trabalhar; Deus no seu íntimo lhe diz: ‘Vá e trabalhe. ’Eu aspiro que meus 
pensamentos e intenções estejam de acordo com as Intenções de Deus. Eu não desejo que o tempo mude 
por minha causa, mas eu me sujeito ao que a grande causa onisciente haja ordenado.” 

“Qual é a tarefa do homem?” Buscar o autodesenvolvimento e autoaperfeiçoamento. Deus é a manifestação 
continua da perfeição, e o homem automelhoramento continuado, no caminho da perfeição. Este é o 
sentido do ensinamento: Sejam, portanto perfeitos, igual ao Vosso Pai que está no céu, É Perfeito. O homem 
precisa corrigir suas imperfeições no caminho da Perfeição.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. O AMOR DO ÚNICO 

 

Haviam dias quando o lar do irmão Temelko estava repleto de hóspedes. O povo estava vindo da 
cidade e do interior.  Todos desejavam ver o Mestre, falar com ele, para receber instruções como também 
encorajamento e conselhos. O Mestre recebia os convidados privadamente ou em grupos em seu modesto 
quarto onde os ouvia e conversava com eles. As refeições eram servidas em comum, como numa família. A 
pequena sala de jantar ficava lotada. Após o almoço costumávamos cantar algumas canções e logo em 
seguida começava a conversação. 

Um irmão perguntou: “Durante esses tempos inseguros, o que deveriam fazer os irmãos e irmãs?” 

O Mestre respondeu: 

“Estudem as leituras e sermões. É preciso começar do princípio e aplica-los. Toda Palavra é proferida 
sob uma conjunção particular dos planetas e do sol. Nós somos influenciados pelos corpos celestes: a Terra, 
o Sol e o Sol central. E em todas as três posições deles – e os remanescentes também -  a Ideia e a Palavra de 
Deus é manifestada de um modo especial.” 

Então o Mestre explanou: 

“Deus tem dado a todos os seres aquilo que é necessário. Todavia existem casos no qual a alma 
humana passa de um estado para outro. Durante estes estados transitórios, o crepúsculo e a escuridão 
podem introduzir-se na consciência do homem até ele retornar para a consciência Divina – no Amor - no 
qual a Luz e Alegria habitam. È necessário ao homem passar por estes estados transitórios como uma 
condição para sua evolução. Durante estes estados  transitórios, ele ainda permanece dentro da região do 
Amor, mas as nuvens de sua consciência obscurecem a Luz. Portanto, quando você está triste, precisa 
compreender que está passando de um estado da sua consciência para outro. A passagem da consciência 
humana para a Divina sempre traz alguma coisa nova. Alguém diz, ‘Eu passei muito sofrimento.’ O maior e 
mais longo do sofrimento é o maior e mais forte dos estados de alegria e amor, será o que vier como 
consequência do primeiro estado. Isto pode ser verificado. Não é uma abstração, mas ciência.” 

“O homem precisa ver o Amor de Deus nas pequenas coisas. Quando Deus criou o mundo, Ele tinha 
o homem em sua Mente, Coração, Alma e Espírito. Por causa disso, o homem precisa olhar para a criação do 
mundo como um sagrado Ato de Amor, e ele deve estar pronto para fazer todo sacrifício para o seu 
Criador.” 

“Quando todos o abandonarem e você ficar só, precisa entender que lá está Deus contigo. Deus irá 
dizer a ti: ‘Você não está só. Fique tranquilo, eu estarei sempre contigo.’ Nenhum de vocês tiveram esta 
experiência de terrível solidão.” 

“O único Ser que pensa em nós e jamais nos esquece é Deus, o Grande e Único, em direção a quem 
todos devemos nos esforçar.” 

“O único propósito do sofrimento - a miséria da vida – é para nós virmos provar o Grande Amor de 
Deus e conhecer que a providência irá nos livrar de todos os sofrimentos na vida. Isso nós iremos entender 
no final dos tempos.  ” 

“Todas as provações pelas quais você passa no presente é para o único propósito de vir a conhecer 
Deus, a Causa Primária e quando vier conhecê-lo, a  alegria surgirá.” 



 

 

“Alguém pensa que tenha sido esquecido. Isso é um mal-entendido. Ninguém pode remover você da 
Divina Consciência. No minuto que o homem pensar que é um ser isolado, ele cria a sua própria 
adversidade.” 

“O homem que é uno com o Divino, tem uma qualidade distintiva; ele não tem medo. Ele não pensa 
a respeito do que possa acontecer, nem o que alguém pensará dele. A força do homem permanece em sua 
fé na Ordem Divina, Externamente Deus afasta-se de nós, afim de que não sejamos perturbados; mas 
internamente, Ele entra em nós para encorajar. Muita turbulência pode ocorrer no mundo. Tempestades e 
fenômenos parecidos podem ocorrer com o homem. Ainda em qualquer situação que possa encontrar-se. 
Deus sempre guarda uma e mesma amizade em relação a ele. Você morre, Deus lhe abençoa. Você erra –
Deus outra vez lhe dá a benção.” 

“Todo sofrimento e alegria se origina no Amor de Deus. Por quê? Você não compreende o seu amor; 
e assim você passa pelo sofrimento. Não há maior alegria do que compreender que está vivo, que há Um 
que o ama, que internamente lhe diz: ‘Não tema, irei arrumar tudo pra você, virá o dia quando receberá 
minhas Bênçãos.” 

“Se pudesses ir a um dos mundos superiores, iria encontrar lá muitos que o amam, e que mandariam 
a você bons pensamentos.” 

“O que vier a entender o Amor de Deus jamais perguntará quem é Deus.” 

“Se você somar o amor de toda a humanidade – de todos os santos, das pessoas boas e corretas, de 
todos os Anjos e de todas as Divindades celestes – o Amor deles não representaria mais do que uma 
minúscula parte do Amor de Deus.” 

“Eu afirmo, abençoada seja a humanidade por conta do Amor de Deus. A vossa adversidade provêm 
da falta de conhecimento do Amor de Deus com os homens. Uma coisa espera-se de vocês: que 
compreendam  o amor Dele por todos e Ele que vos ama fará tudo para o vosso bem. ” 

“O Amor de Deus se apoia em Seu constante doar. Isso é chamado – ‘influxo’. Quando processo 
oposto tomar lugar, a vida se torna sem significado. Tão logo esse influxo de Deus para a nossa vida ocorrer, 
ficaremos vivificados e alegres.” 

“Porque Deus o criou? Afim de que houvesse alguém para Ele amar. Porque estamos na Terra? A fim 
de aprendermos como amar a Deus. Quanto mais o homem se afastar de Deus, mais ele se parecerá com 
um náufrago perdido em uma ilha deserta.”  

“Somente o Infinito é capaz de fechar a porta ao mal: a porta para as más condições.” 

“A grandeza de Deus não repousa na Criação, de sóis e galáxias. Isso Ele pode realizar em um 
instante.” 

“Mas você está triste: todos o empurram de um lado para outro. Você precisa de uma pequena 
ajuda. Todos que passam por você dizem: ‘Essa pessoa fracassará. ’ Todavia Deus – o Criador de Universo 
interrompe seu trabalho, desce sem ser percebido, e sussurra para ti: ‘Não temas. Não perca a coragem. Eu 
irei ajuda-lo. Hoje mesmo Eu irei resolver seus problemas. ’ E você terá um lampejo de alegria. Esses são os 
grandes feitos de Deus. Esta é a grande Verdade.” 

“Eu falo de Deus que visita o povo em seus alquebrados e tristes corações. Ele eleva os abatidos aos 
cimos da Divina Consciência de modo que eles possam fazer como todos fazem: respirar o ar puro e receber 
a Luz Divina.” 



 

 

“Toda alma é a única forma através da qual a Divina Consciência se manifesta. Portanto Deus 
observa sobre cada forma como Ele faria sobre uma flor delicada a fim de que o Divino possa se manifestar 
através dela.” 

“O que é a ‘Bem-Aventurança’? È a soma total de incontáveis pequenas bênçãos que fluem 
continuamente como uma fonte composta de milhares de gotículas que caem ininterruptamente.”  

“O Grande Único tem uma qualidade particular: aqueles que odeiam a Ele, Ele os traz o mais possível 
para perto de Si próprio.” 

“O mal no mundo é devido a falta de entendimento e das condições em que nós mesmos nos 
encontramos. Deus não está zangado conosco por causa de nossos erros. Eles oferecem a Ele a 
oportunidade de manifestar Sua misericórdia para conosco e então corrigi-los. Após cinco ou seis anos 
terem passado você irá entender a consequência do seus erros, e irá corrigir-se.” 

“Por exemplo, um homem que construa uma bela casa e alugue para inquilinos que manobram para 
destruí-la dentro de um ano. Eu interpreto: Deus criou o mundo com muita sensibilidade, mas procuramos 
uma causa externa, ao invés de procura-la dentro de nós.” 

“A Lei determina: Deus ama a todos os seres igualmente. Mas nem todos se beneficiam do Seu 
amor. Alguns estão cientes disso, e outros não. Deus ama os seres humanos tanto quanto os Anjos. Mas a 
diferença é que os Anjos estão cientes do Amor de Deus e O recebem, enquanto os humanos nem sempre 
estão cientes disso.” 

“Imagine que algumas pessoas imprudentes construam uma casa, mas coloquem só uma pequena 
janela nela. Outros – uma com grandes janelas através das quais entra luz. Você poderá dizer – ‘olhe como 
esse homem recebe claridade em plenitude.’  E isto é só porque suas janelas são maiores. Dependendo do 
tamanho da janela que você terá,  depende  a quantidade de luz e de ar que irá entrar.  As bênçãos de Deus 
– a Luz e o Ar – entrarão por si próprios tão logo você as abra. E todavia, entrarão somente quanto a janela 
permitir. Do mesmo modo você irá receber a Força e as Bênçãos do Mundo Divino conforme a quantidade 
de janelas abertas  na sua consciência e alma.” 

“As Bênçãos do Senhor penetram em todos os seres. Os seres inferiores não conseguem retê-las. 
Tudo se esvai. Nós precisamos estar tranquilos como a superfície da água afim de que a imagem de Deus 
possa refletir-se em nós. Se Ele refletir-se em nós iremos progredir. Se a imagem de Deus não refletir-se em 
nós, iremos permanecer tal qual somos. Precisamos ser puros para que a imagem de Deus possa refletir-se 
em nós. A paz e a pureza são as duas condições para que a imagem de Deus reflita-se em nós. Quanto mais 
desacreditarmos de Deus, mais incapacitados estaremos para receber seu Amor. “ 

“Deus jamais permite que cegos difundam Sua Luz. Deus retira seus dons do homem imprudente, 
como os outros irão retirar sua confiança nele para não serem enganados. Deus irá colocar o homem 
imprudente na cama, para que ele jamais possa mentir e abusar da confiança dos outros.”  

“Às vezes o povo pensa que Deus está zangado conosco, quando na realidade, nós é que somos os 
zangados. Nós projetamos nossa imagem em Deus e falamos que Ele está zangado conosco. Abandone essa 
ilusão. Deus não é um deus irado. Deus é o Deus do Amor. Pelo fato de estarmos zangados, pensamos que 
Deus também está. Esse é o nosso conceito. Quando Deus pune você, essa punição é ‘sua lição’ para que 
possamos voltar ao caminho reto.” 

“Eu irei dizer-lhes uma grande Verdade: a todos os seres, Deus manifesta seu Amor de um modo 
específico. O Amor de Deus para cada alma é específico.” 



 

 

 

7. A PURA E A IMPURA ALIMENTAÇÃO 

 

Alguns irmãos levantaram a questão a respeito da alimentação.  

O Mestre usou da palavra:  

“Há o perigo de nós virmos tropeçar no desenvolvimento de nossa saúde se não soubermos como comer, 
como beber água, como respirar, e como assimilar os alimentos. O homem possui uma sensibilidade interior que o 
adverte a respeito do tipo de comida que ele deve alimentar-se, e deixar-se guiar por esse instinto acabará por 
encontrar seu alimento adequado. O homem irá restabelecer esse sentimento no momento em que passe a levar 
uma vida de pureza. 

Porque não se deve comer exageradamente – por uma razão, grande parte da energia cerebral é obrigada a 
direcionar-se para o estomago, e o cérebro não conseguirá completar seu trabalho. Quando come demais o homem 
dissipa toda a energia do cérebro no trabalho de auxilio ao estomago. Há necessidade de uma certa quantidade de 
energia no cérebro. 

Se consumir alimentos vegetarianos o homem se tornará mais purificado. A carne contém um excesso de 
toxinas que faz com que o homem fique rude e primitivo. Quando os animais são abatidos, eles pressentem a morte 
e isso faz com que se formem terríveis toxinas em seus organismos. As pessoas que ingerem essa carne assimilam 
essas toxinas em seus sistemas e como resultado, surgem doenças, especialmente neurastenia.  Uma das causas da 
existência das doenças é o indiscriminado abate dos animais. 

Quem deseja ser admitido pela raça do Amor deve persuadir a si próprio e desistir de comer carne. O 
homem necessita recriar seu organismo. Se ele não for capaz de agir assim continuará a viver com instintos 
animalescos por muito tempo.   

Quando a água é fervida, ocorre uma expansão nela. Como resultado, o prana – magnetismo – é liberado e 
ela pode ser assimilada mais facilmente.  

É muito interessante observar como a Natureza Consciente purifica a água. Quando ela se evapora e eleva-
se para os estratos mais altos da estratosfera, a água se transforma em hidrogênio e oxigênio. Desse modo se torna 
completamente revitalizada. Após isso o hidrogênio e oxigênio se reagregam através da eletricidade. A água morre e 
é ressuscitada exatamente como faz o homem para que possa renascer.  

Ao segurarmos um pedaço de pão em nossas mãos, devemos nos encher de gratidão pelo sacrifício que o 
pão faz. Vá fundo dentro de você próprio, medite e diga: ‘Eu desejo sacrificar-me como faz o pão.’  

Quando você come uma maçã ponha seu amor nela, procure impactar-se com a árvore na qual ela nasceu e 
aonde sua alma entrará em contato com os Seres elevados no seu desenvolvimento. Se vierem a amar a maçã e 
recebê-la no íntimo de vocês, irão aumentar suas energias muito mais do que se houvessem trabalhado um ano 
inteiro.” 

 

 

 



 

 

 

 

8.  A FONTE 

 

Não muito longe do vilarejo havia uma fonte de água mineral. Suas águas copiosas corriam tortuosamente. 
As águas eram abundantes, quentes, suaves e saborosas. O Mestre achou-as excelentes, bebeu dela sozinho e 
recomendou-a a todos. Havia alguns belos prados com as barrancas renovadas de plantas variadas circundando a 
fonte. Nós muitas vezes íamos até lá com o Mestre. A Natureza era despretensiosa e agradável. O gramado estava 
crescendo;  as folhas das árvores entreabriam-se; as flores desabrochavam cada qual a seu tempo. Os pássaros 
cantavam. A vida pulsava com seus metrificados e firmes ritmos.  

Os pensamentos do Mestre eram uma tradução do Grande Livro da Natureza. E dentro dela o ritmo eterno 
da Unicidade da Vida se fazia conhecer.  

O Mestre comentou: 

“O que causa ao homem maior alegria é Deus. Todas as coisas que o inspira é Deus.  O que dá a ele 
vitalidade, encorajamento e força em todos os momentos é Deus. Deus está presente em tudo isso.  

Um pensamento do que seja a Consciência suprema somente poderá nascer da comunicação de dois 
Sensíveis e conscientes seres. Esta é a Lei. 

Nós precisamos nos ligar com Deus afim de que uma sensível e consciente ideia possa nascer dentro de nós. 
Todos os pensamentos que fluem através da mente, todos os sentimentos e desejos que fluem através do coração, 
vem de uma grande Fonte. Essa Fonte é a alma. A Fonte da alma é alimentada, todavia por uma ainda maior Fonte. 
Essa é o Espírito Divino. A Fonte do Espírito Divino é alimentada por uma ainda maior Fonte que é o desconhecido 
absoluto: o Espírito da criação. 

Todo Pensamento que traz a seiva do Amor para a alma humana vem de Deus. Todo pensamento que traz a 
luz da Sabedoria vem de Deus. Todo pensamento que traz a liberdade da Verdade para a alma humana vem de Deus.  

Tudo aquilo que não vem de Deus carrega consigo o veneno e a morte. Essa é a razão porque todo aquele 
que não recebe a Ideia Divina passa pelo sofrimento e morte. O Amor de Deus se manifesta através dos Anjos – 
através dos Seres superiores – mas de um modo diferente. O amor por essa razão vem de uma Fonte, de um Centro.  

Se você deseja ir onde o Amor está, você precisa ir a Fonte eterna - Deus. Nós não conseguimos entender o 
Amor separado de Deus.  

Você é a porta através da qual Deus entra para ensinar-lhe como amar. Ele é o Único que pode mostrar-lhe 
como amar.  

Nós devemos ser ensinados pelo Único a sós. A Escritura ensina: ‘Deus é nosso professor’. Ele permite 
ensinar -lhe e estará vestido com as mais belas roupas.  

A vida daquele que está de acordo com o princípio Divino, é pura poesia, música e canção. Ele é bravo, 
corajoso, resoluto e cheio de nobres e sublimes sentimentos. Uma vez que o homem se afastar dessa Lei tornar-se-á 
desconfiado, contudo e com todos: teme por sua vida, apavorado com a chegada da velhice e que lhe falte recursos 
suficientes.  



 

 

Preste atenção aos menores impulsos. Aos pequenos pensamentos e sentimentos que se manifestem 
através de você – estes vêm de Deus.  

Onde Deus está? Deus está em todos aqueles lugares onde se encontram Amor, Sabedoria, Verdade, Vida, 
Conhecimento e Liberdade. Sua Presença nos dá a mais bela experiência do espírito. Isso nos refrigera e nos enleva.   

Algumas pessoas dizem, ‘Deixe Deus endireitar o mundo. ’ Deus tem inscrito (Suas Palavras) no coração das 
pessoas e por isso Ele já endireitou o mundo. Agora falta aquilo que Ele tem inscrito dentro do homem para se 
tornar realidade.”    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

9.  A UNICIDADE DO AMOR 

 

O Mestre estava falando aos seus discípulos: 

Mostre gratidão e admiração a todos que o ajudem.  O Amor vem de Deus. Aquele que o ama é o 
transmissor do Amor de Deus. Alguém pode alardear que ele fez a você um favor, que ele fez um bem a você. Ele 
não está falando a verdade. 

Cristo diz: “Eu vim não para fazer a minha Vontade, mas a Vontade do meu Pai que me enviou.” Dentro de 
você habita um equivoco. Isso se origina no fato de que você não entende que o Amor é unificado e individual. É 
ingenuidade pensar que duas ou mais pessoas o amam. 

Há no mundo somente Um que pode ama-lo. Ninguém mais. 

Alguns pensam que muitas pessoas o amam: seu pai, sua mãe, irmãos, irmãs e amigos. Na verdade não é 
assim. Se você pensa que muitas pessoas o amam, é só aparência. Você só é amado por Um: Deus. Tão logo você 
venha a ser amado por Deus, todas as pessoas virão para ama-lo também.  

Esta é uma historia verdadeira a respeito de dois jovens que se amavam. Após viverem  juntos por dez anos, 
o homem se deu conta de que sua parceira começou a perceber sua fraqueza e começou a critica-lo. Ele então 
disfarçou-se de jovem e começou a flertar com ela, escrevendo-lhe cartas de amor. A mulher falou para seu marido: 
“Há homens refinados e nobres.” Ele concordou com ela admitindo que não era tão refinado. Algumas vezes o 
homem em sua dissimilação, disse para sua mulher: “Seu marido é um bom homem, ame-o.” 

Através de todos que o amam, há Um Ser que o ama. É Deus. Desde que o Amor é individual, quando alguém 
tenta dividi-lo, nasce o sofrimento. 

O homem pensa, sente e age, mas ele precisa compreender que Deus age dentro dele. Se o homem pensar 
por um segundo de que ele próprio é quem faz tudo, ele está no caminho errado. Alguém executa alguma coisa e 
imagina que ele é o autor. Embora afetando religiosidade ele diga: ‘Foi Deus quem fez’. Não é preciso ser honesto 
consigo mesmo e admitir que Deus está trabalhando através de nós. O homem pode ser comparado a um carteiro 
que abre sua mala de cartas, retira uma carta e a entrega para você. 

Quando ele chega a outro lugar, outra vez procede do mesmo modo. È desse modo que ele serve as pessoas. 
Você pode pensar que pelo fato de carregar as cartas e entrega-las ele irá empobrecer. Não, ele vai enriquecer. Se 
você encher a mala-postal com cartas você é rico. Quando você entrega as cartas você empobrece, então você 
necessita enche-la novamente. Ao entregar cartas às pessoas que ama, você as-ajuda. Se você não escrever cartas, 
simplesmente as entrega.  

Assim frequentemente nos dizemos “meu amor”. É importante voltarmos para a unicidade do Amor – ou 
seja, para o Amor de Deus. Assim esse Amor se manifesta através de nós. O homem necessita voltar a ter contato 
com  o ar puro, não com o ar poluído. Por ar puro, eu entendo O Abarcante Amor de Deus. Por ar impuro, eu quero 
dizer amor contaminado. 

Deus quer algo de nós agora. Ele não pede isso pela lei. Nós precisamos ver o que Deus está pedindo de nós.  

Quando você ama alguém não deseja saber como ele é? 



 

 

Deus que veio para nos amar, harmonizar as coisas do nosso modo. Por milhares e milhões de anos até 
agora, tem sido Deus que tem feito às acomodações. Assim como Ele tem feito as ajustes para nós, nós também 
temos que nos ajustar a Ele. 

Aqui está como isso acontece: O homem necessita ter uma mente excelente na qual Deus possa se 
manifestar; um excelente coração no qual Deus possa se manifestar, uma alma excelente na qual Deus também 
possa se manifestar. 

Você amar uma pessoa por ela, ter uma mente iluminada. Isto é um terço da verdade. Você amar alguém 
por seu coração. Isto também é um terço da verdade. Quando chegares ao Amor Divino, ele abraçará todas as 
coisas. Neste caso, você ama o Divino, Deus dentro do homem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10.  O LIMITE ENTRE DUAS ÉPOCAS 

 

O Mestre saía a passeio quase todas as manhãs acompanhado de seus amigos. Qualquer que fosse o tempo 
ele não deixava de sair. Ele amava sair ao ar livre caminhando sob o sol. Ele caminhava rapidamente e com 
facilidade. Sua atenção era direcionada a todas as vibrações de beleza que ocorrem no entorno. Algumas vezes 
questões eram levantadas e o Mestre derramava luz sobre elas. Em um desses passeios, surgiu a questão da 
evolução e involução. 

O Mestre assim respondeu: 

“Involução é o afastamento de Deus, e evolução – o retorno para Deus. Involução é o ato de sair de casa e 
dirigir-se ao trabalho. Evolução refere-se ao retorno do trabalho para o lar com a experiência que se tenha 
adquirido. Descer significa ir de encontro à escuridão; galgar é subir em direção à luz.” 

”A historia da queda do homem dentro do erro é um dos grandes mistérios da vida. Esta historia 
simbolicamente toca sobre a questão da involução. Isso diz respeito a época quando o homem estava com Deus e 
habitava com os anjos. Ele sozinho desejou descer à terra para aprender.“ 

“O homem desceu à terra para estudar e foi quando ele chegou até ‘aos porcos e espinheiros’ – para as 
condições constrangedoras e desfavoráveis – ele começou a pensar sobre seu pai, ou seja Deus. Deus sabe muito 
bem quem é o homem, e por essa razão não lhe deu imortalidade e não permitiu a todos aqueles que não fazem a 
“Sua Vontade” envelhecer . Quando Ele enviou o homem para a terra, Deus começou a retirar-lhe tudo o que 
possuía. Esta é a consequência do processo involuntário.  

Enquanto esteve fora do mundo material, era idealista, esforçava-se na direção de Amor, e desejava 
sacrificar-se, para participar de tudo. Quando desceu ao mundo material esqueceu-se de tudo. No processo de 
descenso perdeu algo. Ele deve voltar ao estado em que estava no principio.  

Desde os tempos primitivos muitos seres perderam suas vidas originarias e sublimes. O ilimitado Amor de 
Deus busca alcança-los e então ele poderá conceder-lhes a Vida e a Luz as quais haviam perdido. O Amor deseja 
ressuscitar os mortos e trazê-los de volta a vida. A Historia mantém silencio a respeito da razão pela qual esses seres 
perderam suas vidas sublimes. Eles devem ter sofrido um desastre. A vida deles foi uma grande tragédia. Existem 
com muitas lendas acerca das razões dessa ocorrência. Toda a humanidade tem sofrida essa calamidade.  

Uma nova época está chegando na qual o Mundo Divino deseja mostrar ao homem o caminho em que ele 
pode retornar à Sua Vida original e encontrar uma base firme e positiva. Atualmente a maioria das pessoas vive uma 
vida ilusória. 

No processo involuntário – ou seja, no processo de descenso dentro do mundo material – as almas 
materializadas desceram através de grande resistência dentro da densa matéria da terra. No processo de descenso, 
grande energia foi gerada. Este é o mais árduo caminho em direção a sabedoria. Embora o Ensino do Amor – ou seja, 
no rumo da ascensão ou evolução – tem sido ensinado ao povo, que ainda anda no caminho mais árduo.  

Os Devas ou os Anjos movimentam se pela via mais fácil: o caminho da resistência mínima. Assim dizendo os 
Anjos vão em direção ao Amor, e as pessoas no rumo da sabedoria. Até recentemente o homem estava no descenso. 
Assim que começar a ascender, ele irá encontrar-se com os anjos e se familiarizarão com eles.  

No presente, estamos em um tempo de transição entre evolução e involução. Porque o descenso é seguido 
pelo Ascenso e o limite entre duas épocas - ou seja, no período de transição – a grande resistência e maior 



 

 

sofrimento. Esta é a razão porque há tanta demora e obstáculos no presente. Assim que o processo evolucionário 
começar, as  energias serão direcionadas para o alto. Então não existirão mais obstáculos.  

Os métodos das nações orientais foram bons em uma época, mas atualmente eles não podem ser aplicados 
“como o foram no passado” porque estávamos no inicio do processo evolucionário e logo no involucionário quando 
ocorreram os métodos. Os métodos que na filosofia Hindu é usado são involucionários. Atualmente o novo método 
está sendo usado pelas nações ocidentais.  

Entre o limite involucionário e a época evolucionaria está o Cristo. 

Sua Vinda introduz o inicio da época evolucionaria, mas a maioria das almas humanas no presente continua 
no descenso, isto é, estão ainda no caminho involucionário. Desse modo, eles não irão realizar a sua incumbência. 
Outro impulso em direção ao sol deverá vir.  

Três categorias de alma existem: aquelas que estão no descenso estão em seu período involucionário; outras 
que estão no Ascenso estão no período evolucionário, e a terceira categoria de almas que estacionaram, elas estão 
no limite mais baixo em seu desenvolvimento e ainda não começaram o Ascenso.  

Se você estiver em seu caminho para o alto e encontrar um que está estacionado e fizer uma conexão, ele 
começará a tirar algo de você e, portanto irá perder. Há também seres que se movem em paralelo. Aqui nós 
chegamos a questão das almas relacionadas. Você irá ajuda-las. Sacrificar-se-á por elas. Mas não deverá manter 
contato íntimo.  

Porque é necessário o descenso ao homem e afundar na matéria? Para ele poder colocar camada sobre 
camada, cada uma mais densa que as outras, para ganhar experiência e após isso, começar o seu Ascenso para 
adquirir novas formas. 

O movimento final será para o alto.  

Aqueles que não desejam conectar-se com Deus, serão sacudidos pelas ondas para fora de seu movimento, 
no dia do Senhor precisarão esperar por outro período de Ascenso: isto é necessitarão aguardar por outra onda.  

Todos aqueles que estão ascendendo em direção a Deus, entrarão no céu, mas aquele de outros períodos 
permanecerá no descenso fora de Deus. A porta estará fechada para ele por enquanto.  

Porque Cristo foi mencionado em relação ao inicio da evolução no principio do discurso, um dos irmãos 
pediu ao Mestre, pra falar algo sobre Cristo. O Mestre disse: 

”Cristo é o Transformador da Energia que vem de Deus para o homem. Sem Cristo o homem não consegue 
ascender a Deus. Por quê? Tem sido dito que Deus é um fogo eterno.” 

Para explicar este conceito, podemos usar a seguinte analogia: a energia do sol tem vibrações tão poderosas 
que se viessem diretamente para a terra, o homem não seria capaz de suporta-la. Esta é a razão porque vários 
transformadores existem entre a terra e o sol através da qual passa energia solar. Isto só faz a energia solar 
suportável pelo homem.   

 

 

 

 



 

 

11.  MÚSICA – O CAMINHO DO ÊXITO 

 

A música era parte da vida do Mestre. Era seu meio natural. O Mestre trabalhava de acordo com as leis da 
música. Para ele não era somente uma arte do som, mas a vida em si mesma. “O bom da vida é música”, costumava 
dizer, cantando e tocando no seu violino. Como parte do seu Ensinamento, ele introduziu muitas canções que são o 
modelo para a nova música. Algumas vezes ele nos mostrou como cantar várias canções. Com sua agradável voz 
profunda conseguia expressar todas as nuances. Não somente sua voz, mas sua expressão, postura, sentimentos 
profundos e a unicidade de seu pensamento e emoção também  dava uma força inusitada para a canção. Costumava 
acompanhar seu canto com um gestual que revelava, de um modo profundo, o conteúdo da canção.  

Em suas palestras e sermões, o Mestre falava extensivamente a respeito de música, revelando seu 
significado profundo, alem de muitas aplicações paralelas. Aqui nós mostraremos algumas das conversações que 
mantivemos com o Mestre a respeito da música. “Faça uso da música para o seu desenvolvimento espiritual, assim 
como fazem os seres do Sublime Mundo Superior. A nova raça que está chegando irá dar um novo impulso na 
música. Alguém está tentando fazer algo errado. Toque ou cante algo para ele e com certeza desistirá da ideia. 
Desperte o Divino na pessoa e ela obedecerá a sua voz.” 

“Há sempre o desejo dentro  de você de ser ouvido por alguém quando estiver cantando. Pode estar certo 
que você estará tendo a melhor audiência. Todo o céu estará lhe ouvindo quando começar a cantar. Do alto irá 
receber a melhor avaliação. Não tenhas medo que ninguém do Alto deixará de ouvi-lo. Há uma plateia que aprecia o 
seu cantar. Pode acontecer que talvez você não consiga reconciliar-se com seu vizinho. No momento que começares 
a cantar, a canção irá predispô-lo  a reconciliação. Essa é a força da música. 

Porque o homem deve cantar? Para não perder aquilo que possui. Você está prestes de adquirir algo belo. 
Cante para não perdê-lo. 

 Aquele que canta é forte. Cante porque é isso que o Amor requer de você. Afim de viver você precisa cantar. 
A música é a transmissora da vida real. Cultura alguma pode subsistir sem música.” 

“Você precisa visitar um encontro de adeptos para saber que tipo de música é ouvida lá. Para estar presente 
com eles quando estão cantando para perceber o verdadeiro e profundo entendimento da música e compreender 
seu profundo significado. Para se tornar um estudante junto a esses iniciados é necessário ter bom conhecimento da 
música contemporânea, além de ser um bom cantor e aí, ir até eles para compreender as suas canções.” 

“No momento que a música dominar o mundo não haverá mais doenças ; ou seja, a doença que se manifesta 
virá acompanhada de um sentimento agradável enquanto durar e será facilmente curada.”  

“Quando você cantar, o Mundo Divino se abrirá e receberás a Vida Divina. Você tem a perder se não cantar. 
Acontece o que acontecer – Cante!” 

“É importante saber pintar bem, cantar, saber tocar um instrumento para poder cumprir qualquer tarefa.” 

“No processo de cantar aquelas vibrações que são curativas se apresentam. Quando uma pessoa doente 
canta ou se ouve alguém cantar, ela se recupera.” 

“Através da música você pode conseguir a realização em certo grau de algum de seus desejos. Você não irá a 
Deus se não cantar. Você não consegue ser um poeta se lhe faltar sensibilidade musical. Você não pode ir ao povo e 
ser amado por ele, se não souberes cantar.” 

Em outra ocasião o Mestre disse: 



 

 

“A verdadeira imagem do Amor é musical. Aquele que não canta – até quando fala a respeito do Amor – ou o 
que seja – na realidade dorme.” 

“Elevação e desenvolvimento não pode ser conseguido sem canto. Aquele que não sabe cantar não pode ser 
um discípulo. Para o discípulo da Escola Divina, a música é um dos importantes elementos que serve a ele como uma 
couraça para protegê-lo das condições internas e externas desfavoráveis. Existe uma correlação entre a sensibilidade 
musical e a capacitação da razão. Quanto maior o envolvimento com a música que o homem tenha tanto maior a sua 
habilidade para a retidão é desenvolvida.” 

“O canto deve ter três elementos: ele deve ser ativado pelo Amor Consciente, ele deve ser infundido pela fé 
e também pela esperança. Significa dizer que o homem deve cantar com a ideia de que o seu canto possa se tornar 
realidade.” 

“O canto deve ser um impulso de vida ininterrupto. Sem ele a vida presente irá obliterar tudo de nobre que 
existe no homem.” 

“A música é a aplicação das Virtudes Divinas. Eu tenho em mente que a música é o método de aplicação do 
Amor. Se você não tiver um ouvido musical, você não pode amar alguém. O amor é uma grande bênção para todos. 
A primeira coisa que é dada a uma pessoa é a música.” 

“O que é o Amor? A ciência da música. Por si próprio o Amor é inapreensível. Só aquele que é sintonizado 
musicalmente pode entender isso. 

 Quando alguém é portador do Amor Divino, ele fala musicalmente. Quando está em sintonia, você pode 
entrar na experiência de cada tom. Você pode vir a perceber a música como discurso ou linguagem.” 

“Todas as pessoas cujos sentimentos estejam embrutecidos, é pela falta de música dentro delas próprias, 
enquanto aquelas que têm sentimentos suaves possuem música em si mesmas. Elas podem cantar, tocar um 
instrumento, suas consciências são elevadas muito mais do que aquelas que não cantam ou tocam música.” 

“Quando alguém canta, deve ter um objetivo. Se alguém canta para Deus, será eternamente jovem, obterá 
Imortalidade; e após passar pela transição, continuará cantando pelo mundo alem.  Se todavia, cantar para o mundo 
físico será esquecida.” 

“É necessário ter  a mente iluminada, coração e alma para apreciar música. Ter dois comportamentos não é 
aceitável. Você necessita ter um só ideal que é: servir a Deus. O que irão dizer a cerca de você? Deixem que falem o 
que desejam.” 

“Enquanto cantas pense somente em sua audiência interna. No presente, as pessoas tem falta de uma ideia 
correta concernente à música.” 

“O músico genial é portador da energia Divina e aqueles que o ouvem irão receber essa energia. O bom 
músico deve ser um bom transmissor do Divino: Ele deve doar-se.” 

“Deve se cantar com inspiração. Pelo canto mavioso também percebemos a beleza dos pensamentos e 
sentimentos.” 

“Quando você ouve cantores e músicos talentosos, entra em contato com Seres Avançados que se 
manifestam através deles. As vibrações desses Seres penetram no espaço por meio da voz desses cantores que 
enlevam as almas. Poucas são as canções que são transportadas pelo espaço. Raro é o caso em que uma canção 
egípcia ou hindu é recebida no espaço. A canção ou peça musical que não permanecer no espaço não é música 
verdadeira.” 



 

 

“O subconsciente, o consciente, o egoconsciente e o supraconsciente precisam participar do canto. Aquele  
que desejar cantar bem precisa estar calmo com ele próprio. Se você alimentar maus pensamentos e sentimentos 
em si mesmo, não deve cantar nem tocar um instrumento. Tecnicamente você pode tocar ou cantar, mas não com 
sua alma.” 

“A sabedoria faz uso da música. De agora em diante o mundo da música pertence à Sabedoria. A 
performance – o externo – esse aspecto da música não pode ser manifestado sem a sabedoria.” 

“A Música é a grande arte. Através dela o caráter, pensamentos e sentimentos podem ser expressos. Como 
pode você dar expressão musical para as vibrações da mente e do coração? O coração vibra rápido enquanto a 
mente vibra de modo sublime.” 

“Os Seres Elevados aplicam a música espontaneamente, enquanto as pessoas comuns tem dificuldade para 
aplica-las. Deixe um músico comum tentar corrigir um de seus erros através da música, verá que ele encontrará 
dificuldades.” 

“De acordo com a sensibilidade musical de uma pessoa pode se discernir seu caráter. Quanto mais avançada 
a sensibilidade musical da pessoa, mais estável é o seu caráter.” 

“Você está triste. Se for um violinista, toque – e seu estado irá mudar. Até tocando um só tom seu estado se 
transformará. Hoje em dia há muito mais instrumentos musicais em melhores condições do que eram no passado. 
Você pode se socorrer deles para melhorar o seu estado. Bons músicos são aqueles que tem conhecimento para 
trocar energia positiva em negativa e vice-versa. Você já tentou tocar ou cantar mudando seus sentimentos amargos 
em doces? Você pode usando a música. É benéfico usar a música para transformar seu estado de espírito. Quando 
alguém esta cansado ou triste necessita cantar.” 

Em outra ocasião o Mestre explicou: 

“A música influencia na digestão. Quando seu estomago não funcionar bem, cante e irá ver a influencia da 
música na digestão. O discípulo precisa reservar tempo para cantar todo dia - 10, 15, 20 minutos – após isso, comece 
trabalhar.” 

“O desenvolvimento das capacidades e talentos dependem do canto. Quando cantares dará uma chance ao 
suas capacidades para desenvolve-se.”  

“Toda canção pode ser cantada de modo forte ou suave. Se cantar forte irá atrair seres inferiores. Se cantar 
suave – Seres Avançados.” 

“Aquele que não é afinado musicalmente, que não tem o senso de ritmo é impaciente e impontual, tem falta 
de sentimento de ordem, o que é afinado musicalmente: o contrário. Raramente encontram-se, assassinos e 
criminosos entre os músicos.  

Pelo fato de não serem bem afinados, são diferentes no comportamento, por essa razão nem todas as 
canções atraem igualmente a eles.” 

“Aquelas nações que tiveram boa música são avançadas.” 

“Algumas pessoas se opõem ao fato de músicas contemporâneas serem tocadas em pubs e cafés. Mas as 
músicas tocadas nesses lugares tem contribuído muito para o desenvolvimento humano.” 

 “Devemos cantar, porque a poeira musical adere naqueles que precisam ser sacudidos.” 



 

 

“Quando tentamos cantar e tocar a música Divina, sempre cometemos erros. Não porque existem erros 
nela; pois precisamos de tempo para aprender a não cometer erros e nos afinarmos.” 

“Se não sabes como cantar, talvez esteja doente. Mas se desejares cantar com certeza estás saudável.” 

“É possível perceber o senso de música que emana de uma pessoa.” 

“Alguns pensam que é fácil tornar-se um gênio musical. Uma pessoa precisa servir a um cantor genial, 
milhares de anos, observando como ele trabalha e o que faz. Só então poderá tornar-se um cantor excepcional.” 

“Lembre-se que sem música você não consegue ir a lugar algum. Nem pode tocar um instrumento ou cantar. 
O sofrimento do homem é devido ao fato de não saber cantar nem tocar. Ele espera que alguém lhe chegue e cante 
e toque para ouvir.” 

“Todos os erros cometidos poderão ser corrigidos através da música.” 

“Existem lugares na Natureza cujos portões só podem ser abertos pelas pessoas que detém a magia da 
música.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

12. A GUERRA 

 

Hoje durante a palestra da tarde a questão da guerra veio à tona. Alguns irmãos e irmãs expressaram suas 
opiniões. O Mestre falou: 

“O que é a guerra? É o aborrecimento de Deus com os filhos da desobediência.  Ou seja, quando o homem 
comete muitos crimes, a Marte é dado poder de deflagrar a guerra. Isto é, o karma criado é pago através do 
sofrimento da humanidade.  

Algumas pessoas consideram impossível renunciar a seus pais e mães como também a si próprios a fim de 
servir a Deus, como tem sido dito por Cristo. Não são os homens convocados pelas leis da nação a renunciar as suas 
famílias – pai, mãe, esposa e filhos – e ir para o campo de batalha?  

Se o povo recusar-se a fazer sacrifícios voluntariamente, serão forçados a pratica-los contra sua vontade. 
Todos os homens veem a catástrofe eminente, mas não sabem como evita-la. Por séculos forças mecânicas 
incontroláveis vêm se acumulando como águas revoltas em frente de uma represa. A tensão é tão grande que a 
catástrofe é inevitável. Logo a represa desaparecerá. A energia que foi acumulada sobre o povo esconde um grande 
perigo. Precisamente até hoje essa energia permanece sem ser utilizada. Tanto no passado, como no presente, o 
povo continua a demonstrar uma grande crueldade. Na atualidade, milhões de pessoas estão se tornando vitimas da 
insensatez humana. Mais tarde, tentarão encontrar justificativas nas causas externas.  

Graças aos meios tecnicolôgicos modernos, os interesses econômicos da guerra são desenvolvidos e 
praticados – no ar, na terra, na água e também sob a água – uma enorme quantidade de materiais – gás, óleo, etc. – 
são disperdiçados. A natureza define perfeitamente quantos desses produtos podem ser utilizados. A humanidade 
arcará com as consequências do uso indevido desses combustíveis. 

Cidades totalmente desprotegidas são bombardeadas! Essas guerras são improcedentes. Esse terror não tem 
precedência na história – atacar uma cidade com dois mil aviões armados com bombas de grosso calibre! Ninguém 
tem o direito de despojar o ser humano daquilo que Deus lhe deu. Se alguém tem uma janela através da qual ele vê 
‘a Luz de Deus’, ninguém tem o direito de priva-lo dessa Luz.  

Quando dois irmãos de sangue brigam arrancando um o cabelo do outro, não é esse o desejo do pai, e nem 
da mãe. Quando as nações hoje em dia guerreiam isso também não está de acordo com a Vontade de Deus.  

Existe uma tendência para justificar a guerra ideológica, dizendo que ela é para o bem das nações. 
Entretanto o que conseguiram aqueles que combateram por suas nações no passado: Egito, Síria, Babilônia e Roma 
foram grandes nações. Elas batalharam, mas o que obtiveram?  Nada!  

Há um seleto grupo de fabricantes de armas cujas guerras atendem aos seus interesses. Tão logo essas 
armas são usadas na destruição dos povos a paz vem em seguida.  Após isso, a produção de armas é recomeçada – 
pouco importando que milhões de pessoas vão se tornar forragem de canhão.  

O povo diz, ‘não permitam que haja mais guerras!’ Todavia as guerras são o resultado das ações do povo. 
Nós dizemos, para que não haja mais guerras, os produtos deveriam ser distribuídos com justiça. Tão logo o povo 
desobedeça ‘A Lei Divina’, a guerra ocorrerá. Se eles obedecerem a Lei Divina, jamais combaterão.” 

 

 



 

 

 

13. O DIVINO ESCULTOR 

 

Durante numerosas conversações, o Mestre fez explanações para as razões do sofrimento:  

Assim como é difícil para alguém escalar os cumes elevados das montanhas, assim também é difícil ascender 
aos píncaros da vida espiritual, como também da vida material. Alguém me diz: ‘Eu me lamento, estou atormentado. 
’ Naturalmente você vai aos extremos e por esta razão você geme.  

O homem sofre porque ele se afasta de Deus e depois não sabe como retornar. Ao desligar-se de Deus ele é 
levado à depressão, sofrimento, adversidade, privação, doença e morte. Quanto maior o sofrimento, mais difícil o 
caminho de volta. Portanto, a fim de corrigir a anormalidade da vida é necessário retornar a vida original.  

A razão do sofrimento e dificuldades que o homem precisa suportar está no fato dele não cumprir a Vontade 
de Deus. As provações na vida vêm pela única razão do não discernimento do que é ouro puro ou simplesmente 
dourado. O ouro puro é utilizado e a bijuteria é posta de lado.  

O homem não deveria atrair sofrimentos e conflitos sobre si próprio. Às vezes o Espírito vem e aconselha a 
pessoa a fazer alguma coisa, mas ele se recusa porque as condições não são favoráveis ou por causa da sua própria 
indisposição.  Então chegam grandes dificuldades em sua vida. 

O sofrimento que você carrega na vida é devido a sua falta de Amor. Lembre-se que as noções erradas, 
conflitos e padecimentos em sua vida não vêm de Deus. O sofrimento e infortúnios em sua vida são decorrentes da 
falta de entendimento dos grandes Princípios e Leis que a Natureza está usando.  

O que você entende do conceito que fala sobre o aborrecimento de Deus? Isso indica que muitos erros 
humanos estão se acumulando e que a Natureza Consciente está usando o Fogo para consumir todo esse erro  e 
desse modo o povo será liberado.  

O sofrimento indica que o homem está entrando em conflito com as Leis da Natureza Consciente.  Aquele 
que não alcança a Sabedoria Divina sofre.  

A falta de entendimento da integralidade do Sentido da Vida é a fonte da dor humana. Se alguém deseja 
libertar-se do sofrimento, ele necessita mudar de direção na qual se movimenta. Para que seja possível conseguir 
isso, ele precisa ser corajoso e resoluto. Quando alguém comete um crime e sofre o peso em suas costas é forçado a 
começar a pensar.   

Deus criou o mundo harmonioso, e a existência do sofrimento neste planeta é o resultado das ações dos 
homens. No começo a natureza faz o esforço para ensinar-nos com gentileza, e se nós não compreendemos a 
tempestade vem. A natureza manifesta-se como nós somos. De conformidade conosco e então nós compreendemos 
sua Linguagem. Um irmão perguntou:  ‘Porque as pessoas boas sofrem, e as pessoas más - não?’  

O Mestre explicou: ”O bom jardineiro poda as árvores cultivadas e deixa as árvores selváticas intocadas. Por 
quanto tempo? Até chegar a vez delas serem cultivadas. Quando um carneiro é abatido, o outro para e observa, mas 
o mesmo irá acontecer para ele também. A sua vez ainda não chegou. Para aquele que ainda não sofreu, o 
sofrimento está para chegar ainda. Para aquele que suportou as privações até o fim, nenhum sofrimento virá mais.  

Quando alguém sofre, ele próprio tem razão, porque perdeu certas oportunidades, atrasou-se por um 
minuto e o trem deixou a estação.  



 

 

Quando uma pessoa fraca for punida por uma mais forte, ele não deveria culpa-la, mas dizer, eu não sou 
experto o suficiente. A pessoa forte jamais ataca a experta. A fraca não deveria pensar deles como sendo fortes, o 
castigo iria cessar.  

Todos aqueles que crucificaram Cristo, dentro deles próprios irão queimar como madeira seca. Esse é o 
sofrimento que terão de suportar.  

Você reclama que alguém lhe bateu. A razão para isso é que você permaneceu muito próximo dele.  

Aquele que sabe por que foi punido obteve uma iniciação. É necessário para a pessoa que deseja libertar-se 
de todo sofrimento, ser virtuosa e que tenha um pensamento correto.  

Quando a Vida verdadeira chegar não haverá mais lágrimas. Após toda dor, algo novo, algo grande nasce na 
alma humana. Todas as grandes ideias nascem após grandes padecimentos. Até que o novo nasça dentro da alma 
humana, o homem irá continuar a conhecer o sofrimento. Tão logo nascer, ele irá encher-se de alegria. O homem só 
vê a Deus em tempos de provação.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

14. O SENTIDO DO SOFRIMENTO 

 

Em muitos de seus sermões como também de suas palestras, o Mestre abordava o sentido dos sofrimentos, 
derramando luz sobre seus profundos e ocultos significados. Naqueles dias era especialmente importante esclarecer 
o povo sobre esse assunto. Quando o sofrimento é entendido, é mais fácil para as pessoas suportarem e receberem 
os benefícios que ele traz. O Mestre explicou: 

“Sofrimento não é punição. Ele é dado como uma lição. Nós damos uma conotação completamente 
diferente na palavra ‘punição’. Há uma lição a ser aprendida nela. 

 Se o sofrimento chegar até você, não se perturbe. Um certo benefício está escondido nele e que ao fim após 
te-lo suportado, irá recebê-lo. Não procure constranger as condições dadas. Lembre-se de que as  bênçãos pela qual 
seu coração e mente almeja virão a tempo. Fique atento não deixe esta bênção passar despercebida.  

Não evite o sofrimento, mas aproveite-se dele. O apóstolo Paulo falou: “As provações presentes não podem 
ser comparadas com a grandiosidade das bênçãos que irão trazer.” O salmista disse: “Eu me sinto bem por estar 
triste.” Através do sofrimento, o Amor prepara as condições para a nova alegria que virá. O sofrimento de hoje cria 
as condições para a alegria futura.  

Sofrimento e tristezas são os arados Divinos que preparam a terra para que as sementes das virtudes futuras 
tenham condições de brotar. Quando alguém sofre, acaba se transformando numa pessoa melhor e mais sensitiva.  

O despertar da consciência não ocorre mecanicamente, mas vem através dos impulsos que chegam do 
sofrimento. Quanto mais dificuldades a pessoa atravessa, maiores serão as possibilidades do seu crescimento 
pessoal. As grandes almas tiveram que suportar grandes provações. Isso não significa que elas tiveram só 
sofrimentos. Elas também tiveram alegrias tão grandes que jamais foram sentidas pelo homem comum.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

15. O SOFRIMENTO CONSCIENTE 

 

A cidade de Sófia estava desolada, morta, destruída e incendiada. A Vida havia fugido dela. Estava 
completamente desabilitada. Era inverno. O céu encobria escurecedora e pesadamente, de tal modo que a luz era 
impotente para atravessa-la. Não se encontrava solução alguma que viesse de algum lugar. Naqueles dias quando o 
povo vinha em busca do Mestre para ser consolado, ele podia entender o sentido de suas palavras mais 
prontamente, se dando conta de que deveria suportar o sofrimento até o fim. O Mestre falou-lhes: 

“Sejam agradecidos a Deus quando a provação chegar. Todas as tribulações são bênçãos para o homem. 
Após cada experiência, ele adquire algo bom.” 

A fim de polir uma pedra, é necessário lasca-la e esmerilha-la. O mesmo é verdadeiro com o ser humano. 
Para que ele possa despertar, ser polido – o sofrimento – é necessário. 

É difícil ao homem ficar despreocupado. Ele precisa ser ‘boxeado num canto’ para acordar. A todo o 
momento a consciência o deixa pegar no sono e o sofrimento chega para acorda-lo. Após isso vem o 
rejuvenescimento e a elevação. O sofrimento irá enobrecê-lo. Só com a aceitação do sofrer poderá o ser humano dar 
frutos. 

Deus transformará as tribulações humanas em pedras preciosas que irão premiar suas cabeças com coroas 
de flores. No futuro, a padecimento do povo servirá de adorno para suas frontes. Quando a Natureza constrange 
alguém, Ela tem em mente o seu bem e objetiva despertar as forças ocultas que habitam nele. 

 Todas as dores, restrições e privações na vida do homem objetivam despertá-lo para elevar o grau de 
consciência que há dentro dele. Quando a Natureza impõe a dor, nós sentimos erradamente a esse respeito. Quando 
a mãe coloca a criança na banheira para lava-la, ela chora e acha que estão lhe fazendo um mal. A criança não 
entende que é para seu próprio bem.  

Um general foi julgado, condenado, perdeu todos seus direitos e foi mandado para a cadeia. Só foi libertado 
após dez anos e então declarou: “Agora eu entendo a vida. Ficou claro para mim de que minha posição como general 
e todas outras coisas mais, eram equivocadas.” O homem cuja cabeça foi quebrada várias vezes acaba se tornando 
mais sábio. 

Quando alguém sofre, seu modo de pensar gradualmente ganha retidão. Quando o pensamento é correto a 
consciência desperta. Através do padecimento uma nova consciência nasce no homem. Este é o sentido da dor. 

As oferendas que a Natureza Viva dá ao homem são tribulações significativas. Dentro delas estão escondidas 
as experiências que capacitam o seu desenvolvimento. O fruto dessas tribulações são os impulsos que o ajudam a 
crescer. 

A cada homem é dado tantas provocações quanto necessárias para o desenvolvimento de sua alma. Essas 
privações não são arbitrarias. Quando falo a respeito delas, Eu estou me referindo ao sofrimento atento. O homem 
chegou a evoluir presentemente graças as suas dificuldades e padecimentos. Estas são as que estão preparando-o 
para Vinda do Amor. 

 

 



 

 

 

16. O LIMITE SUPREMO  

 
 

O homem comum não consegue sofrer do mesmo modo do que um grande homem. O sofrimento é 
sentido de acordo com o grau de desenvolvimento de cada um. Se chegares a passar pelos padecimentos de 
Job, de Cristo irás obter um conceito novo de vida, do contrário jamais chegarás a entender os segredos da 
Criação. 

O homem não tem como alcançar o Limite Supremo do sofrer porque precisaria abandonar sua 
natureza humana e tornar-se semelhante a um anjo.  

 
É necessário atravessar duas condições:  a maior tristeza e a maior alegria. Após isso entenderá o 

verdadeiro e profundo sentido da Vida. Finalmente chegarás à Bem-Aventurança onde todas as coisas são 
harmoniosas. Isso não pode ser explicado em linguagem humana.  

 
Na natureza, uma grande Lei rege: a alma humana desenvolve-se através do sofrimento, e por meio 

dele aprende os grandes mistérios da Vida. Todo sofrimento é uma porta aberta através da qual chegamos a 
conhecer Deus. Sem tais aflições, a humanidade não seria capaz de chegar próxima a Deus. Esse é o caminho 
na terra. Os anjos aproximam-se Dele por meio da Alegria. 

 
“O caminho do sofrimento é aquele onde o homem se direciona a fim de desenvolver em si próprio a 

presença do Divino. Em meio as tribulações e sofrimentos, tornar-se-á  humilde a ponto de vislumbrar a 
Deus. Somente então compreenderá Sua Grandeza. Se dará conta então de que não passa de um 
caminhante vagueando pela terra onde viestes para aprender. 

 
O empregado precisa servir a um “mau” patrão, para ser capaz de dar valor a um “bom”. Quando 

tiver oportunidade de servi-lo.” As tempestades são necessárias para clarear a nebulosidade que há em ti. 
Então o sol voltará a brilhar. 

 
“Quando a dor chegar transforme-a em virtude. Aquele que muito sofreu, tornar-se-á dócil e 

virtuoso. Sem sofrimento não adquirirá nem suavidade, nem virtude. O sofrimento gradualmente vai 
transformando o homem, que finalmente faz a escolha de sua existência - levar uma Vida pura e sadia.” 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

17.  QUEM É PROVADO NA VIDA? – O DISCIPULO 

 

Cada opressão é uma experiência desagradável que cada indivíduo tem que suportar. Quando uma provação 
acontecer em sua vida, diga pra si mesmo: “Este sofrimento está vindo para que eu possa corrigir uma de minhas 
faltas.” Quando o homem consegue autocontrole, suas provações e dores desaparecem.  

As tribulações dos tempos presentes são presságios de uma nova Vida para a qual a matéria refeita deve 
estar preparada. Como resultado das atribulações, a consistência do cérebro se tornará mais e mais purificada. 
Sofrer significa lançar raízes profundas no solo para desenvolver-se. Através da padecer, conflitos e 
contradições, você adquire experiência com as grandes Leis que direcionam a Vida. 

As contradições existentes no presente não se repetirão no futuro. 

O que significa o fim das tribulações? Diligência. Se você tornar-se mais cuidadoso após as suas provações, 
irá dar graças pelo que passou porque foi proveitoso. Se após isso, não obteve mansidão, o sofrimento não valeu 
a pena! 

Quando o solo está sendo cultivado – isso representa uma tragédia para os vermes e formigas. Entretanto 
uma nova cultura está sendo semeada no solo através do cultivo. As agruras humanas são similares à lavoura 
através da qual a nova cultura é semeada em almas humanas.  

A fim de lavar seu corpo, você usa esfregão. Através do sofrimento o corpo humano é limpado. Se o corpo 
humano não for higienizado, o Pensamento Divino não poderá ser transmitido de modo correto. Por meio das 
dificuldades o sistema nervoso é purificado. Quando todos os nervos são depurados, o homem poderá receber 
corretamente todo Pensamento e a Divina Luz. Porque ocorrem as vicissitudes? Com o único propósito de 
eliminar as impurezas do cérebro humano. Os Anjos entendem perfeitamente o sentido profundo das tropeços 
da humanidade. Eles sabem das bênçãos para o gênero humano que estão ocultas neles. 

Os grandes gênios da humanidade nunca usufruíram  das melhores condições da vida. Entretanto todos 
aqueles que tiveram boas condições acabaram conseguindo muito pouco. 

As condições de trabalho de Beethoven foram as piores possíveis. As forças do sofrimento forçam o homem 
a trabalhar. É muito difícil derrotar as dificuldades e provações, mas é necessário lutar para conseguir! Cristo 
sobrepujou-as e ascendeu aos céus! 

No dia em que completar seu desenvolvimento, irá agradecer a Deus por todos os infortúnios da sua vida. 
Esses virão como bênçãos. Pelo sofrimento o caráter do homem é formado e testado. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

18. AS RAÍZES 

 

“Há uma predestinação de que certas pessoas somente conseguem aprender com seus próprios erros. Se 
alguém tentar convencê-las do contrário não compreenderão. Pessoas assim entendem só o caminho do sofrimento. 

Quando houver algo em sua vida que lhe cause aflição saiba que Deus é que está lhe aconselhando a não 
tomar o caminho errado. Quando a Providência mandar a provação ela já está sabendo do mal maior que iria sofrer 
se seguisse esse caminho. Afim de não sobrevir um grande tropeço a Providencia lhe manda um pequeno 
transtorno. 

Cada fracasso se transformará num futuro sucesso. Isto quer dizer: há algo a ser trabalhado. 

O sofrimento é uma grande Ciência Divina; sem ele o homem não pode aprender; porque ele traz 
conhecimento. 

Quando as árvores são plantadas muito próximas umas das outras, crescem raquíticas e quando são 
plantadas separadas, ao contrário crescem fortes e com folhagem densa. 

O mesmo é verdadeiro com as pessoas. Em condições de dificuldade tornam-se idealistas. Em condições de 
fartura: materialistas.  

Na Natureza existe uma lei: Quanto mais você demorar para chorar, mais tempo demorará para crescer. Ou 
cada um chora por si ou alguém vai ter que chorar por você. Se você chorar por alguém você o estará ajudando. As 
pessoas acham que chorar é uma fraqueza, mas não é. Não existe um ser único que jamais tenha deixado de chorar. 

O sofrimento são as raízes. Alegre-se por elas. Os galhos são a alegria. Alegre-se por eles. Não existe árvore 
sem raízes. Nesse sentido, sofrimento e alegria compensam-se. De qualquer modo o fruto da árvore é o Mundo 
Divino. 

Não é que nós desejamos sofrer, mas é necessário. Sofrimento significa arar, alegria – semear. O sofrimento 
precisa transformar-se em alegria. E o que for semeado, precisa brotar. O homem comum sofre tanto quanto o 
homem de gênio, mas com uma diferença, o homem comum fica amargurado, e o homem de gênio com o 
sofrimento se engrandece.   

Em todas as vicissitudes da vida o homem deve servir somente a Deus, a Única Ideia; e se ele não cair em 
tentações e provações, chegará a conhecer-se a si mesmo.” 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

19. SOFRIMENTOS COM AMOR 

 

Se apesar das dificuldades, o homem continuar a trilhar o caminho da vida sem tropeços, será considerado 
um forte. Aquele que é forte suporta todos os revezes. O sofrimento é uma pesada carga que nós puxamos para o 
alto. É uma felicidade saber que existem Seres Superiores que nos ajudam. Deus nos avisa: ’Invocai-me nos dias de 
aflição’. 

O grau de desenvolvimento do homem é determinado pelas provações e agruras pelas quais atravessou. A 
fortaleza de seu espírito é posta a prova. Se resistires à dor com aceitação, tens Amor no coração. Quanto mais o 
homem evolui, maiores são as adversidades, percalços e penas que enfrentará em sua existência. Sejam agradecidos 
pelas dificuldades que encontrem porque assim conhecerão seus caracteres e a força de vossa crença. O homem 
deve estar pronto para deixar tudo, em nome do Amor, da Sabedoria e da Verdade. 

É profundamente desagradável para mim quando eu percebo que alguém está sofrendo sem a percepção do 
amor. É algo mais quando se tem consciência – a coragem – de sofrer pela Verdade. Isso, contudo é somente 
possível com Amor. 

O que eu ganharia se expus vocês a provações, perseguições e desejos por minha própria conta? Se, em 
vossas almas, o profundo desejo de vir entender a Deus e a Vida aparece, seus padecimentos seriam prestimosos: 
isso é sofrimento com Amor. 

E quando os encontrar iria abraça-los. Agora se o Amor não lhe traz sofrimento eu direi “Irmão você me 
causa uma grande tristeza.” Por quê? Porque sofres sem ter a percepção do Amor. 

Porque Deus que é Perfeito e Onisciente permite essas contradições? De maneira que Ele possa testar seu 
amor. Deus lhe pergunta: “Consegues Me amar após todas essas provações? Se sua resposta for Sim, seu amor é 
verdadeiro. Mas se você me amar só após ter recebido uma grande Graça – seu amor é natural.” 

Deus tem posto o povo sob estas condições; de modo que passarão por vários crivos. Após Ele tê-los 
testados então Ele irá admiti-los em Seu Reino. E irá dar-lhes poder, conhecimento e sabedoria para participar do 
governo do mundo. 

Quando uma certa adversidade é dada ao homem é porque ele pode suporta-la e jamais excederá a sua 
força. Quando o sofrimento chegar a você, se vista com suas melhores roupas; e após subjuga-lo retorne as suas 
indumentárias do dia a dia e volte ao convívio com os homens. 

Quando estiver triste subleve-se contra isso. Muitos de seus transtornos são ilusórios. Na vida terrena, 
sempre existirão desapontamentos. Alguém é um grande ator e está habituado aos aplausos. Quando envelhecer, o 
público virá aplaudir outros com certeza e ele comentará: “Como foi belo naquela época.” No futuro, esse homem 
irá novamente ter boas condições. A vida não consiste em um dia só. 

O sofrimento é temporário, dura pouco. A ira de Deus também, todavia Sua Piedade é Eterna. 

Existem dois extremos: muito sofrimento é exagero, mas viver sem ele é impossível. Você necessita ao 
menos de uns poucos centavos dele. 

Nos falta compaixão para com o povo sofredor. Como também para com os animais aos quais causamos 
sofrimento e morte. 



 

 

Quando o homem sofre, ele necessita aguardar pelo Sol para levantar-se. Tão logo o Sol desponta, o 
sofrimento desaparece. Quando você passar por uma adversidade, pense nas pessoas que sofrem e diga: ‘Muitos 
sofrem junto comigo. ’ O homem consciente está acima do sofrimento. O espírito humano também está acima de 
todas as coisas. Não há força que consiga esmaga-lo. Portanto o homem deve derrotar o sofrimento. 

Você suportou tantas coisas no passado, mas esqueceu. Houve uma época em que houve muitas erupções 
vulcânicas e fluxos de lava, e o povo foi sepultado nelas e nas brasas. Quanto o ser humano já suportou na terra! 

Uma nova cultura está vindo. Todas as coisas que aconteceram serão esquecidas. Quando alguém sofre uma 
doença, acaba pensando que jamais esquecerá o que passou; mas tão logo o mal for embora, ele não lembrará mais, 
como se aquilo houvesse sido somente um sonho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

20. LIBERDADE 

 

Pela manhã fomos com o Mestre até a Fonte. Havia nevado durante a noite, o céu estava claro agora, mas 
caiam ainda alguns flocos de neve, que brilhavam como diamantes e faziam com que o ar se tornasse ainda mais 
refrescante. A sua brisa soprava qual uma gentil carícia. Ao chegarmos ao pequeno cimo por sobre a Fonte 
reunimo-nos ao redor do Mestre. Um dos irmãos rogou que Ele discorre-se a respeito da Liberdade. 

O Mestre observou por longo tempo a vista que havia a nossa frente e estava extasiado pelo brilho da luz 
solar. Ele respirava o ar fresco tão concentrado como se estivesse saboreando a Vida em si própria. Então olhou-
nos e comentou: 

“A Liberdade só pode existir onde Deus estiver”. Se o homem pensar do mesmo modo que Deus pensa, ele é 
livre. O único ser perfeito é Deus. O verdadeiro significado da palavra ‘livre’ é Deus. Portanto, longe de Deus, não 
podemos ser livres. Longe de Deus não há vida. Livre é aquele que serve a Deus. Se buscar a Liberdade, sirva a 
Deus! 

Aquele que serve ao povo não  é  livre. Nem o que é servido pelo povo o é. Na descoberta da Lei do Amor 
está o encontro com sua Liberdade. A Liberdade não vem antes do Amor. Este é o equívoco de muitos. 
Desejamos ser livres antes de aprendermos a amar. A Liberdade vem como resultado do Amor. O Amor que não 
consegue fazer o homem livre não é Amor. 

Se desejares ser forte permita que o Amor de Deus se manifeste através de ti. O Amor faz o homem mestre 
de si próprio. As pessoas são influenciadas por forças negativas. Assim você faz coisas que não deseja fazer. O 
que indica que está sendo influenciado. Nesse momento O Mundo Invisível virá para liberta-lo dessa influencia. 
Precisas tornar-se senhor dessas circunstâncias. Não permita que seres inferiores a você lhes deem ordens. Afim 
de que alguém possa libertar-se desses seres menores, precisará ter Amor em si. No momento em que viermos a 
ter ciência do Amor, todo crime, toda transgressão desaparecerá. Portanto, até que não tenhamos 
conhecimento do Amor, existiram crimes e transgressões.” 

“Aquele que não consegue lidar com seu karma e submeter-se a ele não é livre. Somente o Amor de Deus 
dissolve o karma.O karma é uma pesada lama grudenta difícil de ser lavada. Somente o Amor faz com que ele 
desapareça. O karma humano só pode ser eliminado através do Amor, ou seja: o Amor de Deus. Suas condições 
de vida só irão melhorar quando puser o Amor como fundamento de sua existência. Na vida de Amor não há  
karma. ” 

“Duas leis existem: a lei do karma e a lei do dharma. Entra-se na lei do dharma através do Amor. Todos 
podem tentar isso: se você tiver amor em seu coração, até a maior serpente que venha atravessar o seu 
caminho bramindo não lhe fará mal”. 

“O filho recebe seu quinhão quando chega à maioridade. Assim é o relacionamento do pai com os filhos, do 
mesmo modo ocorre com a Natureza em relação à humanidade. No presente o homem está na infância e vive de 
acordo com a lei da necessidade. Quando chegar a maioridade, ele irá viver de acordo com a Lei de Liberdade.” 

 

 

 



 

 

21. QUESTÕES PEDAGÓGICAS 

 

Muitos irmãos e irmãs eram professores. Eles usaram os métodos de educação dados pelo Mestre, e quando 
vinham visita-lo, partilhavam suas experiências. O Mestre escutava-os com muita atenção, desenvolvia métodos 
mais avançados e os adicionava naqueles que ele já havia dado. Ele os introduzia nos métodos da Natureza 
Consciente, demonstrando então como eles poderiam ser aplicados nas escolas. Desse modo lançou os fundamentos 
de um novo sistema educacional. Numa ocasião durante uma caminhada nas montanhas, questões concernentes à 
educação infantil foram levantadas. O Mestre explanou: 

“O sistema educacional precisa ser mudado. Algo novo necessita ser introduzido. O espírito humano anseia 
por novos caminhos e métodos através do qual a Vida Divina possa ser manifestada na terra. Tudo de vocês deverá 
contribuir de alguma maneira para a nova cultura. Na educação do homem, alguma novidade deve acontecer para 
que possa mudar completamente sua concepção de vida. 

Alguns dos métodos educacionais usados hoje em dia são pouco mais que treinamento. As pessoas são 
educadas sob certas circunstancias, mas quando colocadas em condições diferentes, recuam para os caminhos 
antigos. As crianças aprendem com facilidade, mas as janelas através dos quais estão olhando são muito pequenas. 
Assim que crescem, as janelas aumentam. As habilidades da criança estão dentro delas próprias. Deus implantou o 
novo dentro do homem e isso vem do seu interior. O educador necessita somente criar as condições para o 
desenvolvimento e crescimento do que foi implantado na alma por Deus e não tentar inseminar suas almas com 
suas próprias ideias. Na educação contemporânea, nós pretendemos transforma-las em nossas iguais. Isso é errado. 
Na verdade deveríamos dar a criança o impulso para desenvolver aquilo que já está implantado dentro dela. 

Se o estudante é irritado, deixai-o ficar irritado. Aquele que é quieto – deixai-o quieto. Você pode fazer com 
que ele pule, mas isso não é natural nele. 

Você pode dividir a vida humana em períodos de sete anos. Mas por outro ponto de vista, poderá dividi-la 
em períodos de 33 anos. Em seus 33 anos, todos os seres humanos – conscientemente ou inconscientemente – 
começam sua vida espiritual. Alguma coisa dentro dele encontra uma oscilação. Aos 66 anos, entra no homem a 
Sabedoria, e após essa idade ele já está vivendo no Mundo Divino: a alma e o espírito manifestam-se dentro dele. 
Isso necessita ser aplicado em educação, porque nos primeiros 10 anos, é dado um impulso que irá dar frutos 
durante o período correspondente.” 

Há uma lei que de acordo com ela, você não pode dar aos outros aquilo que não possui. Jamais conseguirás 
convencer o povo daquilo que você próprio não acredita. Jamais despertarás a bondade no homem se você não 
possui-la em si mesmo. O mesmo se aplica ao conhecimento e ao Amor. Essa lei deveria ser aplicada na educação. 

A educação de uma criança está nas mãos de sua mãe. O que a mãe trouxer para a criança durante a 
gravidez é importante. Após isso – após a criança ter nascido – é muito mais difícil educa-la. Portanto eu proclamo: 
As mães irão por ordem no mundo. Durante a gravidez a mãe pode inspirar na direção da Sabedoria a sua criança, 
como também da inteligência; pode influenciar seus sentimentos e também fortalecer sua vontade. 

Após o nascimento, a conexão entre mãe e filho continua, embora de um modo diferente. A criança cuja 
mãe não a tem em seus braços perde algo muito valioso. Porque há uma conexão entre os corpos ethéricos da mãe 
e do filho. Portanto a criança não deveria viver longe de sua mãe pelo menos até a idade dos 14 ou 15 anos. 

O que a mãe pode dar ao filho em um ano, seus parentes e amigos não conseguiriam dar-lhe em 20 anos. 
Estatísticas mostram que crianças, que cresceram até a idade de 20 com o amor de seus pais, são mais generosas do 
que aquelas que foram privadas do amor de seus genitores. A lei é: se o amor dos pais em relação à criança é fraco, a 



 

 

criança certamente terá mais facilidade para adoecer. Afim de que sejas saudável, o amor de sua mãe necessita 
permear sua alma totalmente. 

Se o pai e a mãe tiverem em mente intenções de cometer crimes, o filho que irá nascer, herdará essa 
propensão. Por isso, as pessoas devem ser puras, necessitam ter pensamentos e sentimentos puros. Quando a 
pessoa tem pensamento negativo, ele pode encarnar-se na criança. 

Você, como mãe, quando acariciares a cabeça de seu filho, diga: “Possam os Pensamentos Divinos penetrar 
em você. Possa você ser portador de Luz para a humanidade. Possa você ajudar os irmãos mais fracos. Possam 
Pensamentos nobres penetrar em você. 

Aquele que trata as plantas bem irá ser bondoso com as pessoas também. Essa é a moralidade da nova 
cultura. A mãe precisa ensinar a criança de que a Vida Divina permeia toda natureza: as flores, as árvores, os insetos 
e os pássaros, todas as coisas. 

Tão logo as crianças se derem conta de que o professor não está mentindo – o professor ganha autoridade. 
Se eles percebem que o professor não está falando a verdade, o professor em breve não terá autoridade sobre os 
alunos. O mesmo é verdade para os pais. 

Jamais fale em sentido negativo, “Não faça isso! Não ofenda!”, mas diga a verdade, pratique o bem! Ao invés 
das palavras ”Não minta!” diga “Fale a verdade!” Quanto menos falares a respeito de coisas negativas melhor. 
Devemos falar positivamente.  

Às vezes quando uma criança bem dotada passa para o mundo além, ela ajuda de lá e alenta a criança 
menos dotada na terra.” 

Um irmão perguntou ao Mestre: O relacionamento entre famílias é mantido pelos membros nas futuras 
reencarnações? 

O Mestre respondeu: 

“É mantido de acordo com o amor existente entre eles”.  

Há três tipos de estudantes, e você deve levar esses três tipos em consideração. Primeiro, há estudantes com 
mente objetiva; Os seus aprendizados são baseados nos fatos, nas observações. Os segundos: há os estudantes com 
mente literária. Estes são estudantes que podem ir dos fatos para as leis. Os terceiros: há estudantes com mente 
filosófica, que vão dos fatos para as leis e das leis para os princípios. “Quando trabalhares com estudantes, deves 
levar em consideração essas três diferenças e saber como trabalhar com cada grupo deles.” 

Uma professora disse: ”Pelo fato de eu não poder identificar quem é de tal grupo, e porque eu preciso 
trabalhar com todos os estudantes, eu irei providenciar alimentação em minhas aulas para os três tipos de 
estudantes: de fatos, de leis e de princípios. E então cada um irá perceber e compreender o que é necessário para 
si”. 

O Mestre continuou: 

“È impossível educar dois alunos da mesma maneira”. Existem tantos métodos educacionais diferentes, 
como há homens no mundo. Nessa educação, o mesmo princípio pode ser aplicado, mas jamais o mesmo método. A 
falha da cultura contemporânea é devida ao fato dos professores usarem os mesmos métodos de educação para 
todas as crianças. Esse é um entendimento mecânico. 

Se a criança fizer uma careta – não dê atenção. Antes de o professor entrar na sala de aula é um tumulto. 
Quando o professor entrar não deverá demonstrar descontentamento, mas pedir para que abram as janelas por 



 

 

enquanto. A primeira coisa é não prestar atenção quando as crianças não mantém silencio. Por exemplo, se uma 
roubar uma fruta, o professor deve chama-la no ato e dar-lhe um pacote de frutas. Quando se trabalha com 
crianças, é necessário ser muito paciente. 

Uma professora me contou que quando pediu ao estudante para ir até o quadro-negro para apresentar a 
lição ele se negou e então ela ficou zangada. Mas se eu fosse ela, deixaria esse estudante e se ele não quisesse falar, 
pediria ao próximo para que fosse em seu lugar. E se ele também não quisesse chamaria outro. “Em outra ocasião 
repetiria o convite com o primeiro até que após mais algumas tentativas, ele conseguiria estar pronto para levantar-
se e falar.” 

Uma irmã indagou: “Se o estudante for barulhento e incontrolável o que deverei fazer”? 

O Mestre replicou: “Vá até essa criança e comece a falar com ela. Pergunte-lhe “Qual é o nome de seu pai e 
de sua mãe”? O que faz seu pai? Você tem outros irmãos? Quais seus nomes? Qual é a idade deles? E assim por 
diante. Então essa criança irá se aproximar de você e irá tornar-se bem comportada”. 

Você precisa possuir métodos que cultivem bons pensamentos e bons sentimentos. O método educacional 
de hoje é mecânico. Ele somente diz respeito à escolha de fatos. 

Outra irmã perguntou, ”Os estudantes fazem muitas perguntas, e uma vez por mês eu as discuto com eles 
em classe. Como devo tratar essas questões?” 

O Mestre respondeu: 

“Primeiro deixe os estudantes tentarem responder essas questões por eles próprios”. Ajude-os então a obter 
a resposta; e o que não souberem responder, explicará a eles então. O professor deve construir sobre o que quer 
que seja que os estudantes já tenham dentro de si próprios. Eles carregam dentro deles grandes tesouros. O 
professor precisa somente ajuda-los a encontrar esses tesouros. 

Fale aos estudantes sobre Amor que traz saúde, a respeito da Sabedoria que libera de todas as contradições 
e acerca da Verdade que liberta das limitações. A geração jovem poderá ser colocada no bom caminho, somente 
com os três modos seguintes: através das Leis do Amor, Sabedoria e Verdade. Se aderires a Lei do Amor a Vida 
verdadeira virá. Se você habitar na Lei da Sabedoria, os pensamentos corretos aparecerão e o Conhecimento virá. Se 
observar a Lei da Verdade, nascerá a Liberdade, Essas três coisas necessitam ser unidas em uma só. 

Para o Amor deveríamos começar com o comer. O que quero dizer com isso? Por exemplo, aqueles que 
estão comendo devem partilhar seus alimentos com os outros. Esse é o caminho para o Amor se manifestar. O Amor 
deve começar com as coisas materiais. A Educação deveria começar primeiro: o ensino de como alimentar-se, de 
como beber água, respirar o ar e receber a luz. 

Na escola primaria, a criança precisa aprender a criar através de seu coração e imaginação; e na escola 
secundaria -- através de seu coração e mente. 

Se um educador deseja colocar seu estudante no caminho reto, mas apela somente para sua mente ou 
coração, ele não irá obter resultados. Mas se ele falar para sua alma também haverá resultados. 

Quando alguns estudantes não são comportados e são malcriados, é porque eles percebem que o professor 
não os ama. Em tal caso o professor terá que encontrar um bom aspecto de seus caracteres e principiar a ama-los; e 
eles serão transformados. Quando são malcriados, estão querendo dizer: “Olhe, nós somos exatamente o que você 
pensa de nós. Estamos nos manifestando de acordo com sua opinião. Você acha que não somos bons e na verdade 
não somos.” 



 

 

No ensino e educação, a criança necessita aprender da natureza. O cultivo de flores deveria ser usado como 
método no novo sistema educacional. A criança deveria estudar as flores. Ela necessita aprender a ama-las. Em todas 
as escolas deveria haver jardins com plantas. É necessário haver algo que possa servir como um condutor para os 
Impulsos Divinos; cerejas, maças, ameixas, pêssegos, marmelos, nozes e outros. 

As flores amarelas transmitem inteligência; as vermelhas – vitalidade e saúde. Quando encorajar crianças a 
plantar flores – amarelas, vermelhas, brancas – as flores irão educa-las através das cores. 

Em toda escola é necessário ter um jardim onde as crianças possam trabalhar. Nós também precisamos 
saber a proporção certa: Quantas árvores de maçã, pêssego, ameixa, pera e outras frutas devem ser plantadas e que 
influência cada árvore terá. Cada árvore que a criança cultivar irá influencia-la. De tal modo, tudo na natureza age 
educacionalmente. As árvores frutíferas ensinam generosidade, amor, doação e serviço às crianças. É necessário 
explicar-lhes que essas árvores dão seus frutos sem pedir nada em troca, exceto para nós semearmos suas 
sementes. 

Fale para as crianças: “Sejam trabalhadeiras como as abelhas, consistentes como as plantas, fortes e firmes 
como o carvalho. Ninguém deveria provoca-las para mudar suas ideias.”  

A natureza necessita ser estudada dessa maneira. Se você deu tais explanações para as crianças, com certeza 
obteve resultados diferentes. Todas essas criaturas devem ter dado um novo impulso para a humanidade.  

O primeiro método para início a nova educação com certeza é a música. De uma coisa eu gostaria; que os 
búlgaros sejam musicais. A Música deveria trabalhar em suas mentes e corações. Nas escolas, uma atenção especial 
deveria ser dada para a música como um fator educacional da maior importância. 

A Paneuritmia deveria ser introduzida nas escolas. Uma hora de aula por dia a ser usada pela Paneuritmia irá 
preparar uma nova geração. 

Vocês poderão criar uma geometria orgânica que deve ser muito interessante para os estudantes. Isto 
significa estudar as formas e linhas, que encontrarmos na natureza viva. Na educação infantil, todas as formas têm 
alguma influência e um caminho específico. A pera e o cacho de uvas são criações Angelicais. Os Anjos são artistas 
verdadeiros. No futuro, nós não falaremos com as crianças acerca do bem e do mal, a respeito de linhas retas e 
curvas ou sobre cantar na tonalidade. Não haverá moralização. A Geometria e a Música serão usadas por eles com 
desenhos e linhas sobre a Vida. As figuras e formas da Natureza serão estudadas e interpretadas. 

Se eu fosse professor, escreveria muitas histórias para crianças – histórias que seriam acessíveis a elas – a 
fim de dar ênfase para as crianças através desses contos de fadas que quando o homem faz o bem, ele ganha e 
quando faz o mal, ele perde, e irá perder sua força ou saúde, ou sua beleza e assim por diante. Eu iria contar-lhes 
histórias a respeito de pedras, flores, árvores e animais. 

Com a criança de gênio, o solo no qual foi plantada é muito rico. Suas condições internas e externas são 
muito boas. Então será muito fácil trabalhar. Com a criança talentosa, o solo não é tão bom, e até menos então com 
a criança comum. Mas de uma criança comum poderá vir no futuro um talentoso, do talentoso – aquele de gênio. 
Para dez crianças comuns, uma que é talentosa é necessário; para dez crianças talentosas – uma de gênio. Se não 
houver crianças de gênio no meio dos estudantes, eles não poderão desenvolver-se corretamente. As crianças de 
gênio e as talentosas servirão como inspiração para os estudantes comuns. 

Eu colocaria uma criança desonesta entre duas honestas e conscientes. Elas iriam influencia-la e educa-la. Se 
uma criança é muito generosa, eu a colocaria entre duas crianças egoístas a fim de testar sua bondade. Desse modo 
todos se beneficiarão. 



 

 

Não é necessário ao homem estudar a fim de que possa ganhar a vida. O conhecimento é necessário para o 
desenvolvimento humano e não para que ele possa ganhar a vida. Alguém pode amar o conhecimento e não olha-lo 
como uma profissão. Se ele considerar o conhecimento como uma condição para ganhar a vida, o homem 
degeneraria gradualmente. Se ele recebe isso com amor ele irá crescer. Isso deve ser aplicado em educação. 

O Novo Ensinamento que a Irmandade Branca Universal está trazendo deveria primeiro ser aplicado nas 
escolas. 

È necessário dar aos jovens que estão chegando agora à condição certa para desenvolvimento.  Eles estão 
vindo com grande potencial.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

22. AS QUALIDADES DO DISCÍPULO 

 

Pela manhã, um incidente de menor expressão ocorreu. O mundo dos sentimentos pessoais de vez em quando 
reclama seus direitos. À tarde, os discípulos ficaram ligeiramente perturbados diante do Mestre. Sentindo-se 
desassossegados. O Mestre permaneceu silencioso por instantes e então proferiu: 

“Ao matricularem-se na escola, os dois primeiros requisitos são, humildade e obediência. Se desejam tornarem-
se discípulos da Irmandade Branca haverá necessidade de se ter humildade.” 

“Alem da humildade, mais quatro qualidades são necessárias. A primeira delas – honestidade absoluta. Deverás 
cumprir o que prometeu. A segunda qualidade é a bondade. Essa virtude faz o homem resoluto. Terceiro, o discípulo 
deve ser inteligente. Sua mente - flexível para que possa rapidamente alcançar todas as sutilezas. A quarta qualidade 
do discípulo é a nobreza.” 

“Honestidade, bondade, inteligência e nobreza – essas são qualidades intrínsecas ao discípulo.” 

“Siga essas grandes ideias que o acompanham desde a infância. O discípulo deve ter ideais elevados é persegui-
los com constância. Ideais esses que o levarão ao Conhecimento, Liberdade e Amor.” 

“Afim de que o homem dê propósitos a sua vida, necessita estar imbuído com os grandes Ideais do Espírito. 
Quanto maiores os ideais que busca tanto maior será o sentido de sua vida.” 

“É necessário ao discípulo ter uma ideia básica. Isso não significa que deva estar pensando nisso da manhã à 
noite. É suficiente que reserve alguns minutos diários para pensar a respeito, afim de que leve a realização seu 
projeto de vida.” 

“É imprescindível ao discípulo cultivar sua fé e esperança, deve estar preparado para todos os sacrifícios e 
necessita desenvolver pensamentos e sentimentos sublimes dentro de si, alem de suportar todas as provações sem 
hesitação.” 

“Se seguires os caminhos do mundo, não conseguirás nada, mesmo que caminhes nele por milhares de anos. 
Deus abençoa os humildes; ou seja, Ele lhes dá o entendimento correto da vida.” 

“Eu falo para aqueles que estão prontos para serem discípulos, e que estão em frente à porta do apostolado, ou 
seja ‘Nós somos discípulos’. O grau em que estiveres é significativo. Há alunos na escola elementar, na intermediaria 
e secundária. Alem disso, há também uma diferença de um estudante para outro.” 

“Trabalhar sem deixar as condições externas, incomoda-os. Quando alguém se sente desencorajado, isso é 
devido ao fato de que adquiriu o estado das almas que caíram.” 

“Trabalho e perseverança são exigidos de todos os discípulos.” 

“Uma criança doente não consegue aprender na escola. Assim que a doença surgir em você, não poderá 
frequentar a escola. Para que possa ser aceito é preciso que se livre da doença. Doença – isso é uma maldade. No 
momento em que homem livrar-se dela, estará apto a entender toda a matéria. Vocês todos precisam progredir, 
serem fortes, estar prontos para suportar todos os insultos e desprezos.” 

“Quando o homem não expressa seus sentimentos – quando ele os reprime – entra em ebulição. A fim de evitar 
esse problema, há necessidade de transformar e enobrecer seus sentimentos. Se não fizer um esforço para isso, ele 
irá estagnar.” 



 

 

“A salvação do homem está em nada menos do que incinerar os resíduos que ela carrega dentro de si do 
passado. Quando o homem renunciar aos desejos transitórios da carne e bradar pela luta em busca do espírito, só 
então irá evoluir. A conquista verdadeira reside num trabalho vigilante na terra, só então o Mundo Invisível irá se 
interessar em ajudá-lo.” 

“Um conto de fadas é contado a respeito de certo herói que estava cavando um túnel entre dois reinos. Aí, 
enquanto cavava, alguém surgiu e envolveu-o  em uma conversa. Nesse meio tempo ao virar a cabeça e olhar para 
trás se deu conta de que todo trabalho que já havia feito tinha colapsado e que deveria recomeça-lo. Portanto, ao 
cavar um túnel entre dois reinos, jamais olhe para trás enquanto não houver terminado o trabalho.” 

“O discípulo deve abandonar o estado de disposições e entrar em um estado, de pensamentos positivos, que 
traz inspiração.  Para esse propósito ele precisa ser contemplativo, significa conectar-se com o Estado Consciente 
dos Seres Avançados.” 

“Os alunos do novo ensinamento não precisam ser exaltados, mas sim, inspirados.” 

“Uma vez admitido na escola, você precisa estar atento, de que terá de suportar sofrimentos – pequenos ou 
grandes.” 

“Qual a posição do discípulo que tem Conhecimento das Leis? A cada dia ele sabe o que espera por ele para ser 
resolvido. Como discípulos poderão ter muito conhecimento, mas uma parte do conhecimento terá de ser aplicado: 
um discípulo foi visitar seu mestre. O último disse a ele, ‘A primeira e mais importante tarefa é amar a Deus. A 
segunda – amar ao próximo.’ O discípulo disse para si mesmo, ‘Agora eu tenho o que preciso para trabalhar.’ Ele 
partiu, é por vários anos estudou esses ensinamentos. Após isso voltou para novas instruções.” 

“Todos vocês tem muitas tarefas, mas irão daqui e dali para que alguém possa resolve-las para vocês. Haverão 
tarefas que não serão capazes de soluciona-las por si próprios, mas aquelas que se sentirem em condições deverão 
fazê-las por si mesmos.” 

“Não se precipitem. Não comam cerejas antes de estarem maduras. Aguardem seu amadurecimento. Enquanto 
certas coisas não amadurecerem, trabalhem sobre elas. Colha as cerejas só no momento apropriado. Até que a uva  
não esteja madura, pegue a enxada e cuide-a.” 

“Poderia você ser aceito como membro de um coral sem saber cantar? Por acaso, seria admitido em uma 
orquestra sem saber tocar um instrumento? Da mesma maneira não será aceito no Mundo Superior sem estar 
preparado. De outro modo chegarás a esse portão e serás mandado de volta.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

23. O CAMINHO DO DISCÍPULO 

 

Com o nosso amado Mestre estávamos na montanha sentados ao redor do fogo. O tempo estava enevoado, 
húmido e frio. As labaredas alteavam-se fortes e espalhavam calor a nossa volta. Essas eram as únicas coisas que 
conseguiu interromper a tranquilidade da natureza. Durante tais momentos, a simplicidade da vida se fundia na 
grande unidade. A última palestra versava sobre o caminho do discípulo. No momento reinou silencio. Todos se 
examinavam a si próprios. Havia muitas questões aguardando para serem respondidas.  

Então o Mestre tomou a palavra novamente: 

“O discípulo da Irmandade Branca Universal caminha simultaneamente no Caminho do Amor, Sabedoria e 
Verdade. 

A primeira coisa no mundo que o homem precisa entender é o Amor. Ele deve fazer uma grande tentativa a esse 
respeito. Se não cumprires suas obrigações com o Amor, não serão nem amigos, nem discípulos. Se o discípulo não 
tiver Amor em seu coração, não será aceito na Escola da Grande Irmandade Branca Universal. ” 

“Se não conseguires germinar em Amor tal qual uma pequenina semente – não estarás preparado para sacrificar 
tudo em nome do Amor – irás permanecer como pessoa comum. Poderás ser qualquer coisa mais, mas nunca um 
discípulo dos irmãos iniciados, nem dos Filhos do Reino de Deus. Se um simples ato de seu amigo pode tenta-lo, não 
estarão prontos para serem discípulos.” 

“Sua primeira tarefa durante este ano é aprender a amar. A segunda tarefa – é encontrar o caminho para 
manifestar seu Amor; e a terceira – aprender sob quais condições seu Amor devera ser manifestado. Se estudantes 
de uma mesma classe deverão estimular-se mutuamente. Uma interconexão através do Amor deverá manifestar-se 
entre cada um de vocês.” 

“Para o discípulo, uma coisa é importante: ter uma conexão correta com Deus. As formas de Amor são múltiplas, 
mas o propósito é único: o Conhecimento de Deus.  

Para se chegar ao Conhecimento de Deus, ou seja – o Amor em Plenitude – essa é a tarefa do discípulo. O 
discípulo deve tentar chegar a conhecer Deus.” 

Nas  Escrituras está dito: ”Se não tornares a ser como crianças,não poderás entrar no Reino de Deus”. Isso 
significa que se não nos tornarmos puros, não poderemos entrar no Reino de Deus. Por ”criança” aqui se entenda, 
pureza de coração. O homem deve carregar dentro de si as características de uma criança - Pureza Divina. 

O Caminho para o Reino de Deus é a pureza.   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

24. O DISCÍPULO 

 

Em outra ocasião, o Mestre disse o seguinte a respeito do discípulo: 

Para viver como um ser espiritual – esta é uma tarefa que cada discípulo tem que resolver. A tarefa é difícil, mas 
não impossível. O discípulo vê a alma em seu companheiro  mas não seus defeitos. 

Somente aquele que permanece o mesmo, seja no inferno ou no paraíso, é capaz de perceber o Amor Divino. 

Aquele que consegue conciliar tristeza e alegria dentro de si e um discípulo. 

Nós facilmente perdemos a coragem em tempos de contradição. As coisas poderão mudar superficialmente, mas 
nós permaneceremos imutáveis. 

Espera-se que você tenha autocontrole. Mesmo que você esteja indisposto, e que possa manter a sua calma – 
diga a si próprio,  ‘Eu vivo no mundo da Harmonia Absoluta. Eu estou cercado por Seres Sublimes e Sensíveis que 
estão prontos para me ajudar’. 

O homem precisa entender uma coisa: o extraordinário na vida traz Alegria.  

Alguém perguntou, ‘O que irá fazer o homem quando se tornar perfeito?’ 

O Mestre respondeu: 

Após o homem ter se tornado perfeito – somente então irá chegar ao seu trabalho real. 

O discípulo carrega o novo dentro de si próprio. Onde quer que vá, levará luz e fragrância. Sem precisar falar de 
Deus, todos irão perceber que Deus habita nele. Ele jamais fala sobre assuntos corriqueiros, o que seja e o que diga 
tem peso. Os búlgaros chamam tais pessoas de fortuitas. Carregam ideias sublimes dentro de si. São solícitos com 
todos e desejam o bem geral. 

Na primavera da vida do discípulo ele se assemelha a um jardim com belas flores, visitado por borboletas -  o 
seres humanos. No outono a alma do discípulo é como um jardim cheio de frutos maduros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

25. SAÚDE 

 

A Natureza é um inexaurível reservatório de energia do qual o homem pode beneficiar-se a fim de manter sua 
saúde. O Mestre dá muitas regras e métodos de como fazer uso das forças da Natureza viva para que possamos ser 
saudáveis.  

“Para o homem que pensa corretamente, é necessário ser saudável para que seu foco não seja minado pela 
doença. Diga para você mesmo: ‘Meu corpo deve ser saudável. Ele é um corpúsculo dentro do Grande Corpo 
Cósmico’. Quando a matéria desestruturada é introduzida nele, a morte vem em seguida. O homem só é saudável 
quando toda matéria de seu corpo for bem estruturada. A dúvida, o ódio e o descuido irão instilar matéria perniciosa 
em seu organismo.” 

“Se quiser fazer uso das forças da Natureza para melhorar sua saúde, os melhores meses são Abril, Maio e Junho 
no hemisfério do norte. Esses meses são os mais próprios para fortificar-se, sendo benefício também cavar e cultivar 
a terra por algum tempo todos os dias.” 

“As chuvas de verão devem ser aproveitadas para nos ensopar por algum tempo, pois elas são carregadas de 
magnetismo principalmente nos meses de Maio, Junho e Julho. Um banho de chuva vale por dez banhos de chuveiro 
em nossa casa. Quatro ou cinco desses banhos de chuva podem curar pessoas de algumas doenças. Em seguida 
coloque roupas secas.” 

“Os poros do corpo precisam estar sempre abertos, essa é a primeira tarefa do discípulo. Isso pode ser 
conseguido através da transpiração e bebendo água quente. A água quente ingerida ajuda a dissolver calcificações 
do corpo, alem do que a transpiração provoca a eliminação das toxinas do organismo. O camponês que trabalha no 
campo e transpira muito, deveria levar camisas secas de reserva para troca.” 

“É aconselhável para uma pessoa doente trazer água da fonte em uma jarra de barro. A água quando carregada 
desse modo irá melhorar a circulação sanguínea, fortalecendo o sistema circulatório e induzindo a transpiração. 
Alem do que, ao carregar essa água, ele capacitará a absorção do magnetismo. Assim sendo, dessa maneira muitas 
moléstias podem ser curadas. ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

26. FÉ E CONHECIMENTO 

 

Durante a conversação da tarde a questão acerca do inter-relacionamento entre fé e conhecimento veio à 
tona. O Mestre abordou o assunto: 

“A fé é relacionada com o conhecimento. Nós podemos obter acesso ao verdadeiro conhecimento somente 
através da fé. A fé precede o conhecimento, e o conhecimento precede a fé. Você não consegue acreditar se não 
tiver conhecimento, assim como não pode saber a menos que tenha fé. Há uma regra: através de sua fé em 
Deus, o homem atrai Sabedoria. Só o homem de gênio tem fé; o talentoso tem crenças; enquanto o ser comum 
tem superstições. Na medida em que cresce sua fé, seu conhecimento também aumenta. Assim como aumenta 
o conhecimento, a fé irá evoluir. O fortalecimento da fé não ocorre sem o crescimento do conhecimento – 
porque então essa fé não é verdadeira, mas simplesmente crendice. E, por conseguinte, assim como um esforço 
interior do espírito, a fé leva o homem ao Reino do Conhecimento. 

O fundamento da fé humana reside em seu conhecimento interior de séculos passados que tem sido 
testado, provado e examinado. 

Há uma conexão entre a mente do homem e a Consciência de Deus. A Fé é baseada nessa conexão. Acreditar 
em Deus significa estar em contato com Ele, relacionar-se. A força de Deus flui através do homem. A verdadeira 
fé, portanto indica a criação de uma ligação continua com o Criador, desde que isso possa ser estabelecido 
somente por meio dela. Suas forças fluirão em nossa direção. Por essa razão, Eu chamo a fé de Lei da Nutrição. A 
Lei determina: a fé é a conexão pela qual as Forças Divinas derramam-se em nossas almas.” 

“O que é a fé? Fé indica a abertura de minha janela para que o ar se purifique e a luz possa entrar, 
significando que ela torne possível ao homem receber a Energia Divina. Através da fé, o homem atrai as forças 
que a rejuvenescem.” 

“Enquanto vivermos na terra, estaremos envolvidos pelo Divino e pela Vida Eterna. Se pudesse conectar-me 
com o Fluxo Total da Grande Vida – mesmo que estivesse em meu leito de morte – A Vida retornaria a palpitar 
em mim outra vez. Por isso, devemos ter uma fé mais forte do que a maior adversidade que interfira com o 
equilíbrio do organismo humano. 

Fé em Deus indica que você está em sintonia com a Vida Integral. Se esse fosse o caso todos viriam socorrê-
lo. Isso se pode testar. Se não fores capaz de lidar com as dificuldades da vida através da fé, então isso não é fé 
verdadeira. Se eu acredito em Deus que habita em mim, eu acreditarei em todos os homens. 

A Pomba simboliza o espírito de Deus: isso é o símbolo da inocência; o Cordeiro da humanidade. O grão de 
Trigo é o símbolo da paciência, e a Virgem - o emblema da pureza. Inocência, humildade, paciência e pureza – 
essas são qualidades da fé através da qual todos os obstáculos do mundo podem ser suplantados. 

O homem pode caminhar através da vida e praticar o Amor somente com a fé. A Fé tem aplicações práticas 
na vida. Se você está na bancarrota, estiver doente, se tiver outras dificuldades – pratique a fé viva, e tudo será 
resolvido. 

Quando o milionário achar que vai empobrecer, estará infeliz. Essa norma é aplicada em todos os casos. 

Algumas pessoas imaginam que a fé é um processo estático completo. Não, a fé é um processo continuo. 



 

 

Você se queixa de que falta alguma coisa em sua vida. Alegre-se por essa escassez. Se faltar isto ou aquilo, 
creia em Deus; e deveria crer em si próprio também. 

A mais leve dúvida que nasce na mente de alguém a respeito do Divino, tem força para adiar a Benção Divina 
por pelo menos um dia. Estamos sempre excitantes. Há uma regra que é desconhecida do povo: tão logo a 
dúvida entra em você, assim a menor dúvida também – mesmo que ninguém saiba – irás perder a Benção 
Divina. A mais leve dúvida que possa entrar em sua mente atrairá a maior adversidade para você. 

Quando alguém está doente e se queixa ou tem dúvidas – se ele não tem paz – ele não irá se recuperar; ele 
não será capaz de suportar até o menor sofrimento. 

Deixe de ter fé e irá entender o que a incredulidade significa. Quando o homem consegue ter fé vivida, ele 
muda totalmente, seus olhos tornam-se claros, seus músculos faciais flexibilizam-se. Algo muito especial emana 
dele. Ele se compadece das pessoas sofredoras, sensitivo e atento com todos. Quando tiveres essa fé, O Amor 
virá visita-lo.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

27. A DIVINA PROVIDÊNCIA 

 

 

Para aqueles que estavam preocupados com o dia de amanhã e temerosos com suas incertezas, o Mestre explanou: 

A Natureza sensível previu tudo. Nós devemos aprender a usar aquilo que Deus enviou. Hoje você satisfez sua 
fome e ainda diz, "Quem ira prover pelo amanhã?" Lá há uma fonte, mais alem outra e ainda uma terceira. Deus 
sabe o que foi previsto e nós, devemos observar a progressão das coisas. 

  Não é preciso nos preocupar com a chegada da primavera ou se o sol irá nascer ou se pôr. Não há 
necessidade de nos atemorizarmos com o que vai acontecer. O homem é o mais fraco dos seres a ser protegido por 
Deus, afim de que tome ciência da existência da Divina Providencia. 

  Quem educaria as crianças se não fosse por conta do amor de seus pais? Com os pássaros, ambos, mãe e pai 
mantêm os ovos aquecidos; e então quando os filhotes saem da casca, ambos trazem alimento até que suas asas se 
fortaleçam. O que faz com que os pássaros provejam para seus filhotes? É O Divino. 

  Existe algo que nos vigia e protege. Todos os Seres que nos amam são vigilantes sobre nós todos. Muitas 
vezes interrompemos a conexão com o Mundo Invisível - com aqueles seres que nos amam - e desse modo, nós 
mesmos começamos a por em dúvida o sentido da vida. 

  Nós estamos na escola. O ar, a água, a luz, o calor e o frio na natureza são as ferramentas da Grande Escola 
na qual estamos cursando. Essas ferramentas são temporárias. Lá no Alto então esta O Espírito Divino que induz o 
homem no caminho de seu desenvolvimento. 

  Toda alma humana com a qual se encontra é mandada por Deus para ajuda-lo. Todos os obstáculos com que 
se defronte são oportunidades do Mundo Invisível para impulsiona-lo. Seja agradecido aos Grandes Seres Sensíveis 
que velam sobre ti como sendo o menor e o mais fraco, ajudando-o constantemente. Virá o tempo em que todas as 
suas preocupações serão colocadas em ordem. 

  A natureza emprega métodos para cada estudante, mas o propósito é sempre o mesmo: fortalecer o homem 
para que ele possa suportar todas as condições e evoluir. Deus colocou o homem sob condições especificas para que 
ele desenvolva virtudes particulares. Cada virtude é cultivada sob condições especificas para isso; um – sob 
condições desfavoráveis, e outro – sob mais favoráveis. 

 Aquele que deseja desenvolver o Amor deve assumir a mais modesta posição no mundo. 

Considere que tudo no mundo foi criado certo. Considere que todos os acontecimentos no mundo, 
trabalham em seu benefício. Esse fato precisa penetrar profundamente em sua mente, coração, alma e vontade. 
Várias vezes a Providência manda uma grande tribulação para o homem, a fim de salva-lo de uma adversidade ainda 
maior. 

Alguns estudantes ostentam um talento para ciência, artes ou algum outro campo; embora em sua vida 
moral e espiritual, eles fiquem para traz. Isso indica que eles estão atrasados em seu desenvolvimento. Em tais 
casos, seus amigos do Mundo Invisível irão estimula-los com dons mais sublimes a fim de tira-los da baixa condição 
em que eles próprios se encontram.  

 Deus provê por tudo. Muitos pensam que estão abandonados, e que não há ninguém preocupado com eles. 
Se compreendessem a interelação que existe entre todos os seres viventes, a mais absoluta paz e harmonia reinará 



 

 

em suas almas. Esse relacionamento, essa profunda ligação entre os seres é tal que até para o menor deles que 
estiver nesse surto será empurrado para cima. Deus não abandona ninguém. Até sob as piores condições, Deus tem 
um Plano para cada ser que é ainda desconhecido da humanidade. É bom que não saibam do plano que Deus 
destinou para todos os seres viventes. Eles devem saber somente uma coisa: tudo o que, Deus pretende fazer é 
bom. Quais são os Pensamentos de Deus? Como serão realizados? Isso permanecerá um segredo para todos os 
tempos e épocas. 

Deus previu as condições necessárias para nosso desenvolvimento mental, emocional e espiritual. Embora, 
Ele haja deixado uma esfera especifica  de atividade exclusivamente para nós e na qual Ele jamais interfere. Quando 
se trabalha dentro dessa esfera, Ele observa a distancia e se retira imediatamente. Essa é a área na qual o homem é 
livre. Do lado de fora dessa esfera, o homem não é livre. Tão logo ele a abandona e entra em outra vai sentir-se 
restringido. 

O homem é um ser exposto a grandes perigos. Todos os dias quando come ou quando caminha, é exposto a 
grandes surpresas desagradáveis. Necessitamos ser agradecidos pela existência da Providencia, muitas tribulações 
haveriam caído sobre nós. Toda boa ação no mundo se deve aos Seres Sensíveis. Nem uma dessas boas ações foi 
feita por acaso. Muitos pensam que os fatos ocorrem arbitrariamente. Alguém está indagando, “Quem irá me 
ajudar?” Haverá Alguém para socorrê-lo. 

 Se coincidências e acasos não podem ser explicados, isso não significa que sejam arbitrários. Esses são atos 
manifestados pelo Mundo Superior, mas eles também são refletidos em nosso mundo. Eles são chamados 
“chances”, porque não acontecem sempre ou de acordo com as leis gerais conhecidas pelo povo todo. Existem Leis 
outras que governam essas coincidências. No presente é difícil persuadir o povo de que a Providencia Divina existe 
no mundo. E até apesar dos maiores problemas e dificuldades, há ainda uma lei que determina o que precisa 
acontecer. Todos são filhos reais. O sol nascente lhes pergunta todos os dias, “Como vai você?” O vento sopra, a 
água flui. Sejam agradecidos, porque são todos como turistas numa jornada grátis através do Universo. A terra é um 
grande navio. No presente tem aproximadamente 50-60 chaminés e viaja numa velocidade de 29 km por segundo. 
Você pergunta para si mesmo “Porque estou neste navio?” 

Todo homem deve confiar somente naquilo que Deus lhe deu. As bênçãos de Deus vêm somente por dois 
caminhos: Ele poderá abençoa-lo no início de sua jornada, e também no fim. O homem já recebeu muitas bênçãos 
de Deus. A cada alma humana ao menos uma coisa é dada na terra, mas não conhecendo seu propósito, o homem 
sofre. 

As coisas boas estão em frente de nós. Aquilo que temos aprendido até agora são infantilidades. O homem 
ainda não começou a aprender, a adquirir virtudes, conhecimento e artes. 

Alguns podem dizer que se Deus a tudo provê não se deve trabalhar. Não, esse é um pensamento incorreto. 
Deus proverá por mim somente após eu ter plantado duas ou três centenas de árvores. Deus irá prover por mim 
após eu ter completado a universidade. Deus irá prover por mim quando for trabalhar em uma vinha e me tornar um 
experiente vinicultor. Deus provê pela Suas crianças prudentes que trabalham, pensam corretamente e obedecem a 
Ele. 

Na África, um viajante se deu de frente com um leão pronto pra saltar sobre ele. Nesse momento ouviu a voz 
de sua mãe dizendo: “Você tem fósforos, bote fogo na grama!” Ele pôs fogo na grama e desse modo salvou-se. Sua 
mãe estava viva. Isso é possível. A alta consciência de sua mãe consegui isso. 

Há o caso de um homem que dormiu no campo. Uma serpente surgiu e estava a ponto de mordê-lo quando 
uma abelha o picou e acordou-o. E assim ele foi salvo. Desse modo a abelha lhe prestou um bom serviço. 



 

 

Um homem estava viajando. Ladrões que estavam roubando de ricos o capturaram. Quando o levaram até o 
líder, ele lhe disse: “Nós não temos ordens para roubar de você”. E o deixaram ir. Isso significa que Deus disse a eles, 
“Liberte-o!”. 

A fim de que um desejo de Deus seja cumprido, todas as leis do mundo devem colapsar. 

Um pai, inválido, tinha uma só filha e ela faleceu. Após sua partida muitas pessoas começaram a trazer-lhe 
alimentos e a tomar conta dele. 

Um jovem ficou com somente um real no bolso e disse para si mesmo, O que posso fazer com um real? Após 
gasta-lo o que farei? Enquanto isso, um pedinte aproximou-se do jovem e pediu-lhe ajuda, Algo falou para o jovem: 
“Dê a ele!” E ele entregou sua única moeda. “Eu dei a moeda  a ele.” – recontou o jovem, e pensou consigo mesmo 
“o que Deus deu”. Logo em seguida, um amigo dele, o qual não havia visto há mais de dez anos o-convidou para 
almoço.  

Dê  o dinheiro – a salvação virá de outro lugar.    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

28. A VISITA DE DEUS  

A humanidade jamais conseguirá mudar a ordem das coisas no mundo. Apesar dos combates e da destruição 
na terra, a Primavera voltará. Os prados estão reverdecendo, as primeiras flores desabrocham, os brotos das 
macieiras intumesce, O Novo Ano espiritual, que começa em 22 de março se aproxima.  A pequena residência 
encheu-se de vida. De toda parte, convidados, irmãos e irmãs começaram a chegar. Um abrigo para todos foi 
improvisado. A casa de Temelko ficou repleta de pessoas. Ocorria uma reunião de amigos cordiais. Todas as faces 
irradiavam alegria e bondade. A unicidade do Amor pelo qual todos ansiavam, enchiam seus corações e refletia-se 
nas fisionomias de todos. No dia feriado, às cinco horas da manhã, nos reunimos no andar superior da casa. O 
quarto, o corredor, o terraço, as escadas e o pátio – tudo estava lotado de pessoas. 

Os sermões matutinos, as orações e contos, foram presenciados por todos nós. Então o Mestre deu a 
palestra "A Novidade" publicada mais tarde no livro "O Testamento Do Amor", volume 1. 

 Após o termino do sermão, todos nós subimos até um pico por sobre o vilarejo onde praticamos os 
exercícios de ginástica da manhã seguidos pela Paneuritmia. Então, enquanto as canções eram entoadas, todas as 
pessoas saudavam o Mestre, beijando-lhe as mãos.  

 Era um belo dia, o céu - claro. O sol despontou, e a terra sentiu o seu calor. A vida menor no entorno 
pulsava, em harmonia com a grande Vida. Nesse luminoso dia presenciamos a sinal de outra Primavera pela qual 
todas as almas aguardavam ansiosamente. Nós todos desejávamos uma nova vida de Amor, fraternidade, paz e 
liberdade que viesse para todas as nações existentes na face da terra. 

Após a refeição, reunimo-nos todos novamente na presença do Mestre cantando mais canções. A canção é 
uma linguagem universal por todos entendida. Alguém indagou do Mestre: "De qual modo Deus irá revelar-se ao 
homem?”.  

O Mestre respondeu: 

"Quando Deus revelar-se ao homem, Ele o mandará para o trabalho. Se o homem mostrar o desejo de ter 
uma vida correta, Deus deverá ser o Ideal de sua vida. Você imagina que Deus habitará em seu coração no qual 
existe desordem e caos, se você litiga com este ou com aquele? Em tal caso, Ele entrará em seu coração e retirar-se-
á em seguida." 

A Visita de Deus é o maior acontecimento na Vida de uma alma. Por mais curta que ela seja, terá significação 
para a Eternidade. 

Há um caminho no qual Deus Revela-se para seus escolhidos.  

O grande músico revela-se somente aos seus alunos mais talentosos. O grande artista, poeta ou escultor 
revela-se somente aos seus discípulos mais dedicados, jamais aos estudantes comuns. Portanto se nós estivermos 
preparados para devotar nossas energias, vida, saúde e tudo mais para Deus e estivermos capacitados para sofrer 
todas as provações e aflições sem jamais dúvidas “Dele”, Deus irá Revelar-se para nós. 

Aquele que vier para ter contato com o Mundo Divino e estiver preparado para tornar-se mártir e disser, “Eu 
estou pronto a sacrificar-me por Deus!” 

Se algum de vocês vier para sentir a Presença de Deus do modo que eu entendo – da maneira que eu senti – 
em um só momento ele será capaz de pacificar uma multidão raivosa que está amotinada, com o menor gesto de 
sua mão ela se tornará em silencio. Se em tal instante você estiver diante de um exercito de 100,000 soldados, todos 
os canhões silenciariam. De tão forte que é a presença de Deus.  



 

 

Há um Ideal que deves adquirir: para poder sentir por um instante ao menos o que o Grande Amor de Deus 
é. Para conhecer a conexão entre todos os seres, do menor ao maior – este será o maior dos momentos. 

Se você tiver ouvido a Voz de Deus, você jamais será um homem comum. 

O sentido da vida está em aguardar o momento em que Deus a Realidade Absoluta, irá visita-lo. Você deve 
ter aguardado por isso uma eternidade, aguarde ainda um pouco mais. Espere até o Amor chegar. 

A Vida não é nem física ou espiritual, mas a Vida é Divina. 

A Beleza não está nas formas, mas na Vida Divina que está oculta nela. Em todas as vidas, há um momento 
quando a Realidade pode ser sentida. Você passará de um estado para outro. Somente então chegará a entender a 
Grandiosidade que está oculta em ti. Durante toda sua vida terrena, somente um ano, um mês, uma semana, um 
dia, uma hora, um minuto, um segundo é posto de lado quando o Amor poderá vitá-lo. Se puderes fazer uso desse 
momento, alcançaras toda realização. Se não souberes aproveitar, toda sua vida será desperdiçada. Tudo o mais é 
somente preparação para esse momento. 

Quando o Amor vier visita-lo, permanecerá por uma milésima parte de segundo com você. Então o que foi 
semeado em você irá frutificar.  

O homem sábio com muito custo consegue permanecer um minuto na Presença do Amor; mas para um 
homem comum, até uma milésima parte de segundo é muito. 

Aquilo que o povo chama amor são apenas consequências do Amor. 

Quando receber uma carta de Deus, terás olhos como os dos Anjos. E se com tais olhos olhares para alguém, 
um amanhecer será sentido nele. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

29. PANEURITMIA  

 

Em 22 de março, após o primeiro dia de primavera, começamos a dançar Paneuritmia todas as manhãs ao 
nascer do sol. A Paneuritmia consiste em exercícios aplicados na música introduzida pelo Mestre. Ela se desenvolve 
em círculos por pares de casais. Os movimentos são fluentes, rítmicos e harmoniosos. Cada exercício simboliza algo 
com forte significado e promove uma Ideia.   

Em muitas das suas palestras o Mestre providencia explanações, esclarecimentos e instruções a respeito da 
Paneuritmia. Aqui está uma palestra na qual ele dá algumas explicações adicionais: 

“Reserve ao menos de dez a quinze minutos de seu tempo ao dia em exercícios. Aqueles que não 
exercitarem-se, necessitarão em um momento ou outro de fazê-lo. Nossos pensamentos e sentimentos necessitam 
estar presentes em todos os movimentos por mais simples que sejam. 

Cada movimento tem sua influencia na Natureza. O menor movimento de um dedo indicador, por exemplo, 
afeta a Natureza em sua integridade. As emanações – as ondas que fluem dos dedos – viajarão ao redor da terra e 
no fim, retornarão ao homem de onde vieram com um crescimento no bom ou mau sentido. Sabendo isso, 
deveríamos ser cuidados em nossas ações. 

Alem do que, os movimentos dos vários órgãos do corpo humano exercem certas influencias sobre a mente, 
o coração e a vontade do homem.  Há movimentos que desenvolvem a mente, outros – o coração, e ainda outros – a 
vontade. 

Um levanta as mãos enquanto se exercita, e isso é um apelo para as Forças Conscientes da Natureza por 
ajuda. 

Nós temos condições quase perfeitas para a Paneuritmia. Para a prática adequada da Paneuritmia, é 
necessário concentrar-se em uma consciência comum. É preciso primeiramente aprender os movimentos básicos e 
depois proceder à iniciação dos mais complicados. 

A Paneuritmia é um método que lida com os problemas do passado, presente e futuro. O passado, o 
presente e o futuro chegam juntos dentro de um simples “presente” no circulo da Paneuritmia. 

O exercício “Passo a Passo”, na Paneuritmia, está na escala menor. Fazendo um passo para frente ou para o 
lado estará se relacionando com a partida, em outras palavras – para a involução. Com um passo atrás, diz respeito, 
em outras palavras – a evolução. 

Em outro movimento de exercício, “Raios de Sol”, a movimentação para frente em direção ao centro 
representa receber do Centro e movimentando-se para longe do Centro significa partilhar aquilo que temos 
ganhado. 

Os Seres Evoluídos do Mundo Superior também dançam a Paneuritmia. Eles fazem movimentos similares, e 
se nossos movimentos estão em acorde com os deles, então faremos contato com eles e receberemos suas bênçãos. 
A fim de realizamos esse contato, não é necessário que os Movimentos de nossa Paneuritmia sejam corretos e 
rítmicos, mas que a harmonia existente entre a mente, coração e força de vontade do executante, o que significa, o 
executante deve ter Amor, Pureza e um espírito iluminado como condição. 



 

 

Paneuritmia – o caminho que existe no Alto – não pode ser executado aqui na terra porque a humanidade 
não está preparada, estamos dando tanto quanto possível e na forma mais acessível. 

Nem a música ou outros movimentos são tão acessíveis como a Paneuritmia. No futuro, a Paneuritmia será 
introduzida e praticada em outros países também. Um senhor suíço que havia estudado vários tipos de danças: 
circulares, folclóricas e movimentos musicais praticados nas mais diferentes nações do mundo comentou que 
encontrou na Paneuritmia a mais perfeita combinação de música e movimentos de ginástica.  

Uma escola especial para o estudo dos movimentos e canções paneurítmicas é necessário.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

30. O PRIMEIRO VIOLINISTA  

 

Entre o homem e a Natureza laços profundos de relacionamento existem, e o homem deve mantê-
los. O nascimento do sol é o mais belo momento, e que nós jamais deveríamos esquecer, especialmente na 
primavera. 

O Mestre saia para passear quase todas as manhãs acompanhado por amigos. Nós íamos encontrar 
com os primeiros raios de sol do cimo de uma bela montanha. O Mestre falou muito sobre o sol, embora 
houvesse sempre algo novo para dizer a respeito; Bela é a vestimenta de todo ser vivente que desperta bem 
antes do sol nascente e trabalha com Amor. Se não acorda cedo e não trabalha, estará de modo comum e 
pobremente trajado. Todos os seres viventes são aguardados para cumprir algum trabalho. Quanto mais 
conscientes são, maior será o esforço que devem aplicar. Se o homem deseja ser jovem, necessita acordar 
cedo, quando o Amor sussurra para que desperte. O Amor diz a ele: ‘Levante-se antes do sol nascer!’ 

Durante os meses de primavera, é importante fazer uso das renovadoras forças da Natureza. Até 
uma janela aberta tem uma certa influencia. Todavia se você estiver atento e observar que atrás da janela há 
um Ser Consciente que está abrindo essa janela, a influencia será diferente. Eu irei interpretar: toda manhã o 
sol nasce no leste. Ao surgir do sol, nós devemos perceber os Seres Conscientes. 

 O encontro com o sol nascente é sempre benéfico até o sol estar coberto pelas nuvens, porque a 
sua energia é permeada pelas nuvens. De qualquer modo o sol nascente enleva o homem. 

Essa energia vivificante somente nos alcança pela manhã. Para todas as tarefas há sempre um 
momento certo. Aquele que deseja se tornar um homem de gênio, necessita sair todas as manhãs e saudar o 
sol. Ele deve permitir que essas forças poderosas ajam sobre ele. 

Acorde cedo! Vá para fora! Saúde o sol! Que coisas maravilhosas estão ocultas no sol nascente! Se 
fores para fora regularmente pela manhã irás receber inspiração. 

O primeiro violinista da Natureza é o sol. O primeiro raio de sol é a primeira ária. Se observares o sol 
nascente sem sentir a sua música e sua mensagem, estarás na posição de um financista que adiciona e 
subtrai números – que faz cálculos todo dia – sem lucrar nada. 

Exponha suas costas ao sol; pense nele e receberás energia. Todas as vezes que estiveres indisposto, 
pare com o que estiver fazendo, saia ao ar livre, volte suas costas para o sol e então retorne ao seu trabalho. 
Você irá receber do Sol algo mais que ciência ou filosofia alguma poderá lhe dar. A luz em si mesma é 
expressão exterior, mas em seu interior há algo muito refinado: dentro dela estão as Forças Conscientes da 
Natureza. 

 

 

 

 



 

 

31. O TRABALHO OCULTO DO DISCÍPULO  

 

Era uma calma e clara tarde de primavera. Estávamos sentados confortavelmente ao redor do 
Mestre sob as árvores do pátio.  As estrelas se faziam presentes através dos galhos. Os sons dos grilos 
podiam ser ouvidos. Há épocas em que o Mundo da Consciência Suprema se prepara de longas distancias. 
Há tempos quando os sons do mundo parecem estar em perfeita e polifônica harmonia. Cantamos algumas 
canções. E então o silencio reinou, alguém levantou a questão acerca do trabalho interior do discípulo. O 
Mestre manifestou-se: 

“A oração é o ato mais poderoso da vida humana. Ela traz para um foco singular os pensamentos do 
homem, seus sentimentos e vontade. Tal prece e poderosa. Ela opera milagres. A oração é a mais bela ação. 
Ela é uma conversação com Deus. Não há momento mais importante do que esse: o homem vislumbrar a 
face de Deus! Quão belo é, após levantar-se pela manhã, falar com o Único Imortal!” 

“Aquele que não é interessado em Deus gradualmente perde sua energia e cai para trás. Enquanto 
estiver pensando acerca dos Anjos, o homem estará no Mundo Angélico. Quando pensar em Deus, estará no 
Mundo Divino. Nós habitamos em um mundo seja qual for o qual estivermos pensando.” 

“O meio ambiente tolera o homem por um certo período e tempo, mas após isso ele se muda para 
outro. O peixe está na água. Após um tempo, o mais avançado deles irá para um ambiente menos denso. Por 
causa do grande constrangimento em que se encontravam, uma ideia entrou em suas mentes de que 
poderiam viver uma vida mais favorável em outro ambiente menos denso – acima da água. E desse modo 
transformarem-se em pássaros. ” 

“O homem também quando se encontra sob condições de restrição, se esforça em direção a Deus. 
Ele se esforça hoje, amanhã novamente e finalmente ele entra na mais suprema Vida. A ideia criou a forma.” 

“A Lei é a seguinte: Se pensas em um homem bom, a luz entrará em sua mente e o calor em seu 
coração. Se pensas em um homem mau, a escuridão entrará em sua mente, e o frio em seu coração.” 

“Esta lei trata da nossa relação com Deus. Quando conectares com Deus, a luz entrará em sua 
consciência e profunda paz – em sua alma. Se conectares com os Anjos, novamente você estará pleno com 
pensamentos luminosos e sentimentos nobres. Se pensares a respeito de plantas e animais, eles também a 
influenciarão. A Lei estabelece: Você se conecta com qualquer que esteja pensando.” 

“Através da prece o homem se comunica com Deus e os Seres Avançados. Então Deus falará sobre 
Amor, e a respeito dos Seres Conscientes e Sensíveis. Quando levantares pela manhã, dirija sua consciência 
para a Altíssima Realidade. E após isso, independente do que estejas fazendo – estudando ou capinando – 
dirija-se ao Mundo Invisível e peça ajuda. E se ao invés de começar a trabalhar pela manhã, irás esquecer a 
grande Realidade, a respeito das Forças Conscientes da Natureza. Há uma lei que estabelece: Quando o 
homem  dirige sua consciência para a Alta Realidade, ela passa a habitar nele. E se ele a dirigir para as 
sombras ele viverá nas sombras.” 

“Oração e contemplação são esforços da alma para ascender a um lugar mais alto. Desse modo um 
influxo de energia mental virá, e então o trabalho da vida humana consciente se tornará mais fácil.” 

“Orar e contemplar – significa remeter uma informação  para aquele Centro Supremo de onde você 
descendeu. O que irá relatar a respeito? Acerca do trabalho que você realizou. Em resposta a sua 
informação,  uma troca correta entre seus pensamentos e sentimentos e aqueles dos Seres evoluídos do 



 

 

Mundo Supremo irá ocorrer. Se alguém pensa que oração, contemplação e meditação não são necessários, 
estará no caminho errado.” 

“Quando orares estarás determinando seu próprio status. Quando estiveres orando estarás numa 
conexão contínua com toda Genesis da Criação. Quando se der conta disso, não obstrua aquele processo 
natural que há dentro de ti.” 

“Pela oração, o homem adquiri energia do Mundo Divino. A Lei da oração é a mesma como a Lei da 
Nutrição. Quando privado de alimentação, o homem irá sentir alguma falta. Quando a alma for privada da 
oração, uma necessidade também será sentida. A oração é uma necessidade interior da alma.” 

  “A oração é a realidade, não a sombra. Aquilo que num dado momento dá força para a mente, 
coração, alma e espírito é algo real.” 

”A oração é o trabalho consciente da alma humana. Quando alguém ora, a alma vai alem da 
consciência comum. Podemos descrever esse processo como uma emergência dos estreitos confins no qual 
o homem vive.” 

“A oração parece à extensão da ameba pseudopodia em busca de seu alimento. Esse é um processo 
incessante. Para o novo chegar ao interior do homem, ele precisa dirigir sua mente para o Centro Supremo 
do Universo todas as manhãs.” 

“Oração é a Lei da irrigação. Ela é atraída através das boas influencias. Quando o homem está 
orando, tudo sua volta cresce e se desenvolve. Quando o homem compreender a grande Lei da oração, ele 
se tornará um homem verdadeiro, ele se transformará em um dos grandes iniciados.” 

“Você tem visto como oram os anjos?” 

“Oração é o primeiro método através do qual começamos a aprender a Linguagem Divina. Se você 
não orar, jamais irá aprendê-la. Através da Oração nós estudamos a Linguagem de Deus.” 

“A verdadeira oração implica concentração, reclusão. Ninguém deveria vê-lo quando estiver orando. 
O comerciante quando estivesse orando, deveria esquecer seu comércio e todos seus negócios.” 

Em outra ocasião o Mestre ensinou: 

“A oração é um dos meios através do qual o homem chega a conhecer Deus como Amor. Isso leva ao 
Amor, ao bom, sublime e elevado estado que se obtém. Para ajudar, perdoar seu companheiro, para 
levantar o caído – isso é devido ao tempo que gastou em sua câmara secreta.” 

“O homem deve orar afim de que Deus não volte sua face para ele. É terrível quando Deus esconde a 
face para o homem! Porque então a escuridão, frio e solidão virão de tal forma, a qual jamais experimentou 
em toda sua vida.” 

“O santo recebe seu conhecimento através da oração, contemplação, meditação e observação. Ele 
ora por muito tempo, até que receba inspiração e obtenha novos pensamentos.” 

“Onde quer que esteja em qualquer situação que possa estar, tome meia hora ou uma, para pensar 
em Deus. Desse modo expandirá sua consciência. Para pensar sobre a Grande Causa Onisciente, a respeito 
do Supremo Centro da Criação, vale mais do que toda a riqueza material da terra. O pensar em Deus 
também renova e rejuvenesce o corpo físico porque recebe energia.” 



 

 

“Se alguém diz que não necessita pensar em Deus, se tornará como uma criança sem pais e que sai 
por aí em roupas rasgadas, sem lar e amigos. Então as parasitas começam ataca-lo, e perde seu porte na 
vida. Estou falando de modo figurado. Eu irei traduzir: quando o homem deixa de pensar em Deus, ele 
começa a ficar vulnerável, e escuros seres inferiores começam a ataca-lo.” 

“O homem não pode obter nada, se ele não orar. Ore então que mais luzes poderão vir em sua 
consciência.” 

“Não há seres mais altamente desenvolvidos do que os Anjos. A próxima fase em que a humanidade 
entrará será a fase angélica. Então nossos não refinados  corpos terrestres serão transformados em corpos 
energéticos. Serão compostos de matéria mais refinada. Como serão criados esses corpos? Através da 
oração e contemplação . Em outras palavras, oração é um método de organização do corpo espiritual, o 
corpo novo em que o homem irá viver.” 

“Eu pergunto aos modernos cientistas e filósofos, quantas vezes ao dia pensam em Deus. A causa 
dos infortúnios repousa no fato de que eles não se lembram de Deus. A oração é um método para solucionar 
as tarefas mais difíceis. A dúvida, a suspeição, o ceticismo e muitos outros pensamentos negativos e 
sentimentos são a causa de muitas das doenças da humanidade. Através da oração, o homem pode dominar 
essas condições negativas. Há uma força miraculosa na oração.” 

“Basta ao homem recitar um verso das Escrituras com a vontade de entender é o suficiente para que 
Cristo venha para ajuda-lo. Ele trará luzes em sua mente e irá melhorar seus afazeres.” 

“A prece aumenta a vibração da aura humana. Dessa forma o homem torna-se imune as influencias 
inferiores que o rodeiam. Através da prece, o homem pode isolar-se das ansiedades e temores do mundo. 
Eles não conseguirão penetra-lo.” 

“Quando o homem estiver orando para que um de seus bons desejos sejam atendidos, O Mundo 
Invisível sempre ajuda. Estás doente? Ore para Deus, e bem cedo irá se recuperar. Não há nada em todo 
mundo que o homem deseje e Deus não consiga. O Mundo representa os desejos desses pequenos seres. 
Deus tem atendido a todos seus desejos. 

“Se todos se dirigissem a Deus em súplicas: Deus têm usado todos os meios para por ordem no 
mundo. Dê a nós um meio de fazê-lo. E se eles oraram de coração, o curso da ação chegaria. O método é 
muito simples; mas quando aplicado, Deus viria ao mundo e iria ajudar o povo.” 

“Não há ser vivente no mundo, pequeno ou grande, cujo apelo a Deus não tenha sido respondido. 
Não há caso em que Deus não haja respondido a sua desordenada correspondência. Ponha sua 
correspondência em ordem. A correspondência do Mundo Invisível parte em tempo; mas quando chega a 
terra, as cartas ficam perdidas em algum lugar e são atrasadas por meses.” 

“Quão belo é para o homem se dar conta de que ele tem um lugar na Mente de Deus. Quando ele 
tem essa preocupação e dirige-se a Deus com uma demanda para alguma coisa, sua prece é atendida.” 

“Peça a Deus para habitar em você e para Revelar-se através de ti. O Único que transforma pessoas é 
Deus.” 

“Todos estão buscando o sentido da Vida. O sentido da Vida está na comunicação com Deus.” 

“As horas mais favoráveis para oração são as da manhã, por exemplo: 3:00 e 5:00. O salmista diz: 
“Deus, eu Lhe Desperto de madrugada.” Isso significa, na manhã antes do sol nascer, eu irei ocupar-me com 
o mais sublime trabalho – comunhão com o Centro Supremo da Criação – para ganhar energia necessária 



 

 

afim de cumprir meu trabalho através do dia. Onde quer que o homem vá, qualquer que seja o trabalho que 
comece, ele necessita de energia. Se ele deixar-se influenciar pelo mundo, os afazeres mundanos o tirarão 
do caminho de sua vida. Pela manhã quando acordas, você deve ter um pensamento essencial – abrir-se 
como uma flor. Cristo passava uma noite inteira em preces. Porque? Durante essas horas Ele se reabastecia 
de energia que havia gasto durante o dia.” 

“O homem precisa orar”. E deve trabalhar em si próprio e precisa estar pronto para a novidade que 
está chegando ao mundo. Quanto tempo deve orar? Incessantemente. Orar não implica que você deva parar 
e ores o dia todo. Podes estar em movimento e orando ao mesmo tempo. O Trabalho não exclui a oração. 
Podes orar constantemente. Somente aquele que vive na Lei do Amor e está só, tem disposição para orar. 
Qualquer coisa que esteja fazendo, estará sempre em prece. Em outras palavras: na vida de um homem 
amoroso, tudo é prece. Uma mãe diz que ela não tem tempo para dedicar-se a prece por causa de seus 
filhos. Aquele que corta árvores também diz que não tem tempo por conta de seu trabalho. Aquele que 
escreve diz o mesmo. Todos dizem que não tem tempo para oração, contemplação e meditação. Na 
realidade, a oração vem primeira, e então todas as outras coisas seguem. Primeiro respire e então trabalhe. 
De outro modo não podes terminar o seu trabalho. Aqueles que não oram não são bons estudantes. Os 
preguiçosos, fastidiosos e os menos talentosos estudantes são aqueles que não oram. Dê um tema para um 
estudante fastidioso e ele dirá: ‘De onde veio este assunto?’ Você deve orar quando estiver de bom humor, 
como também quando em condições conflituosas ou quando há escuridão em sua consciência.”  

“O homem deve buscar reclusão mesmo quando estiver entre pessoas. Reclusão não é somente um 
processo externo.” 

“Darei a vocês uma regra: para todo homem, há uma Onda Divina que o reanima. Quando levantares 
pela manhã, não se apresse para ir imediatamente ao trabalho no campo. Pare interiormente, para que essa 
Onda Divina possa vir, e então poderás ir e iniciar seu trabalho. “Poderias ser o mais comum dos homens, 
mas quando o Espírito Divino o visitar, irás adquirir alguma coisa alem de você próprio.” 

“Se pensamento, emoção e vontade não tomar parte em sua oração, não é uma oração verdadeira. 
Para entrar em sua câmara secreta significa entrar em sua alma virgem. Então irá entender o sentido 
profundo de todas as coisas e porque estás vivendo. Quanto mais alta a consciência, mais discernível é a 
prece. A oração é mais clara quando a consciência é elevada.” 

“Quando alguém está em dificuldade, eu digo: ore a fim de conectar-se com os Seres Conscientes 
que podem ajuda-lo. Alguém diz que está orando, mas que não tem recebido resposta. A razão é que sua 
consciência não está acordada. A consciência humana é similar a um radio que emite ondas e recebe ondas 
sonoras do universo. Os cientistas dizem que sobre a terra há um cinto que desviam as ondas e as impedem 
de subir. Esse fato pode ser usado para explicar porque as orações de algumas pessoas não podem subir o 
suficiente. Quanto mais desperto e mais evoluído, o homem consciente é maior a possibilidade de que sua 
prece seja recebida. 

O que é requerido de um homem afim de que  possa se conectar com o Mundo Invisível? Ele precisa 
ter seu próprio radio. Ele o tem. Quando dirige seus pensamentos devocionais para o alto, deve se proteger 
das ondas hostis: dúvida, descrença e a falta de Amor, são ondas de caráter desfavorável que são formadas 
no mundo astral. Elas refletem desfavoravelmente sobre o espírito humano. As dificuldades na vida humana 
resulta dos ataques por essas ondas hostis. Elas influenciam as preces do homem e impedem as que 
ascendem. Eles também obstruem o caminho dos desejos bons.” 

“O homem ora melhor quando é perseguido. Quando é submetido a grandes sofrimentos, provações 
e perseguições, então ora como deveria. Até que a fornalha do coração não esteja aquecida, a oração não 



 

 

pode chegar a Deus. O homem não pode orar em lugar impuro. Deve ir a um lugar puro. As orações devem 
ser transmitidas de um local puro. Quando o homem está orando, deve ser especifico a respeito do Mundo 
Invisível. De outro modo é como uma receita que não explica para o que serve. Naturalmente nesse caso é 
sem consequência.” 

“Se eu tivesse que orar agora, pedirei a Deus por Saúde, Conhecimento, Sabedoria, Amor, Verdade e 
Liberdade.”  

“Quando o homem orar, deveria pedir o menos, mas – ao mesmo tempo – a coisa mais essencial. A 
oração é recebida quando a Vontade de Deus é levada em consideração. Faça a seguinte experiência: 
concentre-se naquilo que é profundo dentro de você e diga, “Meu Deus, eu estou pronto agora mesmo para 
cumprir Sua Vontade que motiva todos os seres viventes na terra. Ou diga, Se eu tenho encontrado Bênçãos 
em Vós, faz-me sentir Sua Alegria em nome do Seu Amor, Sabedoria e Verdade.” Sabes o que irá sentir? Irás 
sentir um excitamento tal como nunca experimentastes antes. Sentir-se renascido.“ 

Em um momento o homem pode transformar a sua face. Tornar-se um Deus e dizer, ”Meu Deus, 
coloca-me no Fogo de Seu Amor.” Ou diga, “Meu Deus, o que deves Tu querer de mim que faça, afim de que 
Seu Reino triunfe sobre a terra e santifique Seu Nome entre os homens?” 

Uma Lei muito importante determina. Quando orares por alguém, sua prece ganha força milagrosa 
somente quando ela é acompanhada pelo amor. 

Agora, vamos nos concentrar por cinco minutos e mandar um pensamento bom para todo mundo. A 
Lei determina: se você manda esse pensamento adequadamente, o trabalho que irá completar será igual a 
todo trabalho que fizeste em toda vida. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

32. COMUNHÃO COM A NATUREZA 

   

Onde quer que O Mestre possa estar, algum trabalho sempre será criado. Com sua presença 
gradualmente, desapercebidamente, sem fazer planos fora de tempo, e aperfeiçoando nosso entorno. Assim 
em sua volta, naturalmente, todas as coisas tornaram-se mais belas. 

 Fazer algum trabalho com o Mestre não só era sempre agradável, mas o trabalho iria adquirir um 
sentido especial e significante. Era como se tudo estivesse impregnado por uma Vida desconhecida. O 
Mestre revelava certa ideia até para o trabalho mais insignificante. Ele observava tudo o que estava 
acontecendo em sua volta: o tempo e as mudanças que deveriam ocorrer; as dificuldades que iria encontrar 
no trabalho e como deveria agir para supera-las; quem e quantos de nós deveríamos participar. Nós todos 
tínhamos a percepção de que ele deveria estar se comunicando com o Mundo Consciente que para nós é 
Invisível. A linguagem era desconhecida para nós, mas às vezes ele nos dava a tradução. 

 Para Ele, tudo era como se fossem instrumentos delicados que deveriam indicar qual Lei da Natureza 
Consciente estava trabalhando num dado momento. O homem sábio, que habita na União da Vida, pode 
interferir algumas vezes para desviar certas forças ou dar passagem para outras, para chamar à ação de uma 
Lei ou outra. Em tal caso, estará agindo como um representante da Grande Consciência.  Suas ações 
parecem ser ao mesmo tempo proféticas e miraculosas. Sendo capazes de mudar o passo de grandes 
eventos, não é necessário mover montanhas para atrair certas Leis da Natureza viva. É suficiente mover uma 
pequena pedra só, se alguém fizer isso com conhecimento e compreensão. 

Enquanto estudávamos o profundo despenhadeiro defronte a casa, o Mestre descobriu uma 
pequena fonte. A  água estava apenas pingando. Ele colheu a água cuidadosamente, juntando-a em uma 
pequena bacia. Então construiu um caminho completado por uma escada. Ele inspirou-se em seu trabalho 
batizando “A Fonte do Bem”: o Centro Divino que direciona a Vida em si. 

Quando a fonte foi consagrada, O Mestre falou:  ”A Vida é um processo contínuo de descobertas de 
Bênçãos Divinas. Deu um modo geral a vida é uma descoberta de coisas que tem sido perdidas.” 

Nós concluímos o trabalho do dia com sucesso, ficando contentes pelo sentimento de conclusão que 
se experimenta quando o trabalho é feito de acordo com a Natureza Viva e recebe dele tudo que necessita, 
em outras palavras, quando é dado corretamente e recebido corretamente. 

Após completarmos o trabalho, nos reunimos em torno de nosso amado Mestre sob uma nogueira. 
Por algum tempo permanecemos silenciosos, ouvindo a voz da vida despertando que flui através de cada 
galho e broto. Os primeiros pássaros da primavera tinham chegado e estavam alegremente trinando em 
meio aos ramos. 

Com uma expressão de gratitude o Mestre olhou em volta e tomou a palavra:  

”Da natureza, o homem irá aprender as Leis da perfeição e como aplica-las em sua vida. Todas as 
coisas exercem influencia sobre o homem. Ele para diante de uma fonte de cravos encarnados florescentes; 
estes também o influenciarão. É importante que ao deparar-se com essas maravilhas sua consciência 
participe também e que não se distraia pensando em outras coisas. 

Ser sintonizado com a Natureza e receber Dela conhecimento e energia. O homem necessita 
conectar-se com a Natureza. Se ele próprio conectar-se com Ela, irá aprender em um dia tanto quanto 
aprenderá de um professor em vinte anos. A Natureza é generosa com aqueles que a amam e também com 



 

 

aqueles que ela ama. Quando não há amor pela Natureza no homem, ela esperará o tempo necessário, até 
que chegue o tempo em que sua consciência irá despertar. 

Eu desejo que o homem se conecte com as forças da Natureza Consciente e com todas as pessoas 
boas da terra. Quando conseguir isso, as energias de todos os lados começarão a fluir sobre ele. 

Quando formos capazes de perceber e sentir coisas, então a Realidade estará dentro de nosso 
alcance. Quando veremos coisas sem sermos capazes de entendê-las, não estaremos sintonizados com elas. 
Vemos o sol nascer. Se chegarmos a entender que o sol nascente é uma manifestação da Vida dos Seres 
Evoluídos, então estaremos sintonizados. 

A bela temperatura de hoje é a manifestação de seus pensamentos e desejos. 

Mantenha todas as plantas e animais em vossa consciência como criação de Deus. Se fizeres isso, 
todos seus negócios prosperarão.  O homem precisa chegar a um estado em que irá simultaneamente ser 
capaz de observar e ser inteirado de todas as coisas. Esse é um privilégio que é difícil de alcançar e requer 
grande esforço. Ele irá chegar então à “Realidade” de todas as coisas. O homem que tem “Realidade” 
propõe-se a ajudar os outros. Para o homem que sintoniza com “Realidade” significa que ele será capaz de 
perceber a Vida do alem e sentir a Vida dentro de si; então estará verdadeiramente em Comunhão com a 
Natureza. 

Saia à noite e dê atenção às estrelas. Escolha uma estrela, siga o caminho dela e observe com qual 
outra estrela está conectada. As estrelas exercem influencia sobre o homem. 

Quando chegas a uma bela e saudável árvore, encoste-se nela, faça um esforço para entrar em 
comunicação com a vida em seu interior,  e serás capaz de receber energia da árvore, e se sentirá 
refrescado. 

Sempre que o homem tem um conflito com aqueles que o envolvem, deve tirar energia da Natureza: 
das pedras, árvores, fontes e jardins. A Natureza é a única que poderá ajuda-lo. Quando o homem encontrar-
se sozinho no meio da natureza “ele abre seu coração para sua família e para aqueles à sua volta. As 
montanhas também tem uma influencia sobre ele – e também todos os rios. O rio que flui na direção leste 
tem um tipo de  influencia, enquanto o rio que flui para oeste – outra. 

Quando estiveres no meio da Natureza, esteja atento. Por exemplo, quando for indo a procura de 
seu caminho e estiver envolvido pela neblina e sem ter bússola. Usualmente encontra-se mais musgo do 
lado norte das pedras do que do lado sul. Mas há também outro método: olhar em todas as direções. 
Quando se virar em direção ao norte, irás sentir certa calma: não se sentirá confuso. Se quiser encontrar o 
oeste, sentirá que de lá está vindo algo bom: alguma coisa está fluindo para ti. Uma vez que encontraste 
essas duas direções, as outras duas serão mais fáceis de achar. 

Deus ama aqueles que trabalham e estudam. Quando eu vejo uma fonte, eu sento-me e tenho uma 
conversa com ela. Dirão: “Que homem estranho – falando com uma fonte!” O que irá dizer de seus livros 
contábeis? Sentado diante deles, abrindo uma página e dizendo, ’Este homem me deve R$ 25.000 e outro – 
R#$ 50.000.’ Deveria manda-los para a cadeia. Quem é mais sábio? Aquele que gosta dos pingos de neve e 
da fonte e conversa com eles ou aquele que abre e fecha seus livros contábeis?” 

 

 

 



 

 

33. O GRANDE MEIO 

  

O Mestre tomou a palavra: 

“O mundo todo é criado unicamente pelo Amor. Todas as coisas visíveis existentes são uma 
expressão desse grande Amor e daquelas possibilidades magnificentes que estão aguardando a mente 
humana e coração, alma e espírito. O Iniciador e Causa de todas as coisas, é o Amor. É o primordial e Eterno 
Meio no qual todos nós vivemos. 

Alguém pergunta: ‘O que acontece que as pessoas estão sem Amor?’ Não é o Amor que lhes falta, 
eles vivem nele. O Amor é o que permeia todas as coisas. E reina em toda parte do mundo. O mundo foi 
criado por um ato de Amor. O estimável fruto que desperta a alma humana, o coração humano, é o Amor. 
Todos os seres viventes, do menor ao maior movem-se dentro do Amor de Deus. É desse modo como, todo o 
Universo se movimenta.” 

“Eu sei Quem movimenta o Universo. Quando é que o homem fala suavemente, calmamente? 
Quando deseja falar algo bom. As coisas mais belas são sussurradas ao ouvido de tal modo que ninguém as 
percebe. A voz silente da Natureza representa e externa a Manifestação do Amor. A luz fala suavemente 
pelo fato de carregar o Amor em si próprio. Poderá você afinar o ouvido a tal ponto, que sejas capaz de ouvir 
o que a luz está dizendo? Conheces tu essa linguagem? 

O Amor permeia e abarca todas as coisas. Ele jamais se extravia nem se origina. Ele não entra, nem sai. 

É comum dizer-se, eu perdi meu amor. Não se iludam. Aquele que diz ter perdido seu amor jamais o 
possuiu. O Amor não pode ser perdido e nem adquirido. É uma ilusão dizermos que ganhamos ou perdemos 
o Amor. Como podes ganhar aquilo que já habita em você? Como podes perder aquilo em que já está 
imerso? Precisamos entender as palavras ‘ganhar’ e ‘perder’ num sentido diferente.  Eu ‘ganhei’ significa que 
entrou em harmonia com Deus, eu ‘perdi’ – que entrou em discordância com Deus. 

Quando dizes ‘eu não acredito’. Quer você acredite ou não, a terra está lhe carregando, o ar está lhe 
sustentando. Quer acredite ou não, estás mergulhado no Grande Eternal Meio – no Amor, em Deus.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

34. AS DUAS LEIS  

 

Em outra palestra O Mestre abordou: 

“O homem moderno ainda vive na ilusão de que está aguardando pelo amor de outro. Abram seus 
corações para Deus e Seu Amor, que então as pessoas também irão ama-lo. Há uma multidão através da 
qual Deus manifesta-se a Si Próprio. Portanto, a fim de vir entender as pessoas é necessário primeiro 
conhecer o Único. Eu também me aproximo de vocês através Dele - Deus. 

Quando o povo não o entende, isso significa que você não está compreendendo Deus. Qualquer que 
seja seu relacionamento com Deus, tal será o relacionamento das pessoas com você. 

As seguintes Leis existem, são duas. A primeira determina: quando as pessoas o amam, isso indica 
que você ama Deus. A segunda Lei estabelece: Quando você ama as pessoas isso indica que Deus  o Ama. 
Aqui é preciso dar uma explicação. Quando eu digo que Deus o ama – isso deve ser entendido com 
significado diferente: O Amor de Deus por ti é imutável, assim pela expressão ‘Deus o ama!’, deve ser 
entendido que você é receptivo ao Amor Dele. Então, o relacionamento dos outros em relação a você 
depende de seu relacionamento com Deus. Quando seu relacionamento com Deus é correto, todas as 
pessoas se relacionarão bem com você. Se amar as pessoas, isso indica que percebeu o Amor de Deus 
propriamente em sua totalidade. 

Podes relacionar-se com uma família de Dois modos: ou pelo amor as crianças – então o pai 
começará a ama-lo; ou amando o pai – então as crianças começarão a ama-lo. Quando agradar as crianças – 
quando for atencioso com elas – o pai ficará interessado em ti. Eu darei a interpretação: seus próximos – 
essas são as crianças de Deus. Quando és prestativo com seus próximos e com as Crianças de Deus, estarás 
conectado com Deus.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

35. AS CAUSAS PSIQUICAS DAS DOENÇAS  

 

Durante a conversação na hora do almoço foi iniciado o assunto concernente ao problema das 
causas das doenças. O Mestre tomou a palavra: 

- Quando o alimento permanece por longo tempo no estomago sem ser digerido, substancias tóxicas 
são formadas – toxinas que são distribuídas através de todo organismo e envenenando o sangue. O mesmo 
ocorre com o coração. Se desejos inatingíveis se acumulam nele, sem ser assimilados, criarão toxinas astrais. 
Assim também quando alguém alimenta pensamentos irrealizáveis. Esses permanecem por longo tempo no 
cérebro formando toxinas mentais. A presença dessas toxinas no corpo é a razão primaria pela qual os 
micróbios portadores de diferentes moléstias se desenvolvem. 

Como consequência uma vida saudável produz sangue puro. Tão logo o homem introduza 
pensamentos em sua mente ou sentimentos impuros em seu coração, perderá a pureza de seu sangue. Os 
pensamentos e sentimentos impuros criam doenças. Todos os tipos de distúrbio levam a paralisação do 
cérebro, coração e do organismo. 

Algumas doenças são devidas a distúrbios mentais, outras – a distúrbios emocionais.  Os distúrbios 
de caráter emocional afetam o fígado, vasos sanguíneos, o coração e t.c. Alguns desses problemas são 
devidos à falta de Amor. 

Se alguém se afunda nos ciúmes, incertezas, desgostos ou qualquer outra condição negativa, deve 
procurar métodos para sua solução: de outra maneira, acabará adoecendo. 

O homem deve ser capaz de equilibrar todo sentimento e pensamento negativo com os positivos. 
Isso irá neutraliza-los e transforma-los. 

Toda indiscrição do espírito aflige a saúde. O discípulo precisa estar atento à origem de sua doença – 
se é de caráter físico, espiritual ou mental. 

Quando alguém perde seu Amor pode vir adquirir tuberculose. A razão de todas as doenças, 
obstáculos e aflições na vida, é espiritual. Se você deseja ser saudável, mantenha pensamentos positivos em 
sua mente e bons sentimentos em seu coração. 

As origens de muitas doenças estão escondidas no nosso subconsciente. Esses são os remanescentes 
de seu passado com quem é necessário lidar. 

Chorar não causa enfraquecimento de sua visão, mas uma imensa tristeza – sim. Alguém perde sua 
saúde, outros perdem um filho ou filha, e eles não conseguem recuperar a perda. O pensamento repetitivo 
sobre essas perdas vai gradativamente enfraquecendo a vista. O aperto no tórax é devido à desarmonia nos 
sentimentos. O sentimento de peso no estomago é originário na desarmonia de ações do individuo.” 

Existem doenças cuja origem é a falta de Amor, outras são provenientes da negligência em manter 
os princípios básicos da higiene. Outros males são causados por pessoas que não querem compromisso com 
a verdade e se servem da falsidade, e ainda outras – devido a diferentes tipos de ansiedade. 

Quando as vibrações do organismo baixam, o homem se torna suscetível a diferentes afecções. Em 
tais casos, a mais leve razão pode se transformar em doença. Há uma regra que diz: “Afim de que o 
organismo possa lutar contra a doença, suas vibrações necessitam ser aumentadas. 



 

 

Lembrem-se, toda moléstia é o resultado de transgressões, cometidas no passado ou no presente. 
No tempo presente, é noticiado que ao invés de diminuir, o número de doenças está se multiplicando. Isso 
continuará até que as pessoas se deem conta de que se deve buscar a causa desses males e elimina-las. 

Um conhecido relatou-me a seguinte experiência: ‘Por dez anos eu fiquei de mal com meu pai e 
minha mãe. Durante aquele tempo eu tive um furúnculo no meu pescoço que me incomodou por muito 
tempo. Eu estava simplesmente curado quando outro nasceu e assim eu fui torturado por dez anos. Assim 
que me reconciliei com meus pais, eu fiquei livre e curado dos furúnculos.’ Nesse caso, a energia do ódio 
tinha acumulado a matéria virulenta dos furúnculos que ficaram dispostos daquele jeito. 

A artrite reumatoide, por exemplo, além de ter causas puramente físicas, ocorre também por causas 
psíquicas. As causas são enraizadas no pensamento, no sentimento e na vontade. Todo pensamento mau, 
sentimento ruim e ação na vida manifesta-se na forma de artrite reumatoide, furúnculos e outras doenças, 
também. Fique atento com o medo, ódio, aflição, inveja, ciúme e outros estados negativos que constroem 
toxinas e resíduos no organismo. 

A doença  pode também se manifestar quando a pessoa não se reconciliou com alguém que já tenha 
falecido. Um padre doente veio até mim uma vez. Ele estava muito assustado. Ele me contou que um 
parente seu havia falecido e com o qual ele não havia convivido em bons termos. “Essa doença foi causada 
por esse seu parente”, eu disse. Ele confessou que havia batido em sua mãe e que ela veio a falecer. Eu o 
aconselhei a fazer as pazes com sua mãe, e então ele seria curado. “Como que irei fazer as pazes com ela?”, 
ele perguntou. Eu lhe disse, “Você deve confessar a Deus e para sua mãe que você não agiu bem.”  

Através da doença, a Natureza dá ao homem certas lições. Pessoas que são cruéis e rudes tornam-se 
agradáveis após terem ficado doentes. A moléstia torna a pessoa sensível, pacifica. Após cada sofrimento, 
ocorre uma pequena melhora no caráter do homem.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

36. O DISCIPULO – AQUELE QUE É TESTADO DURANTE A VIDA 

 

O Mestre não gostava de ser solicitado a respeito de questões de caráter pessoal ou material. 

Ele preferia sempre questões ideológicas que fossem levantadas e ele as discutia sempre com disposição. O 
caminho do discípulo, o desenvolvimento das forças ocultas, dotação e capacidades no homem, as Leis da Vida 
Consciente e os métodos para sua aplicação -- eram esses os assuntos preferidos de nossa conversação. O Mestre 
percebia a vida em profundidade e no seu todo, claramente, serenamente e bem. Com palavras simples e exemplos 
respondia as mais complicadas das questões. Uma tarde após o termino das tarefas diárias, nos reunimos entorno 
dele e a questão acerca do discípulo foi levantada. 

O Mestre se manifestou: 

“Vocês ainda são crianças pequenas para quem Deus criou o grande mundo para ser explorado. As Grandes 
Bênçãos de Deus estão ainda por vir. Aquilo que já experimentou até esse ponto é bom, mas ainda não é Seu 
propósito. 

Ainda podemos esperar muitos anos para abençoar aquilo de desejamos: o desenvolvimento das forças 
ocultas. Isso somente pode ser conseguido quando adquirimos de modo Divino. Nesse caso, o tempo é curto. 

Os discípulos deveriam estudar a natureza e fazer interpretações. Observar as flores, gramas, árvores, fontes 
a luz e quando eliminar de suas observações todas as impressões que ferem ou escurecem sua consciência, isso quer 
dizer todos os maus pensamentos, sentimentos e impressões. 

Explore tudo que Deus criou, porque cada e toda pedra é o resultado da Inteligência Suprema. As árvores, as 
flores, a água, o ar, a luz – essas são a manifestação dessa Inteligência. Quando estiveres fazendo suas observações, 
pense nessa Inteligência, pense no Divino, porque onde quer que a vida exista, lá encontrará a manifestação Divina 
também. Ao aplicar esse método, você estará apto a compreender que tempo de vida breve, tomaria muito mais 
tempo para aprender.  

Aquilo que o acalma é o Espírito – a vida espiritual. Dentro disso está a solução para a grande tarefa da 
existência terrena. Aquilo que oprime – aquilo que trás todo sofrimento – é a perda do sublime e do belo: a 
separação do Espírito. 

O Ensinamento de Cristo é tão profundo que ele só pode ser aplicado pelos místicos. Se alguém desejasse 
aplica-lo, iria encontrar enganos e tentações para alcançar seu objetivo que seria desviado de seu caminho. Uma 
porção de coisas boas seria oferecida a ele como o único propósito de obstruí-lo. 

Como discípulos da Grande Escola, lhes serão dadas as tarefas não só pra adquirir conhecimento, mas para o 
desenvolvimento daqueles órgãos que ainda estão no estágio embrionário. Sem o desenvolvimento desses órgãos, 
não serás capaz de evoluir. Essa tarefa é difícil, mas inevitável. Para desenvolver um desses órgãos é preciso 
aprender a arte de nadar para que esteja apto a permanecer na superfície durante qualquer tempestade. No mar da 
vida e não afundar.  

Se fizerem uso inteligente das condições presentes, um futuro brilhante estará o aguardando. Se devessem 
ser perdidas essas condições, necessitaria aguardar por milhares de anos, para que condições favoráveis ocorrerem.  
È necessário dar expressão a tudo de bom que Deus implantou em você; de outro modo irá negligenciar seu 
trabalho.  



 

 

Se o homem não estiver preparado para fazer uso correto da prodigalidade da Natureza, Ela se tornará um 
farto para ele. Por essa razão, a Natureza oculta muitas dessas generosidades para aqueles que não estão prontos 
para recebê-la. Para aqueles que estão prontos – Ela revelará seus inúmeros mistérios. Nenhuma lisonja existe na 
Natureza. Quando estiver pronto, Ela levantará seu véu de frente para sua face e revelará tudo que é exigido de ti. 
Se não estiver pronto Ela usará dez chaves para fechar tudo a sua frente. Por essa razão aquele que busca alcançar a 
grande verdade deve se preparar. Se o homem não trabalhar inteligentemente em si próprio, será levado a um 
conformismo. E isso irá levá-lo a um estado de sonolência. O homem deve ingressar em um estado mais alto de 
consciência, daquela em que ele se encontra no presente. O Propósito Fundamental da Escola Divina é preparar os 
discípulos para que eles possam estar prontos. Para receber as Bênçãos Divinas que irão chegar. 

Uma modesta melhora na capacidade de alguém pode ser conseguida por muitos, mas para se tornar 
genuinamente talentoso, a preparação é necessária. Eu lhes darei um exemplo: um homem trabalha pouco e a 
execução em seu violino é medíocre.  Outro trabalha duro e se torna virtuoso.  

Toda noite o discípulo deveria fazer uma revisão de seus pensamentos, sentimentos e ações que ele 
aprendeu durante o dia e que possa guardar o que seja de valor e jogar no lixo o que não é. 

Trabalhe inteligentemente para que seja admitido na Universidade Divina. Aqui almas gêmeas com similar 
empenho chegam juntas e formam uma Ordem. Isso ocorre no Céu. É assim que as Escolas Divinas são formadas. 
Copiando a imagem da Escola Divina, escolas similares são criadas no mundo também. Seu status como estudante 
não é determinado pela escola mundial, mas pela Divina. Na Escola Divina um artigo é mantido para cada e todo 
estudante. Quando é registrado, qual é o progresso em seus estudos e como é seu comportamento: como ele 
completou sua educação. Se o estudante experimentou muita adversidade em sua existência – se ele é incapaz de 
resolver as contradições, e por essa razão, deixou a Escola – isso é colocado em seu arquivo também. 

Alguém irá perguntar, qual é o propósito do Mestre em falar conosco dessa maneira? Meu propósito é 
ajuda-los a se tornar membros da Irmandade Branca Universal. 

A Irmandade Branca Universal não é uma associação nova. Ela existe desde a antiguidade e continua a existir 
hoje. Para que possa tornar-se merecedor dessa Bênção precisa orar e trabalhar vigilantemente em vocês próprios 
até cansar vossos corações. Cada e toda tempestade – toda turbulência sobre o mar – deve cessar. Quando isso 
ocorre, o nascer de seu sol chegara: um dia brilhante sem nuvens ou sombras ocorrerá. Quando o sol de suas vidas 
levantarem, seus corações tremerão porque irão ouvir a Voz de Deus e de todos os anjos e Seres Evoluídos. Então 
entrarão na Grande Cidade para habitá-la no meio dos Seres Conscientes e Sensíveis. Quando obtiveres isso, vossa 
Alegria será extraordinária.  

No momento estão todos no deserto onde devem orar por muitos dias, até o momento em que estejam 
prontos para sobrepujar todas as dificuldades que encontraram ao longo de vosso caminho. Vocês pensam que foi 
fácil para os Anjos conseguirem seus estados presentes?  

Somente aquele que resolve seus compromissos retamente pode ser discípulo. 

Lembrem-se do seguinte: as condições favoráveis são dadas ao homem gratuitamente, mas os esforços vêm 
de você sozinho. Para alguém se tornar um homem de gênio – depende somente do esforço que ele tem feito em 
passadas encarnações. O discípulo deve eliminar todas as coisas estranhas em si próprio. Somente o que Deus 
implantou deve permanecer.  

O discípulo será exposto a muitas contradições e tentações em seu trabalho de sobrepujar. O resultado final 
de sua vontade determina seu status. Quando admitido na Escola, duas vozes irão falar a você. Uma vontade lhe diz: 
“Deixa a Escola e vá viver no mundo como os outros fazem.”  A outra voz estará lhe dizendo: “Permaneça na escola, 
cumpra o que é exigido de você.” 



 

 

Muitos comportamentos atávicos existem na vida do homem – em suas orações, em suas ideias e assim por 
diante – que ela precisa eliminar. Se uma pessoa é lambuzada com mel, as moscas serão atraídas por ele e irão 
aderir ao mel. Jamais dê aos espíritos inferiores a chance de serem atraídos por você. Jamais exponha aos outros o 
que é sagrado; jamais ponha em exibição o sublime dentro de sua alma. Tão logo alguém começar a fazer um 
esforço, o Mundo Invisível irá ajuda-lo. Quando o discípulo tem a ajuda do Mundo Invisível, seus negocios 
melhorarão e então não temas. Quando o Mundo Invisível começar a ajuda-lo você se tornará uma pessoa talentosa. 

Muitos acreditam que no momento em que eles começam a andar no novo Caminho suas vidas se tornarão 
fáceis e agradáveis. Isso é correto, mas só no fim de sua jornada, mas no começo passaram por grandes dificuldades 
e sofrimentos.  

 Todas as pessoas boas são postas em grandes sofrimentos enquanto viverem na terra. Quando um anjo 
desce no mundo material para se encarnar, ele gradualmente desce dentro da matéria densa e esquece sua 
experiência no mundo alem.  Porque se ele devesse se lembrar de como é o mundo alem, deveria sofrer.  

Job passou através de grande sofrimento e ficou aflito com bolhas e escaras sobre todo o corpo. Há aqueles 
que acreditam que no fim será fácil para eles entrarem no Reino do Céu. Você já experimentou o maior sofrimento? 
O sofrimento é exigido se você é verdadeiramente feliz. É somente sob tais condições que você pode se tornar digno 
de testar o Amor de Deus. É então que algo sublime virá fora de você. È então que você será um ser humano 
genuíno.  

Deus está constantemente testando seu Amor. Ele lhe dá dinheiro; e lhe tira, aí você fica triste. Isso prova 
que estas preocupado com o material. Deverias se alegrar quando fosse roubado. Pois ninguém consegue tirar-lhe 
aquilo que é real: o Divino. Quem será capaz de roubar as estrelas, o céu, o sol e o Oceano Pacífico? 

O mundo é um mar no qual muitas varas de pescar são lançadas. As tarrafas são a tentação.  

O crente comum vive como um homem comum. Para ele sofrimento nãom existe. E ainda no momento em 
que se torne um discípulo, o sofrimento começa a chegar a você. 

Portanto, o discípulo é testado enquanto o homem comum – neste sentido – é livre. A fé do homem é 
testada em tempos de grande tribulação. A força de um navio é testada durante as grandes tempestades.  

Alguns escolhem tomar o caminho espiritual. Ele ora, ajuda os outros e por enquanto diz: “Agora deixe os 
outros fazerem o trabalho. Eu trabalhei bastante.“ Isso não é correto. Aquele que segue o caminho espiritual deve 
trabalhar mais arduamente que os demais.” A prece é exigida de todos hoje em dia. Porque é exigida? Porque nos 
achamos na beira de um mundo em transição no qual uma Nova Ordem está chegando nesse momento. 

Aqueles dias de sofrimento e tribulação estão chegando, do qual dizem as escrituras, o Sol, os Céus e a Lua 
irão escurecer. Isso significa que o sistema de crenças de todas as religiões, perderão sua significância e que a 
autoridade secular perderá seu poder também. E então todos os discípulos da Escola devem buscar a melhora de si 
próprios. Colocando em seus brasões e seus elmos, de que eles podem manter essa onda de sofrimentos e 
tribulações através do qual a humanidade deve passar. O nome desse elmo é Amor.  Após todos passarem essa 
Onda eles irão desenvolver-se. Quando encontrarem-se a si próprios no meio de contradições que lhes atacarão de 
todos os lados, é preciso entender que nos encontramos em nosso meio-ambiente natural e por essa razão estamos 
sendo atacados. E quando chegares a maior das contradições deves entender que o momento chegou para ti para 
retornares a si próprio. É para o povo que você deve mostrar como vive. Não pergunte por que essas contradições 
vêm e retornem ao lugar de Vosso Deus – de origem. É lá que irão defrontar se com si próprios. E uma vez que 
encontrarão a si próprios, irão encontrar uma paz interior também. Assim fazendo, irão tornar-se seus próprios 
mestres. Todos os sofrimentos que deves padecer - esse é o trabalho. Após os sofrimentos chegam frutos, os 
resultados, a renovação. Sempre que alguma coisa é semeada no solo, as Forças da Natureza Consciente trabalham 



 

 

nelas e Elas germinam. Desse modo sempre que alguma coisa é semeada em sua alma, o Mundo Invisível trabalha na 
implantação da semente e as revivifica.  O trabalho principal é cumprido pelo Mundo Invisível.  

“Aqueles que não aprendem não podem ser admitidos na Escola Divina. Para ser admitido – isso indicará que 
alguém foi premiado.” Todavia deve uma pessoa retirar-se, isso não é porque ela é ignorante. Nem todos são 
admitidos, e então ele interrompeu seus estudos por outras razões. Mais tarde – quando ele retorna – irá continuar 
de onde parou. O fato de que começou seus estudos na Escola Divina indica que ele é capaz, mas tinha sido 
impedido pelas condições externas e por isso. Mais tarde ira recapturar isso.  

Tem sido dito,  

... você deve ser admitido na Escola Divina por seus próprios esforços. 

Em seu desejo de adquirir notas altas o homem negligencia as pequenas coisas que, na verdade, são as mais 
benéficas para ele. Cada manhã após acordar, o discípulo deve instilar ao menos um pequeno Pensamento Divino 
em seu coração e que deve ter sentido em sua existência.  

Cada um deveria estudar uma ciência: matemática, química, física, biologia, filosofia e outras.  

O discípulo deve estar bem informado a respeito da época presente.  

Uma vez que chegastes a terra você deve estudar porque é estudante. Todo ser vivente deve aprender – até 
o menor. 

Não antes que a pessoa atinja a idade de 40 anos estará apta para o estudo da Lei Fundamental: o Amor de 
Deus. Na idade de 30 o homem passa por uma crise e seu status é determinado. Pelo sim ou pelo não ele fará algo 
de si próprio. Porque então você pode determinar qual grau da Escola está, qual seção lhe será dada para 
frequentar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

37. SER PERFEITO 

 

O Mestre aproveitava todas as ocasiões para ensinar uma lição aos seus discípulos. O declive diante da casa 
do irmão Temelko era íngreme, pedregoso e sem água. Observando o local o Mestre percebeu alguma humidade no 
lugar. Ele nos pediu para começarmos a cavar, e trabalhou conosco até que um gotejamento de água foi encontrado. 
Construímos um dique e encaminhamos a água para fluir nele, o dique começar a encher. 

Essa foi a segunda fonte que nós descobrimos e o Mestre batizou-a Fonte da Saúde. Com isso o Mestre 
ensinou-nos a não negligenciar até a menor das Dádivas Divinas. 

A fonte tornou-se bela: um caminho foi feito, e seu pequeno jardim foi plantado e irrigado por essa água. A 
lição foi dada claramente e com forte imaginação. Desse modo, seria bem rememorada pelos discípulos. Por acaso o 
homem não parece uma pequena fonte? Quando o trabalho terminou o Mestre fez uma explanação sobre a terceira 
Lei: o Amor por si próprio. 

Amar a si próprio significa amar a Deus dentro de si. Para servir a si mesmo indica trabalhar em seu íntimo a 
fim de desenvolver a imagem de Deus no âmago de seu ser. Por amar a si mesmo significa não tolerar maus 
pensamentos, sentimentos e proezas. Por amar a si próprio entende-se não fazer mal a si mesmo, não desenvolver 
maus hábitos. Aquele que não respeita essas regras não tem amor por si próprio. E, portanto não podes amar a si 
mesmo se não amares a Deus. Para ter amor por si próprio entenda-se ser perfeito. 

Se não pudermos perceber o profundo sentido da vida, perderemos as bênçãos dos Seres Conscientes que 
trazem a Vida Divina e nos dão conhecimento. É preciso saber qual é o sentido da Vida. É muito mais sublime do que 
possamos imaginar. O sentido da Vida é a perfeição da alma humana. Um homem veio visitar-me e perguntou: “Qual 
é o sentido da vida?” Eu respondi a ele: “No Universo há cerca de um milhão de sois. Ao redor de cada sol, existem 
vinte planetas. Você precisa visitar todos esses sois e planetas, e em cada um desses sois e planetas você precisa 
viver 100,000,000 de anos. Só então aprenderá o sentido da Vida em sua profundidade.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

38. A RESPIRAÇÃO CORRETA 

 

A primavera acabou de chegar. A Natureza despertara e sua essência fluía livremente. O Mestre aproveitava-
se de toda oportunidade para nos introduzir em seu reino. Ele ensinou-nos os métodos que nos conduzia a uma vida 
atenta que dá ao homem a oportunidade de fazer uso da prodigalidade da Natureza e de sua comunhão com Ela. A 
Lei seguinte dedica-se a Ela: Quanto mais a Natureza de cada um for despertada e iluminada, tanto mais será a 
generosidade com que a Natureza irá retribuir. 

Uma manhã o Mestre abordou a ideia a respeito da respiração adequada: 

´”O ar é o mais fundamental elemento da vida e nós devemos estudar sob as presentes condições. O homem 
necessita entender aquelas leis no qual o ar habita. 

A respiração coreta deve ser entendida como o meio de extrair completamente a energia que está presente 
no ar. Se eu puder realizar isso, eu terei efetuado uma certa tarefa e então me regozijarei.  

Durante a respiração é preciso observar a seguinte Lei: amar o ar e recebê-lo com alegria. Esse é o único 
meio no qual podemos receber aquela generosidade que o ar provê. 

Quando exalar não deve remanescer ar nos pulmões. A causa de muitas doenças é resultada por deixarmos 
consideráveis quantias de ar nos pulmões durante a exalação. 

A respiração rasa encurta a vida. Se respirasse mais profundamente, terias uma vida mais prolongada. 
Quando a respiração da pessoa é rápida, com certeza morrerá prematuramente. O doente acometido de 
tuberculose faz 20-25 aspirações por minuto; aquele cuja saúde e perfeita terá três aspirações  por minuto. E há 
aqueles cujo ciclo respiratório é de somente uma aspiração por minuto. E há ainda peritos que fazem uma aspiração 
a cada vinte cinco minutos, e outros – uma por hora. 

Ao que deseja ser paciente necessita respirar profundamente. Quanto mais tempo uma pessoa segurar sua 
respiração, maior será sua paciência. Através da respiração correta pode-se livrar rapidamente de qualquer condição 
mórbida – psíquica ou mental, trazendo gradualmente equilíbrio em sua capacidade vital e ao mesmo tempo 
tornando-se revitalizado. Uma vez tenha obtido equilíbrio interno, nenhuma condição externa – ou influência 
externa – pode obstruir seu caminho. 

Em adição ao oxigênio, o homem também recebe força vital – prana – através da respiração assim como 
bons pensamentos também. Isso poderá ainda ser conseguido por seguir certas orientações. 

Eu lhes recomendo respiração profunda. Dirija sua consciência em direção a Deus e comece a respirar 
ritmadamente. Ao aspirar e exalar repita um mantra ou uma prece em sua mente. Isso irá aumentar a sua habilidade 
de receber as mais profundas forças ocultas no ar. 

Você deve ser grato a Deus. O ar provém Dele. É necessário que Deus permaneça em você continuamente e 
que você faça o mesmo em relação a Ele. Quando eu aspiro, O Próprio Deus revela-se em mim, e quando exalo, eu 
próprio revelo-me a Ele. 

O ar é o transmissor do Pensamento Divino que primeiro penetra no sistema respiratório e então no 
cérebro. Isso significa que o homem não pode receber o Pensamento Divino, diretamente, mas somente através do 
ar. O ar é o transmissor fundamental do Pensamento Divino. Estou falando da Essência Real do ar, e não daquela que 



 

 

os químicos analisam como uma mistura de ‘quatro quintos de oxigênio  e um quinto de nitrogênio’. O ar e o 
elemento primordial que serve ao homem como a origem de sua força vital.  

Quando se respira, sua consciência precisa estar vigilante: porque o Pensamento – após ele ter sido recebido 
do ar – é recebido por sua consciência. Tão vigilante como sua consciência é, tanto quanto será abençoado com a 
força vital do ar. Desse modo você estará conectado com os Seres Conscientes a quem você estaria ajudando e que 
estarão ajudando você. 

Tão logo a primavera chegue, saia cada manhã para um passeio ao ar fresco – longe da poluição da cidade – 
e devote ao menos uma hora de respiração correta e exercícios. Se fizer essas caminhadas, seus afazeres ficarão 
mais em ordem do que se você houvesse permanecido em seu quarto. 

Muitos métodos de respiração existem. É melhor fazê-los através da respiração de ambas as marinas 
simultaneamente, mas pode também ser feito através de uma narina por vez. Eu irei dar-lhe um exercício: aspire por 
15 segundos através da narina esquerda, segure o ar por 40 segundos e então exale através da narina direita por 15 
segundos. Quando aspirar através da narina esquerda, a direita deve ser fechada, e vice-versa. Enquanto você está 
segurando o ar, ambas as narinas devem ser fechadas.  Então aspiras através da narina direita e exale através da 
esquerda. 

Se desejares tornar-se um poeta, respire. A Verdadeira poesia é dependente da respiração correta. Do modo 
que respirares, assim será sua escrita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

39. A CULTURA FUTURA 

Esta tarde passamos algumas horas preenchidas com a música. Cantamos muitas canções, e após isso, a 
conversação naturalmente derivou para a música.  

O Mestre assim falou:  

“A música começou muito bem durante a época involucionária. Todavia, como ela gradualmente descendeu 
na matéria, a música tornou-se cada vez mais chata. Aquilo que o homem tinha no mundo superior tornou-se 
perdida para ele. Com a música da época involucionária, o homem deve restaurar aquilo que perdeu.  

Em seu erro, o homem perdeu sua existência musical primordial. 

A música do Leste descende; ela é da época involucionária. Em contraste, a música do Ocidente ascende 
porque é da época evolucionária. Hoje um crescimento da música está chegando: o impulso é um avanço do meio 
denso para o mais claro. Com o descenso da música do meio mais claro para o mais denso, os tons são de um tipo; e 
com o ascenso da música de um meio denso para um mais claro, os tons tornam-se diferentes. Em outras palavras, a 
música de uma época evolucionária é diferente daquela da época involucionária. A música do Leste – em seu 
ascenso – progride de uma melodia incompreensível para uma compreensível.  

Nosso afastamento de Deus está na escola menor, ao passo que no nosso retorno para Ele está na escala 
maior. No primeiro caso, há alguma coisa suave na voz: há tristeza e lamento no conteúdo. Na música do Leste, a 
melodia domina; ao passo que na música do Ocidente – existe harmonia. A música do Leste é uma música de 
emoções, ao passo que a música do Ocidente é da mente e da vontade.  

Eu divido a música nas seguintes categorias: aquela da zona frígida; da zona temperada; e da zona tropical. A 
música Eslava pertence a aquela da zona temperada. 

No poente de uma cultura e no nascente de outra, a música será sempre diferente. Hoje algo novo necessita 
ser introduzido na música. Não é mais possível o homem cantar como cantava 2000 mil anos atrás. Então como 
deveria cantar agora?  

A nova música necessita servir como um aumento daquilo que tem conseguido até agora. Se nós não 
conseguirmos adicionar algo novo na música de hoje – qual seria sua utilidade?  

No futuro todos os músicos e cantores serão inspirados. Suas músicas serão capazes de causar uma total 
transformação nas almas caídas e irão despertar um impulso pela ciência naqueles que jamais desejaram estudar.  

A harmonia da música contemporânea é a expressão da toda cultura moderna: seu otimismo, pessimismo, 
materialismo, ceticismo e assim por diante. A nova música está chegando. De agora em diante ela começará a 
desenvolver-se. O total desenvolvimento  da música no presente tem sido só uma introdução. A cultura do futuro 
será criada tão somente através da música. Aqueles seres que se fizeram manifestar através da música de 
Beethoven, Bach, Mozart e outros irão novamente dar ao mundo algo novo e mais sublime do que jamais haviam 
dado antes.  

No presente não existem condições para a música sublime se manifestar. Não é fácil para um homem de 
gênio se encarnar. Para que isso ocorra, ele deve primeiro ter um corpo estruturado perfeitamente de tal forma, 
para que ele possa ser capaz de suportar o enorme stress daquelas Forças que irão manifestar-se através dele.  



 

 

A música cumpre seu propósito só quando ela serve para melhorar a humanidade. Na música externa o 
homem deve mover-se em direção da Música da Consciência Cósmica. A pessoa que não desenvolveu seu ouvido 
para a música da Consciência Cósmica não poderá entrar no Mundo Divino. Hoje Deus sopra o Sopro da Vida em 
nossos ouvidos; e por essa razão, todas as pessoas precisam aprender a cantar.  

Com os eventos de hoje haverá o maior entendimento do significado da música. O impulso para o canto irá 
crescer mais forte ainda. Através da guerra, a crueldade aumentou e as pessoas endureceram. No presente, nós 
podemos ouvir os sons duros das maquinas de guerra, canhões, bombas e mais. Esses são os mais duros dos sons. 

A música desce do Mundo Invisível para ajudar a humanidade. No futuro as crianças irão nascer com talento 
desenvolvido para a música. No passado, a música como nós conhecemos não existia. 

Na música da Raça Latina, o princípio feminino é expresso; ao passo que naquela do Mundo Anglo-saxão – o 
princípio masculino é expresso. Na música da Raça Eslava o princípio feminino é expresso uma vez mais, mas numa 
maior extensão.  

O povo Eslavo tem um bom ouvido para a música. Porque sofreu uma grande opressão no passado, seu 
sofrimento é expresso em suas canções. Mas eles aceitaram seu destino de boa fé e agora estão num caminho 
ascendente. Sempre que alguém canta canções de uma cultura particular, é necessário ter um conhecimento da 
época em que aquelas canções ganharam vida. Os Russos – e o povo Búlgaro também – tem passado por grande 
sofrimento e isso é refletido em muitas de suas canções.  

A época da música nova está chegando. O povo Eslavo dará um grande impulso na música: eles irão prover a 
boa ‘argila de onde sairão os melhores potes que serão feitos’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

40. O NOME SAGRADO 

 

Sagrado é o Nome de Deus. Silencio absoluto deve sobrevir instantaneamente nos corações  e almas de 
todos sempre que seu Nome for pronunciado.  Todos devem estar plenos, com reverencia e temor sagrado. 

Tudo no mundo – exceto – o Nome de Deus e a vontade de Deus – é transitório. O nome de Deus deve 
manter-se sagrado no íntimo de suas almas. Lembre-se sempre das bênçãos que Deus lhe concedeu. Na 
prosperidade e na pobreza;  na saúde e na doença; na realização e na diversidade – Ele está sempre velando por 
você. 

Aquele que não cumpre a vontade de Deus com certeza sofrerá não porque Deus deseje isso, mas porque se 
esquivou contra aquilo que é o mais fundamental, a Lei da vida. Aquele que cumpre Sua Vontade é como o ferro que 
foi aquecido até clarear seu brilho e tornar-se branco. Nessa temperatura todo desentendimento, adversidade e 
doença serão transformadas em cinza. Só então o homem começará a sentir paz e tranquilidade  profundamente em 
si próprio. 

A mera menção do Amor de Deus irá inspirar o homem. Toda insanidade desaparecerá imediatamente. 
Sagrado é o Nome de Deus. Sagrado é o Nome dos Anjos. 

O homem precisa nutrir esses pensamentos sagrados e sentimentos a respeito de Deus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

41. O SONO COMO UM PROCESSO DE RENOVAÇÃO 

 

Essa tarde a ideia do sono foi mencionada. À noite você vai para cama; abandona seu corpo; sente-se como 
se estivesse movendo, mas seu ser permanece estático. Seu corpo tem uma consciência e você – outra. Você move-
se, mas está com receio de que a conexão pode ser interrompida e retorna. Não consegue falar para a consciência 
comum a respeito daquilo que é imensurável e que experimentou no Alto. A consciência comum lhe diz: ”Vá, vá, 
mas não tão longe!”  

Na noite – por não haver condições para trabalhar aqui – deixamos nossos corpos e vamos a algum lugar 
alem para trabalhar. Enquanto isso, outros trabalharão nossos corpos. A Natureza é como uma mãe prudente. 
Enquanto os filhos dormem, Ela limpa a casa, o próprio corpo e se revigora, então ao acordar, podemos continuar 
nossos afazeres. Durante o sono a alma deixa o corpo.  Durante esse tempo os seres sensíveis e conscientes se põem 
a trabalhar sobre as células do corpo a fim de renova-las e restaurar o ritmo.  

Quando a pessoa se recolhe ao leito, ela precisa orar pra que o corpo seja protegido e blindado das más 
influencias durante o período de sono. Estados negativos e mórbidos podem passar de uma pessoa para outra. Isso 
ocorre especialmente durante o tempo de sono. O homem deve observar a Lei de proteção psíquica. Em outras 
palavras, quando a pessoa se recolhe necessita proteger seu corpo. Por outro lado, ser agradecido a seus Amigos 
Evoluídos que protegem seus corpos quando estiverem separados deles durante o tempo de sono.  De outro modo 
iriam encontra-los atacados e arruinados.  

Algumas vezes não consegues dormir bem por causa da super-exaustão, por ter gasto excesso de energia 
para cumprir uma tarefa insignificante.  Isso seria como pretender enfiar um pequeno prego na parede empurrando-
o  com grande força. Colocando em outras palavras: você se preocupa muito com coisas pequenas. Seria necessário 
usar muita força com pequenas coisas? 

Não é necessário dormir muito para se sentir verdadeiramente descansado. Antes de se recolher, é preciso 
livrar-se a si próprio de todas as adversidades e condições negativas através das quais passou durante o dia. Há 
necessidade de esvaziar sua mente e seu coração de todos os conflitos. Se o corpo, mente e coração do homem não 
estiver descansado, quando cair no sono ele se perderá dentro do mundo astral e não encontrará a Escola onde as 
Leis do mundo são estudadas. Quando ele acordar, estará insatisfeito: não entendeu nada.  O homem também 
aprende quando dorme.  

Quando alguém sofre de insônia, deve levantar-se da cama, deve esfregar seu corpo com toalha e água 
quente, lavar seus pés com água quente e voltar para cama. Seu sono será refrescante.  

Uma peculiaridade do Mundo Astral é que nos eventos, o conhecimento é demonstrado em símbolos e 
imagens. Por isso, alguns sonhos são simbólicos. Você sonha que está entrando em uma casa e está sendo posto 
para fora. Entras em outra casa e você é posto de novo para fora. A casa representa o corpo. Durante o sono, entras 
no corpo de alguém, pensando que pertence a você. Mas como não é seu, você sai. Entras em outro corpo pensando 
que é o seu: outra vez partes, e assim por diante.  

Quando uma pessoa dorme, entre seus corpos espiritual e físico existe uma ligação. Quando retorna de 
modo desnatural em seu corpo – por exemplo, quando está apavorada – é possível para um embaraço acontecer 
com o doublé ethérico ou outra pessoa.  

A fim de ter um encontro genuíno com alguém no Alto durante o tempo de sono, é preciso ter o mais puro e 
o melhor dos pensamentos sobre ele. Se ocupares sua mente com sua omissão, não serás capaz de encontra-lo. 



 

 

 

42. CÍRCULO MÍSTICO 

 

Era no inicio da primavera. O dia estava claro e sem vento. O sol estava derretendo a neve, e as águas 
despenhavam-se  para dentro do vale de todos os lados. A Vida se manifestava e fluía com ritmo renovado. 

Nós estávamos na montanha com nosso amado Mestre. 

Três cores combinavam harmoniosamente:  o branco da neve acumulada pelo vento, o azul do céu e o 
reverdecer  da natureza. O Sopro Único Eternal vivificava todas as coisas.  

O Mestre manifestou-se:  

Pense Naquele que lhe deu tudo e que ainda você não chegou a conhecer. Você deve familiarizar-se com a 
Realidade Absoluta: com o Único e que foi o primeiro a dar Seu Amor para nós.  

Um profundo entendimento da vida interior do homem é necessário para que se possa trazer suas 
aspirações humanas a uma correta realização. Quando o homem não se dá conta do Divino dentro de si próprio, 
suas mais sublimes aspirações se esvairão. Em tal caso, não haverá pilar de suporte que o homem possa aguentar 
em si próprio.   

Todo pensamento em Deus – por menor que seja – é como uma faísca. E lhe trará uma Bênção.  Dirija seus 
pensamentos a Deus, e seu estado original será restaurado. Uma Lei determina: no momento em que o homem faz a 
conexão com Deus, receberá Seus Pensamentos. Quanto mais o homem mantiver seu onisciente da criação, mais 
próximo estará de ser o portador do Pensamento Divino.  Outra Lei estabelece: sempre que o homem pensar em 
Deus, um fluxo forte de energia passará através dele; ele receberá a Força do Mundo Divino e todas suas 
capacidades se desenvolverão normalmente.  

Toda vez que assim proceder, a Força e Pensamento Divino permanecerão e organizarão seu ser.  É o mesmo 
relacionamento do pico da montanha com o vale. Quando a neve derrete no cimo da montanha, as águas descem 
correndo e todo o vale começa a vicejar e a dar frutos. 

Quando o homem mantém em sua mente pensamentos sagrados acerca do Todo Poderoso terá Luz em sua 
mente e calor em seu coração. É preciso entender isso que é uma sagrada e fundamental Ideia que o fará crescer.  

No momento seus pensamentos estão dispersados.  Parecem elos desconectados. Ainda assim quando 
sobrevém um pensamento em Deus, ele conecta todos os elos e forma uma corrente. A Lei confirma: não permita 
que a corrente se quebre para que o Fluxo Divino de Vida seja interrompido porque Ele jamais deveria ser quebrado.   

Todos agora estão necessitados da força que dá sustento à Vida, aquela força vital que emana de Deus.  
Todos necessitam da energia vital que procede da Alegria de Deus.  

O homem deve conectar-se com Deus; ou seja, com o Potencial Infinito do Cosmos vivo. Só então ele irá 
conseguir a Luz que dá todas as condições favoráveis para o desenvolvimento da mente, coração e vontade. Esse é o 
único caminho em que o homem é capaz de construir sua vida e organizar suas energias. Aquele que se esforça para 
melhorar seu caráter e obter uma consciência iluminada necessita conectar-se com o Mundo Consciente. No 
momento em que o homem se conecta com Deus, seu céu se tornará desanuviado. É o esforço para restaurar a 
Divina ligação. O homem conseguirá grande conhecimento quando for capaz de manter essa amizade. Se vier a faltar 
com essa relação com Deus – com seu Eterno Mestre – não obterá nada. A mente é uma varinha mágica. Use-a para 



 

 

desenhar um círculo místico ao seu redor e assim estará protegido. Como fará isso? Só para pensar em Deus é 
desenhado o círculo místico. Quando a pessoa está ligada com Deus é protegida. Por onde possa estar ficará segura. 
Quando o homem não é voltado para Deus, o perigo estará a espreita em todos os lugares. Quando encontrar um 
urso, Eu direi: “Deus habita nesse urso.” Nesse momento o urso perde o desejo de me causar um mal. Se eu 
encontrar um ladrão – a mesma atitude. Porque haveria de ser diferente? Em sua conexão com o Divino, uma lei 
determina: todo erro será reparado quando a ligação entre a alma humana é Deus for restaurada. Essa é a Lei da 
Irmandade Branca Universal. Essa conexão ainda não foi restaurada. Abra o caminho rumo ao Divino para que entre 
em você afim de que possas ter paz. 

Por não estar presentemente em sintonia com os Irmãos Evoluídos e com o Mundo Sublime, suas energias 
espirituais estão em letargia. A energia que emana dos Mundos Sublimes permanece em sua natureza inferior sem 
manifestar-se. Quando você se sintoniza com Deus, o uso correto dessas contradições é facilmente resolvido. Outra 
lei estabelece: sempre que o homem sintoniza-se com Deus, torna-se reconciliado com Ele. Suas bênçãos serão 
manifestadas então, de tal modo que ele irá reconciliar-se com seus inimigos. O que possa acontecer no mundo, 
mantenha sua sintonia com a Grande Origem da Vida e não temas.  

Qualquer que seja o pensamento que tenhas acerca de Deus ele será retribuído também. No momento em 
que alguém comece a duvidar de Deus, toda doação que concedestes a Ele será perdida.  

Mesmo quando estiver no meio da maior dificuldade, lembre-se que Deus permanece imutável.   

Para sentires a Presença de Deus – por um só momento que seja – todas as suas adversidades irão derreter 
assim como o gelo. Se tiveres fé em Deus, até o “inferno” em que vives será transformado em paraíso. Está é a 
grande Verdade. Durante épocas de sofrimento, o homem deve depender de Deus. Para fazer isso ele deve ser forte. 
Possa seu lar ser devorado pelo fogo ou possa qualquer outra dificuldade acontecer em sua vida – e possa isso ser 
capaz de quebrar sua sintonia como Grande Centro da Criação – então não és uma pessoa da Vida Consciente. 

Se um pensamento não tiver aplicação, sua forma é destruída, mas o pensamento em si permanece como 
uma essência viva e sucumbe – retornando para Deus. Isso torna-se perdido para ti como se houvesses perdido seus 
filhos. Quando o homem interrompe sua sintonia com os pensamentos sagrados, sentimentos e desejos – ele 
interrompe sua comunhão com todos os Seres Conscientes Sensíveis também.  

Os pensamentos sagrados da pessoa são esses meios através dos quais o homem chega a ter contato com o 
Grande Mundo Sensível. Possa o homem destruir seus pensamentos sagrados e sentimentos para com Deus – junto 
com isso – ele irá destruir as partes mais preciosas de si próprio. É somente através desses pensamentos sagrados e 
sublimes que o homem entra em comunhão com Ele. Quando mantêm esses sagrados pensamentos e sentimentos 
com Deus se tornará um cidadão no Reino de Deus. Todos os pensamentos e sentimentos humanos são nascidos do 
sagrado.  

Quando não vive corretamente – isto concerne a Deus. Ele deseja que todo erro seja apagado. Quando 
habitamos em Deus nos tornamos condutores de suas Bênçãos. E Deus deseja que as Bênçãos que vierem Dele 
sejam passadas adiante. Deus deseja que suas Bênçãos sejam manifestadas. Uma coisa é exigida do homem: que 
tenha veneração por Deus. Todas as coisas que venham de Deus são disponíveis para o homem quando está 
sintonizado com Deus. Quando essa conexão faltar, permanecerá um homem comum: nada se obterá dele. Quando 
alguém chegar a conhecer Deus, as condições de sua existência melhorarão. De outro modo – irão piorar. Eu tenho 
testado e verificado isto – e eu passo para você. Quando uma pessoa está conectada com Deus – irá capacita-la a 
compreender a existência material, e a tirar a si próprio do erro e conseguir seu ideal.  

Na verdade, até aquele cujo erro é dos maiores permanece conectado com Deus. Às vezes, acontece que 
não. Em tais casos, Deus afrouxa a ligação e o homem se afasta Dele. Algum tempo depois, essa pessoa irá outra vez 
manifestar o desejo de se aproximar de Deus. Deus então enrolará a linha no carretel e o homem irá aproximar-se 



 

 

Dele. Falo de modo figurado, com certeza;  essa conexão jamais é interrompida. O pensamento sagrado em Deus é 
mais poderoso do que qualquer outro no homem, mas agora esse pensamento parece estar mais fraco do que antes. 
Não é porque seja fraco: ele está esperando seu tempo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                          43. AS QUALIDADES DO AMOR DIVINO 

 

O feriado da Páscoa tornou possível para muitos alunos virem a visitar o Mestre. A primavera chegou; a 
florescência das árvores enchia o ar com uma fragrância Divina. Os primeiros pássaros da primavera haviam 
chegado. A pequena comunidade regurgitava de vida. Podia-se observar discípulos por todo lado, em grupos ou 
sozinhos. Alguns deles trabalhavam, ou liam, e outros ainda conversavam entre si. Todos tinham alguma coisa que 
desejavam partilhar com seu próximo. 

De manhã cedo escalávamos a colina do vilarejo em companhia do Mestre onde participávamos de 
exercícios de ginástica e Paneuritmia. Após isso retornávamos para a residência retemperados e revitalizados.  

Tomávamos  as refeições a sombra de uma nogueira. Estava calor e os raios de sol filtravam-se através do 
verde-jovem dos galhos fazendo-os parecer como se de ouro fossem. As conversas eram animadas. O influxo da vida 
era sentido não somente na natureza, mas também nas almas, mentes e corações de todas as pessoas como se as 
sementes de uma nova vida estivessem brotando. O Mestre dava explanações enquanto guiava-nos liderando o 
maravilhoso fenômeno que ocorria independentemente de nossa participação.   

O Mestre recomendou: 

Leiam a página 100 do volume “A Bênção Eterna”. O homem com uma compreensão comum não consegue 
manifestar o Amor Divino. Somente um Ser-Evoluído chega a habitar nele, ainda que por um instante, possa ele 
manifestar o Amor Divino.  

Eu falei a vocês a respeito do Amor, mas o essencial ainda não. Ainda estou na introdução do Amor. Se eu 
pronunciasse a palavra Amor, como deveria, poderia imaginar o que iria acontecer? Você se tornaria pleno de Luz, e 
adquiriria a forma dos Anjos.  

Tudo no mundo é a manifestação do Amor. Mas o que é o amor, na realidade poucas pessoas sabem. É a 
Realidade alem do mundo físico. É alem de sua vontade, alem de sua mente e seu coração. Há somente pontos de 
contato com Ele. Nas condições existentes o Amor age intermitentemente do nada até que o organismo humano se 
adapte, porque em sua composição atual ele não consegue suportar as fortes vibrações do Amor.  

Não tente explicar o que é o Amor, mas explique suas manifestações. O Amor é a única coisa que o homem 
não consegue definir. Não consegues explicar o pão até que não o tenha comido. Nem a água até que não a tenha 
bebido. Essa é a maior e mais inteligente força no mundo.  Quando Ela penetrar no homem, Ela trará a mais sublime 
e bela das manifestações do Espírito. Ela é compreensível para os Grandes Mestres, aos Grandes Iniciados, aos 
Grandes discípulos, aos Grandes Crentes e então aos Grandes convertidos e finalmente as pessoas comuns. 

Há algo maior do que o conhecimento no mundo: esse é o Amor.  

Se desejares chegar ao propósito intrínseco das coisas e livrar-se dos constrangimentos da vida deves amar a 
Deus. Na realidade, o Amor é o caminho que leva ao verdadeiro Conhecimento. Não vos ocupeis com o 
conhecimento que escraviza as pessoas. Isso está no mundo, e você já o experimentou. O Amor Divino não cria 
contradições na vida. Ele o fará forte e poderoso. Ele o fará resoluto em seus pensamentos.  

O Amor Divino começa com o seguinte: um amigo aproxima-se de você e lê dois parágrafos do que escreveu. 
Coloque-se nessa situação e fique contente como se tivesse você mesmo escrito aquilo. Em vez disso, você ouve: 
Estás descontente e diz para si mesmo “Porque não é o meu?” Alguém recebeu uma herança; fique contente por 
ele. Alguém mais vestiu belas roupas, alegre-se por ele. Deves considerar os pensamentos e sentimentos de seu 
irmão como se fosse seu próprio e deixe então que sejam sagrados para você. 



 

 

Seja complacente com Amor dentro de si próprio. Isso significa pôr Deus no mais alto lugar em sua alma.  

Sua primeira ideia deve ser: amar como Deus ama. Se entrares no Mundo Divino com seu amor humano, não 
conseguirás nada.  

Uma das qualidades do Amor Divino é a seguinte: o homem que tem esse amor não cai em sedução e 
tentação. Nem consegue tentar aquele que em cuja alma o amor habita. 

Aquele que tem Amor Divino é absolutamente invulnerável. Até os animais selvagens conhecem o Amor e 
quando O- encontram em seus caminhos param ao lado.  

Quando o Amor passa de um mundo para outro, Ele cria sofrimento. Aquele que entende essa Lei jamais se 
acovarda.  

Quando o discípulo deseja obter o conhecimento que o Amor traz, ele precisa abandonar sua velha roupa – 
ou seja todo sofrimento desnecessário – e renunciar ao egoísmo.  

O Amor é a primeira condição pela qual o homem determina seu próprio estado.  

Amar significa estar em harmonia com o Mundo Divino do Amor, com o Mundo Angêlico do Amor  e com o 
mundo humano do Amor: ou seja, com as pessoas boas.  

O homem precisa saber como manifestar o Amor Divino. Ele tem milhares de modos de manifestação. O 
homem precisa conhecê-los.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

             44. UMA CARTA DO MESTRE 

 

A flor que desabrocha,  

O fruto que matura, 

A Luz que faz a alma regozijar-se  

E o Espírito que doa toda generosidade  

 Para o coração e a mente 

Todas as bênçãos que emanam de Deus 

Busque-as sempre e cresça com Elas. 

Acima de todas as coisas amai a Deus  

Com todo seu coração 

Com toda sua alma 

Com toda sua vontade, 

Buscai a Deus somente! 

Serve-O e Ele o abençoará. 

Cresça e persista no Amor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

45.  ELE  ESTA  CHEGANDO 

 

O Mestre sempre dava uma nova visão para os problemas que nos preocupavam, até mesmo se ele já 
houvesse tratado do assunto em outra época. Ele abordava isso como um grande músico que interpretasse uma 
simples melodia e a tocasse com uma nova harmonia, descobrindo e até preenchendo um profundo conteúdo, 
entrelaçando-o com outras melodias. Desse modo o Mestre sumarizava e iluminava novas relações e 
correspondências, descortinando um novo mundo, que até aquele momento era totalmente desconhecido para nós. 
O Mestre desenvolvia o tema desde assuntos triviais e mundanos com que as pessoas se preocupavam e voltava o 
pensamento naquilo que era essencial e no qual poderíamos aprender algo novo, e que pudéssemos crescer e 
desenvolver.  O Mestre falou-nos: 

“Nascer de novo – é uma referência  ao Amor que agora está se revelando num novo caminho. No presente, 
o homem está começando a renascer no Amor. Todavia, chegará o tempo quando nós iremos habitar entre aqueles 
que nós amamos e que nos amam.  

Abracem o Amor que já está chegando  ao mundo. Ele fará com que seu coração se regozije. Ele irá leva-lo 
aos seus Amados e Únicos. Você me dirá “Nossos corações estão tremendo.” Eles tremem, mas seus Amados e 
Únicos ainda não chegaram. Só agora Eles estão descendo na terra.  Aquilo que agora pressentem é simplesmente 
um reflexo; e por essa razão, sentem-se desencorajados. 

O Amor está chegando e unirá todos os seres dentro do Único como servos de Deus. Milhares de seres tem 
trabalhado tanto no mundo material como também no mundo sublime, para nos trazer as condições favoráveis para 
que o Grande Único possa chegar em nome do Amor.  O que está chegando agora no mundo é tão magnificente que 
os anjos estão descendo dos Céus a fim de que possam ver o que está chegando e o que está acontecendo na terra. 
Todo o Céu – toda a criação – está interessado nisso. O Grande Dia está chegando ao mundo. A chegada do Grande 
Único está sendo esperada com antecipação por todos bons e Conscientes Seres.  Aqueles cuja consciência 
despertou irão perceber a Grande Causa Divina e serão transformados. Os remanescentes – aqueles cuja consciência 
não despertou – permanecerão adormecidos. Se perderes a Grande Onda do Amor que está chegando agora, terás 
que aguardar milhões de anos, para a próxima. A fim de que esse Grande Amor revele-se a você, terás que passar 
através da Lei do auto-sacrifício  e da renúncia. 

Essa Onda de Amor irá transformar as adversidades num solo fértil em que as flores desabrocharão e as 
frutas amadurecerão. Toda a humanidade será nutrida por elas. 

A humanidade no presente está passando através de uma nova fase de seu desenvolvimento. Uma nova 
forma do Amor está chegando. Nós perguntamos, “Quando Deus irá chegar e revelar Seu Amor a nós?” Esse dia está 
chegando. Para alguns esse Dia já chegou. Você já criou o bicho da seda? Formam-se seus casulos em um só dia? 
Não, alguns se formam mais cedo, outros mais tarde. Para alguns deles, o Dia chegou. 

Através do Amor, todas as contas entre as pessoas serão reconciliadas. Alguém deve a você mil reais – você 
precisa fechar essa conta. Diga a pessoa que lhe deve “Quanto eu lhe atormentei por conta desses mil reais!” Então 
dê a ele mais mil reais adicionais. Quando der os mil reais, peça-lhe perdão por tê-lo atormentado. Faça com que 
aquele que mantém uma queixa contra o outro o perdoe. Esse ensinamento não está dirigido para aqueles que 
estão agarrados a velhas ideias. Sem Amor, o homem não consegue abandonar os velhos caminhos. 

 “Vamos todos nós repetirmos o seguinte mantra: 

Na ausência do Amor – em direção ao Amor; 



 

 

Da mortalidade – em direção a Vida eterna; 

Do mal – em direção ao Bem; 

Da dúvida – em direção a Fé. 

Nisto se fundamenta o sentido da Vida.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

46. A SEGUNDA LEI 

 

Os sermões e palestras do Mestre são dedicados às três grandes Leis da Grande Irmandade Branca: 

1. Amar a Deus 
2. Amar ao Próximo 
3. Buscar a perfeição 

O Mestre falou-nos, “A nação que respeita essas palavras sagradas tem um futuro; se perdê-las não haverá futuro. 
Essas são as Leis fundamentais da Vida. O Mestre nos tem dado um vasto conhecimento do que diz respeito a isso. 
Nas conversações seguintes, Ele fez explanação em relação à segunda Lei – amar ao Próximo. Qualquer que seja o 
relacionamento do homem com Deus – tal será o seu relacionamento com todas as pessoas. Uma vez abalada sua 
crença em Deus, haverá possibilidade de tornar-se hesitante a respeito de seu próximo e a si próprio também. Não é 
possível ter um relacionamento qualquer que seja se não tiveres conexão com Deus. 

O Amor a Deus é o fluxo venoso no qual o sangue impuro vai ao coração e pulmões para ser purificado, e 
tornar-se arterial. O fluxo venoso e arterial do sangue não existe somente no corpo, mas nos pensamentos e 
emoções humanas também. Por exemplo, o ódio e os ciúmes são o sangue venoso no homem, ao passo que amor e 
alegria – o arterial.  

Quando se tem Amor a Deus, Ele transforma o fluxo de forças negativas e positivas, e o sangue impuro 
torna-se puro. Após isso, ele flui como sangue arterial através do todo o corpo e nutri as células. Estou falando 
simbolicamente. Esse é o Amor ao Próximo. Isso significa que quando chegares a amar Deus, você entra em seu 
coração e torna-se purificado. Então purificado, você sai e oportunamente transporta o sangue: ou seja, as bênçãos 
para seu próximo. 

O amor ao próximo está incluído no amor a Deus, mas não vice versa. Muitos têm amor pelos outros, mas 
tornam-se facilmente desapontados por esse amor. Por quê? Um elemento essencial está faltando. Ou seja, quando 
as pessoas amam a seus próximos elas precisam amar o Divino dentro deles. Aquele que tenha amado seu próximo 
não contribuiu nada. Imagine que você se apaixone pelo dedo de Deus. Se você quisesse ver Deus, não deveria 
apaixonar-se com Seu dedo somente. Quando o povo percebe-se como seres que Deus habita neles, eles terão um 
relacionamento correto. Para chegar a conhecer meu próximo – isso significa que eu sei que o mesmo Deus que eu 
amo habita no meu próximo.  

Quando encontrar alguém diga, “Senhor, eu Lhe agradeço por Ter-lhe encontrado nesse homem.” Todo 
homem que encontrares é uma transferência porque estará amando o Divino dentro dele. Todo aquele que é 
Criação de Deus merece ser amado.  

A Lei de Deus trabalha do seguinte modo: atua sobre os outros como você atua sobre você mesmo. E ainda 
que o atuar perfeito é relacionado com os outros do mesmo modo que Deus relaciona-se com você. Ou seja, tenha-
os em sua mente como Deus os tem em Sua Mente. O último dos seres ocupa um lugar elevado na Mente de Deus. 
Portanto meu relacionamento com outros deve ser tão bom quanto o relacionamento de Deus com eles. Nós não 
podemos ser como Ele, mas vamos seguir o Seu Caminho.  

O seu amor pelo próximo cria condições para que o fruto no jardim de sua alma e na alma daquele a quem 
você ama, desabroche e amadureça.  

Quando temos amor a Deus, nós estamos recebendo. Deus então ajuda-nos; os Seres Supremos estão nos 
auxiliando. Quando nós amamos o nosso próximo, estamos dando. 



 

 

 

 

47. LEIS DA VIDA MATERIAL E DA VIDA ESPIRITUAL 

 

Um irmão perguntou, “Mestre o que podes contar-nos a respeito dessa grande atividade na outra vida?”  

O Mestre relatou: 

“A pessoa irá tornar-se esgotada e exausta se ela usar muito de sua energia na outra vida. A era 
contemporânea é muito ativa exteriormente. Aqui o tempo é dinheiro. O homem deve ocupar seu tempo desse 
modo no qual um terço é posto de lado para atividades da vida terrena, e o restante – para satisfazer as 
necessidades da mente, do coração e da alma.” 

Como poderemos ficar livres dos estados negativos por nós próprios?  

A terceira Lei Hermética estabelece: Tudo no cosmos tem sua vibração própria. Necessitamos entender que 
bons sublimes pensamentos têm uma vibração maior do que os baixos e negativos. Essa é uma lei que podes fazer 
uso dela. Por exemplo:  se você se encontrar num estado negativo, aumentaria suas vibrações e o eliminaria, porque 
as vibrações mais fortes dos pensamentos sublimes iriam prevalecer e iriam eliminar o estado negativo.  

Se alguém desejasse ser virtuoso, deveria conectar-se com aqueles que são virtuosos. A fim de que alguém 
possa tornar-se um homem de ciência, deve conectar-se com pessoas eruditas. Essa é a lei. Alguém que acredite que 
isso pode ser conseguido por outro caminho qualquer está iludido. Se encontrasse um pastor que pudesse conviver 
com intelectuais, se tornaria um deles. Contrariamente, se encontrasse um sábio que pudesse habitar – no correr de 
muitos anos – no meio de criminosos, nada lhe aconteceria. 

Como pode alguém aprender do passado?  

Tudo no mundo físico é gravado. Se um ser do Mundo Invisível desejasse aprender algo do mundo físico, de 
uma determinada época, ele veria imagens gravadas virtualmente. No futuro, o homem será capaz de estudar o 
passado desta maneira.  

É possível aumentar a capacidade de uma mente? 

Para isso ocorrer é necessário um trabalho árduo. O homem necessita subjugar sua natureza inferior para 
que possa ser capaz de receber da Natureza vibrações delicadas e refinadas.  

Quando o átomo passa através do corpo humano ele sofre alguma alteração?  

O átomo de hidrogênio que passou através de um animal ou ser humano difere daquele que não é? 

Qual é a relação do mundo invisível com o mundo material? 

Há uma Lei que relata a descida dos mundos simbolicamente, o mundo astral é só água, então é chamado o 
mundo aquático. O mundo astral será trazido para baixo e se tornara como água evaporada.  

Porque a mente se torna fraca?  



 

 

Esse é o resultado do acúmulo das velhas ideias na mente. Por exemplo, o povo está super-preocupado, de 
como cuidará de suas vidas. Essas são velhas ideias que vieram de seus ancestrais. Quando o equilíbrio entre 
pensamento e emoção é interrompido, enfraquecerá a mente.  

Quando alguém busca expressar-se, não se detém nisso. Ao contrário, sua tensão é dirigida para algo mais. 
Para aquilo que é sublime.   

Se te preocupares com isso aquelas forças que estão buscando expressão passariam a sua frente. Faça a 
seguinte experiência: se tentasse impedir o ciúme de alguém tentando converte-lo, o ciúme irá encontrar expressão 
em você. 

Porque os Caucasianos estão desassossegados nos dias de hoje? 

Por causa das transgressões que cometeram. O homem torna-se ansioso quando não vive de modo correto.  

Como as ações do homem podem afetar toda a humanidade? 

A Lei determina: aquilo que ocorre com o maior, irá ocorrer com o menor também. E vice versa. Por 
exemplo, quando deres a uma pessoa um real, outra pessoa daria a alguém mais dez reais, a terceira por sua vez 
daria cem reais a alguém mais, a quarta – um milhão e assim por diante. Tudo que você faz tem efeito no mundo 
inteiro. Aquilo que tivemos feito com as fontes, irá afetar os acontecimentos do mundo. Aquilo que fizeres, milhares 
de pessoas também farão. Quando você gira uma chave como pode estar certo que milhares não irão o seguir e se 
milhares giram sua chave, milhões irão segui-los?  

Os seres humanos são como vasos interconectados: portanto sempre que alguém trabalhe para melhorar-se, 
estará trabalhando para que outros também melhorem. Essa Lei tem outra aplicação o que quer que alguém faça em 
sua existência mundana afetará sua vida intima também. Por exemplo, quando trabalhamos para limpar uma fonte 
ou um caminho no campo – isso irá produzir um efeito correspondente sobre o estado de nossos pensamentos e 
emoções. De acordo com essa Lei, o homem tem culpa perante a humanidade por todas as suas ações. A severidade 
de sua transgressão é insignificante. A menor transgressão pode resultar em terríveis consequências porque o 
homem está interconectado com uma multidão de pessoas. Quando você transgride, provoca a transgressão de 
outros também. Você é a primeira fagulha dentro de uma caixa de fósforos; e quando você acende o primeiro, os 
restantes irão começar a queimar também. 

É possível a uma pessoa deixar sua influencia sobre o lugar de qual se afastou?  

Há épocas quando você passa através de um lugar e sente-se elevado. Isso é porque uma pessoa que tinha 
permanecido em estado de altivez havia partido dali. Se passares através de outro lugar e agora sente tristeza: e 
alguém em estado pesaroso passou por ali. Existem certos lugares onde crimes foram cometidos. Esses deixam para 
trás uma influencia duradora que é sentida por muitos anos alem.  

Todo objeto que passou por suas mãos deve ter recebido certa influencia sua: sua natureza ficou impressa 
nele. Uma pessoa que fosse receptiva tocasse nesse objeto, seria capaz de descrever – com imaginação – sua 
natureza e sua experiência também. Você leva uma vida virtuosa. Poderia um objeto que tivesse usado passar pelas 
mãos de outro? O impulso despertará nele – seja ele forte ou fraco – induzindo-o a viver como você vive. 

A consequência da lei acima tem a seguinte regra: jamais despeje a água em que lavou as mãos e o rosto em 
lugar impuro. Se você viver por essa regra ira experimentar um suave melhoramento em sua existência.   

 

                                            



 

 

 

48. AS DÁDIVAS DO AMOR 

 

Existem dias quando a Natureza está em ascendência, e que nos traz um sentimento de revitalização e 
inspiração. 

Esta manhã nós todos fomos com o Mestre até um prado, acima dos bosques. No horizonte os picos nevados 
das montanhas de Ríla estavam visíveis. Os arbustos à nossa volta estavam abrindo as folhas, e abaixo de nós 
campos que tinham sido semeados estavam reverdecendo. A primavera estava na plenitude de sua gloria. 

Foi aqui, no meio das rochas que acampamos. Acendemos o fogo e colocamos sobre ele nosso companheiro, 
o bule de chá. O Mestre sentou-se próximo a grande pedra arredondada e abriu seu barômetro de campanha para 
medir a altitude – estávamos a 1800 metros. Não tardou e as irmãs começaram a servir chá e teve inicio nossa 
refeição matinal.  Naquele momento o silencio era radiante. O mundo da montanha falou-nos com uma apagada 
voz, sua bela linguagem. A conversação iniciava-se gradualmente. O Mestre falou: 

“Vocês estão famintos. Vocês desejam satisfazer a vossa fome. Vocês estão sedentos. Vocês desejam aplacar 
a vossa sede. O Amor é a mesma coisa. Quando ele vier apresentar-se ao vosso coração, ele irá despertar em vocês 
no íntimo, o desejo de trabalhar. 

O que representa o Amor? É a porta através da qual o homem chega a Deus. 

O ódio também é uma porta, mas através dele o homem se afasta da presença de Deus. 

Se você não conseguir chegar à Presença de Deus neste mundo, será impossível fazê-lo no outro mundo. 
Somente o Amor poderá revelar a você o que é realmente sublime e nobre. 

É suficiente para alguém tomar uma simples partícula de um minuto do Amor para ele sentir uma elevação 
em seu espírito. No Amor, há luz, alegria, expansão, vida, condições favoráveis para o crescimento, e chance para 
partilhar de todas as bênçãos.  

O Amor partilha até a menor das migalhas. 

Onde não existe Amor – existe sofrimento e morte. 

Se você tiver amor pela Imortalidade você se tornará Imortal. 

Quando você ama, você ganha algo. 

O Amor traz consolação. Se você busca consolação aplique o Amor. 

Quando o Amor chega a um pobre homem ele se torna próspero. No Amor você se expande e se desenvolve. 
Sem Amor, você diminui e decai. No Amor ninguém se deprime. Aquele que ama ascende. 

Todos os seres serão elevados através destas três coisas: Amor, Sabedoria e Verdade. Nisto não há exceção. 
Através de toda história da Criação, não existe homem algum que tenha se elevado por si próprio, por algum outro 
caminho. 

O que é Amor? Aquilo que sempre tem bom êxito. 

O que é ódio? Aquilo que sempre falha. 



 

 

Se alguém me ama, ele se beneficia. Se eu amo alguém, eu me beneficio. 

O que acontece que eu não consigo alcançar meus desejos? Porque você não chegou a conhecer o Amor em 
toda sua plenitude. Quando alguém tem Amor, tudo o mais será obtido facilmente. Saúde é devida ao Amor. 

A falta de Amor jamais contribui para alguma coisa. É a força do Amor, subtraída a Ele e usada numa direção 
diferente. Essa falta de Amor tornar-se-á impotente, exausta e necessitará descansar. A necessidade de descanso 
indica que nós precisamos chegar até o Amor para obter energia Dele.  

Quando é Amor fala a você, você tem tudo. Não há maior sofrimento do que aquele, quando o Amor cessa 
de falar contigo. Quando o Amor não fala para nós - a razão para isso é a nossa falta de entendimento. 

Quando o Amor chega, tudo está ao alcance. Quando o Amor vai embora tudo está perdido. Quando o sol 
nasce tudo é claro. Quando o sol se põe tudo escurece.  

Na presença do Amor, você deve fazer uso dos menores presentes de Amor. Nunca peça grandes presentes.  

Amar é uma das coisas mais difíceis, mas também a mais fácil. Não há nada mais fácil e ao mesmo tempo  
mais difícil do que isso. Alguém diz que é fácil aplicar o Amor. Para aquele que tem conhecimento é fácil. Mas para 
aquele que não tem conhecimento é difícil. 

O homem que ama tem tudo em abundancia. É uma força maravilhosa. Tão logo o homem encontra o Amor 
Divino,  ele se conecta com a abundancia e partilha ela com seu próximo. 

No amor humano, tudo perece. 

A única coisa que dá de si próprio é o Amor. Tudo o que temos é devido ao Amor. Tudo que está sempre 
dando, sempre fluindo, e nunca cessa – é o Amor. O Amor diz “Eu levo embora tudo e eu dou tudo.” Para você vir a 
entender o Amor, você precisa dar-se. 

No manifestado, realizado e revelado Amor de Deus, o Amor brota, a Justiça cresce, a Verdade floresce e a 
Sabedoria dá frutos. 

A Sabedoria e a Verdade não podem ser entendidas sem o Amor, o Amor é o que dá impulso para o 
Pensamento. 

O Amor não presta atenção para as formas externas somente. Quanto mais você prestar atenção para as 
formas externas, você permanecerá no mundo físico. Quando você começar a dar atenção para o conteúdo você 
estará no mundo espiritual. E quando você prestar atenção para o significado, você estará no Mundo Divino. 

Você só pode reconhecer alguém se você ama-lo. Somente aquele que ama pode ver. Aquele que não ama 
vê como se fosse através da neblina. Ele não vê, e ele não compreende. 

Quando você for Amar, desistirá de todas as coisas que conhece. Você não irá se preocupar com seus 
problemas; você não irá falar com seu Amor sobre nada. Ele não deseja que você fale ao teu Amor a respeito do 
passado. Nem o Amor deseja saber a respeito do futuro. 

Todas as portas abertas falam a respeito do entendimento do Amor. Todas as portas fechadas falam a 
respeito do desentendimento do Amor. Isso é dito a respeito de alguém; ‘Seu coração é fechado. ’ Não tente bater 
em corações fechados. Alguém deseja ser rico, famoso e poderoso. Estes são os corações fechados. Estas coisas não 
tem nada haver com o Amor. Alguém pensa que se ele se vestir bem ou se tem muito conhecimento, será amado. O 
conhecimento é somente um servo do Amor. Em nenhum caso ele o levará para o Amor, ele é justamente um 
veículo do Amor. 



 

 

Você ama alguém. Ele é somente uma palavra da linguagem do Amor. Todas as pessoas têm palavras a 
respeito do Amor. E ainda porque aqui na terra não são boas, deixam de falar a palavra Amor. Como resultado as 
contradições aparecem. 

O Amor é o mais livre ato do Divino. Quando alguém falar acerca do Amor Divino, é preciso coragem. 

Qual é o significado do Amor. É ensinar o homem a viver corretamente. 

Os dias especiais do Amor existem acerca do qual somente nós (os seres evoluídos sabem). 

Ame – sem ser levado embora por ele. Eu desejaria ser capaz de conduzir até você o estado daquela alma 
que está plena de Amor e que vive com fé em Deus. Que belas roupas tal ser está usando. Não há nada mais belo do 
que encontrar um homem em cujo coração o Amor de Deus habita. Este é o sentido de encontrar uma pedra 
preciosa ou uma fonte. Essa é a imagem que você necessita ter a respeito do Amor. 

Se você estiver em um deserto com o Amor Divino, ele o transformará em um jardim. O Amor é o mais 
poderoso, mas também é uma Força. Nem uma simples força externa poderá se opor a Ele. 

Os Anjos se dobram perante Ele. Quando Ele fala através do homem ele se torna forte e poderoso. Poderoso 
é alguém que tem Amor. Você não poderá conseguir nada se o Amor não trabalhar através de você. Sem o Amor não 
há força, nem saúde, nem vida. Eu estou preocupado de quanto tempo um homem irá permanecer comigo – 
dependerá da força de seu amor. Quando ele ama vive mais. 

O Amor é primavera;  A falta de Amor pode ser comparada ao pôr do sol; e o Amor  – o sol nascente. O Amor 
é o Fogo que homem nenhum poderá extinguir. Quando você for aceso pelo Fogo do Amor você irá queimar para a 
Eternidade. Todos os laços desaparecem.  

Somente haverá um que não desaparecerá – O laço do Amor. Onde houver Amor, tudo irá ocorrer. Onde não 
--  tudo será destruído. O homem precisa habitar no Amor, do mesmo modo que ele habita na luz e no ar. 

O homem do Amor não pode ser tentado, nem ele é uma tentação para os outros. Quando o fraco obstrui o 
caminho do Amor o Amor vai até lá para impedi-lo. Para todos aqueles que não  conhecem o Amor, Deus tem 
métodos especiais. Ele irá ensina-los. 

Se a árvore vier amá-lo, irá dar frutos mais doces. Quando você for até uma fonte, e se ela o amar, começará 
borbulhar e a água sairá com mais força. E se ela não o amar, a força da água irá diminuir.  Se a mão de alguém vier 
ama-lo, é a mão que está amando? Por traz da fonte há um ser inteligente que o ama. 

O mundo sofre por causa do pouco amor, e será bem-aventurado porque ele é abundante. 

O sentido da vida está na luta eterna em busca do Amor.“        

                         

 

 

 

 

 



 

 

49. A VOZ TRANQUILA E SUAVE 

 

Nas tardes quentes e calmas nos reuníamos em volta de nosso caro e amado Mestre sob as grandes árvores do 
jardim. Cantávamos e conversávamos, jamais esqueceremos aquelas tardes. O dia chegava ao fim; as cores vivas 
esmaeciam e as formas desapareciam enquanto que outra realidade surgia para nossa contemplação. 

O Mestre principiou a falar: 

Do interior do Invisível ou da profundeza da Criação, Deus secretamente trabalha nos corações dos seres 
humanos. Ele trabalha todas as células e repara todo gemido e lamento no mundo. Um dia ele irá por tudo em 
ordem. Ele diz “Não temas, aguarde, seja paciente; logo a dor ira cessar.” Você está faminto, ele lhe diz: “Logo terás 
pão.” 

Não há situação mais bela do que sentir a presença de Deus no interior de sua alma. Estás doente, dentro 
em pouco, Deus lhe dirá, “Não se assuste, logo estarás curado, e verdadeiramente se sentirá melhor.” Seus afazeres 
estão em desordem. Deus lhe dirá “Não se preocupe. As coisas melhorarão.” E elas realmente melhoram. Nos piores 
dias de sua vida, Ele lhe dirá: ”Não se preocupe. Tudo vai dar certo.” 

A água tirada da fonte hoje é mais importante do que a água tirada no passado. Importante é a Palavra que 
Deus nos fala. No passado, a mãe falava ao filho de um modo. No momento em que ele cresce, ela lhe fala 
diferentemente. Ainda assim não há contradição no falar da mãe com a criança ainda pequena e com ela crescida.  

Quem é Ele que nos impulsiona para o sublime e nobre? Deus – o Divino em nosso intimo. Essa Voz tranquila 
e suave que nos fala é Deus. Ele fala com todos. Alguns não querem admitir. Essa voz tranquila e suave sussurra. Dê 
passagem, ouça! Aquilo que você fez não foi correto. Você está alegre, contente, sua alegria – isso é Deus falando. 
Desculpa mas aquilo que cometeu é um erro: não agistes corretamente.  

Deus fala a todos. Todos ouvem a voz de Deus falando-lhes. Quando Deus se dirige ao homem, ele diz 
apenas uma palavra que seja – ela valerá muito mais do que qualquer coisa que jamais tenha ouvido. Somente Deus 
educa o homem. Eu desejaria que Deus dissesse ao homem uma palavra todos os dias. É importante estar atento no 
momento quando Deus lhe falar. Ele lhe dirá uma só palavra. Se não entendê-la, perderá tido. Quando Deus nos fala 
a maioria está dormindo. Quando os anjos se dirigem a nos a maioria ainda está dormindo.  

O sofrimento desenvolve a audição no homem para que ele possa perceber a mais suave vibração da voz de 
Deus. Ele veio a terra para aprender a arte de como ouvir a voz de Deus. Somente então começará a vida para ele.       

Ouçam aquela voz tranquila que fala aos vossos corações. Essa é a voz de Deus. Na terra, não há um ser 
humano a quem essa voz não falou. 

Se você adotar o amor, os anjos começarão a visitá-lo todo dia e lhe trarão uma carta de amor mandada pelo 
seu grande Pai. 

Quando o Grande e Único começar a falar ao homem, uma luz aparecerá em sua mente e ampliará em seu 
coração e ele chegará a amar a todas as pessoas, coisas, flores, árvores e pássaros. Para ele tudo será belo. 

Ouçam o que Deus dirá agora. Estejam contentes pelo que Deus falou no passado. Nós pensamos  
erroneamente quando achamos que Deus manifestou-se no passado e não no presente. Isso não é verdade, Deus 
nos fala hoje também; mas quando cometes um erro. Não consegues ouvir claramente a voz de Deus e começas a 
duvidar e hesitar. Deus manifesta-se a todos os seres sempre. Tudo que o homem faz – seus pensamentos, emoções 



 

 

e ações – reflete-se na Consciência Divina e então Deus fala ao homem. Isso significa que a Divina Consciência 
reflete-se no ser humano também.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

50. O AMOR OCULTO 

 

Alguém havia deixado uma maçã grande e bela sobre a mesa do Mestre. Ele olhou a fruta, sorriu e disse: 

  Um Anjo chega, traz um presente para você ou ajuda-o e parte. Sem que se saiba seu nome. Você também 
deveria agir do mesmo modo. 

O amor não tem muito tempo para explicar a você quem Ele é ou dizer seu nome. Ele é muito ocupado e por essa 
razão deixa seus presentes e parte.  

  Ame sem deixar a pessoa saber a respeito, e isso será benéfico para você também. Aquele que dá amor não 
precisa falar a respeito: e aquele que recebe também. Se alguém ama – deveria ser em segredo: Ninguém mais 
deveria saber sobre isso. 

 Às vezes você tem o desejo de explicar para alguém como o Amor revelou-Se em você. Não faça isso. O Amor não 
quer que você participe com outros, aquilo que ele revelou em você. Se houver necessidade Ele próprio irá dizê-lo.  

 A fraqueza de Jacó não foi o seu amor por José, mas o fato dele ter revelado o amor por ele na presença dos 
irmãos de José. Eles não necessitam saber a respeito disso. Esse foi seu erro. 

 O Amor elevado é desinteressado. Você pode amar alguém sem que ele saiba. De outro modo o amor perde essa 
qualidade de desinteresse. Nisso fica a diferença entre o Amor Divino e o amor humano. É difícil observar a Lei do 
Amor Oculto. Isso é alcançado somente pelos Seres Evoluídos. Aqueles que conseguem manter essa lei são uma 
minoria. Quando amares, fique contente porque estarás cumprindo a Vontade de Deus.  A Lei é a seguinte: se 
confessares que ama irá perder seu amor. Perderá seu tesouro. O amor oculta-se. Ele não permitirá a Si Próprio ser 
violado. Quando amares não fale a ninguém sobre ele. Tão logo falares a alguém que estás amando, imediatamente 
ocorrerá um conflito.  

Guarde a seguinte regra: não podes ser feliz enquanto não amares com o Amor Oculto. Eu não quero que acredites 
nisso. Se desejar, faça essa experiência por um ano: ame sem que ninguém saiba, e irá verificar a verdade. Seja a 
fonte, em que a água flui abundantemente dela e sacia a sede das almas humanas sem que ninguém saiba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

51. CONDIÇÕES PARA OBTER O CONHECIMENTO VERDADEIRO 

 

Durante uma conversa o Mestre manifestou-se: 

 “Conhecimento e liberdade são dados de acordo com o grau de Amor. Somente aquele que obtiver 
Amor em Sua Plenitude pode ter Conhecimento Verdadeiro. Quando conectares com o Amor, irás receber a Luz 
Divina. Quando o Amor visita-lo irá obter verdadeira Ciência.  A mente deve olhar através dos olhos do Amor. “ 

 “Não engane a si próprio pensando que podes ser forte sem Amor. Alguém diz “Até sem Amor, eu posso 
alcançar meus desejos.” Não obterás nada. Busque através da história por apenas um grande reformador ou grande 
Mestre que tenha alcançado seu objetivo sem Amor. Ele poderia ter tido sucesso temporariamente, mas tudo isso 
será destruído, e não restará traço dele. Poder manifestado sem Amor está condenado a ruína. 

Se amares, sua fé o tornará mais forte. Se amares, poderás se tornar um poeta, um artista, um músico, um 
cientista, qualquer coisa que desejares. As condições para o crescimento e desenvolvimento estão ocultas no Amor. 
Os dons não revelados conferidos ao homem só podem florescer no Amor. Ele dá visibilidade. Para ser capaz de ver 
dentro do mundo espiritual, o homem deve estar pleno de Amor. 

Se demonstrares um pequeno amor que seja, o primeiro sinal que lhe será mostrado é que você tem As 
Bênçãos de Deus e que algo grande lhe será revelado. Se o homem pudesse expressar o  menor Amor Divino, por um 
momento, uma cortina seria levantada na frente de sua vista e Os Seres Sublimes que vivem no Reino do Amor 
tornariam-se visíveis a ele. Eles lhes sorririam e diriam, “Siga nesse Caminho! Esse é o Caminho em que nós 
trilhamos.” Após aquilo, a cortina cairia novamente. Você pode ficar desencorajado se todos os dias uma cortina 
levantar-se a sua frente e você ver tudo aquilo que dá Vida e sentido para todas as coisas.   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

52. POESIA DIVINA 

 

Estávamos reunidos em volta de nosso amado Mestre. Alguns dos irmãos e irmãs liam obras dos poetas 
búlgaros e estrangeiros. A discussão a respeito de poesia começou. O Mestre respondeu: 

A arte deve ter dois elementos relacionados. Primeiramente, é necessário que a arte ofereça um modelo – 
um ideal – a que o homem possa aspirar. A arte deve representar aquilo que é sublime na Vida e que pode despertar 
no homem a aspiração para chegar ao conhecimento de Deus. Em segundo lugar, um sublime Ideal deve se encarnar 
na representação, de tal modo, que esse Eterno e Divino Ideal irá emergir com a consciência daquele que 
contemplar nessa representação e tornar-se animado com ela. Desse modo, a arte será capaz de conectar o homem 
com o Divino e com os eternos Ideais. 

A Poesia deve ser tão sublime para que o homem que está desencorajado irá – após ler essa poesia – 
esquecer-se de seu sofrimento e obter um novo discernimento. 

O poeta ou escritor deve coordenar sua energia com aquela da Natureza Consciente a fim de que possa 
escrever bem.  Somente a Natureza Consciente é capaz de inspirar o homem em direção ao grandioso e sublime na 
Vida. 

O Poeta cuja testa é ampla na parte superior tem imaginação, essa amplitude da fronte irá faltar naquele 
que escreve poesia medíocre.  

A Poesia irá identificar o nível da consciência e da cultura da época em que foi escrita.  

Para mim, o poeta ou escritor é aquele que – embora possa ter escrito uma só palavra –a tenha escrito da 
essência de seu coração. Essa simples palavra dá voz a essência de sua alma.  

Aquilo que se escreve a respeito deveria primeiro ser experimentado. 

Todo poeta, músico e artista é a manifestação coletiva de muitas almas. Para que um  poeta possa 
manifestar sua grandeza, milhares de almas de gênios devem se reunir para se manifestar  através deles. Toda vez 
que uma pessoa escreve, muitos Seres Desenvolvidos chegam para assisti-lo. Eles se rejubilam sobre cada palavra 
que sai de sua pena. Algumas vezes quando um poeta está escrevendo, Seres dos Mundos elevados chegam e ditam 
para ele. A pena de cada poeta que escreve errado e enganosamente, as frases serão secadas. Todavia, a pena de 
todo poeta que escreve versos sagrados serão abençoados. Considere um poeta que escreveu alguma coisa. Se 
aquilo que escreveu frutificar, ele será reconhecido não só naquele momento, mas por muitos anos a frente 
também. Se aquilo que escreveu é infrutífero e causar mal – ele irá sofrer. 

Todo poeta sabe – até certo grau – quando seu trabalho será lido. Se for poeta, sentirás alegria. A razão 
disso é que você escreveu algo bom e quando é lido sente-se satisfeito. Há outras épocas, todavia que o poeta haja 
escrito algo que é medíocre e quando é lido, ele experimenta tristeza. 

Somente aquele que enquanto tranquilo no Céu aspirava se tornar um Poeta será poeta na terra. Todo 
indivíduo é destinado a se tornar poeta até certo ponto, e de primeira classe até. Sob outras condições também, 
existe lá na Eternidade, que capacita o homem a manifestar-se por si próprio. Lá existe uma Lei para isso. Você deve 
aguardar sua vez: não deve ficar ansioso. Deus escolheu a época para todo ser poder se manifestar. Deve-se 
aguardar o momento um mil – ou até um milhão - anos. Seu dia chegará quando será dito “Apareça e se manifeste.” 
Todo o Cosmos se manifestará através de você. Estás preparado para esse momento? Cada e todos iguais a você 
devem preparar-se para esse grande dia. 



 

 

Tolstoy era um homem de gênio: ele possuía uma visão interior. Em seu trabalho “Guerra e Paz”, ele explica 
que não foi o indivíduo Napoleão que fez história, mas que existiram outros fatores da Natureza Consciente que 
estavam trabalhando através dele. 

  Na época em que nossos poetas búlgaros estavam fazendo seus trabalhos, o céu era escuro e haviam até 
trovoadas; o que se pode dizer, as condições em que trabalhavam eram desfavoráveis. Por essa razão, eles não 
escreveram trabalhos sacros.  

Na Índia, Tagore tinha um meio-ambiente  sagrado, isso fez possível para ele escrever tais obras primas.O pai 
de Tagore ficava ao seu lado um certo tempo todos os dias para meditação e contemplação. Tagore levantava-se da 
cama antes do amanhecer a cada dia para passar o tempo em meditação. Obras-primas tais como “Gitanjali”, “O 
Jardineiro” e outras.  No futuro, os grandes poetas irão nascer na Bulgária. Tudo aquilo que foi escrito no passado é 
um mero prelúdio.  

A Poesia e a música são elementos fundamentais da Vida. A Música representa o lado externo, e a poesia – o 
lado interno da Vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

53. RECEBER E DAR 

 

Durante um passeio matinal o Mestre disse: 

“Duas leis humanas existem e que os seres devem vivenciar: receber e dar. O homem recebe e devolve. Uma 
troca que sempre ocorre na natureza: o homem necessita receber e restituir. O homem deseja possuir coisas. É 
possível a uma pessoa possuir o ar? Ela só consegue inalar e exalar o ar. De modo similar, assim como você inalou e 
exalou o ar, você necessita devolver após ter recebido. Se a pessoa não exalar, ela não será capaz de receber ar 
fresco novamente. 

O sofrimento ocorre quando alguém começa a receber mais do que dá. As arvores frutíferas dão tudo o que 
produzem para as pessoas. O homem precisa aprender com elas, a ser generoso. Seja generoso: doe-se! 

Nós devemos nos espelhar num carteiro. Ele é obrigado a entregar quantas cartas forem necessárias. Se ele 
não as entregar prontamente será responsabilizado. Nós somos somente “carteiros” porque todas as coisas no 
Universo – luz, ar, água, agasalhos – tudo vem de Deus. 

Atenha-se aquelas Benções Divinas que surgiram em seu caminho e as redistribua! 

Fique somente com o estritamente necessário. Renuncie ao resto: divida-o com os outros. 

A concordância com a Lei existe na natureza. Alguém poderá chegar-se a mim quando eu tiver de posse de 
uma maçã e eu direi para mim mesmo – ‘ou eu como, ou ele pode comê-la. ’ E então resolvo dar a maçã a ele. Um 
pouco mais tarde, eu encontro em meu caminho um homem que me dá duas maçãs. A Concordância com as Leis da 
Natureza consiste nisso: que aquilo que eu penso, sinto ou faço para os outros, ocorrerá para mim também. De 
acordo com essa Lei, você irá receber tanto quanto você tenha dado.” 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                  54. TRIBULAÇÕES NO AMOR 

 

Em cada conversação, em cada palestra, o Mestre fazia-nos uma introspecção sobre os muitos aspectos do 
Amor. Ele desvendava diante de nossos olhos um belo e infinitamente variado mundo, de algum modo familiar e 
íntimo.  Certa vez quando estávamos reunidos a sua volta, ele pronunciou-se: 

“O amor humano é continuamente tentado a compreender a suspirar pelo amor que possui. O homem 
assume seu Amor, mas ele não é do tipo que irá melhorar sua existência. Que tipo de amor é esse? O tipo comum do 
amor humano. Ele passará através de muitos sofrimentos para testar que tipo de amor é o dele. Deus lhe testa, ele 
pode sondar seu amor. De certa maneira Ele sonda tua mente também. 

O amor suplanta todo sofrimento, ao passo que a mente sobrepõe-se a todas as contradições. Quando o 
amor dos homens modernos é posto a prova, alguns passam, mas outros não.  

Aquele cujo Amor, Sabedoria e Verdade não podem ser tirados, eu considero herói.  

Se uma pessoa arrepende-se de ter amado, seu amor não era genuíno.  O amor que não suporta todos os 
sofrimentos não é verdadeiro: é somente um capricho, um sentimento, uma emoção passageira.  

Aquele que nega o Amor - deixa-se aberto para que haja adversidades. Sua existência se tornará plena de 
tristeza e dor.  Estás pesaroso por ter recusado a um sentimento de Amor. Dizes: “Eu amo”. Seu amor deve ser 
experimentado. Quando a menor coisa é capaz de ofende-lo – isso indica que seu amor não é autentico.  

Todas as experiências que uma pessoa suporta são sofrimentos.  

Quando perderes sua estabilidade moral, seu amor irá desaparecer também.  

Há uma velha lenda que narra sobre um Profeta que havia trazido um novo ensinamento para a Pérsia. 
Muitos acreditaram em seu ensinamento. Uma vez então lhes falou:  “Deus deu-me o Mandamento de que devem 
sacrificar a vida por Ele.” Somente um jovem casal que amavam-se um ao outro, disseram: ”Nós estamos prontos 
para o sacrifício.” Na tenda do Profeta havia uma rã. Quando o casal entrou na tenda, o Profeta trucidou a rã e seu 
sangue expandiu-se em frente à tenda. Por causa disso, todos os outros fugiram, mas o jovem casal passou no teste.  
O amor muitas vezes é testado de um modo similar. Esse teste foi dado pelo Profeta para que ele pudesse saber 
quem possuía a fé genuína.”  

 

 

 

 

 

   

 



 

 

                 55. A JUSTIÇA DIVINA 

 

O trabalho sobre nosso “Wellspring Of Good” estava correndo bem. O próprio Mestre supervisionou sua 
elaboração. Quando voltava sua atenção para alguma coisa, todos nos reuníamos ao seu redor. O grande cuidado na 
busca da perfeição era aplicado nesse trabalho. O dique foi ampliado; três degraus de granito foram colocados ao 
longo do caminho: uma plataforma pavimentada com pedras foi feita e um canal para a água escorrer também. 
Haviam trabalhadores por todo lado e espectadores também – alguns estavam chegando enquanto outros partiam. 
O Mestre estava preocupado em resolver uma difícil tarefa. Ele trabalhava como matemático lidando com valores e 
números, ambos conhecidos ou não. Tudo tinha importância: quais pessoas estavam chegando e então; onde elas 
deveriam ser acomodadas; qual deveria ser a participação no trabalho dessas criaturas; quais iniciativas e ideias 
poderiam surgir e como deveriam ser implementadas. Nesse dia, tudo tinha substancia e significado que jamais 
estiveram presentes antes. Um fenômeno ocorreu simultaneamente, de acordo com Leis estranhas e incomuns que 
formaram um todo, de tal modo que cartas individuais e palavras, chegavam juntas para formar um sentença. Esses 
fenômenos formaram uma linguagem dinâmica e mística que era conhecida somente pelo Mestre. O Mundo 
Consciente tomou parte em nosso trabalho, pelo fato de esses dias terem sido os mais difíceis e fatídicos para o 
povo Búlgaro, como também para toda a humanidade. 

 Quando o trabalho terminou, o Mestre fiscalizou ema vez mais e observou que havia sido muito bem feito. 
Em seguida nos reunimos em torno do Mestre e ele começou a falar sobre Lei e Justiça. 

  A justiça deve ser aplicada na vida humana: Justiça em respeito às liberdades estipuladas. 

 Se lá necessitar de religião, deveria ser uma religião de Amor. Se deve existir um sistema publico, deveria ser 
um sistema de Justiça. 

 Hoje existe uma nova diretriz no Universo para todas as coisas: os padrões fora de moda devem ser 
substituídos por outros mais modernos. Um dos novos poderes determina: ame os outros, do mesmo modo que 
desejas ser amado. Todos devem saber que o bem que desejas para si próprio deve ser o mesmo bem para os outros 
também. 

 De acordo com a Lei Mosaica o problema social é resolvido desse modo: aquilo que o homem recebe no 
curso de 49 anos deve ser devolvido no cinquentagesimo ano. Naquele ano, todos seriam iguais novamente. O 50º 
ano torna-se o ano Jubilar: todos comemoram quando ele chega e todos devolvem aos seus irmãos aquilo que 
tinham recebido. Os 45 anos jubilares tem passado sem terem sido celebrados. Agora esses anos necessitam voltar a 
ser comemorados para que a Justiça – a distribuição equitativa de produtos – possa ser restaurado. Porque 2500 
anos são passados sem que esses anos jubilares tenham sido festejados. “Isso é o fim dos tempos.” O fim dos 
tempos começou em 1914. 

 De acordo com a Lei Mosaica, a pessoa que tinha sido escrava, se tornará livre após 49 anos; e o homem que 
tiver domínio sobre a terra recebida de outro devera devolvê-la após 49 anos para aquele de quem haja recebido. 

Se o homem que governa não resolve todos os problemas em questão equitativamente, o mundo irá experimentar 
uma transformação cataclísmica nos anos seguintes. No curso de 45 anos o povo necessita livrar-se de todas as 
coisas pertencentes aos outros, a fim de equilibrar o antigo. 

 Todas as coisas criadas por Deus e postas na terra são habilitadas para justificar a vida.  



 

 

 A Causa Onisciente considera todas as pessoas iguais. A opressão é intolerável para Deus. Deus é paciente, e 
ainda assim a retribuição finalmente chegará. Ninguém conseguirá tirar a liberalidade que lhe foi conferida. Se 
alguém tentar aproveitar-se dela, logo terão que devolvê-la, cedo ou tarde.  

 Todo ser humano nasce com certos dons Divinos. Ninguém tem o direito de tirar esses dons que lhe foram 
dados. Eu estou me referindo àqueles direitos que Deus lhe deu. Esta é uma nova consciência que está despertando. 
O direito de todos os povos deverão ser respeitados.  

 Se tiver um livro que embora seja liso por fora, você o amará por conta do seu conteúdo. Do mesmo, modo 
devemos revelar o Divino que é revelado a todos: seres humanos, animais e plantas. A Lei da Justiça requer isso. 
Desse ponto de vista, se alguém cometer uma transgressão, não digas que ele é mal, que ele irá pô-lo em discórdia 
com a Lei da Justiça – ou seja, a honra é devida a todos os seres vivos. Essa pessoa é como uma fruta que está em 
processo de amadurecimento: e que ainda não amadureceu, mas irá amadurecer.  

 Para agirmos em acordo com a Lei da Justiça, deveríamos considerar um ao outro um consciência sagrada. A 
justiça define o relacionamento entre os homens. 

 Bondade é aquilo que é bom para todos e não só para um. A justiça requer que todos se beneficiem da 
generosidade de Deus. Se desejar receber e manter essa prodigalidade para si próprio – isso não é correto. Devemos 
redistribuí-las aos outros também.  

 As crianças crescem, e suas despesas crescem com elas comparativamente. No primeiro ano são poucas; no 
segundo, elas são maiores, e assim por diante. O mesmo também é verdade para as nações. Elas também crescem e 
o suprimento de alimentos, proteção, vestuário, etc. devem crescer também. Os provimentos regalados pela 
natureza tem de ser disponíveis para todos: a comunidade inteira deve ser beneficiada.  

 O Amor no futuro será dramaticamente diferente do amor no presente. A nova natureza do Amor será 
caracterizada pelo seguinte: o bem de um será também o bem de todos. Os seres estão sempre desprezando as 
prodigalidades do Mundo Invisível. Nós vivemos em um mundo de abundancia. Há alimento, roupa e tudo o mais 
suficiente, mas eles não são distribuídos com justiça. Se o homem vivesse corretamente haveria abundancia para 
todos. O erro está na ansiedade de alguns em possuir mais bens do que tem de direito. Todos deveriam possuir 
somente o necessário. 

 No regramento humano esse fenômeno não está estruturado. Na Ordem Divina, há abundancia, mas não 
excesso: não há necessidade de alguém fazer provisões para o futuro. O rico e o pobre igualmente são providos 
daquilo que lhe são assegurados de ter, ar e luz – eles não são privados de água todavia. Quem pode privar o 
homem da água que brota da montanha? O grande engano vem da má vontade do homem em sujeitar-se a Ordem 
Divina que já está instalada nele. O homem pretende criar seu próprio sistema a fim de impor suas leis. Nós não 
precisamos ensinar ao estomago como deve digerir alimentos,  ele sabe como deve fazer seu trabalho. O mesmo 
também é verdadeiro para o coração. Se impedir seu trabalho irá disturbá-lo. As Leis Divinas existem para isso, mas 
não devemos usá-las.  

     Dar a todos de acordo com as suas necessidades. Essa é a exigência da Lei da Justiça Divina. Será exigido menos 
das crianças; mais – dos adultos. Equidade não significa distribuição idêntica, mas a justa distribuição de condições e 
ofertas de acordo com o nível de seu desenvolvimento. 

 Nós desejamos riqueza. Isso é um equivoco. Todos nós necessitamos trabalhar. Todos devem receber o que 
necessitam da Fonte, mas ninguém deve levar a Água Divina alem do que precisa. O acumulo de bens não é 
tolerado. A Lei determina: todos devem receber o quanto puderem carregar. Uma noite um homem rico teve um 
sonho. Ele se aproximou de uma carreta carregada de ouro, puxada por três pares de búfalos brancos e todos 
recebiam um pouco de ouro. Esse homem carregou um baú grande e pediu para encher esse baú com ouro. Já havia 



 

 

sido informado que todos poderiam receber o quanto pudessem carregar. E então amarraram o baú em suas costas 
e começaram a enchê-lo com uma pá cheia, duas pás, três – e ele sempre dizia, “Mais! Mais!”. Eventualmente o baú 
foi ficando tão pesado que o homem rico não conseguia mais se mover e sufocou-se com o peso. Ao acordar do seu 
sonho deu-se conta de que sua riqueza era maior do que sua necessidade e então começou a dividi-la com os outros.  

 Ao passar por uma árvore, sentirás vontade de colher algum fruto e comê-lo. Estás em uma jornada. Se 
houver uma fonte no caminho a cada cinco ou dez quilômetros, será necessário carregar um cântaro cheio de água? 

  A Justiça é a Lei essencial, responsável pela distribuição das Divinas dádivas através de todos os setores da 
sociedade. Para que a ordem e a paz possam existir em um país deverá ter equidade para todas as pessoas sem 
exceção. 

 O milionário vive preocupado em ser roubado; o pobre - em morrer de fome. Permita ao milionário que doe metade 
de sua fortuna ao miserável. As prodigalidades são uteis a todos. Há necessidade de serem removidos daqueles 
lugares onde vivem em abundancia para distribuir para aqueles que têm pouco ou nada. 

     Encontrei um homem que falou-me, “Minha sacola está vazia; eu não sei o que fazer. Meus filhos estão morrendo 
de fome.” Encontrei outro homem com a sacola carregada. Ele disse: “Minha sacola está pesada. Eu não se serei 
capaz de levá-la para casa.” Deixai que aquele com a sacola pesada chame o que está com ela vazia e diga-lhe, 
“Irmão, ambos estamos diante da morte. Leve metade do conteúdo da minha sacola que nossa situação vai 
melhorar.” 

 Alguém dirá: “Deus determinou o destino de ambos, do rico e do pobre”. Eu perguntei-lhe: “Você falou com 
Deus?” Ele respondeu: “Um dos profetas há 3000 anos falou.” Eu perguntei: “Você falou com o profeta?” 

 O problema social tem de ser resolvido. O princípio dessa resolução deveria originar-se no processo da 
respiração. Os produtos deveriam ser distribuídos corretamente a fim de que o receber e o dar possam ser 
regulados. Dessa maneira, o homem pode ser aliviado da constante preocupação com a alimentação. Quando Deus 
fez o pão proibiu sua venda. Uma grande maldição pesa sobre a humanidade. Por quê? Porque o pão é 
comercializado, a maior dádiva da vida. É absolutamente proibido comercializar pão ou farinha.  

 A Bulgária necessita ser o primeiro país a aplicar a Lei Divina na terra: o pão deve ser dado de presente. 
Somente aquele que obedece a essa lei será puro e livre da transgressão. Deus nos falou: “Ninguém está autorizado 
a vender ou adquirir as dádivas que Eu provi.” Essa Verdade – distribuir o pão sem custo – deve ser praticada a partir 
de agora na terra. Não é permitido vender pão a seus irmãos. Isso é parte da resolução do problema social.  

  Há uma lei que estabelece; o homem que não dividiu livremente seus recursos deverá eventualmente dividi-
lo de acordo com a lei da coerção. Isso significa que se não dividir de livre vontade, eles tirarão de ti pela força. 

 Um ricaço proeminente caminha por uma estrada. Um pobre homem o viu e avisou-o, “Não vá por essa 
estrada, existe um precipício adiante.” O milionário somente respondeu: “Não é de sua conta.” E então continuou 
sua caminhada, e acabou caindo no precipício, aí começou a gritar por ajuda. O pobre homem veio para resgatá-lo 
dizendo: “Eu avisei!” Após isso o milionário que havia caído, recuperou o bom senso. Isso significa que por conta 
dessa experiência ele aprendeu a ter compaixão.  

Quando falamos a respeito da Ordem Divina, Nós devemos visualizar um mundo de fartura. Por toda parte 
onde houver abundância, crimes não são cometidos. O que tirariam de mim para que eu desse água em abundancia 
para todos se eu estiver num lago?  

 “A Ordem Divina é uma ordem do Amor; aquele Amor que frutifica em Abundancia. Todos nós 
devemos entrar na Ordem Divina para que possamos construir um novo modo de Vida!”  



 

 

56. HUMILDADE 

 

O Mestre falou-nos: 

“Quando o homem descende, ou seja, em involução ele é orgulhoso, vivendo com sua memória de uma 
existência faustosa. Quando ascende pelo caminho da evolução, ele tem humildade porque ele vê os limites a qual 
aspira e busca alcançá-los. Ou seja, o orgulhoso descende e o que tem humildade ascende. O orgulhoso descende 
para que possa medir sua profundidade, o contrário – o humilde ascende para que possa medir a altura. Quando o 
orgulhoso descender dirá:  “Como esse poço é profundo.” E então o que tem humildade quando alcança o ápice 
exclama: “Como é alto esse cume!”  

A humildade é a primeira condição para poder conectar-se com Deus. Essa é uma das leis da Irmandade 
Branca Universal.  A humildade é a qualidade fundamental exigida do discípulo. Não será o correto e sábio que irá 
ver Deus, mas o que tem humildade.  

Quando sentir-se forte – é porque muitos seres conectaram-se com você interiormente. Todavia, quando 
acreditares que essa força é a sua própria, que tudo acontece por si mesmo, esses Seres não farão objeção, mas se 
afastarão de você.  

Muitas pessoas estudam e estão de algum modo ocupadas com muitas coisas, mas não conseguem sucesso 
porque têm muitas ambições e buscam proeminência. É necessário entender que a humildade é exigida pela Lei, 
para preservação da força vital do homem. Aquele que tem humildade está apto para conseguir bom trabalho com 
somente pouca energia.  

Humildade é a fonte do Conhecimento Real do Indivíduo. O orgulho é a fonte do conhecimento transitório.  
Poderás ter muito conhecimento, mas se fores orgulhoso, mais estarás no estado daquele que foi enganado pelas 
forças da obscuridade.  

Quando você vive pela Lei Divina – mesmo que sejas o último evoluído – ascenderás. Se a pessoa desejar que 
as Forças Divinas se interessem em abençoa-la, ela deve ter humildade.   

Tanto no sublime, como no senso comum da palavra, a humildade encoraja aquelas Virtudes Divinas pelas 
quais o espírito e a alma anseiam.  

Somente através do Amor poderás começar a entender a humildade. Através da humildade, o homem 
começa a se dar conta de que existem muitos picos. 

Somente o homem genial, o santo e professor Auto-Realizado têm humildade. Eles sabem que embora 
sejam evoluídos nada pode ser conseguido sem a força do Mundo Sublime. Aquele que tem humildade diz: “Senhor, 
não permita que seja feita minha vontade, mas a Sua”. A mais Sublime manifestação de humildade é o homem 
desejar cumprir a Vontade de Deus. 

 

 

 

 



 

 

57. REALIZAÇÃO  E  FELICIDADE  ETERNA 

 

Durante um passeio matinal, o Mestre comentou: 

 "Quando algumas pessoas alcançarem a realização, todos irão alcançá-la também. Até que a realização não 
atinja a humanidade ninguém se sentirá realizado. A maioria busca a realização pessoal, mas nisto permanece o 
equívoco. Se o mundo inteiro está sofrendo, e somente um experimentar a realização - eu pergunto: a vida tem 
significado? O problema diz respeito se ou não aquele que busca a realização pessoal irá encontrá-la. Em outras 
palavras, o homem encontra realização não por buscá-la, mas por estar sendo procurado por ela. 

Não procure realizar-se nas condições atuais. A busca da realização fora de Deus é geral. Nisto estão seus 
erros. Não procure por realização em outra pessoa: dirija-se para o interior do Divino. Existe uma ligação 
fundamental entre sua alma e Deus. Restabeleça essa união, e todos irão trabalhar pelo seu bem. 

O homem hoje em dia deseja realização em vida, mas ele não compreende sua Lei. 

A realização inclui os seguintes elementos: fé, conscientização, imaginação, amor e compreensão das Leis 
Naturais: aquelas das matérias, sólida, líquida e gasosa; como também as da luz, eletricidade e magnetismo.  

 A felicidade não é o único caminho pelo qual o homem irá resolver suas tarefas na vida. Os animais também 
são capazes de ter uma vida boa; eles podem ser felizes sem nunca ter resolvido as tarefas de suas vidas.  

 Não procure pela realização no material, mas buscai a Felicidade Eterna. Eu falo do grande processo da 
evolução. O homem não veio a Terra com o propósito de adquirir felicidade, mas para aprender com ela. A 
realização não pode ser obtida na Terra no presente estágio de desenvolvimento. Isso será para o futuro. O homem 
necessita construir as condições que são exigidas para que a realização chegue ao futuro.  

 A Felicidade Eterna existe naquele local onde a Virtude habita. Em toda parte onde a Virtude habita será lá 
que iremos encontrar a realização.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

58.  A LEI DO AMOR 

 

Apesar das inúmeras conquistas que tem sido realizadas pelo homem de hoje nos campos da ciência, das 
artes, de tecnologia, bem-estar social e distribuição dos recursos econômicos, uma coisa ainda está faltando: amor. 
Somente como o amor poderão essas conquistas serem usadas de tal modo para que tenham significado. Se o 
homem não abraçar o amor, irá perder tudo e experimentará a ruína. 

O Mestre pregou a respeito do Amor como sendo o Caminho da Salvação para a humanidade. Ele revelou 
Suas Manifestações, Qualidades, Ações e Leis: e a ilimitada Riqueza do Mundo perfeita do qual Ele veio. E deu 
testemunho para este Mundo com sua vida, seu ensinamento e todas as ações. 

O Mestre sempre tinha alguma coisa nova para dizer a cerca do amor. Um dia contou-nos: 

No momento em que alcançarmos o amor, nós seremos Unos com Deus. Quando falo a respeito do amor, 
devem entender que eu me refiro ao único Caminho para chegar a conhecer Deus. Se não viermos a conhecer Deus, 
Ele não poderá dar-nos Seu Conhecimento. 

A Lei determina: quando falares a respeito do amor fale com a voz mais suave. Fale tão suavemente que 
dificilmente seja ouvido. E fale sussurrando a respeito da Luz e Sabedoria também. Fale suavemente como a 
madrugada. 

A Virtude Divina tem uma fragrância. Se a Justiça Divina estiver para entrar em seu coração, coloque a 
Verdade em sua mente, e a Virtude - em sua vontade, e serás tomado pela essência fragrante mais sublime do que a 
das flores. Essa fragrância – é chamado ”njuks”. Nenhuma essência que tenha sido criada pela Natureza é mais 
fragrante do que o “njuks”. Essa essência é o elixir que os alquimistas tem tentado descobrir há séculos. Quando 
estiver apto para extrair-la, sua alegria será maior do que qualquer homem sobre a terra. Seu contentamento será 
tão grande que não conseguirá descrevê-lo. O principal componente dessa Essência é o Amor. Aquele amor é do 
Único que podes perceber até quando Ele não fala. O amor possui a fragrância parecida com aquela do cravo 
encarnado. Seu perfume pode ser percebido mesmo a distancia. 

Neste mundo a Lei da Diversidade e estabelece: a cada um é permitido experimentar o amor como entende 
e ninguém pode errar. O homem não precisa ser ensinado como amar. 

Outra característica única do Amor é a de que o homem é incapaz de expressar seu amor do mesmo modo 
para todos. O amor de uma pessoa por outra é único. Exatamente como cada pessoa é a manifestação individual do 
amor de Deus, cada um expressa seu amor do mesmo modo que sente. O amor de Deus tem uma qualidade 
especifica essencial que nenhum outro amor possui. É isso que faz o homem ser único. 

O amor se manifesta primeiro para Deus, para o Sublime e após, para o fraco, o necessitado e o 
abandonado. E no fim – para o semelhante. Essa manifestação do amor é chamada de amor por analogia. Através 
desse amor a comunhão dos seres ocorre. Esse é o amor e seu estado de ascensão através do qual as almas são 
capacitadas a desenvolver-se e a conscientizarão habilita-se a expandir-se. 

Se por acaso um bom homem com caráter fraco, se enamorar de um ser que está na escuridão, o bom 
homem começará a extraviar-se e a adquirir as faltas do outro. Se o amor do bom homem for direcionado para o 
Divino isso não acontecerá. 

Para habitar na presença do amor, deve se tomar o caminho ascendente; ou seja, é necessário conectar-se 
com o Mundo Invisível e com Deus. O bom homem é o que está conectado com aqueles que são fortes: com aqueles 
que vêm do Alto. Se ele não é - se sentirá vandalizado por ser bom. E ainda, quando estás conectado os únicos que 



 

 

são fortes – com  o Divino – toda sua riqueza será depositada no Banco Divino e não poderás ser vandalizado; 
enquanto aqui na terra, somente sua caderneta de poupança é mantida segura. 

Há uma lei que dispõe: Quando duas pessoas ou gostam ou desprezam uma a outra, irão receber o mais 
positivo e virtuoso traço de caráter em primeiro lugar – e após isso – os traços de caráter maus e negativos. Essa é 
uma Lei inextricável. Sem a consideração de qual dos dois gostas ou desprezas, começarás a comportar-se como 
eles. Perguntas; o que posso fazer para livrar-me dessa Lei? Não conseguiras livrar-se dessa Lei, m as poderás amar o 
Divino que habita no interior de todo ser humano. Portanto, ame a Deus em qualquer ser que seja, Ele se faz 
manifestar a si próprio para que possas começar  a amar como ele faz. Por essa razão comece amando o Divino que 
habita em todos os seres. 

Outra Lei do amor explicita. Quando amares o outro irás receber metade de seu bom ou mau estado. Se ele 
vir a tornar-se pobre, você se tornará pobre também. Ao contrário, se ele enriquecer, irás adquirir metade de sua 
fortuna. 

Outra lei estabelece: mesmo quando todos o desprezarem, haverá sempre alguém que o ama. Quando todos 
começarem a amá-lo haverá sempre ao menos um que não lhe ama. Isso não pode ser evitado. Essa Lei é baseada 
sobre nosso presente nível de desenvolvimento. 

Encontras uma pessoa que aparece para amá-lo. Porque ela o ama? Houve um tempo quando desejavam 
que ela o amasse; e então ela o ama. Insondáveis são os Caminhos do Senhor. 

A Lei coloca dessa forma: quando visualizas aquilo que é o mais sublime em uma pessoa, ela será atraída  
para ti. 

Outra Lei do Amor dispõe: quando uma pessoa habita no amor ela terá o poder para atrair outras para ela. 
Se por acaso passar por alguém, isso será suficiente para que seja seguida. Todavia, aquele que é habitante no amor 
será somente reconhecido por aqueles cuja conscientização haja sido despertada. Mas com aqueles cuja  
conscientização não tenha sido despertada,  será considerado um homem comum. Aquele que habita no amor pode 
ser comparado a flor que desabrocha e atrai as abelhas. Por que são todos atraídos por essa flor? Porque há alguma 
coisa que poderão receber dela. Isso é o que o amor representa: o Ideal na Existência. Se a Lei do Amor pudesse ser 
dividida para nós, teríamos os poder de atrair outros. Uma das tarefas é de receber de Deus e passar para os outros 
aquilo que temos recebido. Quando amas alguém, isso é porque alguém também o ama, e com esse amor amas a 
ele. Essa é a lei da Unicidade do Amor. 

Quando eu lhe disser que amo alguém, é porque estou ciente de que esse amor já chegou a realização. Ele 
poderia ter chegado à realização do plano físico, espiritual ou no Mundo Divino. Um irmão perguntou, “Como o 
amor pode ser contaminado?” O Mestre respondeu: 

“Todos os pensamentos que lhe chegam – esses se tornarão seu meio-ambiente. Quando o amor entrar 
absorverá dele a influencia de seus pensamentos negativos, e assim ficarão contaminados.” 

Uma lei do amor reina Soberana: aquele que o ama se alegra com a menor coisa que der a ele. Aquele que o 
ama pode lhe dar uma pequena semente e você se regalaria, porque dessa semente, algo grande viria. Somente o 
amor é capaz de criar alguma coisa grandiosa da menor semente. Sempre que alguém viva fora do amor – a maior 
das coisas diminuirá, e ainda quando alguém habita no amor, a maior das sementes irá crescer. Nós todos devemos 
testar essas coisas. 

 

 



 

 

                                        59. O PRIMEIRO IMPULSO 

 

Descansamos e conversamos com o nosso amado Mestre no cimo da montanha. As gramas e as primeiras 
flores que surgiram da terra há pouco, se faziam presentes. Soprava um vento quente e fragrante. Bandos de 
pássaros voavam alto na imensidão do céu, e sobre eles brancas nuvens flutuavam em seus caminhos para lugares 
desconhecidos. Nós todos escutávamos o som da vida que estava presente naquela calma. Após um tempo de 
silêncio, a conversação recomeçou outra vez. O Mestre manifestou-se: 

Um homem me diz, “Eu rezo.” Na prece – também como em tudo mais – devemos agir fora do Amor. Ele é 
nosso primeiro Impulso. O segundo Impulso em direção a Sabedoria, o Terceiro – em direção a Liberdade. 

O Amor é a manifestação coletiva de todos os seres conscientes que completaram sua evolução e que se 
tornaram Unos com Deus. Se o amor não é a Manifestação de todos os seres conscientes, então isso não é amor. O 
vosso amor é o amor de deles. E vossa Alegria é deles também. De modo oposto, o amor deles é vosso, e a Alegria 
deles é vossa também.  

Deus e todo o Mundo Divino são partícipes no Amor. A qualidade do amor é dependente do numero de 
seres que tomam parte nele. Quanto  maior o número de Seres participantes em vosso amor tanto maior a vibração 
que vosso amor terá.  O amor será enaltecedor, conciliador e profícuo sob todas as circunstancias. Alguém alega que 
não ama. Isso não é totalmente correto. Quanto mais se comportar como o trigo no celeiro, seu amor não poderá 
ser demonstrado, mas quando for semeado no campo e germinar poderá começar a amar. A postura de uma pessoa 
não tem significância. A postura é coisa transitória. Alguém poderá ser um poeta; outro – um artista, homem ou 
mulher – todos devem amar. Amar significa dar expressão ao Amor de Deus. Nós devemos vir a conhecer a pessoa 
fora de sua profissão ou atividade, seja como mãe, pai, medico e assim por diante: nós devemos chegar a conhecer 
cada ser como manifestação de sua alma.   

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

60. OS CONTOS DE AMOR 

 

O Mestre relatou-nos: 

O homem envelhece e declina. Suas perspectivas mudam, mas suas aspirações permanecem imutáveis. Não 
envelhece, mas persiste para sempre e dá a alma humana o impulso para mover-se a frente e para o alto. Essa Força 
motivadora é o Amor: aquela Força Primordial e Eterna que cria e constrói o homem.  

O Amor é a maior Força. Embora receba somente uma pequena dose – quando principia a abraçá-lo – o 
Amor irá crescer. O Amor é a única Força que cresce continuamente. Não busque o Amor em grandes doses. Até 
uma pequena dose de Amor irá crescer pouco por enquanto. Se seu amor não crescer – então não será genuíno.  

O Amor é aquela Força irresistível: o Fogo Sagrado através do qual todos os nossos pensamentos e desejos 
devem passar. Todas as coisas que não passaram através desse Fogo estão contaminadas.  

Do mesmo modo que os pintinhos seguem sua mãe, assim deves seguir a Grande Mãe: o Amor. Não o 
obstrua quando manifestar-se através de ti. Aquele que falhar contra o Amor irá encontrar dificuldade para 
estabelecer equilíbrio e harmonia em si próprio. As consequências para aqueles que desafiam a Lei do Amor são 
similares as do búfalo que ficou em oposição ao trem e foi atropelado. Todo ser que carregar dentro de si o desejo 
de resistir a Manifestação do Amor Divino será esmagado como o búfalo.  

O Amor é a Fonte. Homem algum impedirá o fluxo de água da Fonte. Se tentares obstruir serás varrido para 
longe. 

Não tardes em amar. Agora é o momento em que deverias começar a amar – não no futuro. Se a pressão da 
caldeira de vapor não for liberada irá eventualmente explodir. Somente o Amor poderá salvar o homem de explodir.  

Não negue o menor sentimento de amor que despertar em sua alma. Alguém dirá, esse sentimento é de 
pouca significação. Isso não é correto. Esses pequenos sentimentos de Amor lhe trarão grandes bênçãos no futuro. 
Esses pequenos sentimentos de Amor são como centelhas de luz que faíscam aqui e ali no meio da escuridão. Esse 
raio de luz na escuridão despertará em você o júbilo que encontraste no caminho. O povo hoje em dia despreza 
esses pensamentos e sentimentos e buscam a felicidade e o sucesso nas aparências. Pelo menor pensamento 
sublime, sentimento ou ação que estiver ocultado em sua alma e desconhecido de todos – Deus o abençoará.  

Não existe lei do Amor: é necessário dar livre expressão. Amor – em você e de você mesmo – é Lei. Estás 
completamente livre quando estiveres habitando no Amor. Deus dá liberdade total ao homem. Aqueles de nós que 
estiverem limitados no mundo dizem uns aos outros: “Você não deve amar esta ou aquela pessoa.” Sempre que 
alguém tenta expressar seu Amor deixai-o a sós. Não imponha qualquer restrição sobre ele, deixai vir a adversidade. 
Ninguém deveria interferir nos sentimentos de Amor de alguém. Esse terreno sagrado pertence a Deus. Não se 
preocupem com a questão de quem ama quem: isso não é de sua conta. Essa é uma questão que pertence a Deus – 
e a Deus somente.  

Todas as pessoas boas e virtuosas estão a serviço de Deus como transformadoras de Suas Bênçãos que elas 
possam ter recebido. Cada partícula – não importa o tamanho – é infusa com uma grande energia; e se nós 
vivêssemos de acordo com as Leis do Amor, essa energia se manifestaria.  

Não existe privação com o Amor Divino: Ele provê para o homem de todo o modo. Por toda parte onde o 
Amor habita, haverá abundancia. Quando uma pessoa amorosa entra em seu lar, ela traz Bênçãos que já estão em si 
mesma. O Divino exclui todo ciúmes, dúvida, desconfiança, desatenção e violência. O Amor que é ciumento não é 
verdadeiro. Quando o homem começar a entender que o Amor é indivisível, jamais será ciumento. Quando desejar 



 

 

se livrar da miséria do amor humano – dos ciúmes, inveja, dúvida – beba da Fonte Divina. As expressões negativas do 
Amor resultam de um mal-entendido. Você não suporta quando alguém ame: esses são conceitos humanos. Jean 
Valjean ainda não seria Jean Valjean porque estava namorando Cosetta: e ainda ele namorava alguém mais; e por 
essa razão, sofreu. E então ainda não havia se tornado Jean Valjean.  

Quando habitas no Amor, estás protegido: o diabo formula pensamentos que não penetram em ti. Os seres 
inferiores da escuridão são incapazes de influenciá-lo. 

Um irmão indagou: “Qual é a conexão entre o amor pessoal e a vida de toda a humanidade?”  

O Mestre respondeu: 

Quando você ama, toda a humanidade se beneficia. Quando desprezas toda a humanidade perde. A Lei do 
Amor dispõe: Sempre que alguém amar esse amor será transmitido a todos. Aquela onda de Amor que descende do 
alto e manifesta-se em ti, permeia e desce sobre a terra e toda Criação. Quando começas a amar, outros também 
começarão a amar. Muitas almas serão então despertadas por seu amor. Desse modo, serás capaz de assistir a toda 
humanidade.   

   

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

             61. A LINGUAGEM UNIVERSAL 

 

As macieiras do jardim estavam florescendo. A fragrância do ar e as abelhas zumbiam a canção do néctar. 
Como estava próximo da árvore, o Mestre segurou um ramo coberto de flores.  

E então falou o Mestre: 

Todos os seres são infusos no Amor. A árvore também tem a percepção de que é amada. As árvores 
possuem uma linguagem com a qual elas expressam seus gentis sentimentos. E ainda, seus discursos são silentes. 
Até a menor abelha pressente o Amor. Não há nenhum ser na terra que não conheça o Amor. Esse é o Único 
Fenômeno do Universo que todos compreendem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                      62.  NORMAS DE CONDUTA NA EXISTÊNCIA TERRENA  

 

Às vezes, o Mestre nos ensinava regras de como viver. Todos devem tentar aplicá-las. Essas são as joias de 
seu grande Conhecimento da Vida.  

O Mestre comentou-nos: 

O homem deve conscientizar-se de que sempre estará na escola. Após terminar um curso, deverá matricular-
se em outro. Poderá graduar-se em uma escola ou em estudos universitários, mas há uma outra Universidade em 
que não há começo e nem fim. A existência terrena do homem prepara-o para outra vida maior. È o laboratório no 
qual diferentes experiências estão sendo executadas. 

O ser humano necessita habitar no “sublime” por longo tempo para adquirir, pensamentos elevados, 
sentimentos e ações, a fim de construir aquilo que é virtuoso em seu caráter.  

Sempre que um pensamento puro chegar a sua mente – não o despreze. Dê-lhe boas vindas ao invés de 
trazê-lo para a realidade.  Se você não recebê-lo, um mau pensamento virá em seu lugar. Em tal caso, seres 
inferiores irão vandaliza-lo através do vampirismo psíquico que possuem.  

Deves ordenar-se através de seus pensamentos, sentimentos e ações.  

Quando um búlgaro coloca um ovo de pato sob uma galinha choca e o patinho sai do ovo, a galinha não o 
adota. Aqueles pensamentos que discordamos não são de sua conta. Elimine os patinhos: permita que só os 
pintinhos permaneçam.  O Mestre disse a um dos irmãos: 

Seus pais já falecidos estão trabalhando através de você. Às vezes eles sugerem coisas negativas a ti. É 
necessário educa-los. Algumas vezes lhe ofendem e seu pai lhe diz “Não tolere isso! Admoeste-o! Deves defender 
sua honra!” Sua mãe sussurra coisas similares também. Diga a seu pai “Qual o bem que faria se eu fosse brigar com 
ele?” Eu faria um escândalo. O resultado seria lastimável, e ao fim me diria que eu sou isto e aquilo, e nada iria 
mudar. Diga a sua mãe: “Ele não é um mau homem. Falou essas coisas enquanto estava agitado. Quando isso 
terminar voltará a ser um bom homem. “ 

As escrituras nos ensinam “Você irá pisar em serpentes e escorpiões.” Isso significa que deves ser senhor de 
todos os sentimentos negativos dentro de ti.  

Na correção de um erro, se tornará fortalecido. Aquele que não consegue corrigir seu erro é fraco de 
vontade. Se fores mal-humorado, quando sentes que podes tornar-se enraivecido, pegue um regador e vá aguar as 
flores. Desse modo uma mudança no fluxo de energia ocorrerá. Caso uma pessoa seja impaciente, deixai que ela 
faça um passeio contra o corrente de um rio de águas claras e cristalinas. Quando tiveres uma discussão áspera, uma 
impressão dessa imagem fica gravada em sua mente. O tempo passa, mas a gravação permanece em você – e de 
tempos em tempos – continua tocando: e murmura. Por essa razão, seria melhor não ouvir ou dar atenção para as 
más palavras e ações de outros, para que não possam ser gravadas por suas consciências.  

Imagine que seu bolso esteja cheio de moedas. E em seguida, enfias a mão no bolso e descobres que está 
vazio. Seu coração não deve agitar-se: ele deve permanecer silente e calmo. É assim que os Seres Avançados o 
educaram. Alguns Seres irão colocar algum dinheiro em seu bolso. Logo depois irão pedir a alguém que o tirem. Ou 
talvez, beber um pouco e logo em seguida alguém o surrupiou. O propósito de todas essas experiências é o seu 
fortalecimento. Se passares diante de uma bela e bem mobiliada casa e disser para si mesmo “Eu desejaria ter uma 
casa assim!” Isso é incorreto.  Em outra ocasião comentas “Eu não sou uma má pessoa, não sou como ele!” Outra 
vez está equivocado. Alegre-se que essa pessoa tem uma boa casa.  



 

 

As Escrituras ensinam: não contrarie o mal. Isso significa não resistir ao negativo que está dentro de ti, mas 
instile o Divino no seu íntimo e o negativo desaparecerá.  

Devemos eliminar todo conhecimento que não é significativo para que ele não possa prejudicar seus dons 
inatos. A adversidade sempre obstrui as pessoas hoje em dia, porque não sabem distinguir o que tem significação do 
que tem pouca importância.  

Quando sua disposição é boa, constróis seu mundo; todavia quando é má, destróis. Quando o homem não 
dá expressão própria para as forças espirituais que tem dentro de si, irá eventualmente enrijecer. Alguém dirá: “Eu 
não sou bem versado.” Em tal caso, cante ou toque algum instrumento. Use o dom que Deus lhe deu e lhe 
abençoou. Por exemplo, és um alfaiate. Podes não ser elegante, mas fazes roupas para as pessoas e elas virão 
protegê-lo. Se fores um lavrador, vá ao jardim de alguém e plante-o. Se fores sapateiro, faça sapatos para as pessoas 
e elas virão conhecê-lo. 

Existem alguns seres que emitem frio: quando passam por perto elas retiram nosso calor. Se emites calor, 
então – aonde vais – serás bem recebido. Mas se emites frio, jamais serás bem recebido.  

Nunca fales sobre as coisas que planeja fazer: fale sobre elas após tê-las feito. Se falares a respeito delas 
antes do tempo, irás encontrar com a oposição.  

Eu sugiro a você uma norma de conduta: cada vez que tiveres um livro para ler, deves extrair uma ideia 
significativa e que possas aplicá-la. 

Seja gentil e tenha consideração de um para com outro, porque os Pensamentos Divinos e sentimentos 
somente crescem onde há reverencia, respeito e reflexão. Quando tiveres se aproximado de uma pessoa gentil terás 
um bom sentimento. Tens um bom sentimento porque ela transmite calor humano. A saúde é dependente da 
complacência.  Se alguém perde isso, se tornará frágil e ficará doente com facilidade. Quando eu digo complacente 
me refiro à manifestação da alma no mundo físico.  

Se alguém ofender o próximo, estará ofendendo o Divino que habita nele próprio. Ele irá corrigir-se disso 
com seu sofrimento.  

Quando vieres a ver uma flor fenecida com sua corola pendurada, tente descobrir a causa. Se sentires um 
desapontamento, com certeza terás algo em comum com essa flor. Busque um modo de socorrê-la. Se observar que 
necessitas regá-la, vá e traga um pouco de água para ela. No momento que tiveres feito isso, a flor erguerá sua 
corola, e alegremente olhará para o Domínio de Deus. Se és consciente, saberás que a água é o símbolo da Vida e é 
capaz de melhorar todo ser vivente. Portanto, se sentires desencorajado, hesitante ou cheio de dúvidas instile a Vida 
Divina em si próprio. 

  Se és capaz de transformar estados negativos em positivos, isso indica que és uma pessoa erudita. O que 
esses estados negativos representam? A Lei Universal para transformação desses estados é que o homem deverá 
crescer diante do desespero. Se uma pessoa que está triste conseguisse elevar-se para dentro do Mundo da Única 
Realidade, sua tristeza transformar-se-ia em Alegria. No Mundo da Única Realidade não há contradições. 

 

 

 

 



 

 

63. A  CONSCIENCIA  CÔSMICA 

 

Os arbustos e o gramado estão cobertos com o orvalho da noite. Os primeiros raios de sol matinal, o orvalho 
tremeluzindo com todas as cores do arco-íris. O Mestre apreciava as primeiras horas da madrugada na qual se podia 
ouvir os primeiros sons que anunciavam um novo dia. 

Quando terminamos nossas orações e demos graças, sentamo-nos em um prado envolto com a fragrância 
das flores e ervas. Em seguida silenciosamente, contemplávamos esse dia - tão sublime e tão único – quando alguém 
indagou do Mestre acerca dos diferentes tipos de consciência, Ele respondeu: 

Os minerais e plantas tem subconsciência; os animais – consciência precavida; e o homem – consciência 
própria. Dentro de cada nível mais elevado no reino da natureza, outros níveis inferiores de consciência mais baixos 
estão incluídos também. O homem que é caracterizado por sua consciência própria – tem a subconsciência e a 
consciência precavida também.  

A subconsciência inclui muitos processos Divinos, como a orientação da hierarquia angélica, por exemplo: os 
pensamentos e energia da hierarquia angélica manifestam-se através de todos os seres. É isto que cria a 
subconsciência: o tesouro do passado.  

A consciência própria é o processo singular do individuo. Sempre que uma pessoa pensa e deseja a fim de 
compreender o sentido da vida, ela faz uso de sua consciência. Todos os degraus da consciência acima da 
consciência são referidos como supraconsciência. Há momentos em que o homem está em comunhão com a 
Consciência Cósmica. Que é um dos níveis da Supraconsciencia. 

A consciência própria ainda não existe em animais. A consciência humana é diferente naquele homem que é 
consciente de si próprio como indivíduo. Quando o homem é inspirado pela consciência cósmica, ele experimentará 
a Unicidade da Vida, e começara olhar a Natureza como um organismo vivo, cujas células são vitais, as plantas, os 
animais, os seres humanos – conjuntamente, estes constituem um Único Corpo.  

Quando a pessoa entra pela primeira vez na Consciência Cósmica, novos centros no cérebro, com mais 
capacidade, começarão a se desenvolver. O nível do desenvolvimento é determinado pelo nível de consciência. Até 
que o homem desenvolva a sua habilidade de comungar com a Consciência Cósmica ele ficará jubiloso no primeiro 
momento e tristonho no próximo. O mero fato de ter entrado na Consciência Cósmica não indica que tenha obtido 
ou compreendido tudo: níveis de entendimento existem lá também. E ainda ele será capaz – ao menos em parte - de 
eliminar algumas das dificuldades de sua existência. Por mais tempo que o homem viva pela sua consciência própria, 
ele continuará a viver um constante temor e ansiedade do que poderá acontecer. O homem tem vivido pela sua 
Consciência própria por muitos anos. Chegou o momento de entrar na Consciência Cósmica.  

As Escrituras nos dizem: “E Deus irá criar um novo céu e uma nova terra.” O novo céu e a nova terra serão 
para aqueles que habitam na Cultura da Consciência Cósmica. Hoje, a Luz da Consciência Cósmica está aumentando. 
O homem está mais consciente de suas faltas hoje, do que nunca esteve em outros tempos. O homem precisa elevar 
sua Consciência própria para que possa entrar na Consciência Cósmica. Se isso não ocorrer, sua existência 
permanecerá incompreensível para ele. Agora é o momento para o homem adentrar em um nível mais alto de 
Consciência. Se ele continuar a viver pela sua Consciência própria, jamais manifestará aqueles pensamentos 
sublimes e aspirações que habitam dentro de sua alma e espírito. O homem necessita desenvolver aqueles órgãos 
através dos quais seus pensamentos e sentimentos sublimes possam ser manifestados. No momento que ele obter 
Consciência Cósmica, começará a concretizar suas aspirações.  

Uma irmã falou sobre sua percepção da Consciência Cósmica.  



 

 

O Mestre continuou: a Consciência Cósmica é um estado extremamente dinâmico. Alguém entra em um 
estado de consciência quando ele começa a abraçar todos os seres – do menor ao maior – e torna-se um transmissor 
do Amor em que todos possam ser elevados. 

Todos devem trabalhar para conseguir a Consciência Cósmica. Aquele que nascer novamente do Espírito é 
aquele que habita na Consciência Cósmica. Todos podem estar em comunhão com tal homem. Ainda certas 
condições essenciais são exigidas para que esse tempo possa vir. O homem está justo agora começando a 
compreender que pertence ao Grande Corpo da Vida. Agora começa o despertar da Consciência Cósmica que se 
esforça para transformar toda a humanidade em uma Única Família que é capaz de trabalhar junta e viver em 
harmonia.  

                         

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

64. A CIÊNCIA DIVINA 

 

Estávamos conversando a respeito da ciência moderna. Um irmão falou com muito entusiasmo sobre as 
conquistas maravilhosas no campo de química, física e tecnologia. 

O Mestre explanou: 

Nós estamos apenas começando a fazer uso da Ciência Divina. De nossa época em diante, começaremos a 
aplicação dessas Leis. O homem aprenderá como livrar-se de sua fraqueza mental e emocional para que possa 
desenvolver e iluminar a mente, a pureza do coração e a vontade para que seja dura como diamante.  

A ciência é a manifestação do espírito humano. A ciência atual desaparecerá: somente aquelas coisas que 
proveem os maiores benefícios permanecerão. Todas as coisas que houvermos usado em nós mesmos como 
crianças pequenas irão permanecer para sempre. Você acredita que os Anjos preocupam-se com as Leis modernas? 
Acreditas que a química e a física irão permanecer no nível atual? É possível que outras Leis existam além das leis 
naturais? Na verdade, outras Leis existem, mas nós ainda não as descobrimos. A ciência atual é baseada totalmente 
sobre a materialidade. O homem coloca-se diante de uma parede e exclama: “Não há nada atrás dessa parede!” Não 
é assim. Atrás dessa parede estão presentes inúmeras coisas maravilhosas. Pelo fato de não podermos vê-las não 
significa que elas não existam.  

A ciência moderna é meramente uma introdução da Ciência Verdadeira. A ciência moderna e os cientistas 
ainda não se embasaram nisso. A ciência contemporânea proveu os dados no qual o homem pode considerar para 
que possa desenvolver sua mente. A mente objetiva deve ser desenvolvida. Não é possível ser desenvolvida sem 
esses dados. 

O conhecimento humano é limitado: ele se relaciona somente com o mundo material. A ciência moderna 
está preocupada com o estudo dos minerais, plantas, animais e assim por diante. Eu não desprezo essa ciência, mas 
a nova Ciência com um novo Conhecimento está chegando ao mundo agora.  

Quando o homem é carente de Conhecimento e está focando sua atenção na aparência externa, ele 
somente vê como um livro que está colado. E, portanto, o discípulo deveria dirigir sua atenção para aquilo que está 
escrito em seu interior. O Conhecimento Verdadeiro não é encontrado nas formas, mas na compreensão das suas 
Leis.  

Algum conhecimento é adquirido para a existência humana; outro conhecimento é como um ornamento 
para essa existência; e ainda outro é a Bênção que dá força e vitalidade. O homem deveria completar seus estudos 
humanos a fim de que possa se matricular na Escola Divina. Quando falo da Ciência Divina, estou me referindo a 
aquela ciência que estuda a essência da vida. O propósito da Ciência Divina pode ser definido do seguinte modo: 
estudar a Suprema Inteligência manifestada na vida; as condições da vida, interna e externa, e a evolução da vida. 
Aquele que é temeroso não pode estudar a Ciência Divina. É preciso ter coragem. A Ciência Divina está viva. As 
palavras “Ciência Divina” referem se a comunidade dos Seres Conscientes que obtiveram verdadeiro conhecimento. 
É preciso aprender como comungar com eles. E então conseguirás algo para eles, e eles farão algo para ti em 
contrapartida. Todos os dias eu me encontro e converso com esses seres.  

Por que o homem necessita da ciência? Para acrescentar a ela as aplicações da existência física, desenvolver 
as capacidades pessoais e as características da cabeça humana. Ao examinar o crânio, podemos determinar qual é a 
ciência de que se ocupou essa criatura predominantemente.  



 

 

A Ciência Divina oferece os meios com os quais o corpo humano possa se tornar saudável e forte: os 
pensamentos e sentimentos podem ser reestruturados; e o sistema nervoso fortificado; isso pode ser aplicado no 
indivíduo e em toda a nação. Ocupem-se com a Ciência Divina e seus métodos para compreendê-los e aplica-los em 
vossas vidas diárias. 

O Grande Conhecimento nos aguarda no futuro. O conhecimento atual também é benéfico. Portanto, o 
homem é um estudante que necessita progredir de um nível para o próximo. Ou seja, de um nível no presente, para 
o outro no futuro. Eu ainda não falei dessa ciência, porque não devem ser contaminados: a Ciência Divina é somente 
para aquelas almas que conhecem o Amor Verdadeiro. 

A tecnologia de hoje é muito limitada, diferente daquela do povo de Agartha 60 mil anos atrás. Os veículos 
com os quais viajavam pelo ar eram chamados dragões de fogo. Essa tecnologia, todavia, é conhecida somente por 
poucos. Ao contrário da tecnologia de hoje que é feita para conhecimento de todo humanidade.  

Não é possível compreender o mundo material se não estiveres conectado com o Mundo Ideal: ou seja, 
deve-se estar conectado com Deus.  

O homem deve esforçar-se para o correto entendimento que a Ciência Divina provê.  

Os adeptos do antigo faziam uso da vara mágica que carregavam em suas mãos. De qualquer forma, os 
adeptos verdadeiros não carregavam varas.  

Existe uma Ciência para crianças; A Ciência para os anjos, e aquela Ciência que pertence a Deus. Alguém dirá 
que sabe algo, eu me rejubilo por ele, pois seu conhecimento é somente da parte material. Você entende a Ciência 
dos Anjos? Irás estudar a Ciência dos Anjos no futuro. Entendes a Ciência Divina?  Eu não começo com a Ciência dos 
Anjos. Eu não começo com a Ciência dos santos. Eu não começo no Topo com aquela Ciência que pertence a Deus. 
Esse é o mais consciente de todos os métodos pelo qual eu começo com aquela Ciência que é mais complexa. 

A Ciência Divina é necessária para que o homem possa estudar a arte de viver. Todavia, isso não significa que 
o homem deva negligenciar o estudo do mundo material. Todos aqueles que estão no caminho espiritual devem ser 
entendidos em matemática, anatomia, física, musica e assim por diante. Essas são as introduções para a Ciência 
Divina. Estude o mundo material. Após compreendê-lo começarás a perceber o Divino também.  

O nível pessoal de desenvolvimento é determinado pelo seu status na escola experimental.  

Quando o homem começa a dominar as condições do mundo material – isso indica que ele começou a 
entender aquelas do Mundo Divino também. Seu Conhecimento do Divino determina o nível no qual irá trabalhar no 
mundo material. 

Viestes ao mundo para estudar na escola experimental, e agora estás sendo testado. O professor explica-lhe 
um problema. Responda, “Eu entendi.” Mas na realidade não entendeu. Então, deves resolver o problema por si 
próprio. O aluno é capaz de entender somente quando resolver o problema por si próprio. No mundo natural, 
somente aquele que soluciona por sua conta lidera o conhecimento. O remanescente é somente ferramenta de 
ajuda.     

 

 

 

 



 

 

65.   A REALIZAÇÃO DAS ASPIRAÇÕES DO HOMEM 

 

Certa vez o Mestre contou-nos: 

Deseja uma pessoa que está doente lhe dizer: “Eu não quero morrer, eu pretendo viver cinquenta anos 
adicionais para que eu possa completar o trabalho pelo qual eu vim ao mundo” – ele endereçou sua tarefa 
corretamente e irá provar para si próprio que será frutífera. Perguntarão isso é possível? Tudo é possível para aquele 
que tem compreensão das Leis. Contudo para aquele que não as compreende tudo será obstruído. 

 Alguma coisa lhe acontece, e perguntas: “Porque isso acontece comigo?” Porque se deteve sobre isso. 
Quando alguém deseja que suas aspirações sejam realizadas, ele deve focar seu pensamento. Uma concentração 
forte é necessária para solucionar as grandes tarefas da vida. Ao focar seu pensamento, irás absorver os 
pensamentos de todas as mentes similares.  Desse modo, seu pensamento se torna o foco dos pensamentos de 
todos aqueles que pensam como você. Esse é o caminho no qual grandes ideias se manifestam. Toda grande ideia – 
até aquela que haja nascida na mente focaram suas atenções nesse pensamento antes de manifestar-se em um 
homem genial. 

Alguém aspira a algo – em tornar-se um músico, um poeta ou alguém – e ainda fica desencorajado. Se 
aspirares preencher sua vida com o Pensamento Divino, é necessário trabalhar em si mesmo a partir de hoje para 
que estejas preparado. Contudo, um limite de tempo não deve ser colocado sobre isso. Aquilo que o homem não 
consegue hoje poderá ser conseguido amanhã. As oportunidades serão bem maiores no futuro do que elas são no 
presente.  

Não se sinta desencorajado quando suas aspirações não chegam a realizar-se imediatamente: Elas poderão 
tornar-se realidade dentro de dez anos, talvez. De modo oposto, uma vida inteira poderá ser passada sem realização 
alguma. Quando se aspira em direção a algo, deve-se - ao mesmo tempo – estar desejando trabalhar para isso. 
Sempre esteja seguro de que você está sendo incentivado pela Natureza Consciente.  

A Lei estatue: regozije-se quando alguém consegue realizar suas aspirações para que possas realizar as suas 
também. Se alguém pretende realizar suas aspirações, deve vir a compreender  o Plano Divino para a Vida Eterna 
que Deus já colocou em movimento. Quando caminhas na Vida Divina, todas suas realizações serão realizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

              66.   OS  SENTIDOS 

 

Um dos irmãos narrou-nos a seguinte experiência, “Uma tarde deitei-me, adormeci e sonhei com um amigo 
meu que estava começando a sair em direção a minha casa vindo do centro da cidade. Eu o segui o tempo todo até 
que chegou à minha porta. Na verdade, nesse momento ele bateu em minha porta. Eu acordei e deixei-o entrar. “ 

O Mestre explicou:  

Neste século há muito discernimento. O radio derrama luzes no mundo espiritual, e a TV – na clarividência. 
Uma escola direcionada para estudo da clarividência é necessária. Todavia, ela não seria para todos.  

Nem todas as pessoas desenvolvem-se na mesma proporção:  os dotados irão aprender mais facilmente. Por 
exemplo, pode se ensinar uma pessoa a aprender um instrumento, mas talvez não tenha dotes para se tornar um 
verdadeiro músico. Os dons são dados a todos, mas o grau de desenvolvimento difere de homem para homem. O 
homem precisa aprender. O sistema nervoso necessita ajustar-se de acordo com o desenvolvimento de seus dotes. 
Um sistema nervoso mais sensitivo é necessário. O sistema  nervoso bem desenvolvido no homem é mais sensitivo e 
apto a receber ondas curtas transmitidas de longe.  

Uma irmã participou seu temor de visões. O Mestre explanou: 

- O seu temor indica que não estás ainda apta para que o outro mundo lhe seja revelado. Os centros de 
comunicação com o outro mundo ainda não estão desenvolvidos no homem. Eles necessitam ser desenvolvidos. Nós 
já somos capazes de conexão com o Mundo Invisível. O Mundo Invisível já instalou seus últimos inventos.  

O homem necessita aprender a lidar com as duas Grande Forças: Consciência e Amor. Se tiveres fé neles, 
seus olhos irão abrir. Eu tenho o desejo de que seus olhos abrirão. Mas quando? Quando se tornares forte – forte 
suficiente de que um novo mundo irá aparecer diante de ti sem lhe causar temores. Por exemplo, um Anjo aparece 
para alguém e lhe dá instruções de como deve comportar-se. Tal homem pode resolver todas as contradições, ele 
pode curar todas as doenças. Pelo fato do Anjo ter aparecido diante dele, esse homem se tornará forte. 

Como clarividente, sua experiência será de grande sofrimento. Não verás somente as coisas boas, mas 
também as más. Sabendo disso, o Mundo Invisível não desperta no homem aquelas possibilidades pelo fato de não 
estar preparado. Por isso, não deseje que seus olhos sejam abertos prematuramente. Comece com o seguinte: ver 
no homem somente o lado bom, somente o positivo.  

O Método da Irmandade Branca é o seguinte: o homem precisa desenvolver as doze virtudes básicas antes 
que esteja pronto para desenvolver a clarividência. Se tiver um belo saguão adornado com lindos quadros, mas no 
escuro – que sentido pode ter para você? Mas quando chegar a luz no magnífico saguão os quadros maravilhosos  se 
tornarão visíveis. Mas se a luz chegasse e o saguão não estivesse adornado – e se não houvesse belos quadros nele – 
então a visão não seria agradável, mas horrível. É preferível que o saguão esteja bem adornado e decorado antes 
que a luz chegue. Estou falando simbolicamente.   

Se desejares estar em contato com os Seres do Mundo Invisível, terás que despertar sua sensibilidade 
espiritual. No interior do corpo – e no interior do cérebro – estão forças ocultas que necessitam ser desenvolvidas. 

É suficiente ao homem contemplar por uma hora de cada dia as grandes questões espirituais para que possa 
começar a ver o alem. Ou seja, é suficiente para o homem entrar em um estado de paz interior em que ele se 
desprenda do mundo físico para que seja capaz de perceber o espiritual. 



 

 

Todos são capazes de se tornar clarividentes, mas para que seja possível, é necessário desligar-se de todas as 
impressões do mundo físico. De outro modo, naquele momento quando seria capaz de ver alguma coisa do Mundo 
Invisível, algo do mundo físico irá distrair sua atenção e ele não verá nada. Primeiramente quando coloca de lado 
todas as coisas externas, ele passa através de uma zona negra: ele encontra-se a si próprio em total escuridão. Se 
não se assustar – então após uma curta espera ele irá perceber uma fraca luz que irá começar a aumentar. Isso 
significa que está entrando no Mundo Invisível. O que tem o sexto sentido pode ver por traz, pela frente, pelo lado – 
por todas as direções. Poderá ver uma distancia de milhares de quilômetros. Conseguirá ver através das paredes 
também. Ou seja, se seu sexto sentido é desenvolvido, será capaz de ver até através de uma barreira sólida.  

Assim como podes ouvir com a ajuda de um rádio o que esteja sendo falado em países longínquos, assim 
também com a ajuda do sexto sentido, serás capaz de ver o que está  ocorrendo lá naquele momento. 

No futuro, as pessoas serão capazes de perscrutar o pensamento. A alma e o espírito também serão visíveis. 
O povo hoje diz: “O visível irá permanecer  visível e o invisível – invisível.” Eu digo que quando nos encontrarmos no 
futuro, irão ver minha mente, coração, alma e espírito e eu irei ver os vossos. Este é o novo Ensinamento. O mundo 
irá sofrer uma transformação quando todos os erros e transgressões chegarão ao fim. Todas as coisas velhas ficarão 
nos arquivos. Poderemos estudar uma pessoa não somente pelos traços da face, mas das cores que a circundam 
também. Isso é acessível para o clarividente, mas não para o homem comum. Por exemplo, se alguém alimentar-se a 
si mesmo com pensamentos nobres e sublimes, será submergido em uma suave cor de rosa. Quanto mais sensível é 
a pessoa mais suave a nuance, aumentando o desenvolvimento escurecerão as cores. Não somente os sentimentos 
têm cores específicas, mas os pensamentos também.  

O clarividente experiente lê pelas cores como se lê pelos livros. Pela cor opalescente, é possível discernir o 
grau da inteligência humana. Se alguém está amando, pode se ver uma particular suave nuance da cor rosa que 
emana uma agradável fosforescência de seu coração. Quando chegares até a vontade – uma luz branca emanará do 
homem. Essa é a cor da virtude. Entre essas três cores – a opalescente, a branca e a cravo as outras cores se 
entrelaçam. Essa mistura das cores forma a aura humana. Pela aura, o clarividente pode discernir o quanto o homem 
é avançado em seu desenvolvimento espiritual e mental. 

Se houveres desenvolvido clarividência em si próprio, quando alguém falar a verdade para ti – verás uma 
bela cor azul – emanando dele de forma incomparável. Simultaneamente, também verás uma bela e pálida cor 
amarela emanando dele. Se alguém lhe mentir, irás ver escuridão emanando de sua aura, e será circundado pela 
escuridão.  

Se sua habilidade para ver aumentar, observarás os olhos de muitas pessoas emitirem desagradáveis raios 
escuros que podem causar ferimentos em alguém para o qual foi direcionado. Então aparecem chamas vermelhas, 
similares àquelas que vêm de uma fornalha.  

 Se um homem tornar-se sensitivo e direcionar seu olhar para cima num ângulo de quarenta e cinco graus, 
irá ver Espíritos sublimes, e com quarenta e cinco graus abaixo observará cores escuras permeando o chão no qual 
as cores inferiores se movem. 

Para um clarividente estar apto a resistir a vista daqueles que passaram além ele necessita opor-se a suas 
vibrações, deve considera-los como seres viventes. 

Muitas vezes, aqueles que trabalham no desenvolvimento da clarividência tem a seguinte experiência. Em 
frente a eles, uma bola de luz multicor aparece. Ela levanta-se e quando alcança um determinado lugar, transforma-
se numa sublime face. Angelical que sorri e então desaparece. O Anjo está dizendo: “Vá e aprenda. Eu irei estudar 
em outro lugar. Adeus.” No futuro – quando as pessoas estiverem usando seu sexto sentido – irão ler o Livro da 
Natureza e compreendê-lo.  



 

 

De acordo com alguns filósofos, o homem é capaz de perceber através dos cinco sentidos somente. Aqueles 
que têm Conhecimento, dizem eles tem doze sentidos, ou seja:  doze portas de saída. O homem tem cinco sentidos 
no presente, os restantes sete estão fechados longe dele. Quando digo que o homem tem doze sentidos, eu me 
refiro àqueles homens que se desenvolverão primeiro, sobre o curso de sua evolução. 

De acordo com a Ciência Divina, o homem tem conjuntamente quarenta e nove sentidos. Em adição a esses, 
o homem tem outros também, os sentidos do homem são inumeráveis. O homem chegará a conhecer Deus, como 
Deus o conhece, somente quando ele desenvolver nele próprio, todos quarenta e nove sentidos. 

Eu falo a um jovem: “Amanhã irei encontrar um homem rico, e falarei com ele. Ele irá ao seu encontro e o 
ajudará a continuar sua educação.” O jovem me pergunta como isso é possível. Eu lhe digo: “Você irá vê-lo por si 
próprio e irá acreditar em minhas palavras. Eu não lhe conto nada a respeito de algo que irá chegar em um mês ou 
um ano, mas amanhã. Para aquele que pode ver, tudo é possível.” 

Os sons comuns que estão acessíveis ao ouvido humano, têm aproximadamente trinta e cinco mil vibrações 
por segundo, no máximo. E, todavia sons têm sido descobertos que tem aproximadamente trezentos milhões de 
vibrações por segundo e são chamados “ultrasounds”. Ou seja, muitos sons existem que não são conhecidos pelo 
homem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

67.   A LEI DAS PARTES E DO TODO 

 

Nós trabalhamos o dia todo a fim de capturar a água que estava fluindo de uma ravina próxima e coletá-la 
em um lago de cuja água para a horta pudesse ser baldeada. Essa era a ideia do Mestre para o uso dessa água. No 
fim do dia quando terminamos o trabalho, nos reunimos a sua volta e ele começou a falar da Lei das partes e de 
todo. O Mestre pronunciou-se: 

Algumas pessoas dizem que o mundo é mau. Isso é um mal-entendido da vida. Isso é uma consideração 
incompleta das coisas. Tão logo a mão rejeitar o corpo ele se tornará feio, e começará a decompor-se. Se nós 
olharmos o mundo como um todo, ele será belo. O homem precisa discernir a vida como um todo. Ele necessita 
olhar para cada fenômeno como parte desse todo. O mundo apresenta-se a nós como sendo esparramado porque 
não o vemos como um todo, mas como partes separadas. 

Uma conexão intrínseca existe entre as coisas. Todas as questões concernentes a humanidade devem ser 
entendidas de um ponto de vista global. A humanidade é um imenso organismo: as nações são sistemas, as 
comunidades – os órgãos desses sistemas. 

O homem deve entender seu destino como parte desse organismo global para que possa encontrar seu lugar 
nele. O que iria acontecer no organismo se cada célula desejasse viver por si própria independentemente do resto? 
Cairia de lado. Essa ideia é tirada das Escrituras nessas palavras: “Todos nós estamos representados no Corpo de 
Cristo.” Se uma folha da árvore cai, ela iria reter o mesmo relacionamento como as outras que permaneceram na 
árvore? Toda a humanidade é a arvore e cada homem – a folha dessa árvore. 

Cada mudança no todo é refletida nas partes também, e vice-versa. Muito do sofrimento e alegria do 
homem é o resultado de mudança do Universo, na alegria e sofrimento que outros Seres experimentam e absorvem. 

Todos precisam sentir em si próprios como parte total do organismo para que ele possa trabalhar para o 
bem dele. 

A vida individual deixa o mal crescer. Se um dedo da mão sozinho quiser participar da tarefa sem a 
colaboração dos outros dedos, não acontecerá nada. Você sabe o que é isolamento? Não há nada mais terrível no 
mundo do que isso. Aquele que é solitário pode ser comparado ao dedo que é cortado da mão e atirado em 
qualquer lugar. Não existe maior infortúnio para o dedo. Da mesma forma, não existe maior felicidade para o dedo 
do que fazer parte da mão e fazer o seu trabalho para o todo. 

Se puseres em sua mente a ideia de viver somente para você mesmo – isso é o mesmo do que instigar a 
própria morte.  

Belas roupas são feitas de finos fios. Se separasse os fios – e pôr eles mesmos –eles não representariam 
nada. Mas se os fios são bem tecidos, o resultado será algo belo. Cada ser é significante somente com consideração 
a vida do próximo. Deve-se viver para toda humanidade, para todo o Universo. O que significa dizer, existe um ideal 
maior do que aquele pelo qual estás vivendo por ele agora. Então o homem será de beneficio para todos. Deve-se 
alguém desgarrar-se do caminho – todos iriam abandoná-lo, todos iriam esquecê-lo. Aquele que desejar ser 
benevolente, deixai-o dirigir sua energia para a melhoria de toda a humanidade: ou seja, para o bem de todos. Desse 
modo, irás conectar-se com os Seres Conscientes que estão lhe ajudando. 

E então, escreva toque música, trabalhe – não para si próprio, não por sua Glória, mas pela Glória Daquele 
que proveu as condições para que todos se manifestem. Se não trabalhares com essa ideia em sua mente, irás 
perder tudo. 



 

 

Se esperas maior complemento de tarefa para receber grandes pagamentos, para tornar-se famoso, mas 
essa é vida comum. Quando divides suas maçãs com os outros, guarde a menor para si próprio. Mas se colocares a 
parte maior, a mais bela para ti, um grande infortúnio irá chegar para ti, nem que seja após milhares de anos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

68.   O CAMINHO EM DIREÇÃO AO AMOR 

 

Durante um passeio matinal O Mestre nos falou: 

Estudar o Amor como uma Força intrínseca. Vocês todos necessitam esforçar-se para estudá-lo. A ciência de 
hoje é aquela do futuro – essa é a Ciência do Amor. 

Qual é o caminho que conduz ao Amor? Um discípulo dirigiu-se ao Mestre e disse a ele que desejava 
compreender o Amor. O Mestre levou-o até um rio, agarrou-o pelo pescoço, imergiu-o na água e o manteve por 
algum tempo. Após tirá-lo da água perguntou: “O que sentiu enquanto estava lá?” O discípulo respondeu: “Eu senti 
uma grande falta de ar!” O Mestre disse a ele: “Quando chegar a sentir  tal necessidade de Amor, Ele irá visitá-lo.” 

A fim de que o Amor o visite permaneça no lugar indicado para ti pela Natureza Consciente e aguarde. De 
outro modo ela passará por ti sem visitá-lo. Irás perguntar: “Como eu saberei qual é o meu lugar?” Quando ficares 
em seu lugar, irás sentir que estás em paz com todo Universo, e que estás pronto para perdoar a todos. Toda 
desarmonia que sentir indicará que você ainda não está em seu lugar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

69.   UMA CARTA PARA O MESTRE 

 

O Mestre recebeu uma carta de uma irmã proveniente da França, como segue: 

“Nesses dias de sofrimento, eu estou contigo e experimento dentro de mim completa paz e alegria interior. 

Nós cantamos, oramos e trabalhamos em Divino Júbilo. Apesar de tudo, nós temos uma crença profunda de 
que o sofrimento do mundo chegará logo a um fim. Todas suas crianças sentem vossa Proteção e Amor que as 
envolve com Luz Divina. Eu fico imaginando o dia em que nos veremos face a face. Eu acredito que tenha nascido 
para experimentar esse grande momento. Por tão longo tempo senti a vigília sobre minha alma e as almas das suas 
pequeninas filhas exercidas por vós. Eu senti seu chamamento através do sol, das estrelas e do vento. Quando o vejo 
em minha mente, eu sinto em minha alma a mesma alegria de quando eu vejo um jardim cheio de flores na 
primavera. Apesar de todos meus sofrimentos, eu o sinto sempre próximo de mim. Deus há de permitir que um dia 
eu haverei de chegar até Você. Esse será um grande dia.  

Com grande paciência e com toda minha energia, trabalho todos os dias em meu desenvolvimento. Eu confio 
plenamente em Ti Mestre. Eu abro minha alma para Ti. Somente através da mais sublime poesia e da Música Divina 
é que minha alma será capaz de expressar meu amor, minha gratidão, minha reverência por Você. 

Com todo meu coração, eu saúdo todos os meus amigos búlgaros.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

70.   O AMOR DARÁ A ESTRUTURA PARA A NOVA CULTURA 

 

O Mestre observou uma Lei na vida: por toda parte onde estava, buscava melhorar as condições – não de 
uma vez, como se de acordo com um plano feito além do tempo, mas gradualmente, naturalmente. Isso ocorria 
como se por acaso, ainda que realmente, tudo correspondia a Vida interior. Ele usava toda oportunidade que 
surgisse no local de trabalho comum, para ensinar uma lição. Não havia método de trabalho existente para 
conseguir reunir as pessoas, a fim de poder se familiarizarem, crescer próximos e harmonizarem-se. O Mestre 
encorajava toda boa iniciativa e apoiava tudo nela. Ele ficava satisfeito quando os discípulos manifestavam 
engenhosidade, destemor e foco. 

O pátio e toda quinta em edifícios anexos eram gradualmente limpos e colocados em ordem: os caminhos 
eram reparados. Na rampa íngreme o caminho foi aplainado e levado até a casa, e um muro de proteção foi 
construído. As pedras eram colocadas de tal modo que representavam o sol nascente. A ideia para isso veio dos 
discípulos.  

O Mestre deu sua interpretação – o sol nascente simboliza aquele sol que irá nascer em todos os búlgaros 
despertos, e em todos os serem humanos despertos também. 

Escadas de pedra foram construídas – uma tarefa aparentemente simples, comumente feita em todos os 
lugares, mas na presença do Mestre ganhava significado profundo e importância. Após o termino de todo trabalho 
na propriedade rural, o Mestre disse: “Na vida, deverá haver sempre melhoras.” 

Então alguém perguntou: “Como será estruturada a nova cultura?” 

O Mestre respondeu:  

Existe uma ordem humana no mundo presente, mas ela será destruída. Pelo modo em que o povo tem 
trabalhado no passado e como ele trabalha atualmente – o mundo não pode ser melhorado. 

Alguém irá dizer que Deus criou algumas pessoas para serem senhores, outras – servos, outras – pobres. Isso 
é uma noção errônea. Este mundo – cuja ordem na qual alguns estão famintos, enquanto outros comem 
exageradamente – não pode ter sido criado por Deus. Outros dirão: “Porque Deus permite essas más ações – todas 
essas injustiças sociais acontecerem?” Tudo isso é feito pelos homens, mas eles culpam Deus por eles. 

O versículo: “Todas as coisas que tem sido feitas, tem sido feitas através Dele – relativas aos Eternos e aos 
Grandes Atos no mundo, mas o temporal, as coisas transitórias – não são de Deus. Tudo aquilo que o homem faz de 
sua própria vontade não é de Deus.” 

Alguns citam o versículo de que toda autoridade é dada por Deus.  Nesse versículo alguma coisa é omitida. 
Deveria ser lido: “Toda autoridade justa é dada por Deus. E em toda autoridade com justiça a Lei do Amor deve ser 
incluída.” 

A cultura moderna está sendo posta em julgamento. A cultura que tem sido construída sobre a areia não é 
estável. O Povo não sabe como viver ou como comer. Eles não sabem como construir seus lares, etc. Qual 
expectativa pode-se ter de tal mundo? E, contudo todas as coisas serão transformadas.  

O Novo Ensinamento dá os métodos de como a futura sociedade será construída. Aquelas culturas que têm 
sido baseadas na força tem desaparecido. 



 

 

 O Ensinamento que apresento a vocês é experimentado. Dentro dele estão ocultos os métodos básicos que 
ensinam ao povo viver. Eu lhes trago agora o Ensinamento Divino sobre qual a futura ordem será baseada. Esse 
Ensinamento é sustentado pela Lei da Natureza Consciente. 

 Quando o tempo certo chegar, o bicho da seda dirá: “Por tão longo tempo até agora, eu tenho comido e 
bebido, eu não necessito mais nada. Eu deixo as folhas para os outros, elas formam-se por si próprios.” Para fora do 
casulo, a borboleta voa em um grande mundo e começa a alimentar-se ao largo dos doces néctares das flores. 
Quando o mundo irá melhorar? Quando todos os bichos da seda se transformarem em borboletas. 

Os problemas sociais podem ser resolvidos de um modo simples. Eles serão resolvidos quando a nova 
Consciência entrar no homem. 

Pode-se dizer que o povo todo deseja uma nova ordem. Isso é bom, eu concordo com você. Mas o que 
acontecerá se uma nova ordem chegar, porém o velho caráter dela - seus defeitos – permanecem?  É fácil destruir o 
velho, mas o que pode ser conseguido com seu mau caráter? O que lhe beneficiará se destruir sua velha casa, mas 
não construir uma nova? A Natureza não permite isso. Ela destrói e constrói simultaneamente. 

No momento em que errares entrarás na noite. A tragédia está no fato de que o povo deseja fazer todas as 
coisas à noite. Não são as condições externas que criam o sofrimento para o homem, mas as internas.  Deus criou 
este mundo com todas as condições próprias para existência humana. Tudo aquilo que deseja é provido. Ou seja, 
aquilo que diz respeito às condições externas, tudo é favorável, mas as condições internas estão faltando: por 
exemplo, a nova consciência está em falta. A causa disso está oculta dentro do reino espiritual. A mente e o coração 
devem passar de um estado para outro. 

Alguns buscam dar estrutura ao povo. O mundo tem ordem. Todo homem cuja consciência está despertada 
pertence ao Mundo da Ordem. Todavia este mundo cuja consciência não tem sido acordada tem ainda que começar 
a preparar-se para entrar no Mundo da Ordem. 

Contemporaneamente o povo deseja construir, para reestruturar toda humanidade primeiro, então a 
sociedade, após isso – o lar e finalmente o homem. Ainda assim esse caminho não é correto. Eu lhes darei a seguinte 
explicação: tome os mais proeminentes músicos que completaram sua educação em música. Eles dominaram sua 
arte e com eles, podes colocar algum tipo de orquestra que você goste. Dentro de dez a quinze minutos – ou meia 
hora no máximo, irás ver que temos a melhor orquestra com os melhores músicos. Por quê? Porque cada um deles 
conhece sua parte perfeitamente. Assim como, poderíamos juntar pessoas sem conhecimento de música e tentar 
colocar uma orquestra com eles, mesmo que dez dos melhores maestros viessem para conduzi-los, nada iria 
acontecer. 

O Povo busca uma melhora material na ordem. Mas uma melhora espiritual tem que tomar lugar também. 
Alguém dirá: “A fim de que o mundo seja um lugar melhor, um crescimento material é necessário.” Faça uma 
experiência e verá. 

De que tipo de consciência eu estou falando? O homem deve colocar o Amor como fundamento de sua vida 
e através desse Amor criar a nova Consciência. 

O sofrimento humano hoje é maior do que foi no tempo de Cristo. A resolução dos mais difíceis problemas 
virá através do Amor. O Amor chegará como uma verdadeira forma viva e irá varrer tudo o que for velho. As nações 
da Europa moderna estão em fase de destruição. Eles não aplicam o Ensinamento de Cristo, mas o ensinamento de 
um passado distante. A guerra é uma remanescente das mais antigas crenças. Esta e a velha cultura que aparece em 
novas formas. 



 

 

Minha ideia básica é a seguinte: todo problema social deve ser resolvido através do Amor. Como todos os 
problemas sociais podem ser resolvidos? Recoloque a falta de amor com Amor. O Amor resolve todas as 
contradições: mentais, emocionais e sociais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                       71.   A ORDEM FUTURA 

 

Esses foram os difíceis dias da guerra. O futuro era obscuro, com distúrbios e cheio de perigos. Muitos de 
nossos amigos estavam perguntando ao Mestre aonde tudo isso iria nos levar, e qual seriam as consequências dessa 
situação. O Mestre respondeu:  

A terra no momento está entrando em novas condições. O mundo todo está despertando. Aquele que 
desejar permanecer nas velhas condições poderá fazê-lo. O mundo todo, o sistema solar inteiro, o Universo – todas 
as coisas estão se movendo em uma nova direção. A consciência humana está se expandindo. Vocês serão 
testemunhas daquele Grande Evento para o qual Deus agora está preparando a humanidade em geral. O mundo 
chegará a saber que Deus não estará brincando. 

Alguns dirão: “Uma vez colocado o mundo em ordem, todas as outras coisas cairão no lugar por si próprias.” 
Isso não é assim. Não se pode esperar, mas devemos entrar em uma nova Vida neste mesmo momento. Se alguém 
esperar a humanidade toda melhorar – para isso será necessário um longo período de tempo. 

Muitos eremitas têm vivido nas florestas por cinquenta, sessenta anos – e após receberem esclarecimento, 
retornaram para seus seguidores e mostraram a eles de que o Amor é o único caminho que leva para a verdadeira 
Vida. 

A cultura do futuro será a do coração. Por essa razão, devemos estar atentos com nossos corações e nutri-
los. 

Dirás que conheces o Amor. Na realidade, não O conheces. Que tipo de amor é esse que não resiste a todas 
as provações?  

Aqueles em quem o Divino se faz manifestar esses serão aqueles da grande cultura nova que agora está 
sendo gerada. Quando ingressarmos nela, seremos tão livres como aqueles que são nossos Irmãos Avançados: os 
Anjos, Arcanjos, Querubins e Serafins. O Amor irá providenciar o trabalho para a nova cultura. Ele irá prover o 
material que estará de acordo com o formato da ordem futura. Hoje as velhas formas estão desaparecendo, e as 
novas estão sendo criadas. Quando essa grande cultura chegar, todos terão tal liberdade como quando Deus a deu 
pela primeira vez. 

Aquela cultura na qual o Ideal do Amor não estiver ainda formado no interior do homem não é uma cultura 
verdadeira. No lugar do Amor, o homem colocou leis, dinheiro, tormento e poder em primeiro lugar. Na futura 
ordem, o dinheiro será um servo do Amor e o poder irá servir ao Amor. Ele irá ensina-lo o que fazer. O Amor é a 
alavanca de todas as coisas: Ele parece ser o último de todos os poderes, mas na Realidade, Ele é o Mais Poderoso. 

Se só você fosse capaz de observar o Mundo dos Seres Avançados! No presente fazes parte da humanidade 
que erra, mas em outro tempo pertenceu a uma humanidade que conheceu o não-erro e que agora deseja participar 
do aperfeiçoamento da vida do homem de hoje. No mundo da lei humana, há pouca liberdade. No mundo do 
dinheiro, há um pouco mais liberdade. No presente estamos saindo do mundo do dinheiro e entrando no reino do 
Amor. É da Vontade de Deus que as leis do dinheiro  devessem tornar-se Seus servos – nós precisamos ensinar-lhes 
o que fazer. Sob o reino da lei humana, estamos sendo comandados. E lhes ordenando: “Movam-se!” O dinheiro 
também lhes subjuga: oferecem uma certa quantia para fazer um serviço, e você o faz. Contudo, no reino do Amor 
terás liberdade. 



 

 

O homem tem uma natureza inferior e uma superior. Quando a natureza inferior começa a servir a superior, 
o mundo irá se tornar um lugar melhor. O Amor destruirá a união consumada entre o bem e o mal. Essa união deve 
ser quebrada. O Amor destrói esse contrato. 

Hoje em dia, as contradições existem em todos os lugares na vida: no individual, na família, entre as nações. 
No final, o Amor Divino irá resolver todos os problemas, e todas as contradições irão desaparecer.  

Quanto mais trabalhares de acordo com o Amor, mais facilmente as coisas serão resolvidas: irás expandir-se 
e tornar-se livre. De outro modo serás constrangido, condensado e opresso. É difícil mover-se sem liberdade interior. 

Não existe Ordem melhor do que o Amor, è a mais natural Ordem e a maior. E quando estamos infelizes e 
tristes – é pelo paraíso perdido: o Mundo do Amor. Nós devemos confiar no Divino que está em nosso interior e 
menos na caixa registradora que está do lado de fora. 

A abundancia irá contribuir para a resolução dos problemas sociais, porque ela está conectada com o Amor. 
Se o Amor faltar, ficarás do lado de fora da Lei da Abundancia. As nações têm muitas leis, mas por acaso as usaram 
para melhorar a vida? Eles a melhoraram em certos aspectos, mas o Divino no interior do homem permanece 
subdesenvolvido e assim as nações perderam a fé e se tornaram totalmente materialistas. A Vida mecanizou-se. 
Devido à ausência do Amor, a Bondade chegou ao mundo. 

 Durante uma época o consumo de álcool foi proibido por lei nos Estados Unidos da America, mas o povo 
encontrou meios de obtê-lo e continuar consumindo-o. A conclusão a que se chegou é a de que a lei não oferece 
resposta. As leis humanas não são o caminho para educar o povo. Um novo caminho é necessário para o 
desenvolvimento do homem. Na Natureza existem Leis que nós precisamos descobrir para que possamos melhorar a 
vida de acordo com Ela. 

Se a cultura não consegue melhorar o coração humano – será ela realmente uma cultura? Nós necessitamos 
de uma cultura que satisfaça as necessidades da mente e do coração. Essa é a Lei da Natureza. Dá-se certo tipo de 
alimento para uma criança e ela fica doente. Ao invés disso deve-se dar para a criança alimentos tais que possam 
prover a necessidade de nutrientes. 

Se nós colocarmos o Amor como fundamento, a vida irá mudar radicalmente. Hoje as obras públicas estão 
obstruídas: em seus ensinamentos existem sedimentos, areia, pedras etc. Um novo sistema de drenagem para esse 
tipo de obra pública necessita ser instalado. 

O sofrimento irá forçar o homem a tomar o caminho do Amor. 

Nenhuma cultura pode elevar a humanidade, mas o Divino pode, e seu fundamento é o Amor. Portanto, 
instile o Amor como fundamento de sua vida, e Ele irá corretamente resolver todos os seus problemas. 

O novo ensinamento pode ser confirmado por experimentação. Deixai-os entregar a mim uma aldeia com 
cem lares a fim de que eu possa aplicar a Lei do Amor. Então deixe eles verem qual será o resultado após dez ou 
vinte anos. Permita aos búlgaros verem tal experiência. 

Eu consideraria que a sociedade que aplicou a arte de como amar sob as seguintes condições: 

Quando um homem entrar na cidade, ele irá somente encontrar pessoas que são felizes e contentes: ele não 
irá ouvir reclamações nem ver uma simples lágrima. Tente encontrar tal cidade neste mundo. Nós não podemos se 
vangloriar de tal coisa. Em todo lugar do mundo existe o sofrimento – tristeza e infortúnio. Permita que aquelas 
pessoas com mais inteligência venham agora para instruir a humanidade no novo Caminho. 



 

 

O povo deseja saber qual será a futura ordem. A futura ordem já existe. Você respira quanto ar desejar, e 
recebe quanto luz quiser. Isso – aqui e agora – é a Ordem Divina. O mesmo vai ocorrer com o pão. Na ordem futura, 
o forte será o servidor do fraco. 

Nós nos preocupamos agora com o problema mais importante: o problema do Amor. Todos estão 
descontentes, porque esse problema mais preocupante que é o do Amor não está ainda resolvido.  

Deus está lhe dizendo: “Saia e traga Minha Luz para o mundo. Diga a todos que o Amor Omnisciente que 
vem do Alto, neste momento desceu sobre a terra. Ele é o solo do qual sairão as boas sementes que irão brotar.” 
Então diremos ao povo: ”O Amor existe no ar que nós necessitamos respirar, na luz de que nós todos precisamos 
para viver, e no pão que a nós todos alimenta.” 

Todas as contradições do mundo resultam da absoluta falta de Amor. 

A Ordem chegará ao mundo somente através da Palavra, que é Amor! Ele que pode corrigir o mundo num só 
momento – este é o Amor. Com Ele, todas as coisas ocorrerão corretamente. Se você não tiver a Sua Força, nada 
pode ser conseguido. Nenhum Ensinamento pode ser aplicado sem o Amor. 

Para que o homem entre em disputa com o Divino seria como a luta de Jacó com o Anjo. Como pode o 
homem disputar a Vontade de Deus? Qual nação conseguiu isso? Aquilo que todas as nações desejam é do homem. 
Pudesse uma nação desejar o Divino – esse é um assunto diferente. Mas todas desejam aquilo que é do humano. A 
Ordem Divina é Eterna. Homem algum consegue se colocar contra ela. O homem pode opor-se, mas isso não 
consegue brecá-la. Tudo será realizado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

         72.   A GRANDE CONEXÃO 

 

A questão sobre o futuro da humanidade – seus problemas sociais, suas lutas – foram levantados.  

O Mestre explanou: 

O Amor de Deus está chegando; o Amor que irá unir todos os povos em um. Todos estão buscando por uma 
Grande Lei que unirá todos os seres humanos. Essa Lei é o Amor. Lei alguma – nem outro sistema – existe, que possa 
melhorar sua vida de outra forma como o Amor. Todas as outras forças dobram-se perante Ele. Para construção de 
uma nova ordem, a Lei do Amor deve ser implementada.  

A Segunda Lei e a Lei do Saber. O Amor traz Vida, enquanto que o do Saber traz Luz e Conhecimento. 

A Terceira Lei é a Lei da Verdade que traz a Liberdade.  

Fora dessas Leis, sociedade alguma ou nação alguma pode ser construída. Esses são os princípios 
fundamentais sobre os quais a vida futura irá basear-se. Alem disso não existe ensinamento algum. Eles têm sua 
aplicação em toda a Natureza.  

Os búlgaros têm como lema: “A união cria a força.” Duas palavras estão faltando nesse lema, deveríamos ler 
assim: “A União no Amor constrói a Força.” O Amor unifica. Unidade sem amor é mecânica. O povo deseja a união, 
mas união sem amor é impossível. A Lei estatue: O amor cria o vinculo universal entre os seres. Nele existe um laço 
fundamental que conecta toda a humanidade – é o Amor. Poucos comerciantes poderão unir-se para um trabalho 
em comum. Se interesses de negocio os uniram, essa união é temporária e irá desaparecer. Essa não é uma 
associação genuína. Se, por outro lado, se reunirem com os outros através do Amor Divino – então não existirá força 
que será capaz de destruir essa ligação. Se esta conexão estiver ausente – então tudo que foi feito se tornará em pó 
e cinzas. Até que o amor venha habitar entre os homens, eles irão continuar a falar uns com os outros em línguas 
estranhas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   73.   OS DOIS CAMINHOS 

 

Às vezes a face do Mestre expressava uma imensa tristeza. Parecia que a dor e todo o sofrimento passavam 
através dele. O Mestre conheceu a obstinação do homem em sua violação da Lei Divina e as consequências que a 
carregaram. Uma vez disse: 

É preciso entender essas Duas Leis: Violência gera violência. Amor gera amor. A verdadeira Cultura Divina 
não conhece a violência. Atualmente a terra inteira está cheia de violência – entre os animais como também entre os 
homens. Só entre aqueles que têm falta de cuidado, pode haver opressão. Toda opressão – indiferentemente para 
quem é dirigida – é um crime contra Deus e Seu Divino Espírito.   

Tem sido dito: “Não matarás!”, mas se esse mandamento não é aplicado com o devido respeito a todos os 
seres – então ele não é mandamento. 

Vocês me perguntam qual a causa de toda tragédia em nossas vidas. Uma das razões fundamentais é a 
indiscriminada matança de mamíferos. E alem disso a indiscriminada matança de pessoas. Quando os espíritos 
daqueles que têm sido mortos passarem para o Mundo Astral, eles construirão as condições para as doenças do 
sistema nervoso do homem e depressão nas pessoas.  

Imaginas que ao matar um cordeiro não assumes responsabilidade? O cordeiro é guiado pelos Seres 
Avançados. E os cuidadores do cordeiro pedirão conta da vida deles. No momento esses Seres manterão silêncio, 
mas um dia irão dar conta de suas ações. O sofrimento dos mamíferos é grande – mais de 100 milhões são mortos a 
cada ano. Grande escravidão existe nisso – não há lei para protegê-los. As desordens nervosas da raça branca são 
resultado da matança de animais. Na época de sua matança, o medo e repugnância desenvolvem-se nesses animais. 
Como resultado disso, condições desfavoráveis para o desenvolvimento humano são formadas no mundo astral.   

Chegará o dia em que os animais se libertarão por si próprios. Matas um boi. Isso expressa sua admiração 
pelo boi por seus vinte ou trinta anos de trabalho prestados a você? Deixai-o pastar em sua velhice. Este boi tem 
sido uma bênção para seu lar. Você próprio destruiu essa bênção, você sozinho escorraçou aqueles Seres Invisíveis 
que eram responsáveis por eles.  

Quando derrubas as árvores, estás arrancando as bênçãos que estavam reservadas para você e – ao mesmo 
tempo – mandas embora também as forças quês estavam-lhe ajudando por intermédio dessas árvores. Para renovar 
uma floresta antiga que começou a decair – será uma bênção. Em sua renovação suas condições também irão 
melhorar. Mas sempre que destrói uma floresta, você também estará se destruindo. Do mesmo modo que sua força 
fenece, as águas secam – sua vida também declina.  

Os americanos derrubaram suas belas florestas de pinho a fim de construir nesses locais. Qual é a razão pela 
qual ocorre a neurastenia na America? Em nenhuma outra nação ocorre em tão larga escala como lá. A causa é sem 
dúvida provocada pela derrubada das florestas. Os búlgaros também derrubam as florestas indiscriminadamente. O 
que estão fazendo não é bom. Quando caminhas através das matas, é preciso saber que todas as coisas neste 
mundo têm vida e consciência. Não deverias arrancar folhas, porque elas estão respirando. Como também não 
deverias arrancar flores. Dirás que um criminoso é morto, pois é perigoso para a sociedade. Não sabes que quando 
ele estiver fora de seu corpo se tornará muito mais perigoso do que quando estava vivo. Ele se movimentará mais 
livremente entre aqueles com caráter fraco, sugerindo a eles pensamentos e sentimentos de vingança. A questão 
levanta-se hoje em dia porque se discute se deveria ter ou não pena de morte. De acordo com a Lei Divina a 
sentença de morte não é permitida. Sempre que as pessoas estão em disputa e ofendendo umas as outros estão 



 

 

agindo de maneira humana. O homem não deveria ser morto, pois mesmo sendo uma partícula diminuta do 
Organismo Universal – ele impedirá seu movimento. O homem não compreende que execução de um simples ser 
humano irá resultar num grande mal para a humanidade no futuro. Por isso é melhor colocar o criminoso para 
trabalhar. Ao invés de enjaular o criminoso, vamos lhe dar uma enxada e exigir que trabalhe. Na minha opinião, 
qualquer ensinamento que faz uso da morte é tão somente um ensinamento antigo com um novo nome. Aquilo que 
Deus criou, não temos o direito de destruir.  

Aquele ser cujo coração não tem Amor será cruel. Como pode-se persuadir o homem moderno não a 
execução, se ele pensa que alguém pode merecê-la?  Cada ser cujo corpo foi levado embora irá reclama-ló um dia. 
Pode acreditar ou não. Pode aceitar essa ideia, ganhará com isso.  

Eu falei com um cidadão da cidade de Sliven. Olhando para sua face e cabeça eu percebi que ele tinha face e 
cabeça de um criminoso. Eu lhe falei: “Você matou muitas pessoas. Sua face e sua cabeça têm mudado em certo 
sentido, mas suas mãos carregam todos os sinais de seus crimes.” Ele respondeu: “Tudo isso é um grande fardo para 
mim. Nós temos sido tolos. Nós pensávamos que desse modo poderíamos colocar o mundo em ordem. Mas o 
mundo não mudou por conta disso.” Ele está com 70 anos e amadurecido pelo tempo, mas como assassinou muita 
gente, agora elas o estão perseguindo. Então ele percebe que por si próprio entravou sua existência e disse: “Não 
havia naquele tempo homem com sabedoria suficiente para me mostrar o caminho concreto.” 

Perguntam-me: “Como alguém pode ensinar o novo aprendizado quando estamos envolvidos com pessoas 
que estão só procurando a vingança?” O Novo Ensinamento tem uma tal força latente que quando seu inimigo se 
aproxima, você precisa somente acenar com a mão e ela cairá adormecido. E quando acordar, irá alimentá-lo e o 
mandar de volta para seu caminho. Como irá o inimigo combater quando ele sabe que você irá adormecê-lo? 
Aqueles do Novo Ensinamento, possuem uma força tão poderosa que ninguém poderá suplantá-los. Alguém 
perguntará: “O que faria se alguém puxará uma arma contra ti?” A mão dele permanecera levantada e ele precisará 
de muita força para abaixá-la. 

As pessoas pensam que o mundo será posto em ordem através da violência. A violência não conseguirá ser 
mudada pelo povo. A violência é similar a uma picareta ou enxada. Qual foi a contribuição da picareta? Após quebrar 
pedras, ela tornou-se imprestável e destruiu a si própria. O mesmo ocorre com as pessoas más – elas próprias se 
autodestroem. Estamos ainda sob a Lei da Idolatria, pois vivemos sob a ordem humana. 

    Fique atento com o seguinte: Nem todos estão interessados com essas ideias. Cristo não deseja para o 
homem que venha aceitar o novo por conta da lei da submissão. È importante que nós passemos à Vontade de Deus, 
e queira ou não, os outros estejam cumprindo – nós devemos deixá-los livres. Não faça uso da força e nem pressione 
o povo! 

Neste mundo, o poder sem Amor traz desapontamento e sofrimento, mas o poder com Amor traz Grandes 
Bênçãos. O homem tem massacrado um ao outro por milhares de anos, mas quais foram as consequências disso? A 
terra inteira está em desordem e cheia de cemitérios. Não há lugar que não esteja manchado por sangue. A terra 
então está contaminada e desonrada. Como resultado alguns continentes devem ser submersos. A Nova Cultura não 
pode crescer e desenvolver-se nesse solo impuro. Uma purificação da terra é necessária. O povo de hoje não se dá 
conta dos perigos em que vive. Num determinado tempo, todos acalentavam desejos sublimes e impulsos nobres, 
mas não tinham entendimento e não sabiam como viver. 

 

 

 



 

 

74.   O AMOR QUE A TUDO ENVOLVE 

 

O Mestre dirigia-se a cada pessoa sempre com atenção e respeito. Ele revelava aos seus discípulos a 
unicidade da Vida, demonstrando o lugar e o significado de todas as coisas no âmago da vida. Desse modo nos deu 
uma orientação ideal de como estudar a Natureza.  

Assim exclamou o Mestre: 

Cada folha necessita amar todas as outras folhas da árvore por causa da sua dependência em relação a elas. 
Uma intercomunicação existe entre todos os seres. É necessário ter um relacionamento intrínseco com todos os 
seres vivos. Nós estamos buscando esse relacionamento que existiu entre todas as almas no princípio. 

Dentro de cada ser – planta, animal ou homem – irás encontrar ao menos uma boa qualidade e pela qual 
poderás amá-lo. Por mais tempo que alguém seja agradável a você, enquanto que outros não sejam, irás considerar 
coisas ausentes do Amor.  

  Mesmo dentro de uma pequena aparição, um anjo que está oculto a milhares de anos  irá revelar o seu 
conhecimento.  

Agora irás estudar o Amor em relação ao todo. Essa é a Lei que Deus lhe ensinará. Por si mesmo jamais serás 
capaz de aprender essa Lei. Alguém mais precisará ensiná-lo. Quem?  Somente o Único que tem Conhecimento 
poderá mostrar-lhe como amar o todo. Quem é este sábio? Deus. Se não aprenderes Dele, irás permanecer 
ignorante. O que faz com que o rio sinta necessidade de fazer enquanto passa pelas árvores? É porque ele sabe que 
deve deixar algo de si próprio. O que o homem necessita fazer quando passa por outras pessoas? Deve deixar algo 
de si. Se elas estão mortas, deve acorda-las, deve inflamá-las, deixá-las iluminadas. Se pressentir o Amor que a tudo 
envolve, quando estiver diante de Natureza, ouvirá o canto dos pássaros, o voo sãs borboletas, então se alegrará. 

Irás observar a florescência dos jardins, das árvores frutíferas e o brilho do sol, novamente irás rejubilar-se. 
Finalmente, quando estiveres no meio do povo, e ouvires como falam irá se sentir contentamento. 

Nesse Amor que a todos envolve, todos os seres se tornarão seus amigos. Os répteis como também as rãs 
que olhamos com repulsa nos verão com simpatia. Quando encontrares uma tartaruga, uma rã ou uma cobra, irá 
saber por que a tartaruga carrega uma couraça, a cobra se arrasta e a rã é fria. Se devotares esse Amor – esse 
Conhecimento – significará tornar-se sublime e com grande espírito. 

Em minha opinião, todo coração que não estiver aberto e não tem aceitação é um coração anormal. 

Quando  adentrares na prática do Amor que a tudo envolve ficarás conectado com todo o universo. E então 
sentirás o sofrimento de todos os seres vivos.  

Se amas uma pessoa; Deus desejará que ames aos outros do mesmo modo que amas a essa alma também. 
Esse Amor que tens por alguém, Deus é que lhe faz servir de modelo para mostrar-lhe como deves amar aos outros. 

Se o comerciante tem só um freguês irá à falência. Se o homem amar só uma pessoa, isso significa que é um 
comerciante com um só freguês. Se ele amar cem pessoas, será um comerciante com cem fregueses. Quanto mais 
pessoas amares, mais lucro irá ter. Quanto maior o número de almas que estiver conectadas contigo – tanto maior a 
invencibilidade de sua consciência e a fortaleza de sua memória. O sucesso do homem depende sobre maneira do 
número de almas com que esteja conectado. Se amares uma pessoa, seu conhecimento será igual a um, se duas – 
igual a dois. O número de pessoas que amares definirá seu grau de conhecimento. 



 

 

No Amor que a Tudo Envolve iremos sentir um júbilo intrínseco. A Consciência de todos os seres forma uma 
unidade e irá comunicar-se com essa consciência coletiva. 

O Grande Amor é como a imensidão das águas que não se turva e nem é lamacenta.  

O ensinamento que lhes dou não é de uma moralidade comum. É um Ensinamento do Amor Maior. Aquele 
que melhora a saúde ilumina a mente, abre o coração é impulsiona o espírito,  seja qual for o partido a que 
pertença, a nação de onde veio – faça uso desse ensinamento.  

   Quando conheço um homem não desejo saber detalhe algum de seu passado. Isso não me pertence. 
Porque partilhar de alguma negatividade para mim mesmo?  

Aquele que é músico ou cantor – esteja perante uma audiência, ou a um só – deve ser amado por eles. 

Uma só alma que o ame é suficiente para que suportes os tempos de adversidade em sua vida. Imagine 
então o que poderá acontecer ao homem em que incontáveis almas direcionarão seu amor para ele? Tal homem 
pode se tornar um cantor, um músico, um artista, um homem de ciência: o que ele desejar – será alcançado.  

Nós podemos imaginar então que progresso – que cultura sublime – irá existir sobre a terra quando o Amor 
de todos para todos chegar!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                               75.   ESTABILIDADE 

 

O Mestre orientava nossa visão para a realidade, libertando-nos das ilusões e sombras da vida. Dessa 
maneira nos induzia para a direção correta.  

Ele enfatizou: 

 O Amor faz as uniões estáveis. Não há força que consiga separar duas criaturas que o Amor uniu. Aquilo que 
o povo chama de ‘amor’ não é Amor, porque dois seres que se uniram através do amor humano podem ser 
separados. Sempre que o Amor cria união, a dissolução não poderá existir. Toda união em que Deus não estiver 
presente será instável, desmorona. O Amor Divino jamais morre. Como se reconhece o Amor Divino? Pela 
estabilidade das uniões.  

Alguém diz: “Eu tive um amor, mas ele morreu.” Como é possível uma lâmpada que Deus acendeu morrer? 
Isso é impossível.  

Eu considero como amigo aquele que o é não somente por uma vida, mas que é meu amigo do momento em 
que eu parti de Deus, até o momento de meu retorno para Ele. O Amor que hoje se manifesta entre as almas é o 
resultado de relacionamentos que existiram através de muitas vidas. Tem sido preparado por milhares de anos. Com 
esse entendimento, irás olhar o Amor como um sagrado Ato de Vida. As qualidades do Amor Divino são a constância 
e a perseverança.  Se alguém desiste de amá-lo, esse alguém jamais o amou. Quando alguém diz que seu amor está 
acabando, ele tem em mente aqueles caprichos transitórios os quais o povo incorretamente chama de amor. Alguns 
dizem, “Houve um tempo quando eu tive um amor, mas agora eu envelheci e acabei perdendo-o.” Não, isso não é 
amor. Isso é tão somente um procedimento ilícito. O Amor jamais se perde, mas a corrente de Amor que perpassa 
através do homem pode ser interrompida. Isso, todavia, é somente aparentemente. Isto se relaciona com a 
consciência externa do homem e não com a sua essência. Obstáculos externos – nuvens na consciência – existem e 
que parecem interromper o Amor.  

Quanto mais alto objetivo ao qual a consciência do homem buscar, menor será a possibilidade de esse Amor 
ser interrompido. Eu farei uma analogia. Estás sentado no seu quarto e olhando pela janela. Nesse momento seu 
amigo passa em frente. Segue seu movimento e consegues vê-lo a certa distancia. Após algum tempo ele desaparece 
de sua vista. Isso ocorre porque permanece no mesmo nível. Se houvesse subido ao nível mais alto, terias 
conseguido observá-lo constantemente. Quanto mais alto o nível em que permaneceres, mais o seu Amor será visto 
sem interrupção. 

Temos conhecido pessoas corretas e que tenham levado uma vida sensata, e mais tarde dizer: “Não valeu a 
pena viver assim”. Por quê? Pelo fato de lhes faltar um profundo entendimento da Vida. 

 Um homem que ama alguém e está pronto a fazer tudo por esse alguém. Acontece que essa pessoa deixa 
queimar a comida e seu amigo profere palavras desrespeitosas contra ela. Os Seres Avançados que chegaram para 
viver com eles vão-se embora. Desse modo, o amor entre eles está perdido – mas aparentemente, só por um tempo.  

Se seus sentimentos são inconstantes – um dia sofrerá por causa disso. 

 

 

 



 

 

76.    A PERSPECTIVA FUTURA 

 

Em conversa durante um passeio matutino, o Mestre nos ensinou: 

Quanto mais tempo o homem demorar a aprender como viver corretamente, Deus não permitirá que ele se 
manifeste. Mas quando aprender, Deus irá fazer dele o portador de Seus Grandes feitos.  

Nesse momento estamos entrando em uma nova fase. Não iremos permanecer nessa posição. Um grande 
futuro nos aguarda. Para aqueles que cumprem a Lei de Deus, grandes oportunidades os aguardam. Um dia todos 
vocês irão receber a Herança que os aguarda há séculos. Todo homem deve desenvolver suas forças latentes em seu 
interior para que todos os dons que Deus lhe concedeu possam ser encorajados. Deus conferiu a todo homem uma 
dádiva primária que ele necessita desenvolver. A execução depende dessa dádiva. Quando o homem desenvolver 
seu ‘rádio’, ele será capaz de entrar em contato com os Seres Avançados do Mundo Invisível.   

Quando o homem desenvolver em si próprio os órgãos para respirar no éter,  ele será capaz de viver no 
mundo Etéreo.    

Muitos segredos existem dentro da Natureza que permanecem ocultos em seu interior porque o homem 
não está pronto para eles.  

O homem de talento e o homem genial são seres coletivos. Tempo virá quando cada um irá ascender para 
esse nível. O homem deve ser preparado. A hora para cada um irá soar, e deve se estar preparado para saudar esse 
momento. Quando encontrares um homem de talento rejubile-se. Após eles chegarão muitos mais. A sua vez entre 
eles chegará também.  

Um grande futuro está previsto para o homem. A terra entra em nova fase. O novo no mundo está 
chegando.  

Estejam preparados para novas condições. 

Nós desejamos viver na terra a vida dos Anjos. E desejamos muito mais. O mundo Deles está longe, mas nós 
estamos nos direcionando em direção a ele. Não há nada mais belo do que ter paz interior, e estar conectado com 
todos os irmãos vivendo na terra e conversar com povos mais inteligentes.  

Um irmão perguntou: “Isso acontecerá?”  

O Mestre respondeu: “Isso já existe.”  

 

 

 

 

 

 



 

 

    77.    REALIDADE RELATIVA E ABSOLUTA 

 

Durante um conversa um irmão indagou a respeito da realidade relativa e absoluta. O Mestre respondeu: 

A lagarta é materialista; seu casulo – idealista; e a borboleta - realista. Uso essas palavras simbolicamente. 
Imagine um quarto no qual vive uma pessoa. Esse quarto está fechado por todos os lados e está iluminado. Ela o 
está examinando. Essa pessoa é materialista. Outro homem faz um buraco na parede para verificar o que tem do 
lado de fora. Este e o idealista. O realista é aquele que caminha aleatoriamente – dentro e fora do quarto. 

Quando afirmamos que o assunto não é real, nós simplesmente buscamos supor que os objetos materiais 
são o resultado. Esse resultado não poderá existir se pelo menos duas ou três forças não estiverem trabalhando. 
Quando observamos o material, não devemos separá-lo do Divino e do espiritual, porque o material é a 
manifestação – o resultado do espiritual. O material e o espiritual são uma e mesma coisa. São duas correntes de 
uma mesma Vida. Se não és capaz de entender a vida material, não serás capaz de entender a espiritual e vice-versa. 

Nós consideramos que aquilo que vemos seja a realidade. Isso é correto, mas aquilo que não vemos – seja 
também a realidade.    

O mundo além e este mundo são um e o mesmo mundo. Esse aqui é o menor setor – uma pequena projeção 
– do outro mundo. O Mundo Angélico é maior que o nosso. Como foi criado o Universo? Essa questão dentro e fora 
é irrelevante, porque o Universo existe. Mas quando digo isso, eu implico o Mundo Real; o mundo físico é porem  
uma sombra. Quando alguém fala a cerca da criação do mundo físico – isso não é Criação, mas Manifestação. Porque 
a Luz Real que existe eternamente está além do mundo físico. A sombra pode aparecer, desaparecer, então aparecer 
novamente e assim por diante. 

Nós agora vivemos no mundo transitório. Alguém dorme por sete horas; e sonha que está sendo graduado 
pela Universidade, tendo recebido o diploma, como sendo o de professor, e então acorda. Como é possível para ele 
completar sua educação como professor dentro de sete horas? No sonho isso é considerado como sendo realidade, 
mas neste momento é uma ilusão. Na terra, existem coisas ilusórias; e quando acordamos para o Mundo da 
Realidade, nos damos conta de que tudo que existe na terra é ilusão. Não que isto seja uma ilusão, mas é menos 
real.  

O Mundo como Deus concebe é o Mundo da Realidade Absoluta. E o modo no qual o mais diligente homem 
o concebe – essa é uma realidade relativa.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                    78.  NAS MONTANHAS 

 

Durante o dia de hoje fomos com nosso amado Mestre para uma caminhada de primavera, o que muito nos 
agradou. Saímos pela madrugada, subimos por caminhos íngremes enquanto ainda estava frio e encontramo-nos 
com o sol nascente no topo da montanha. Praticamos exercícios de Paneuritmia, após então nos sentamos próximo 
de um ribeirão que fluía através da grama e das flores. Podia-se sentir nas proximidades os picos da montanha dos 
quais uma fresca brisa descia sobre nós. Os grandes montes de neve brilhavam sobre o sol aqui e ali. Todos sentiam 
o pulsar da vida manifestando-se na Natureza.  

Numa conversação o Mestre explicou:  

Ao subirmos em lugares altos – onde os caminhos variam, ora planos, ora íngremes – todos os órgãos são 
ativados e o homem torna-se mais saudável.  

No inicio da primavera, observe a cor violeta da neve na vertente das montanhas. Isso é o resultado do 
influxo do prana, essa é a cor da primavera.   

Muitas pessoas estão escalando as montanhas hoje em dia. A nova geração que está visitando as montanhas 
deve ser levada em consideração.  

Os altos picos são centros dinâmicos. Eles representam um reservatório de forças que serão realizadas no 
futuro. Os topos das montanhas estão conectados com as forças internas da terra e com as forças cósmicas também. 
Ao mesmo tempo, são bombas que sugam as toxinas. Se te sentires indisposto suba uma montanha e se sentirá 
refrescado e revigorado por ela.  

Quando construímos as fontes nas montanhas de Rila, nós instilamos nelas novas ideias. Quem quer que seja 
que beba dessas águas irá perceber algo dessas ideias. 

Houve um época quando os elefantes, mastodontes, leões e tigres caminhavam pela Bulgária. Todas as 
montanhas da península Balcânica sofreram um certo nivelamento, após um tempo se tornaram campos, enquanto 
outros campos se transformavam em montanhas.  

No passado, Vítosha era mais alta do que no presente. 

Quando subires uma montanha, permaneça no mesmo lugar e irá se sentir aspirado. 

Quando pessoas impuras tentam ir a lugares puros, não são admitidas lá: o tempo piora e elas são obrigadas 
a voltar para casa. 

Se estiveres caminhando nas montanhas, mantenha um só pensamento em si próprio. Se três ou quatro 
pensamentos vierem a sua mente, você irá tropeçar. Jamais pense sobre coisas más ou negativas enquanto estiveres 
nas montanhas. Há lugares onde sentas e nos quais recebes inspiração. Serás beneficiado quando isso ocorrer.  
Ideias e pensamentos existem que se manifestam numa elevação de 3000 metros. Outras se manifestam a 3200 e 
4000 metros. Qualquer um pode verificar essa lei! 

Se subires no Himalaia até certa altura, através de sua mente, passarão aquelas ideias que são características 
de um elevação de 5000 metros. E então irás comprovar. Por exemplo, uma pessoa habituada a comer carne, sobe a 
montanha e subitamente a ideia de consumir carne jamais ocorrerá em sua mente – isso indica que ele alcançou 
uma elevação que propiciou o nascimento dessa ideia. Essa elevação é de 8000 metros. Quando alguém alcançar 



 

 

9000 metros, acabará esquecendo sua própria nacionalidade. Quanto mais alto subires, mais sublimes serão as 
ideias que irão ocupar seu pensamento. 

 Belos são aqueles lugares onde homem algum jamais colocou os pés. Procure esses locais. Existem em 
alguns locais das montanhas de Rila lugares com esses elementos primitivos, e pudesse o homem caminhar em tal 
lugar, iria rejuvenescer instantaneamente. Algum dia deverias caminhar nessa região. Naquele momento, irias 
começar uma nova época em sua vida. Voragens vívidas existem na Natureza que transmitem forças sublimes ao 
homem.  

Se nós subirmos a montanha a fim de auscultar o que Deus deseja de nós, tal escalada será muito 
significativa. E quando descermos ao vale a fim de levar ao povo aquilo que recebemos na montanha, essa descida 
também será significativa. 

Nós chegamos à montanha para apreciar o domínio do nosso Pai. Desde que se chega todas as pendências 
são esquecidas. Uma transformação em sua perspectiva ocorrerá. Aquele que chegar a montanha deverá livrar-se 
dos maus hábitos, limitações ou sofrimentos.  

O Mundo Divino é muito mais belo do que as mais belas montanhas, do que os mais encantadores lugares da 
natureza aqui. 

Todos os centros espirituais nas montanhas de Rila, nos Alpes, Himalaia e outras montanhas são 
interconectados. Nas montanhas de Rila existe grande diversidade. Há lugares nela em que homem algum jamais 
colocou os pés.  

Há milhares de anos atrás, os Seres Sensíveis sabiam que nós deveríamos ir aos Sete Lagos nas Montanhas 
de Rila, e Eles os prepararam então para nós.    

 Os picos de Rupite são belos. Assemelham-se a uma grande cidade. Os Rupites são os lugares mais sagrados 
das montanhas de Rila. A palavra Rupi tem sua raiz ‘Rou’ que significa ‘a morada do espírito’. No Rupite há uma 
escola oculta. 

A região desde o rio Beli Iskur até o Rupite – a então chamada Skakavtzi – é o santuário das Montanhas de 
Rila. Locais inacessíveis existem nele.  

A mais antiga Escola oculta está situada no interior das montanhas de Rila. Os Himalaia são as montanhas 
mais recentes. Dos Himalaia, os iniciados estão vindo para as montanhas de Rila a fim de estudar. Existe uma antiga 
universidade nas montanhas de Rila. Os iniciados dos Himalaia vem estudar nas bibliotecas de Rila. Uma escola 
existe nos Alpes também, mas a mais antiga do mundo está nas montanhas de Rila. Os seres que habitam lá têm 
corpos etéreos. O conhecimento está arquivado nas montanhas de Rila. As culturas do Egito e da Índia originaram-se 
nas montanhas de Rila e mais tarde dispersarem-se. O futuro possui muito para ser aprendido. Qual o significado 
desses centros sagrados? Eles estão trabalhando para a nova cultura. Esses seres luminosos das montanhas não 
aparecem em público, exceto quando o povo sentir amor por eles.  

O Mestre apontou os grandes picos diante de nós e disse:  

Se vossos olhos estivessem abertos, veriam cenas aqui das  1001 Noites. Seres inteligentes estão presentes 
aqui. Deveríamos fazer contato com eles. Dirijam-se a eles e os saúdem com as seguintes palavras, “Luminosos 
irmãos, nós vos saudamos e desejamos que Deus os abençoe!” Eles irão então responder-lhes: “Seja permitido que 
retornem para vos também!” 

  



 

 

79.  O ENSINAMENTO DIVINO 

 

Estávamos com o Mestre nas montanhas. Alguém perguntou-lhe do que tratava o Novo Ensinamento. Ele 
respondeu:  

O Novo Ensinamento chegou ao mundo trazendo a Nova Cultura e revelando o lado interior da vida. O Novo 
Ensinamento veio do Mundo Invisível e irá chegar para ser estabelecido definitivamente e por si próprio. Essas são 
coisas que têm sido tentadas milhares de vezes, e agora devem ser implementadas. O Ensinamento da Irmandade 
Branca está fundado sobre sua experiência: os Princípios, Leis e Métodos de Ensinamento Divino poderão ser 
aplicados. Como pode alguém saber se algo é doce e qual a extensão de sua doçura? Podes descrever a sua doçura 
estando sozinho? Com certeza, mas estando só, não serás entendido. Se provares, irás imediatamente ganhar 
conhecimento acerca da sua doçura. Isso significa, que esse experimento é autoritativo. O homem precisa testar as 
coisas – testando-as, então é que ele vai entender a realidade.  

O Amor traz Vida, Sabedoria, Luz, Verdade e Liberdade. 

Esses são os princípios fundamentais do Novo Ensinamento. Esse Ensinamento não é nossa propriedade. Ele 
é Divino: primeiro, Ele é aplicado no plano físico, então no Espiritual e finalmente no Divino. O que é o Novo 
Ensinamento? Um Método para administrar os hábitos obsoletos das pessoas. Em que consiste o Novo 
Ensinamento? Na correção das transgressões ocorridas em séculos passados. O Novo Ensinamento tem como 
propósito a erradicação de todas as condições que propiciem erro e doença na humanidade. E por último, 75% de 
todas as doenças necessitam desaparecer.  Se o Novo Ensinamento não conseguir fazer isso então qual é a sua 
força? Se Ele não consegue equilibrar as forças da mente e do coração, se não pode dar paz as pessoas, então o que 
se pode esperar dele?  

Se o Ensinamento que está sendo ministrado a vocês dê sentido a suas vidas, saúde, iluminação e lhes deixa 
livres – então segue-o. Esse é o Ensinamento que sustenta as almas, e direciona o homem para a Vida real.  

Não há o Ensinamento de senhor Deunov. Existe somente o Ensinamento Divino que se fez conhecido a 
mim. Esse é o Grande Ensinamento da vida. Eu tenho tido conhecimento com ele desde tempos imemoriais. Cristo 
falou, “Aquilo que eu falo – meu Pai ensinou a mim. Eu de mim mesmo, não falo nada.” Isso significa que Ele não 
prega seu próprio Ensinamento.  

O Ensinamento Divino é reconhecível: Ele traz Alegria, Paz, Luz e toda Inspiração sublime. Qual ensinamento 
é correto? O Ensinamento que dá expansividade a mente, coração e vontade e que dá impulso ao crescimento. Esse 
Ensinamento é Divino. 

Pessoas existem que estão prestando contas de antigos débitos e que não se preocupam com o presente. A 
Força não está no antigo, mas no novo entendimento. As pessoas necessitam entender que o conhecimento antigo 
não pode ajuda-las. Atualmente o Novo Ensinamento, a Nova Ciência é necessária ao povo. 

No futuro, o povo irá ter carência de novas ideias. Eu lhes darei um exemplo. Um coronel tinha um ajudante 
que era bem-lido, erudito e graduado em ciência. Esse coronel sempre o tratou abusivamente, o ajudante suportou 
isso. Numa ocasião enquanto viajavam o coronel caiu do seu cavalo e deslocou o pé. O ajudante informou-o: “Eu sei 
curar isso.” “Como você sabe?” “Eu me graduei. Tenho conhecimento dessa área.” Ele recolocou o pé machucado. 
Desde então o ajudante começou a ser respeitado pelo coronel, porque ele compreendeu com que tipo de homem 
estava trabalhando. Nunca mais abusou dele e jamais permitiu que alguém o fizesse. Após os coronéis entenderem 
que tipo de conhecimento nós temos, eles virão estudar conosco: e corrigirão seus relacionamentos. 



 

 

O Novo Ensinamento irá viajar até as pessoas como o ar, como a água, como a luz. Quando alguém 
perguntar o que é o Novo Ensinamento, dê a eles o “Ideal Elevado” para ler. Nele é mostrado de um modo prático 
como é o método da Natureza. As questões místicas e profundas seguirão mais tarde.  

E o que é o Novo Ensinamento?  É comer sem uma espada pendurada sobre sua cabeça.  

Alguns anciãos perderam seus dentes, e quando maçãs e peras lhes eram oferecidas, eles não conseguiam 
comer. Pessoas existem que não têm dentes para novas ideias. É preciso dar a eles pasto. As novas ideias devem ser 
dadas ao povo, um pouco por vez.  

Quem quer que seja, declarando-se contra o Divino, perderá as condições favoráveis. Todo aquele que não 
deseja servir a Verdade, Justiça, o Bem – quem vai contra o servir a Deus – será retribuído na mesma moeda.  

Nossos amigos deveriam tomar cuidado em suas vidas e manter somente o que é sagrado – o Real – porque 
assim não sofrerão.  

A todos os que ouvem: preparem-se para o novo e ensinem aos outros também. Agora vocês necessitam um 
despertar profundo de suas consciências para trabalhar com aquilo que possa servir e ser útil para Deus. E enquanto 
trabalhares assim, esteja contente por estares fazendo a vontade de Deus e tudo o mais será feito por si mesmo. 

Nós devemos manter o Fogo Eterno. Todo o povo irá acender as suas velas em nossas velas.  

Algumas pessoas nos ameaçam: “Nós iremos expulsá-los da Bulgária!” Quando isso chegar ao banimento o 
que é que expulsarão? Esta terra não pertence aos búlgaros: pertence a Deus. A Inglaterra não é dos ingleses: e sim 
de Deus. 

Nossa Irmandade passou através dos maiores obstáculos. 

O Mundo Invisível considera Izgrev como sendo um Oasis. Lá temos as condições mais favoráveis para chegar 
a conhecer e a aplicar o Novo Ensinamento Divino. Não há lugar na terra melhor do que Izgrev. Izgrev tem as 
condições mais favoráveis numa única combinação. Eu desejo que Izgrev seja um modelo, a fim de que aquele que 
chegar aqui irá começar a entender o que é o Novo Ensinamento. Durante a evacuação fomos para o interior do país 
e então pudemos apreciar o valor de Izgrev. Uma desarmonia em nossa Irmandade é refletida na situação do 
mundo. Por essa razão, a Paz e Harmonia devem reinar em Izgrev.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

80.   AS CANÇÕES FOLCLÓRICAS DA BULGARIA 

 

O Mestre trabalhou por muitos anos sobre as canções folclóricas búlgaras até que restaurou sua pureza de 
melodia, ritmo e texto. Desse modo, criou vários modelos de canções folclóricas. Em certo dia durante o almoço, um 
irmão executou algumas delas. Em conexão com o fato, O Mestre manifestou-se: 

A música búlgara é muito original, mas em seu interior há uma incerteza, uma vacilação latente. Poucos 
povos cantam bem suas antigas canções folclóricas. Atualmente um tipo de modernização está existindo nelas, 
através da qual acabaram perdendo coisas importantes. 

Os búlgaros cantam bem, mas lhes falta habilidade performática. Nós precisamos trabalhar a respeito disso. 
Nos búlgaros há uma necessidade de mudança em suas consciências no que diz respeito a música. Existem algumas 
canções búlgaras belíssimas.  

A música búlgara move-se dentro de um círculo fechado. Um grande pessimismo é encontrado nele. Os 
búlgaros usam instrumentos tradicionais: kavál, gãdulka, gáida e ocarina. Os búlgaros não podem queixar-se de falta 
de músicas. As músicas folclóricas – revolucionarias e antigas – tiveram uma significação histórica em certa época, 
mas no momento tornaram-se obsoletas. Canções que despertam a mente são necessárias hoje em dia.  

Nós desejamos mostrar o que a canção búlgara deve ser. Novas ideias devem ser instiladas nas canções 
folclóricas e o caráter dos poemas também. Muitas das ideias dos poemas em nossas canções folclóricas são 
antiquadas e obsoletas. No que diz respeito a isso, muito trabalho é eminente. 

Eu escolhi como um exemplo, duas canções folclóricas: “Tatouncho” e “Seja abençoado”. Os poemas dessas 
duas canções são completamente negativos. Características negativas ocorrem neles. 

O Mestre convidou um irmão para executar essas canções com os velhos poemas e então com os novos que 
o Mestre colocou neles para que a diferença pudesse ser observada. 

Então o Mestre pronunciou-se: 

Vocês irão cantar para o povo búlgaro essas canções com os antigos poemas e com os novos, e então eles 
irão ouvir que novos valores morais existem. 

As antigas canções folclóricas foram compostas durante a velha cultura de inverno. As revitalizações das 
canções folclóricas com os poemas que compomos agora representam a chegada da primavera que já está 
ocorrendo na Bulgária. 

 

 

 

 

 



 

 

81.   ENTRANDO NO GRANDE MUNDO 

 

A chuva de verão atravessou como um sussurro entrando e refrescando o ar. Podia-se respirar com 
facilidade. Sobre o vale, apareceu um brilhante arco-íris. Nós nos reunimos em torno do nosso amado Mestre sob 
uma enorme nogueira.  A fragrância, adstringente de suas folhas umedeciam o ar.  Grandes pingos de chuva 
estavam caindo de seus galhos.  

Alguém perguntou: “Mestre, você está constantemente falando sobre o Amor como algo desconhecido de 
todos, e nós pensamos que o conhecemos.” 

Então o Mestre explanou:  

O povo não pode compreender o Amor verdadeiro porque os órgãos através do qual Ele é manifestado não 
foram desenvolvidos no homem. Nem todos os bichos da seda formam o casulo em um mesmo dia. E desse modo, 
cada pessoa irá chegar ao Amor Divino em tempos diferentes. Ele está acessível no momento para pessoas de alta 
evolução. O homem contemporâneo não entende o Amor. Ele é uma Força que ainda não é conhecida por ele. Pela 
leitura do Novo Testamento, verás que por causa das dificuldades na vida, o amor de muitos irá congelar. Como se 
diz, muitos não terão força para suportar.  

Começar amando alguém significa que deves eleva-lo a grandes alturas. Deixar de ama-lo significa que deves 
joga-lo para abaixo da altura que o tinha elevado.  Não há filosofia nesse caso – essa é a natureza do amor humano. 

Algumas pessoas estão perguntando que amor é esse do qual eu sempre falo. É o amor infinito, o Amor não 
manifestado. Deus habita Nele. Ele Próprio se manifesta através Dele. A vida tem sentido no Infinito e no Não 
Manifestado. O Amor Divino é o Mundo Infinito.  

Quando falo sobre Amor eu não estou me referindo ao amor humano. O amor é algo sublime que somente 
poucos têm experimentado. Até que o homem chegue ao verdadeiro amor, ele somente terá sentimentos.  

As pessoas só podem ser amadas como almas. Quando chegares a amar alguém como alma, não prestaras 
atenção as suas fraqueza e faltas, do mesmo modo que a mãe não presta atenção para os erros dos seus filhos. Se 
conseguir alcançar esse estado, terás resolvido uma das mais importantes tarefas de sua vida: terás obtido o nível de 
haver realizado a Vontade de Deus. 

Uma qualidade distintiva do Amor Divino é: o que obténs através Dele, não poderá ser lhe tirado. Em adição, 
mais adiante estarás em frente Daquele que o ama – o mais próximo, quanto mais forte seu Amor for. Com o amor 
humano é o oposto: somente quando estiver próximo de quem você ama – é que seu amor é forte, e quando 
estiveres longe ele desaparece.  

  Estás ainda na sombra do Amor.  

O povo está necessitado desse extraordinário Amor.  

Uma grande e sagrada Vida existe da qual não tens conhecimento. Algo grandioso e glorificante há do qual 
não tens a mínima ideia. Através do Amor Divino, entraras nesse grande mundo. 

 

 



 

 

82. OS NOVOS RELACIONAMENTOS 

 

O Mestre explanou: 

No mundo espiritual jamais se critica. Por que necessitamos procurar pelas faltas dos outros? Isso é como 
envenenar. Entrar na casa de uma pessoa como amigo e procurar o tesouro que tem dentro. Não se preocupe com o 
mal. Quando disser a alguém que ele não é bom, cometes uma ofensa. Pensamentos maledicentes são como carne 
podre que dispersa com seu mal cheiro as pessoas para longe. Tudo aquilo que começa cheirar mal é um pressagio 
de morte. Todo pensamento negativo é um augúrio de morte. Fale acerca de coisas positivas da vida, não das 
negativas. O que significa falar ou pensar negativamente a respeito de alguém? É como se fosse servir carne 
estragada aguardando que a pessoa adoeça. 

Ao levantares pela manhã, digas: “Oh, Deus! Ensina-me a pensar em meus irmãos como Tu pensas neles.” 
Pensar bem das pessoas é ser forte. É importante manter uma boa opinião sobre todas as pessoas.  

Uma das mais perigosas situações na vida é observar qualidades negativas nas pessoas com as quais nos 
relacionamos. Todos nós devemos concentrar essa atenção no imutável, no bom e no Divino que habita no homem. 
Observar os defeitos do homem não é ciência. Em minha opinião é uma grande ciência – achar o bom que existe no 
homem – e dirigir-se a ele. O que ganhas em saber as faltas dos outros?  

Quando chegares à perfeição na vida, jamais reprovarás alguém. Seria bom formar um grupo de dez pessoas 
que se propusesse a não observar as faltas dos outros. Não guardem em sua mente os defeitos das pessoas, porque 
irás ficar contaminado e prejudicado. Falar mal de alguém é imoral. Só é moral não permitir mal pensamento em sua 
mente.  

Uma das irmãs estava falando-me a respeito das faltas de um irmão. Eu disse a ela: “Suas conclusões não são 
corretas. Esse homem não é mau.” Antes que a fruta amadureça, ela é azeda e amarga. Mas ao amadurecer, torna-
se doce. Deverias aguardar as pessoas amadurecerem. Se alguém errar, não se preocupe, mas diga: “A fruta não 
amadureceu.” Vamos aguardar. As feições negativas do homem não o caracterizam porque ele está  desenvolvendo-
se. Como pode criticar a flor em botão se ainda não floresceu?  Pense, “A pintura ainda não está terminada.” Se 
desejares ter um relacionamento correto com uma pessoa, necessita manter em sua mente suas boas características 
e não desviar-se delas. Então a bondade irá manifestar-se. 

Aquele que o ama vê tudo em você como sendo bom. O que é o amor? Aquele que o ama não vê faltas em 
você. O Amor não repara nas faltas. Quando se repara as faltas nos outros – quando os julgamos – agimos de acordo 
com a lei da justiça humana. Por milhares de anos, o povo viveu de acordo com a lei da justiça humana. O mundo 
não tem melhorado, mas a terra está coberta por ossos de mortos.  

Mesmo que não ames alguém, tente encontrar características positivas nele, e assim começaras a ama-lo. 
Muitos anos atrás, uma jovem inteligente contou-me como observava as pessoas. Ela aceitava a todos bem e com 
boa disposição. Ela primeiro atentava para ver a melhor característica na pessoa. Então a observava e após iria 
esquecer o que seja de mal que havia visto. Ela tinha observado que quando retinha as boas características da 
pessoa em sua mente, ela abria-se para ela. 

Encontras um amigo teu e dizes: “Eu conheço meu amigo bem.” Há sempre algo novo que irás descobrir 
hoje. Com certeza, ele fará a mesma observação em você. Somente assim, você e ele adquirem algo precioso em 
suas vidas. O preço do Amor necessita melhorar. Se não consegues encontrar um bom aspecto na pessoa que amas 
todo dia, sua amizade acabará logo. Aquele é o caminho, foi assim por milhares de anos. É assim no presente 
também. Se isso não acontecer, eu posso determinar após quantos anos terminará.  



 

 

Se quiseres reformar alguém, não observe suas faltas. Se guardares seus erros em sua mente, jamais irá 
corrigi-lo. O único jeito de corrigir alguém é manter na mente o bom e o nobre dessa pessoa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

83.   O HOMEM GENUINO 

 

Esta manhã subimos a um solitário pico da montanha. Praticamos exercícios no alto de uma clareira rodeada 
pelas rochas. O sol difundia-se sobre a terra com sua alegre luz aquecendo as rochas e envolvendo todas as coisas 
com seu fulgor. Como estávamos conversando, levantou-se a questão sobre o homem genuíno. No que o Mestre 
interveio: 

Há um mundo o qual não conseguimos ver. É necessário que seus olhos estejam bem abertos para percebê-
lo. Somos uma sombra daquele Mundo. Vocês e suas sombras precisam acreditar que lá está o Mundo Real do qual 
se originaram. Somos somente um projeto daquela Realidade. Há uma Luz interior no homem. Essa Luz é a Origem 
Divina que espera pelo tempo de seu despertar. O homem é alguma coisa mais do que sua mente, seu coração e sua 
vontade. Esses são os últimos servidores do espírito humano. O homem em sua origem, em sua essência, é algo 
grandioso.  

Se amares o homem, se acreditas nele – e não naquilo que ele manifesta externamente – irás ver que aquele 
homem é um grande ser. Dizes: “O homem é um ser que pensa.” Mas o homem é mais do que seus pensamentos. O 
homem não é nem seus pensamentos, nem seus sentimentos, nem suas ações. O homem é Divino. O homem guarda 
dentro dele próprio, todas as possibilidades, vida e consciência. Aquilo que ele perdeu, irá encontrar. Quando? 
Quando se deres conta que Deus implantou incontáveis riquezas dentro de vocês. Todas as possibilidades existem 
para o homem tornar-se artista, poeta, cientista e assim por diante. O mal no homem está em sua superfície. É algo 
externo. O Divino no homem é inconquistável. Não importa por qual provação atravessa e passa, no fim, ele 
retornará ao seu estado original.  

Quando alguém lhe trouxer uma pedra preciosa, colocada numa caixa, sua primeira ação é observa-la para 
aprecia-la. A pedra preciosa é o Divino no homem que precisa ser liberado de seus invólucros. Confie no Divino que 
está em seu interior!  A única coisa genuína no homem é o Divino. Ele é eterno e imutável. Aquele que quer evoluir 
tem de aceitar a existência da Divina Causa dentro de si próprio como um axioma. Com sua assistência poderás 
desenvolver seus talentos. 

Confie no Divino junto com o povo. Sobre essa rocha, construirás um grande futuro. O homem pode 
manifestar-se em sua plenitude somente quando se der conta de que Deus habita nele e em seus próximos. Não 
seria belo participar do Mundo Sublime junto com seu irmão? Quando todos tornarem-se convencidos de que o 
Divino habita neles, então o relacionamento entre os homens reinará.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

84.   O LAR ETERNO 

 

A noite de verão estava descendo sobre a montanha. Grilos estavam trinando nos prados. O rumor da 
atividade humana silenciava-se. Do céu chegava o último fulgor do dia que passava. Nós estávamos sentados ao 
redor de nosso amado Mestre.  

Ele nos contou: o homem na terra não é o que é na Realidade. A fim de dizer que alguém é ideal, precisas 
entender quem é ele no mundo causal. Lá verás a alma humana que não possui qualquer mácula.  

É dito que Deus habita no homem. Deus não habita no corpo humano, mas em sua alma. A alma humana 
que habita no Mundo Causal, não fica no corpo físico. O homem sente-se vazio no mundo físico. O homem com sua 
consciência comum vive no mundo físico e a alma humana o visita de tempos em tempos por um centésimo de 
segundo. Então o homem sente-se pleno e rico. Recebe impulsos para seu trabalho. Após alguns momentos a alma o 
visita de novo. Quanto mais o homem mantêm as conexões com sua alma, ou seja, o Divino em seu interior – ele 
terá desejo de trabalhar. Quando ele interromper essa conexão suas forças irão abandona-lo. Sua vida ficará sem 
sentido e tribulações serão atraídas uma após outra. 

Quando o homem vive estranhamente, ele não está completamente encarnado em seu corpo – alguma coisa 
está lhe faltando. Como resultado, ele não é senhor de suas condições. Após milhares de anos – quando o homem 
estiver pronto – a alma humana virá habitar para sempre em seu corpo. Essa é a verdadeira encarnação.  O homem 
se tornará senhor de sua vida, imortal. No presente, o corpo ainda não é perfeito; portanto a alma humana fica fora 
do corpo. Não há lar para a alma humana, o mesmo – para o espírito humano. De agora em diante, um templo está 
sendo formado no qual Deus habitará. 

Você sente isso quando Deus vem visita-lo. Sentes Sua Presença e Influencia.  Então algo dentro de você 
acende, e aí estarás pronto para se reconciliar com o mundo todo. Quando esse momento passar, dirás: “Aquilo foi 
realidade? Ou foi só um sonho?”  

Há um belo lado interior no homem. Ainda não o vistes. Lá há eventos, embora raros, quando a face do 
homem torna-se iluminada e os outros o veem como nunca o viram antes. Mesmo quando o homem conhece o que 
é a realidade, ele ainda precisa ser humilde.  

Quais interesses você tem no poeta? Ele também tem olhos, ouvidos, orelhas e um nariz, como os outros. 
Mas estás interessado nele por conta daquilo que ele criou. O que interessa a você num violinista? Estou interessado 
no que ele toca. De todos os homens, a Luz emana. Cada qual tem um potencial Divino. O Divino que o homem 
contêm é o que interessa.  

Nós estamos sob uma desilusão: pensamos que vimos Ivan, Stoyan e assim por diante. Não vimos Ivan. 
Vimos seu carro, seu aeroplano.  

Alguém me pergunta: “Quais defeitos eu tenho?” Eu respondo: “Tu conheces seus defeitos.” Eu irei dizer a ti 
quais são as tuas boas qualidades. 

A natureza humana é lama que pode engana-lo. Necessitas lavar essa lama a fim de ver que há algo bem 
precioso no homem. Há pensamentos extraordinários que são como pedras preciosas. Quem compreende esses 
belos pensamentos escondidos na alma humana? Existem pessoas com clareza de visão que as outras 
compreendem.  

O homem deve viver pelas Leis inscritas em suas almas – essa é a missão de sua vida. 



 

 

Muitas vidas nos ensinaram aquilo que conhecemos, mas acabamos nos esquecendo: nós viemos de um 
mundo superior. Lá aprendemos muito. Quando chegamos na terra, aprendemos como se fosse novidade, mas na 
verdade, esse estudo não passa de uma memorização. 

Dirás a alguém que é pecador, ou alguém mais – que é mau. Nada disso é verdade. Essas são manifestações 
temporárias que não determinam o caráter humano. 

Quando pessoas más chegam ao lar a noite, dizem: “Não vivemos corretamente, não devemos viver assim.” 

O homem verdadeiro pode ser reconhecido quando sua alma desperta e ele começa a pensar a respeito de 
Deus. Então resolve suas tarefas. Ajudando-se a si próprio e a seu companheiro também.  

Todas as características negativas têm a propriedade da neve. Quando o Divino chega ela derrete-se, 
desaparece. Nós colocamos máscaras em nós e não nos conhecemos. Quando éramos crianças, tínhamos uma 
máscara, agora tens a máscara de um adulto ou de um ancião. Aquele homem envelhece – essa é uma máscara. 
Porque chegas com essa máscara? A fim de ser livre.  

 A Realidade em si – a Vida em si – é invisível. Lá outra visão é necessária. No entanto, a Realidade fica 
desconhecida para o homem. Só as formas que têm sido manifestadas são conhecidas. 

Não digas: “Nada restará de mim.” Então violarás o plano Divino. Digas assim: “Deus irá erguer-me.” Ele irá 
cumprir Seu plano em mim.  

Deus criou tudo. É necessário para o próprio Deus. Não sabes o que acontecerá com alguns no futuro. Nas 
plantas, nos animais existe algo nobre que é similar ao do homem. Há algo incorruptível neles. Em adição a vida 
comum, o extraordinário também existe neles, e que ainda não se manifestou.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

85.   O MUNDO INVISÍVEL 

 

Uma irmã perguntou onde estão as almas dos falecidos neste momento. O Mestre respondeu: 

Os três mundos – o físico, o espiritual e o divino – os três mundos são um só. Quando és perguntado onde é 
o mundo do além, responda “os três mundos são um só”. O estomago, pulmões e o cérebro correspondem a esses 
três mundos. O homem carrega esses três mundos dentro de si próprio. 

Hoje existem mais caminhos para explicar o mundo espiritual. Nós temos as ondas do rádio. Através deles 
consegue-se compreender como é possível transmitir o pensamento de uma pessoa para outra; o mundo espiritual 
torna-se mais compreensível. Quando o homem morre, ele muda seu lugar sem desaparecer. Alguém pensa que 
seus amigos e parentes morrem. O homem vive no mundo transitório. Quando morre, somente o espólio da 
companhia morre, mas a companhia em si mesma permanece. Porque estás chorando por sua filha que partiu? Ela 
está em outro mundo. Ela escreve para sua mãe: “Mãe, o mundo onde estou agora é muito belo. Também existem 
universidades aqui, e professores para nos ensinar.” O mundo superior é mais real do que o mundo físico. Tens um 
amigo o qual amas. Um dia ele morre. Perguntas a ti mesmo: para onde ele foi? Onde está sua consciência? Seu 
amigo está vivo. Nada está perdido no mundo, só mudam as amizades. Quando o homem morre, ele passa de um 
estado para outro. Na verdade, não está envelhecendo. Quando as forças criativas projetam deste mundo para um 
mundo superior, a forma é destruída, mas a consciência jamais.  

Não temas a morte! Ninguém pode matar alguém. A mais terrível coisa ocorre quando a consciência humana 
não é despertada após a morte. Se viveres na escuridão, a Natureza lhe manda sofrimento. Alguém dirá que Deus 
dispôs o homem para a morte. Isso é um entendimento equivocado da verdade. A morte é resultado do não 
entendimento das grandes Leis Divinas. Quando alguém morre, isso assemelha-se ao seguinte: um homem está 
viajando de carro. O carro quebra no meio da viagem. Quando se dá conta que não consegue consertá-lo, ele 
começa a caminhar, percebe que consegue viajar sem o carro. O mesmo acontece após a morte. 

Uma mulher veio até mim. Ela estava chorando a morte de seu esposo. Eu disse para ela: “Eu estou vendo 
seu marido próximo de você, no momento ele está feliz.” 

Quando o homem passa para o outro mundo, ele leva consigo o essencial do seu cérebro. O homem tem um 
cérebro material e um etérico. Ao morrer abandona seu cérebro material e leva com ele o etérico. É o cérebro 
etérico que organiza a matéria. Em outras palavras, o homem leva o que é útil com ele. O homem contemporâneo 
nega a vida após a morte. Eu estou triste por aquelas pessoas geniais, cujos espíritos desencarnados frequentam os 
cemitérios. Alguns homens ricos vagueiam após a morte, visitando seus casarões que construíram, apesar daquele 
lar agora estar ocupado por outras pessoas. Com tais ideias ele não irá evoluir. 

O que a pessoa sabe a respeito daqueles que partiram para o mundo além? Evocas seu pai, perguntando a 
ele como é o mundo além, ele não conhece nada. Evoca sua mãe, ela diz que não vê nada – escuridão à volta. Isso é 
incompreensível. Por mais que tomassem conhecimento na terra acerca do mundo além, aquele tanto que irão 
saber a respeito disso após a partida deles, seria o mínimo no começo. Existem alguns que partiram que percebem e 
compreendem, mas são poucos. Eles trabalharam na terra conscientemente e continuam trabalhando no mundo 
além. O homem que não vive corretamente irá encontrar-se com si mesmo em completa escuridão no começo 
somente com uma consciência desadornada. Isso é um inferno. Após a morte, todos estarão convencidos de que 
existe outro mundo também. 



 

 

A partida de alguém para o mundo superior é uma Lei inexorável. Essa Lei é válida para a presente fase da 
evolução humana. Após a morte, quando o homem começa a se dar conta de seus erros, ele irá gradualmente 
começar a organizar-se e irá voltar novamente para a terra como uma pequena e inofensiva criança. 

Quando o homem morre, ainda estará em contato com seu corpo físico que está sendo sepultado e ainda vê 
como seus parentes o choram em sua consciência. O homem que tem crimes cometidos – sua consciência 
permanece conectada com seu corpo após a morte e estará presente por algum tempo durante a decomposição 
dele em sua tumba. E após aquilo quando for ensinado outra vez como roubar e mentir, dirá: “Tens estado onde eu 
estive?” Por causa disso eu não posso roubar ou mentir jamais. Aqueles que partiram para o outro mundo, já têm 
vibrações de natureza diferente. Não há nada neles tão denso como a água que esteve fervendo na panela e que foi 
transformada em vapor. O homem que partiu para o mundo além difere em suas vibrações. Contaram-me a respeito 
de um irmão que não estava mais vivo. Eu fiz algumas investigações. Eu comparei suas vibrações com as de outro a 
quem conheci e que havia partido para o mundo além, e eu observei que havia uma diferença. Eu disse: “Este irmão 
está vivo, ele não partiu.” 

 Quando partimos para o outro mundo, não iremos esquecer a terra, porque temos almas com que nos 
relacionamos aqui. Sentiremos suas necessidades e porque seremos ricos lá, queremos voltar para ajudar. 

 Alguém partiu. Seus parentes querem oferecer um almoço em sua memória. Dar um almoço – isso é correto, 
mas ninguém faz orações para o que partiu. Então ele vem até mim e diz: “Eles deram um almoço para mim, mas 
ninguém orou por mim.” É necessário mandar a ele um bom pensamento. Nossas preces irão ajuda-los. Nossos bons 
pensamentos em intenção dos que partiram – é alimento para eles. Os sucos contidos em nossos pensamentos e 
sentimentos – irão alimenta-los. O homem que partiu pode manifestar-se por enquanto através de diferentes 
pessoas. Por exemplo, ele pode instilar-se a si próprio dentro de alguém por um ano, dentro de outros – por dois 
anos, três anos, dez anos. Ainda, algumas vezes pode manifestar-se através de um homem por poucas horas 
somente. Um exemplo: eu estava na cidade de Várna quando dois de nossos irmãos da capital Sófia passaram para o 
outro mundo. Pela manhã por volta de dez horas, eu fui visitado por dois rapazes de 18 anos de idade, vindo dos 
vilarejos. Eles permaneceram por duas horas. Um desses irmãos que partiram era arguto de caráter. Um desses 
rapazes estava expressando-se desse mesmo modo. O outro irmão que partiu também era arguto, mas de uma 
maneira específica – tal era o comportamento do outro rapaz. Eu não perguntei aos rapazes de onde vieram, quais 
eram seus nomes, por causa da disposição dos que partiram devem ter sido apagados. O homem que havia partido 
prematuramente permaneceu trabalhando na terra até chegar o tempo quando estava planejado para ele partir. 

Artistas, músicos, poetas, filósofos etc. são mandados aqui na terra para serem treinados. Após o que no 
mundo além irão praticar seus trabalhos verdadeiros como artistas, músicos, poetas e filósofos. Em outras palavras, 
no mundo além eles irão continuar a trabalhar no mesmo campo, mas com maiores oportunidades e sob melhores 
condições. 

Toda a vida terrestre do homem é gravada e quando ele vai ao mundo além, poderá ver sua vida como num 
filme – como criança, como adulto e como ancião. 

O botão transforma-se em flor. A fragrância se expande através da flor. Então o cálice cai, e somente uma 
pequena semente dentro do fruto é deixada. Onde estão o botão e a flor? Tudo permanece no fruto. O botão é a 
primeira fase, a flor é a segunda, o fruto – a terceira, dentro do fruto está a semente. Esta é uma analogia sobre a 
vida humana. 

O mundo está cheio de almas evoluídas do mundo além que necessitam ser iluminadas. Em nossas reuniões 
espirituais, estão presentes à nossa volta muitas almas não desenvolvidas do mundo além que desejam evoluir. 
Algumas vezes estamos pessimistamente humorados. As almas que são assim é que precisam ser ajudadas. Há almas 
que não sabem que já partiram. Assim como os vivos são atraídos em direção aos jardins frutíferos, as fontes, assim 



 

 

nossas almas queridas que partiram são atraídas para os encontros espirituais, preces, palestras. Para eles esses 
encontros, preces e palestras representam jardins frutíferos e fontes. 

Um de nossos irmãos tinha partido para o mundo além, vamos ouvir de lá o que ele tem para nos contar de 
sua condição. Ele disse: “Do mundo além nós somos mandados a trabalhar para ajudar os outros. Trabalha-se o dia 
todo sobre alguém que está encarnado na terra. Vai-se de um lugar para outro. Ensinam-se pessoas, mas somente 
poucas o entendem. Visita-se alguém que vive na terra sussurramos a ele no íntimo, de como atuar. Mas ele nos 
manda embora, ele não deseja ouvir e retorna-se indisposto, insatisfeito. Se não desejas ajudar alguém na terra, 
estás perdido.” 

Uma alma partida do mundo além será mandada para um “pub” para influenciar algum bom homem – que 
seja bêbado – para parar de beber. Outra alma será mandada para alguma mansão onde  a esposa está esbanjando 
dinheiro e atormentando seu marido, a alma partida irá sussurrar para ela não desperdiçar tanto dinheiro, para que 
seja mais modesta. 

Após a retirada a esposa do homem está em contínua ascensão em altas-rodas de acordo com o nível do 
despertar da sua consciência. E quando ele frequenta altas-rodas uma cortina sobe em frente dele a fim de que ele 
entre no Mundo Divino e participe da Grande Realidade. 

No Mundo Divino é tal a Harmonia que quando entras nele, irás esquecer todas as dificuldades e sofrimento. 
Lá as coisas tem sentido e profundidade. Todas as coisas vivem no Amor. Lá existem tais artes que não conseguimos 
imaginar e tais variedades que um atendimento especial existe para cada coisa que você goste. Quando se vive com 
alegria no Mundo Divino podes estudar sem tornar-se aborrecido. A Vida não é monótona. 

Os Mundos Divino e Espiritual são milhares de vezes mais belos do que o mundo físico. Os profetas visitaram 
o mundo além, mas ele mudou daquele tempo até agora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

86. AS DUAS LEIS FUNDAMENTAIS 

 

Nós demos as boas vindas ao sol nascente nas clareiras abertas na montanha. Fizemos nossa breve oração 
matutina e praticamos os exercícios da manhã. O Mestre expôs: 

 O Amor a Deus e o cumprimento de Sua Vontade são os dois fundamentos das Leis da Vida. Habitar em 
Deus significa jamais ir contra o Divino com seus pensamentos, sentimentos e ações. O homem deve servir a Deus 
acima de tudo. As Escrituras nos ensinam: “Não seja um escravo do homem.” 

Uma só Força existe no mundo e essa Força é Deus. 

Alguém acredita em Deus. Isso nada significa dentro e fora de si próprio. De que serviria isso se  tivesses que 
acreditar em um chefe de estado, mas não cumprisse suas leis? Aquele que é cego não consegue ver nada. Aquele 
que não pensa é mentalmente cego, e aquele que não cumpre a Vontade de Deus é cego espiritualmente. 

Perguntas: “O que irá acontecer conosco?” Visite o abrigo dos pobres na cidade, visite os cemitérios, os 
hospitais, as seções cirúrgicas, os campos de batalha e então irás ver o que acontecerá a ti se não cumprires a 
Vontade de Deus. 

Uma Lei determina: quando o homem não cumpre a Vontade de Deus, ele faz um lugar na escuridão no 
interior de si próprio, ou seja, ele torna-se vulnerável a todas as forças negativas do mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

87. A IRMANDADE BRANCA UNIVERSAL 

 

Nós celebramos a festa do equinócio da primavera nas montanhas. Estávamos lá por um par de dias, 
estando hospedados em uma pequena hospedaria da montanha ao pé do pico Ostritza. Todas as manhãs nós 
subíamos ao topo onde encontrávamos o sol nascente, rezávamos e praticávamos exercícios.  Após isso sentávamos 
a volta de nosso caro Mestre. Uma manhã levantou-se uma questão a cerca da Irmandade Branca que dirige a 
humanidade. O Mestre falou:   

Há uma Comunidade Divina, há também uma Nação Divina. Eu os aconselho a ligar-se fortemente a elas a 
fim de compreender a nova Luz em suas mentes, corações e almas. Eu proclamo a todos: “Iremos triunfar! Deus está 
conosco.” Não há força no mundo que possa se opor aos grandes princípios com as quais nós servimos. Todo mundo 
que é bom, honesto, justo e inteligente – todos os homens, mulheres e crianças – estão conosco. Todas as pessoas 
que estão sustentando os três grandes princípios – do Amor, Sabedoria e Verdade – independentemente da qual 
igreja ou partido pertençam – estão conosco.  

Somos perguntados: “Quem são vocês e quantos são?” Nós somos uma Grande Irmandade que o mundo 
jamais viu antes. Uma Irmandade que tem ramificações na terra, nos céus e em todo o universo. Aquele que serve a 
Deus, é um Cidadão desta Grande Irmandade Branca que nós chamamos Irmandade do Amor, Sabedoria e Verdade 
Divina.  

Todos deveriam  manifestar-se: “Nós gostaríamos de nos tornar membros dessa irmandade.” Mas eu 
gostaria que se tornassem estudantes dessa Irmandade. Para estudar com Deus significa passar através da Escola da 
Irmandade Branca Universal. Os melhores professores estão nessa escola. Cada um de vocês deve procura-la. Essa 
escola não é similar as nossas universidades. Nela não existem hipóteses ou teorias. Quando terminar essa escola – 
receberá missões difíceis que deverá cumprir corretamente. Por exemplo, será incumbido de tarefas entre pessoas 
cruéis e culturas em desenvolvimento. Após isso será mandado entre ambos bons a maléficentes povos, entre 
plantas e animais, e será observado como irá interagir com eles e como será aceito. Após a conclusão lhe será dada 
uma pedra preciosa e uma comum e irão observar o que irá fazer com elas. Se usares ambas corretamente – a 
Grande Irmandade Branca irá aceitá-lo como membro. 

Eles serão muito rigorosos com cada um de vocês porque cada qual será senhor de suas forças. Uma vez que 
sejas aceito por eles, irão ajuda-lo sempre. Grandes perspectivas, um grande futuro e grandes conquistas estarão a 
sua frente.  

João Batista que chegou um pouco antes de Cristo era familiar com o Conhecimento Divino e o Ensinamento 
Divino. Não era um homem comum, ignorante: e sim, um iniciado.  

Havia estudado em uma das escolas antigas. A novidade no mundo tem sido sempre dada por essa Grande 
Irmandade. 

A Irmandade Branca trouxe o bem para o mundo através de Cristo. Se há dois mil anos Cristo não tivesse 
vindo, qual teria sido o estado da humanidade? Todo o bem no mundo tem sido introduzido pela Grande Irmandade 
Branca que tem trabalhado pelo progresso das nações. 

Aqueles homens em cujas almas e espíritos Deus vive, são grandes almas, os homens geniais, os Professores 
da humanidade que deram as mais altas manifestações nos campos da música, poesia, arte e em todas as áreas da 
vida.  Essas são as almas que ajudaram o progresso da humanidade. Esta ou aquela nação – esta ou aquela pessoa 
não são os fatores para o processo histórico humano de desenvolvimento, mas o Mundo Invisível – as Forças que 
conduzem os acontecimentos –nomeadamente os membros da Grande Irmandade Branca  o são. A única liderança 



 

 

no mundo é aquela da Irmandade Branca Universal. Todas as outras pessoas – políticos, padres, escritores – são 
servidores da Grande Irmandade Branca. Toda cultura e justiça no mundo é acelerada pela grande força da 
Irmandade Branca. 

A Irmandade Branca não é algo invisível – não é nem igreja, nem culto.  

É algo vivo e além dessas condições nas quais o povo vive. Aquele que completa sua evolução será admitido 
na Grande Irmandade Branca.   

As pessoas do Bem estão interiormente conectadas com a Irmandade Branca. Essa pessoa do Bem deposita 
o que quer que seja adquirido na Irmandade Branca. Nós procuramos obter o capital que precisamos.  

Há pessoas que andam pelo pátio da Irmandade Branca, mas nunca entraram em seu santuário. O que pode 
um estudante saber que não tenha ouvido de um simples professor? Alguns dizem que para obter iniciação precisa ir 
até a Índia. Podes ter ido até a Índia e passado nos testes – sem ter-se tornado iniciado. Aquele que quer ser iniciado 
pode obter isso em todo lugar: na Índia, e aqui também.  

Os membros da Irmandade Branca conhecem as leis da Natureza. Eles sabem como conversar e afinar a 
matéria de seus corpos e transportar-se para onde quiserem.  

O irmão é aquele alguém que desde a sua partida de Deus até seu retorno para Deus e através de todas as 
suas reencarnações tem sido seu irmão. Sob todas as condições de vida, ele tem estado pronto para sacrificar-se por 
ti; e está fazendo tudo isso não porque esteja sendo forçado, mas com grande Consciência de que o Divino Espírito 
está vivendo em sua alma. Se todos vocês tiverem esse ideal – serão estudantes e servidores dessa Grande 
Irmandade Universal.  

O Divino Ensinamento da Grande Irmandade não nasceu agora. Ele existe desde o inicio da Criação do 
mundo. Ele existiu sempre desde que existe o universo. A Irmandade Branca tomou parte sempre desde a Criação do 
Mundo e de Todo Universo.  

Todo membro dessa Irmandade Branca é a Manifestação de Deus. Eles conseguiram isso através de árduo 
trabalho. Se estudares as vidas desses irmãos, irás ver o que eles têm sacrificado para o mundo. Se alguém pudesse 
ser encontrado para narrar suas vidas, acabariam seguindo o caminho deles. Até agora, não tenha havido poeta ou 
escritor que pudesse escrever isso. Por quê? Porque não poderia encontrar tão belas imagens nem em sua mente ou 
coração. Somente aquele homem, que possa conectar-se com os grandes irmãos e seguir seus caminhos pode 
conhecer a Filosofia da Vida.  

Um irmão perguntou: “O porquê da expressão Irmãos Brancos em vez de Sensíveis e Conscientes Seres?” 

Porque quando se diz ‘irmãos’, está entendido que são relacionados conosco, que são nossos irmãos. Em 
alguns eventos comuns são ocultas coisas que não suspeitas.  

Encontras uma pessoa que consideras ser uma pessoa comum, mas ele é um dos Irmãos Brancos. Irão os 
Irmãos Brancos aparecer entre o povo no mundo futuro? Alguns deles já apareceram. A Hierarquia Angélica lidera a 
humanidade. Os anjos têm representantes na terra.  

A escola Universal da Irmandade Branca está no sol. Todos os anos, a Irmandade Branca reúne-se lá e os 
representantes da Irmandade Branca na terra também. Onde? Nos altos picos dos Himalaia. Onde é esse lugar? Eu o 
conheço, mas não é permitido falar. É então que os Grandes Irmãos manifestam seu Amor para seus Representantes 
na terra em toda sua Plenitude e Energia e que é dirigida para todo mundo também. Essa energia é a causa do 
progresso da religião, ciência, e das artes; reorganização das nações, melhora e ordem na administração. A 
humanidade sublime dos dias de nossas vidas são devidas a Irmandade Branca no sol.  



 

 

Quando um dos Irmãos Brancos recebe a Consagração, Ele deve prestar atenção para que a solenidade 
possa ocorrer nos dias da convenção solene no sol, para que então os raios solares mandem algo novo para a terra.  

Uma irmã perguntou: “Podemos visitar Os Irmãos Brancos no lar deles?” 

Não é uma questão Deles não quererem sua visita, mas o homem ainda não está pronto para compreender o 
Conhecimento que é estudado lá. Além do mais, não estão no corpo físico tal como o nosso, estão vivendo em 
corpos etéreos.  

Após algum tempo, a Irmandade Branca Universal dará algum suporte a mais para a humanidade e uma era 
de luz chegará.  

Há um plano na Natureza que ninguém pode mudar. Esse plano será aplicado e o homem será livre. 

Um irmão perguntou: “Existe o movimento dos Bogomilos. Eles têm uma conexão com nosso movimento?” 

Nós nunca tivemos uma vantagem em qualquer ensinamento. Somos uma fonte de Deus. Outras correntes 
vieram fora de nós, mas não vivemos fora de outra corrente. Os Bogomilos têm aspectos similares, porque o 
movimento deles veio de um e do mesmo Centro de Irmandade Branca. No passado nós nos manifestamos de um 
modo. No futuro nós iremos nos manifestar mais perfeitamente.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

88. O MESTRE 

 

Foi o mais longo dia do ano. O sol estava descendo no ocidente, dourado e feliz após ter servido 
generosamente a todos. As rochas estavam ainda aquecidas. Da floresta emanava um aroma balsâmico. Nós 
tínhamos sentado em torno de nosso caro Mestre no topo da montanha. Em toda nossa volta reinava uma claridade 
e luminosidade como se estivéssemos no paraíso.  

Enquanto estávamos em silencio, um irmão perguntou: “Mestre, conta-nos alguma coisa a respeito de si 
próprio e de seu trabalho.” O Mestre ficou silencioso por longo tempo e então falou-nos: 

Eu uso um método natural, não sei dizer quais ingredientes contem o pão, mas aconselho: “Coma desse pão 
e será beneficiado.” 

Aquele que quer forçar seu ensinamento sobre o povo dá-lhes então água de garrafa, mas ao invés deveria 
tê-los levado então até a fonte – para obter isso de lá.  

O povo fala a meu respeito: “Você é um homem santo.” Esqueça isso, não é importante o que eu sou. 
Necessitas estar preocupado como podes melhor se beneficiar comigo. Seja agradecido a Deus por teres encontrado 
essa fonte transbordante e assim não fales nada de mim. Alguém perguntará: “Essa fonte é de Deus?” Se puderes 
obter benefício dela, ela é de Deus. Eu desejo que as ações praticadas por mim comecem a brilhar para sempre. Há 
algo incomum no mundo, e isso é o Divino, e eu desejo familiariza-lo com ele. É sobre isso que estou pregando a 
todos. A fim de que possas entender isso, precisas caminhar na região do Amor. 

Eu não tenho considerações pessoais. Eu gostaria de cumprir a Lei de Deus. Eu falo e faço e somente aquilo 
que Deus revela para mim. Quando Deus me ordena ir a algum lugar, eu sei que aquele povo necessita de mim. Eu 
gostaria de cumprir a Vontade de Deus, do modo que Deus ordenou. Santificado Seja Seu Nome! 

Deus tem sido tão bom para mim que eu gostaria de retribuir a ele com toda minha gratidão. Eu gostaria 
também que seguissem meu exemplo. Por acaso me conhecem? Dirás que eu preguei para ti, no presente eu estou 
só preparando-o. Dizes que sei muita coisa. Isso é verdade. Eu vivo simultaneamente neste mundo e no Mundo 
Além.  Quando eu vou ao sol, viajo a uma velocidade maior que a da luz. À noite quando eu gostaria de estudar os 
mundos, saio e visito onde nenhum pé humano pôde pisar e olho humano algum pôde penetrar. Após isso, retorno 
de novo. Eu possuo um aparelho para observar o mais remoto dos Sóis. Todo mundo pode tentar isso. Quando? 
Quando desenvolverem no íntimo os talentos com os quais Deus tem enriquecido vossas almas. Mas para ser capaz 
de conseguir aquilo, necessitas de sabedoria. Executo experiências espirituais que precisam de condições especiais. 
Isso é Ciência, é uma arte que pode ser passada adiante só para aqueles que estão prontos para servir com amor e 
desprendimento. 

É uma ilusão pensar que é possível viver sem um Mestre espiritual. Sem um Mestre espiritual, o estudante 
não consegue nada. Podes amar seu Mestre e ele lhe ensina seu conhecimento. Se não o amas, não importa quanto 
ele fale a ti, jamais poderás entende-lo. Se tu não o amas, ele não poderá te passar seus conhecimentos. 

Se pudesses aplicar um por cento desse ensinamento, estarias feliz. Eu não espero mais do que um por 
cento. Hoje podes estar plenamente satisfeito. Como? Quando chegas para acreditar em minhas palavras. Se viver 
comigo por um ano será suficiente a fim de aprender mais do que terias aprendido se somente houvesse me 
escutado. Se desejas entender a Misericórdia de Deus, irás necessitar viver comigo por milhares de anos a fim de 
que eu possa ensina-lo e pregar a ti. Não é uma tarefa fácil. 



 

 

Quando eu voltar para Ele que me mandou aqui, Ele irá perguntar-me: “Conseguistes cumprir a tarefa que 
lhe dei?” Se lá houvesse algo que eu não terminei, teria de voltar outra vez. Se não tivesse terminado pela segunda 
vez teria de voltar de novo até ser comunicado que cumpri bem minha missão. 

Estás falando sobre o amor terrestre. Eu não lhe amo com esse tipo de amor. Se disseres que eu não o amo 
como vosso Anjo o ama, estás enganado. Não há homem na terra que ame vossas almas como eu as amo. Eu queria 
que tu também amasses assim. 

Alguém me pergunta se eu conheço o Cristo. Eu O conheço. Falo com Ele. Tenho falado com Ele muitas 
vezes.  

A fim de que um grande Mestre se manifeste, todos os Seres Sensíveis e Conscientes devem estar unidos 
interiormente com Ele.  

O rei deve usar o mais humilde dos aparatos para permanecer discreto. 

Algumas pessoas queriam se opor as novas ideias. Isto é o que lhes direi: “Quando o Divino Ensinamento for 
aplicado no mundo todo, um Fogo com a temperatura de 35 milhões de graus centigrados aparecerá.” Esse é o 
último plano de Deus que eu trouxe do Mundo Acima.  

Um irmão perguntou: “Mestre, porque fostes internado durante 1917?” 

- Há mais de 30 anos eu disse que haveria uma guerra em 1914, e que a Alemanha iria perder. 

Mais tarde eu avisei o governo para assinar um tratado de paz o mais cedo quanto possível, mas ao invés 
eles me internaram. Eu disse que a Segunda Guerra Mundial estava chegando e também disse a eles que cidades 
serão destruídas. Fui convocado pelo departamento de segurança pública da polícia e disse: “Se eu quisesse poderia 
não ter vindo, mas respeito às leis e vim. Se continuar esse curso nada restará de Sófia. Vocês violaram a Lei de Deus 
e verão que eu não estou falando por mim próprio. Se eu falo a verdade irão sofrer as consequências. Algo terrível 
está vindo para os búlgaros.” 

Agora acontecerá o mesmo com a Bulgária do que aconteceu com certo padre. Ele estava viajando em uma 
carruagem quando os cavalos se assustaram. A carruagem tombou, o padre caiu, mas não se feriu. Havia uma pedra 
por perto. Se a cabeça houvesse batido na pedra, ele teria morrido. O mesmo irá acontecer com a Bulgária. Ela irá 
através do sofrimento, mas como o padre, ela irá cair em um monte de terra macia e irá atravessar as vicissitudes 
mais facilmente.  

Uma grande catástrofe tinha aguardado a Bulgária. Grandes infortúnios cairiam sobre ela, se eu não 
houvesse sido capaz de ajudar até agora. Se o povo da Bulgária tivesse me ouvido – se eles houvessem ouvido o 
Divino – a Bulgária não teria passado por esses sofrimentos. Eu tomo sobre mim mesmo nove décimos das 
provações que tinham aguardado os búlgaros: para eles somente um décimo foi deixado. Portanto, os búlgaros irão 
atravessar mais facilmente. Somente Deus tem o direito sobre o remanescente um décimo das provações dos 
búlgaros. Eles não podem ser subjulgados jamais.  

Um irmão perguntou: “Mestre, no último outono você caminhou na montanha Vítosha todos os dias 
independente da temperatura. Porque você escala a montanha com tal consistência?” 

 O Mestre falou:  

A fim de construir estradas e pontes para a Justiça Divina chegar ao mundo. Desse modo estou construindo o 
novo caminho. Nosso caminho em direção a Deus.  

 



 

 

89. A VERDADE 

 

Aquele que é capaz de compreender a Lei do Amor será capaz de compreender um terço da única realidade. 
Aquele que é capaz de compreender a Lei da Sabedoria será capaz de compreender dois terços da única realidade. 
Aquele que é capaz de compreender a Lei da Verdade será capaz de compreender o todo da única realidade. Esse e 
aquele irão tornar-se os homens da Sabedoria. Aquele que é capaz de obter o que quer que seja que queira desejar. 
Ele pode empenhar sua varinha mágica e acabar com todo o sofrimento humano.  

Algumas pessoas encontram-se em seu primeiro estágio de vida, ou seja: Amor. É exigido do homem que ele 
comece com Amor. Outros estão no segundo estágio: Sabedoria. Uns poucos estão no terceiro estágio: Verdade. O 
homem irá continuar sofrendo até o tempo em que ele estiver apto a compreender as Leis do Amor, Sabedoria e 
Verdade. O que é Verdade? Aquilo que faz o Amor e Sabedoria compreensíveis ao homem. Apontar a transgressão 
dos outros – isso não é Verdade. Ela oferece a ressurreição. O que traz ressentimento e morte – isso não é Verdade. 
Verdade é aquilo que oferece Liberdade.  

Aquele que não é verdadeiro irá continuar a experimentar a morte e a reencarnação. Conhecestes a Verdade 
em outro tempo, mas esquecestes. Ela habita nas suas almas. Aprenda a falar Sua Linguagem. A menos que 
conheças Sua linguagem, Ela não poderá lhe falar. Ela pode falar só com aqueles cujos corações tremam com o Amor 
e cujas mentes estejam cheias de Luz. Quando o coração da pessoa está em discordância e quando sua mente está 
perturbada, ele não pode entender a Verdade. Um irmão perguntou: “Qual é o significado da eliminação da 
falsidade para a existência humana?” 

O Mestre respondeu: 

Aquele que mente traz sofrimento sobre si mesmo. Ninguém que minta pode evoluir. A mentira é a única 
coisa que não produz ganho. Por exemplo, se pagares a alguém com dinheiro falso, serás pago de volta com o 
mesmo. Assim a pessoa atrai sofrimento sobre si mesmo através da falsidade. Aquele que mente é tolo por não 
compreender as consequências, ele pode enganar, frustrar-lhe, mas ele não entende que será descoberto e deve 
sofrer as consequências. Porque não deves mentir? Para que não morras e não percas todas as bênçãos da vida. Se a 
verdade não habita em ti, então a vida não habita em ti. Sua mentira pode parecer insignificante – inconsequente – 
mas carrega imensas consequências negativas. E assim o Mundo Invisível perdoa muitas transgressões e erros, mas 
não a falsidade. A falsidade é o erro mais difícil de perdoar porque suas consequências são mais severas e ela 
carrega dentro de si todos os outros erros. Se habitares na falsidade, serás aquele que é cego, mudo e surdo para a 
Verdade. Com a retidão sempre ganhas, e com a falsidade – sempre perdes. No começo sua perda parece 
imperceptível, mas a falsidade tem suas consequências. Por exemplo, dizes uma mentira e mais tarde – quando 
voltas para casa – ou você irá quebrar os óculos da sua esposa ou seu filinho ficou doente.  

As mentiras não podem permanecer escondidas, serão sempre descobertas. Até a menor mentira – sobre o 
tempo – irá induzir a pessoa num mau caminho. A palavra mentira contamina: ela é tóxica. O uso dessa palavra deve 
ser evitado tanto quanto possível. Ao invés alguém pode dizer ‘aquela verdade tem sido exagerada’ ou ‘aquela 
verdade não tem sido apresentada corretamente’. Quando for enganado, não fales a ninguém para que não sejas 
contaminado.  

 

 

 



 

 

90. AS LEIS DO PENSAMENTO 

 

Uma questão sobre o pensamento foi levantada. 

O Mestre interveio: 

- Através do rádio interno, alguém pode receber o pensamento das pessoas telepaticamente. Esses são 
pensamentos comuns. Pensamentos humanos, em comparação com os Divinos, têm mais tempo, ondas-longas e 
mais baixas frequências de vibração. Elas não conseguem penetrar ilimitadamente. Os pensamentos Divinos, em 
comparação com os humanos, têm ondas longas, mais curtas e mais altas frequências. Como resultado de ter 
vibrações poderosas, os Divinos pensamentos podem penetrar outros pensamentos. Ninguém e nada pode obstruí-
los. Algumas vezes nós vimos que o pensamento de alguém parou dois palmos acima de nossa cabeça e não 
consegue ir adiante; e ainda ele diz que tinha rezado.  

Ninguém pode opor-se ao pensamento Divino: ele chega ao seu destino.    

O homem necessita nutrir-se dos pensamentos Divinos – isso significa começar a pensar do modo que Deus 
pensa. 

Amar significa pensar. O Amor contem em Si Próprio Pensamentos Divinos. Da maneira como você entende 
e sente o Amor – isso não é Amor. O Amor contem aquele Pensamento Divino que resolve todas as dificuldades e 
remove obstruções. O Amor que não traz o Pensamento Divino não é Amor, mas ignorância. Isso é falta de Amor. 
Então se tens Amor Divino, terás o Pensamento Divino também.  Portanto, quando eu falo a respeito de 
compreender o Amor Divino, eu tenho em mente que o Pensamento Divino é para ser compreendido no íntimo 
também. 

Uma das leis estabelece: a fim de melhorar seus negócios pense, porque o Pensamento Divino é a realidade 
que produzirá uma influencia poderosa. Sentes uma escuridão dentro de ti. Estás triste – aceite então o Pensamento 
Divino. Porque sofres? Porque não tens o Pensamento Divino. Quanto tempo irás sofrer? Até aceita-lo. Todas as 
dificuldades serão resolvidas por esse Pensamento. 

Se amares as pessoas, possuis Pensamentos Divinos. Se as odeia – não tens. Todo aquele que não pensa – é 
um escravo. Mas por ‘pensar’ eu tenho em mente Pensamentos Divinos. Todo homem que pensa é um mestre. 
Dizes: “Gostaria de ser bom para tornar-me conhecido etc.” Comece a pensar e isso ocorrerá. Com nossos 
Pensamentos podemos ajudar no progresso de uma inteira nação e da humanidade. 

O Pensamento move-se em alta velocidade. Em contraste o movimento da luz é como uma carruagem 
puxada por búfalo.  

Há uma lei: Quando houver empecilhos que o amarrem, afaste-se no primeiro momento possível. Não 
espere por eles para que não se multipliquem e se transformem em cordas. Isso se refere ao pensamento negativo 
vindo de ti. Por exemplo,  se ficares doente imediatamente recoloque esse pensamento com o pensamento positivo: 
“Eu ficarei saudável.” Quando estás pensando: “Minha velhice chegou”, imediatamente fale: “Eu irei rejuvenescer.” 
Quando pensamentos negativos chegam a ti, todos eles são como um encalhe. E quando muitos de tais encalhes são 
adicionados, eles tornam-se grossos como uma corda que não consegues afastar e que prende-o. Mas quando 
afastas cada encalhe, eles não podem ser amarrados em uma corda. Serás sempre a vítima de pensamentos de 
alguém mais - está lhe faltando conhecimento. Às vezes sais a passeio sentindo-se feliz, mas desces uma rua onde 
uma pessoa com pensamentos negativos passou e torna-se indisposto.  



 

 

Um pensamento negativo pode paralisar um homem, e um positivo pode libera-lo. Os pensamentos e 
desejos negativos são como bombas que irão explodir em algum momento ou outro. Afaste-se deles. 

Se pingos de água caírem continuamente sobre uma pedra por muitos anos, verás o que a água pode fazer. 
Sua quantidade é mínima, mas irá furar a pedra através do lugar onde estiver caindo. Pela mesma razão eu digo: Os 
pensamentos e desejos negativos que têm caído por milhares de anos sobre suas mentes e corações fizeram um 
buraco neles. Esses buracos são a causa dos infortúnios do homem moderno. Todos os pensamentos e desejos 
negativos têm consequências negativas. Chegará o dia quando esses pensamentos e desejos negativos irão trazer 
tais consequências que qualquer desenvolvimento adiante irá cessar. Eles podem leva-lo a um declínio mental, 
cegueira etc. Assim como podes sentir o cheiro da cebola na casa, assim a pessoa sensitiva percebe os pensamentos 
e sentimentos negativos num lar. Se pensas bem dos outros – isso será bom para ti também. Se pensas mal dos 
outros – isso será mal para ti também. Quando digo que o homem necessita pensar, não tenho em mente 
pensamento comum. O homem deve estar ocupado com o Sublime, com os Pensamentos Divinos. Somente eles 
poderão salvá-lo. O Sublime vem da Grande Fonte da Vida. 

O Pensamento Divino correto indica a presença de Deus. Quando o homem se conecta com Deus, então o 
Pensamento Divino, Conhecimento e Luz irão chegar.  

Há um conhecimento para o qual não é permitido se falar a respeito. Eu entendo isso como Alegria. Então o 
universo inteiro se abrirá para ti. Isso é algo que não se pode definir. Isso é como música.  

Os Seres Avançados podem curar com seus poderosos pensamentos e de uma longa distância.  

Sabendo da força do pensamento, cultives dentro de si mesmo aqueles poderosos Pensamentos Divinos que 
elevam e envolvem o homem. É suficiente ter uma consciência vigilante e consistente a fim de receber o 
Pensamento Divino dos Seres Avançados. Trabalhe sobre sua mente que poderás tornar-se um conduto do 
Pensamento Divino.  

O menor Pensamento Divino pode levantar o homem e coloca-lo no chão firme. Aceite e guarde o menor 
Pensamento Divino dentro de si. Como a mãe que protege suas crianças. Guarde-os então para que possas gozar 
maior Pensamento no futuro. O menor Pensamento amadurece, floresce e dá frutos. Ele faz a pessoa crescer. A 
semente é pequena, mas dela cresce uma árvore grande. Dentro do Pensamento Divino – tão pequeno como Ele é – 
está escondida uma força miraculosa. O Sol da vida humana ainda não levantou, mas o homem tem linhas de 
direção que o leva – esses são os menores Pensamentos Divinos, Eles abrem o caminho para o nosso futuro 
brilhante.  

O Grande Pensamento Divino tem precedido a Criação do mundo material. O Pensamento é a força que 
move as coisas. Quando o pensamento humano se torna imutável, ele pode alterar o meio-ambiente circundante. 
Mas se pensas de um mesmo modo por cinco anos em uma direção e em outra por outros cinco anos – então não 
poderás obter nada.     

A Miséria é o primeiro impulso para o pensamento aparecer. A Miséria é o primeiro despertar em direção ao 
pensamento. È a mãe que lhe diz: “Levante!”  

Se o homem tiver uma ideia sagrada isso fará que seja recebido por milhares de pessoas. Deves expressar 
isso e não preocupar-se a respeito de quem receberá e de quem não. Milhares de pessoas irão ouvir e receber a 
ideia que expressastes.  

Tens algum pensamento – não se preocupe se será ou não realizado. Simplesmente diga: “Pense que irá 
tornar-se difundido.” 



 

 

91.   PROPRIEDADE 

 

Esta manhã nós saímos com o nosso amado Mestre e fomos até a fonte. O caminho estava se enrolando ao 
longo da encosta da montanha entre os arbustos e a jovem floresta. Quando viemos para o campo, sentamo-nos 
para descansar. Os campos estavam prontos para a colheita. O ar estava refrescado pela chuva e podia se sentir o 
ozônio. Em nossa frente se abria uma bela vista do vale, delineado em quadrados pelos campos e casas. Aqui e ali, 
pequenos vilarejos podem ser distinguidos pela fumaça de suas chaminés. Um irmão fez a pergunta sobre 
propriedade privada. O Mestre disse: 

O campo produz trigo, o homem o colhe e diz que pertence a ele. Ele toma posse do campo e diz que é dele. 
Ele vê as pedras e diz que são dele. Se você tivesse de pagar taxas pela luz e pelo calor que você recebe do sol, como 
você poderia pagar? Quando o homem não conhece Deus, ele afirma que todas as bênçãos pertencem a ele. 
Quando as pessoas se voltam para Deus, eles percebem que tudo que existe no mundo pertence a Deus. Quando 
eles vêm para esta percepção, eles se tornam Filhos de Deus e Herdeiros da Sua Riqueza – Herdeiros do Reino de 
Deus. 

Você tem casa, então digas: “Esta é a minha casa, eu a herdei de meu pai.” Ou “Com esse dinheiro eu 
construi uma casa.” A casa não é sua, nem o dinheiro é seu. Será que as pedras da casa são suas? Você as tomou da 
montanha. Você diz: “Eu comprei.” Você comprou de uma pessoa que se apropriou delas. 

Ao homem pertence somente aquilo que o Deus lhe deu. Somente aquilo com que ele nasceu – a mente, o 
coração, a alma e o espírito que Deus lhe deu – são do homem. Esteja ciente da ideia de propriedade privada que 
sufoca o homem. Ser primeiro no mundo, ser o mais forte, o mais rico – essas são as ideais de propriedade privada. 

Há uma anedota sobre certa conversa entre um campo e seu proprietário. Quando o homem comprou o 
campo, ele o advertiu: “Eu vou desenhar as rédeas, e querendo ou não, você vai dar frutos para mim.” O campo 
respondeu: “Tenho enviado muitos como você. Vou enviar você também.” 

A riqueza do mundo é uma bênção comum.  É um resultado das atividades de todos os Seres Sencientes. 
Que agricultor pode dizer que as frutas  são realmente dele? Junto com ele tem trabalhado cavalos, bois e outros 
trabalhadores. Além disso, todos os elementos da natureza têm ajudado. Portanto, a riqueza do mundo é o 
resultado dos esforços combinados de todos os seres. Ninguém pode dizer que a riqueza do mundo é somente dele. 

Não é permitido que você construa sua felicidade em cima da infelicidade dos outros. 

O que se espera da nova vida? Que libertará o homem da ideia de propriedade privada.  

As pessoas perguntam como melhorar o mundo. Se você coletar aparas de ferro em uma garrafa e as 
sacudir, elas produzem barulho, mas quando elas são derretidas e juntadas, tornam-se uma massa total, um todo, e 
não fazem mais barulho. Quando o novo vem, as pessoas se juntarão e a ideia de propriedade privada será 
superada. 

      

 

 

 



 

 

92.  O NOVO HOMEM 

 

Uma vez o Mestre disse: 

Qual é a característica distintiva do novo homem? Se você gostaria de saber se o homem é um novo ou um 
velho, observar que tipo de pensamentos e sentimentos que ele nutre dentro de si mesmo. O velho está 
alimentando-se com pensamentos e sentimentos negativos, e o novo - com os positivos. 

  Quando falo sobre o novo homem, tenho em mente o povo do Sol que vive com alegria. Eles são 
exuberantes, generoso e superar suas dificuldades facilmente. Eles são heróis, homens com corações abertos. Usam 
tudo com sabedoria, gostam de tudo. Tanto no sofrimento como no prazer, o novo homem é pleno de alegria 
interior. Ele sabe que ambas, as más e as boas condições, são dadas para que ele cresça. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

93.  ORIENTAÇÕES PARA O DISCÍPULO 

 

O Mestre nos instruiu: 

Quando você anda por uma estrada enlameada e poeirenta, torne-se um pássaro e voe até onde não há 
poeira nem lama. Se o homem enfrentar um obstáculo ou contradição na sua mente, ele precisa se elevar até um 
reino superior. Quando ele entra no reino do Pensamento Sublime, ele torna-se livre de todas as contradições.  

Não se vincule com as coisas transitórias e temporárias. Se você vincular-se com elas e começar a amá-las - 
então, quando você perdê-las, você sofrerá. 

O homem que não quer ser arruinado pelo pensamento coletivo das pessoas, precisa se conectar com as 
forças da Natureza vivas e elevar sua consciência a Deus.  

As pessoas tratam seu ambiente sem cuidado e sem apreço e estão atentos para suas condições materiais. 
Os pais providenciam o ambiente para seus filhos, mas não se importam os quão bons os pais são - as crianças não 
são zelosas em relação aos pais. No entanto, quando as preocupações surgem a respeito de algumas condições - 
acerca de um amigo - as crianças sempre irão aceitá-lo com entusiasmo e expectativa. O pai gasta muito dinheiro 
cada ano para que o filho possa estudar no exterior, mas ele não escreve nem uma carta de agradecimento. 
Entretanto, se um de seus amigos lhe compra um ingresso para o teatro, ele imediatamente escreve uma carta para 
agradecer pela noite agradável. Por que o filho age de maneiras diferentes? Porque o pai é o meio ambiente, e o 
amigo - a condição. Se o seu amigo começa a cuidar de você como um pai - de ser a condição, ele se tornaria o meio 
ambiente - então você deixaria de agradecer a ele. Portanto, esteja ciente de não tornar as coisas comuns e 
vulgares. Permita que cada recompensa que você recebe seja uma nova expressão – uma nova revelação para você 
do Mundo Sublime e não como algo corriqueiro.  

Não interfira nos negócios dos outros – assim você assumiria metade de suas dívidas. 

Uma Lei diz: quanto menos fé você tem, mais o Sublime mundo torna-se grave para você - e vice-versa. 

Um ator sabe que quando ele faz certo papel no palco, isso não é real. De modo similar na vida, quando você 
está rindo ou de luto - se você está sofrendo ou alegre - você precisa entender que isso não é real: você está num 
palco.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  94.   O AMADO DA ALMA HUMANA 

 

Uma manhã nós subimos com o Mestre até o pico mais alto da montanha e daí nós podíamos ver as 
montanhas distantes. Nós reconhecemos alguns picos e os cumprimentamos.  Sentimo-nos próximos a eles e 
estávamos agradecidos pela sua presença. Os vales estavam cobertos pela neblina quecobria a terra. Um dos irmãos 
perguntou: “Mestre, o que o espírito humano busca e deseja para os seus mais sagrados esforços?” 

O Mestre respondeu: 

 É Deus – o Destino da Vida - que buscamos. Hoje em dia, todas as pessoas no mundo estão à procura de 
algo. O que eles estão procurando? Deus – o Grande Início da Vida. A Vida origina de Deus. Deus habita em todos os 
seres vivos. Tu pensas– Deus está dentro do teu pensamento.  

Há algo que o homem busca. Ele tem só uma aspiração. Ele procura por aqui, por lá. Ele procura 
continuamente – numa vida, em outra – para seu Ideal. O homem procura Deus: o Amado da alma humana é Deus. 
Deus – este é o desejo intrínseco da alma. 

Quando sofres – isto é uma tentativa da alma se expandir e ver Deus. Quando a alma O ver será preparada 
para qualquer sacrifício. 

O Mestre se apoiou em uma pedra e continuou: 

Esta pedra na qual me apoiei agora, tem esperado milhares de anos por este momento. Desse mesmo modo, 
o homem também aguarda anos pela Visita de Deus. 

O que o homem procura nesse mundo? Por Deus. Se ele é consciente disso ou não – isso é outra questão. 
Quando desejas encontrar Deus, precisas fazer contato com o Mundo Sublime. 

Achas que se a Imagem de Deus entrar em tua alma, não produzirá grande mudança em ti? 

Quando alguém está buscando amor – na verdade – está procurando a Sagrada Imagem de Deus. Que todos 
embarquem nessa Jornada por essa Imagem Sagrada. 

Perguntas: “Por que as pessoas se amam?” Esse amor que acontece entre duas pessoas é uma expressão 
daquele Amor fundamental que existe entre Deus a alma humana. Porem, quando a alma humana desce na terra, 
ela não acorda imediatamente e não consegue compreender seu Relacionamento Amoroso primário, por isso 
expressa seu amor para qualquer um. O homem pode amar quem quiser, mas as consequências vão variar de acordo 
com o objeto do amor. Se você ama um cavalo, seu amor terá certo resultado. Se você ama uma árvore frutífera – 
seu amor terá um resultado diferente. Quando você ama Deus, a consequência desse amor será completamente 
diferente das suas outras expressões de amor. 

O ser humano precisa usar de toda sua aspiração para que possa encontrar Deus. Você diz: “Estou com 
fome.” Isso significa que você precisa encontrar Deus na sua comida. Uma meia-hora com Deus vale mais do que um 
milhão de anos sem Deus. 

O Amor de Deus para nós é a umidade que vem do oceano, e nosso Amor para Deus é como o rio que 
precisa retornar para o oceano. Se nada vem do oceano, os rios secarão.  

Primeiro o ser humano precisa aprender a beber de uma fonte pura. Aquele que se tornar viciado em beber 
acha que não pode viver sem vinho. Sem vinho pode se viver, mas sem água – não. É possível viver sem o amor das 
pessoas, mas não sem o Amor Divino.  



 

 

Você precisa pensar em Deus como o mais magnífico – o Maior – Ser no Cosmos. Se você pensar Nele 
continuamente, eventualmente Ele se revelará. A solução disso pode ser encontrada no Amor. O Fausto apresentou 
uma solução parcial disso. Ele encontrou satisfação em fazer trabalho pelo bem da humanidade. Ele nunca chegou 
ao Ideal de trabalhar para Deus. No contexto social, o homem trabalha para a sociedade, para a humanidade, 
enquanto no contexto Divino – ele trabalha por causa do seu Amor por Deus. O Fausto não teve esse nível de 
compreensão.  

O Amor de Deus é uma Ciência para Seres Sublimes. Isto é, o Grande Caminho que Eles têm percorrido. 
Aquele que ama o Maior, A Grande Causa Criativa e a Criação – quando chegar ao Mundo Invisível terá acesso a 
todos os lugares. 

Desejo que todos se apaixonem por Deus – e de tal maneira – que suas casas começarão a queimar pelos 
quatro cantos e farão seus corações arrepiarem de amar por Ele. As flores, as fontes, as estrelas – elas sabem onde 
habita o seu Amado. Aprenda a ama-los e somente assim elas te mostrarão onde Ele está. Eles sabem. Ame-os! 

         O Amor por Deus é a experiência essencial e mística, que alguns resolvem de uma maneira, e outros – 
de outra.  

A vida terrestre tem somente um sentido – chegar a conhecer Deus. Só então a alma humana entrara Nele. 
O homem vive no Amor Divino, no Amor pelo Infinito que se revela e se manifesta no mundo inteiro. Não pense que 
conseguirá Proeminência sem Deus. A Proeminência pode ser conseguida só com a ajuda Divina. Quando você 
chegar a amar Deus incondicionalmente, sua face ficará iluminada. Enquanto amarmos Deus, estaremos no Paraíso. 
Quando começarmos a duvidá-Lo – estaremos no inferno.  Lá só tem miséria e frustração e o sofrimento lhe seguirá 
a cada passo.  

Agora vocês estão no paraíso. Evitem erros para não serem mandados embora. Se você negar Deus, o 
sofrimento chegará. Quando começar a acreditar Nele, todo sofrimento desaparecerá. É possível viver sem 
sofrimento. Como? Quando você chegar a amar Deus com toda sua mente, todo seu coração, alma e vontade e 
trabalhe conscientemente para transformar o sofrimento em alegria. Se não fizer isso você ficará numa existência 
transitória e não conseguirá aquilo que você deseja. Você envelhecerá mais cedo. Foi dito: “Não o deixarei ver o seu  
declínio.” Essa é a experiência daquele que ama Deus. 

Se você tiver Amor por Deus, Ele lhe visitará e a sua vida melhorará. Se você estiver doente – ficará bem. Se 
tiver privações – tudo será providenciado. Viverá em abundancia. Se cair no fogo – não se queimará. Todas as portas 
serão abertas para você. 

Alguém diz: “Não quero sofrer.” Comece a amar Deus e tudo chegara para você. Não haverá mais cegos e 
nem surdos. 

Quando o Amor habitar em você, tudo estará a sua disposição. Onde o Amor está – lá a Mãe também estará. 
Onde p Amor não habita – a Mãe também não. 

Uma Lei diz: quando você ama Deus com toda sua mente, coração, alma e vontade, então você estará em 
harmonia com todo o Cosmos e por isso, você será capaz de receber a energia do Cosmos. Essa energia lhe renovará. 

Aquele que ama Deus receberá tudo que quer, será cercado por boas pessoas e tudo será bom para ele.  Se 
ele é fazendeiro, a produtividade da sua terra aumentará. Ele receberá todas as bênçãos. Porem, aquele que não 
ama Deus não receberá bênção alguma, ou seja: ele não será capaz de perceber benção alguma. 

Todas as pessoas desejam ser aceitas e amadas pelas outras. Enquanto esse for seu desejo, elas sofrerão. Se 
desejas ser aceito e amado, primeiro precisas ter Amor por Deus. 



 

 

 Somente aquele que tem Amor por Deus tem caráter e personalidade, só ele é diferenciado. Eu chamo 
aquele que ama Deus pelo nome ‘o homem genuíno’.  É este Amor que o determina como homem. Então ele 
desabrochará e emitira a fragrância sublime. Somente então ele será a fonte que nunca seca. Quando amas O 
Infinito – somente então entrarás na Liberdade.  

O Amor por Deus está localizado na parte superior da cabeça. Este centro chama-se ‘o lótus de mil folhas’. 
Ele não desabrochou ainda. Até isso acontecer, você não compreenderá sua existência. Direcione seu pensamentos 
para esse centro. Se você não tiver Amor por Deus, você ficará chateado, raivoso e sempre descontente, estarás em 
contato com os princípios rudes da vida. Com o Amor de Deu você atrairá as energias cósmicas. Isso permitirá a 
realização de seus dons.  

Será que as pessoas de hoje amam? O amor deles é ilusório, é transitório. Eu falo sobre a maioria das 
pessoas. O amor deles é baseado nos seus sentimentos, mas eles não são maduros o suficiente para ter Amor por 
Deus.  

O Amor por Deus – esta é a nova Ideia. Essa Ideia começou a permear a humanidade desde o tempo dos 
profetas, mas ainda está se desenvolvendo. O Amor por Deus não é dado de presente, sem luta. Será gradualmente 
obtido.   

É necessário construir esses quatro ligações: 

A primeira é de Deus para o homem. A segunda é do homem para Deus, da criatura para o Criador. A 
terceira – do homem para o homem. A quarta e a mais sublime ligação, é de Deus para Deus. Qual é o significado da 
quarta ligação? Ser capaz de ver Deus dentro de mim mesmo.  

Quando encontrares a Deus, encontrarás todas as pessoas também. Nós temos que ter Amor por Deus para 
que possamos aprender a amar os outros seres. Quando obtiver Amor pelo Infinito, então verás a face mais bonita e 
inteligente em tudo que olhares. 

O Amor por Deus é a Nova Cultura. 

Não podemos ser felizes se não amarmos a Deus. Isso significa amar toda a criação, todos os seres vivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                 95.   CHEGAR A CONHECER DEUS 

 

Às vezes o homem precisa sair da densa aura da cidade grande e subir para o alto, mergulhar no limpo 
mundo das montanhas.  Somente aqui certas questões podem surgir e ser respondidas. 

Ostritza é o nome de um pico modesto na montanha de Vítosha, solitário, puro e dificilmente visível entre os 
vales da montanha alta. O pico é cercado por claridades lindas cheias de grama fresca, flores e a fragrância de 
zimbros. Entre eles, são espalhados pequenos grupos de pinheiros e bétulas prata. Muitas vezes, nós viemos aqui 
com o nosso amado Mestre e nos sentamos entre as rochas no pico enquanto contemplamos a paz do alto da 
montanha e conversamos. Numa ocasião o Mestre disse: 

A ideia de Deus deve ser a ideia mais importante para todas as pessoas. A fim de conhecer essa ideia, tudo 
precisa ter uma ideia só, e ainda, quando se trata de coisas do mundo, cada um pode pensar como Ele deseja. 

Pelo menos uma vez durante sua vida você deve ter essa experiência: chegar a conhecer Deus. Na realidade, 
Deus é o Ser mais conhecido e ao mesmo tempo o mais desconhecido no Universo. O pão que você come – Deus é 
escondido nele. A água que você está bebendo  – Deus está nela. Deus também está no ar e na luz. 

Nós temos uma grande tarefa em nossa frente: de conhecer Deus. Quando o Homem chegar a conhecer 
Deus, ele será iluminado por uma Luz tão clara, que ele estará pronto para oferecer verdadeiro Sacrifício. 

Se você pensa que daqui a mil anos você encontrará Deus, estás enganado. E ainda mais enganado, se achas 
que encontrará Deus dentro de 10-20 anos. Os Anjos que são tão inteligentes – eles não O conhecem 
completamente.  O vir a conhecer Deus é um processo eterno e contínuo. Todos vão estudar - e estudar 
eternamente - a respeito de como chegar a conhecer Deus, em Seu Infinito Amor, Sabedoria e da Verdade. Até 
mesmo os Seres Divinos, quando chegam perto de Deus - se sentem como crianças que não sabem nada. 

A beleza da Vida está nas coisas incompreendidas. Quais são as coisas incompreendidas. As grandes. 

A fim de chegar a conhecer a Deus, precisamos sacrificar tudo por Ele. O homem que chegar a conhecer 
Deus virá com uma nova Ciência, uma nova Educação e uma nova Cultura, como o mundo não tem imaginado. Para 
o homem chegar a conhecer Deus não é necessária apenas uma Eternidade, mas algumas. 

Não ser interessado em Deus significa não ser interessado nas lições que te ensina, isso quer dizer que, se 
retirar da escola. Todo aquele que não se aproximar em direção ao sublime no mundo perde. E quem perde, se 
sujeita a grandes sofrimentos. 

A Lei diz: você não pode vir a conhecer a Deus, se você não O ama. 

 

 

 

 

 

 



 

 

               96.   ERRADICAÇÃO DO ANTIGO 

 

A cultura material cria as formas e bens, mas continua a ser infrutífera e sem sentido se o homem não 
percebe as Leis da Vida Eterna. 

Certa vez, quando uma pergunta sobre a nova cultura surgiu, o Mestre disse: 

Uma nova onda está vindo de fora do Espaço Cósmico: a onda do Amor Divino. Ele também é chamado de 
‘onda de Fogo '. Esta Onda tem poderosas vibrações que nem todo ser humano pode suportar. Foi dito, por esta 
razão, que Deus é um fogo que tudo consome. Aqueles que estão prontos para suportar as vibrações dessa onda e 
assimilá-las se tornarão luminosos. No entanto, para aqueles que não podem suportá-las, será um fogo que nem vai 
consumi-los ou irá levá-los a passar por um grande sofrimento. Isso vai prepará-los para despertar e receber Amor. 
Esta onda de Amor, que está chegando também é chamada de ‘Fogo Divino’. Tudo velho e impuro vai queimar nele. 
Depois que o homem passa por este fogo divino, o Reino de Deus virá para a Terra. Eu digo: quando o Fogo do Amor 
vem, algumas pessoas vão se tornar luminosas, mas outras irão queimar, irão passar através do arrependimento. 

Hoje vocês se encontram em uma grande fase da vida. Não muito tempo irá passar antes que encontres a si 
próprio passando pelo fogo. Esta será a sua vida. Esta onda de fogo irá passar pelo mundo e purificá-lo. Todos os 
pensamentos e desejos humanos passarão por este fogo e purificar-se-ão da maneira mais perfeita. A grande vida 
vai entrar, e irás se transformar. Como o ferreiro coloca o ferro no fogo, a fim de aperfeiçoá-lo, assim também, o 
Mundo Inteligente irá passar através do Fogo, para que possamos ser purificados e renovados. 

Esses Seres que descem do alto dizendo: "Vamos despejar terra em sua cabeça e expulsar o mal longe dela." 
O mal não tentará se aproximar novamente. 

A grande destruição que ocorre hoje é devida a esta grande Vida que está vindo agora. Se as pessoas não 
aceitarem Cristo voluntariamente, toda a cultura irá passar pelo fogo sete vezes, mas no final, será purificada e 
renovada. 

A Onda de Fogo irá passar pelas mentes de todas as pessoas. Todos passarão através desse Fogo Divino, irão 
liberar suas almas e serem libertados da escravidão. 

Se o homem não despertar e levantar se, todos os 'cobertores' em que ele envolveu-se queimarão. Tudo o 
que o homem criou vai queimar e transformar-se em cinzas e pó. O que estou falando é a vinda do dia do Senhor. Eu 
digo agora: "Estamos no dia do Senhor!" 

Faltam apenas meia hora para o último trem partir. Ai daqueles que ainda não conseguiram resolver suas 
contas. Se a Europa não corrigir seus erros do passado, grandes tribulações virão a seu caminho. 

O Senhor está chegando, e Ele já pôs Seu Pé sobre a terra. Eu posso facilmente provar que Ele pôs os pés 
sobre a terra. Como? O grande sofrimento que está constantemente a aumentar é a prova de que o Senhor está 
vindo a este mundo. Você sabe o que sua decisão é? Tudo o que é impuro irá queimar. Uma poeira nunca vista será 
levantada na terra. Você jamais suspeitou de que grande limpeza está chegando antes do grande dia. Nada restará 
dos Estados europeus e do planejamento dos diplomatas europeus. O amor vai destruir tudo velho. Depois disso, 
vamos começar a construir. Esta turbulência entre sociedades, esta agitação entre aqueles que estão em perigo, 
indica que Deus permeia tudo. Tudo isso está ligado à erradicação do karma da humanidade que foi acumulado 
durante milhares de anos. Até que todos os velhos conceitos, pensamentos e sentimentos queimarem no fogo do 
sofrimento, o homem não poderá entrar na nova vida que deve vir agora. 



 

 

Porque há milhares de anos o homem estava sob a influência de forças negativas, essas forças agora se 
voltam contra ele. O homem tem se desviado de seu caminho certo, e todos os infortúnios são devido a isso. As 
pessoas se desviaram de muitas coisas e, por isso, têm ficado para trás em seu desenvolvimento. O Mundo Invisível 
quer ajudá-los para que eles possam desenvolver adequadamente. O Mundo Invisível está enviando trabalhadores 
com suas ferramentas para trabalhar nas casas das pessoas. Esses infortúnios são chamados de "as condições 
desfavoráveis da vida". Com sua maneira imprudente de vida, as pessoas praticam o mal, e como resultado, as 
tribulações virão. Aquilo que o homem experimenta e sente pendendo pesadamente sobre ele, é o seu karma. Esta é 
uma dívida que deverá ser paga. Em Mateus capítulo 24, a mulher que foi 'tomada' pagou seu karma, ela está livre 
de qualquer dívida. Por outro lado, a mulher que foi 'deixada' ainda não eliminou seu karma. E assim, os atuais 
eventos indicam o pagar de uma dívida antiga: a erradicação do karma. Uma aceleração na erradicação do erro 
passado da humanidade está ocorrendo no presente - tudo o que se acumulou está sendo erradicado. 

No outono, todas as folhas velhas caem querendo ou não. Somente os novos brotos que produzirão galhos 
na primavera que vem folhas novas e flores, permanecerão nas árvores. A beleza da vida está nas mudanças. Depois 
da tempestade, vem a bonança. Os acontecimentos atuais são como uma tempestade: irão passar. Tudo o que 
acontece é para o melhor. Pensamos que a atual ordem é boa, mas Deus está cansado das transgressões que as 
pessoas cometem. 

O karma da União Europeia já está maduro e cria tribulações para toda a humanidade. As tribulações 
indicam que o homem precisa mudar seu modo de vida e aplicar o Ensinamento Divino. Os judeus não aceitam os 
ensinamentos de Cristo e tribulações vieram sobre eles. As nações cristãs não aplicaram os ensinamentos de Cristo e 
as presentes tribulações vieram. Tempos difíceis estão chegando porque as pessoas não aceitam voluntariamente e 
com uma consciência desperta o cumprimento da Vontade de Deus. Mesmo distúrbios maiores - externos e internos 
- virão para que o homem desperte e cumpra a Vontade de Deus, para servi-Lo. Isto será forçado sobre a 
humanidade. 

A cultura moderna está de partida. A nova cultura está chegando e sua aplicação na vida começará. O 
Mundo Invisível decidiu ensinar os povos modernos e civilizados uma lição que eles vão se lembrar por mil anos. A 
Escritura diz: "A ira de Deus virá sobre os filhos da desobediência." Em outras palavras, o Oleiro vai quebrar os vasos 
imperfeitos. 

Em outra ocasião o Mestre disse: 

Toda a Terra está passando por uma grande mudança, uma reconstrução. Isso continuará até que suas 
forças se equilibrem. A terra vai sofrer perturbações. Existem maneiras de prever em que região da terra ocorrerá a 
maior turbulência. 

Toda a Europa, toda a terra estão em tumulto. O mundo inteiro está em desordem. Não temais. Nesses 
momentos de dificuldade, as pessoas vieram a conhecer Deus, virão entender que Ele é o Grande Poder Onisciente 
que transforma todas as coisas para o bem. Você deve manter-se calmo e tranquilo e saber que os tempos em que 
você vive são mais favoráveis. 

Toda a Europa vai passar por provações inimagináveis. Os europeus modernos construíram uma barragem 
em um rio que um dia entrará em colapso. Portanto, quem está acima da cidade deve procurar refúgio na 
montanha, e quem está no nível baixo deve correr para um lugar mais alto. Eu falo simbolicamente. 

As pessoas perguntam o que será deles no futuro. Imagine que habitas no Polo Norte, onde tudo é gelo. Suas 
casas são feitas de gelo: em nenhum lugar você pode ver água. Eu digo que é preciso tomar algumas medidas 
porque a terra vai passar grandes mudanças. O sol começa a brilhar muito quente, o que derreterá o gelo e as casas 
desmoronarão, e tu começarás a afundar. Dizes: "Que má sorte veio para nós." Isso não é má fortuna - basta que o 
gelo derreta. O mesmo eu digo a ti agora: se não corrigires a sua vida, o mesmo acontecerá contigo. Eu não digo isso 



 

 

para assustá-lo. É o curso natural da vida. A Grande Onda que vem agora rompe o gelo e transforma-lo em água. 
Esta é a Grande Onda Onisciente que já se aproxima no mundo. 

Depois destes acontecimentos, o egoísmo humano vai desaparecer e as pessoas vão começar a viver 
livremente como irmãos. Chegou a hora de todas as pessoas a abandonar o velho modo de vida. 

O Deus de quem eu falo para você agitar a terra. Só então você vai entender ou não tenho falado a verdade. 
A Escritura diz que Deus vai abalar a terra e que toda criatura vivente vai perceber que a Justiça, Verdade, Virtude, 
Amor e Sabedoria existem. Todas as pessoas do mundo devem saber que Deus está presente em toda a natureza – e 
as pessoas virão a conhecer isso. 

Você diz: "Não estamos preparados ainda." Quando você vai estar pronto? Respondes: "O tempo ainda não 
chegou." Quem lhe disse que o tempo ainda não chegou? Se você não seguir o Divino, a Terra começará a tremer. 

Depois a terra treme, depois de todas as suas armas e canhões são destruídos, serás perguntado: "Irás 
obedecer?" Irás dizer: "Sim, vamos obedecer." Quando observares todas essas coisas, irás se tornar mais sábio. Toda 
a terra tremerá com tal poder que nenhum vestígio permanecerá da cultura atual. Isso ocorrerá embasadas nas 
grandes leis naturais. Nenhuma nação europeia ficará impune: a presente ordem e todas as falsidades humanas 
desaparecerão. 

Cristo disse: "O sol escurecerá, a lua diminuirá, e as estrelas cairão." Interpretada, significa que todas as 
crenças religiosas humanas falsas perderão o seu significado, todo o poder mundial será ofuscado, perderá o seu 
domínio. Portanto, os discípulos devem trabalhar para melhorar: vestir-se com armaduras e capacetes para suportar 
essa onda de sofrimento e provações que o homem tem de suportar. Esta armadura é o Amor. 

Muitas pessoas têm a capacidade de aprender apenas a partir de seus próprios erros. Se alguém tenta falar 
com eles, eles não vão entender. Essas pessoas vão aprender pelo caminho do sofrimento. O fluxo turbulento que 
representa as tribulações e conflitos da humanidade vai diminuir até o final do século. Naturalmente, as almas 
humanas que estão mais desenvolvidos serão liberadas a partir desta inundação mais cedo. As nações são curadas 
através do sofrimento. É impossível curar uma nação sem sofrimento. É o único remédio. 

O que precisa ser corrigido será corrigido. O que precisa ser destruído será destruído. Tire proveito do pouco 
tempo que resta. Agora é a hora de começar a viver em harmonia com a nova vida. O mal esgotou todas as 
condições para a sua existência. Ele já não pode suceder, e está recuando - apenas seus restos permanecerão. A Luz 
vai afastar toda a escuridão. Devido às atuais tribulações, o homem vai despertar. A menos que o puro seja 
peneirado do impuro, a vida do homem será sem sentido. 

Depois destes acontecimentos, o novo vai ganhar imediatamente o controle do mundo. Os bons tempos 
virão. Agora é difícil. Nós todos sabemos que a vida é difícil durante o inverno. É mais fácil quando a primavera 
chega. Também é fácil viver no verão e no outono. No momento, estamos chegando ao final do inverno. 

Quando o novo vem, a violência não vai mais existir. Nada permanecerá das armas modernas ou dos 
tribunais e fóruns modernos e prisão, também. O presente pedido será expulso. Deus está criando um novo mundo. 
O velho mundo está dando lugar ao novo. 

Quando as pessoas entram na nova vida, eles vão conversar com os Anjos e com Deus. Como eles vão falar 
com Deus? Em silêncio. Em silêncio, você vai olhar para as estrelas, a lua, o sol, e você será preenchido com alegria. 
Deus está em todos eles. Você vai ser feliz para cada pequena pedra, planta e animal. Deus vive dentro deles. Irás se 
alegrar com o vento suave, a pura primavera: dentro deles é Deus. 

 



 

 

 

                   97.   A NOVA ÉPOCA 

 

O mundo estava em trevas. A humanidade foi pega na loucura de destruição. Não se podia encontrar o 
caminho para fora, nem podia se ver luz. Ansiedade encheu os corações de todos, a incerteza era generalizada. 
Nesses momentos, o mestre possuía a capacidade de trazer paz e inspirar fé. Ele revelou oportunidades para um 
futuro brilhante, descrevendo a imagem de uma humanidade renovada, renascida e iluminada. Foi feita uma 
pergunta sobre a nova época que está chegando. O Mestre disse: 

O sistema solar se afasta da matéria mais pesada e entra em um meio mais leve. Por causa disso, existirão as 
condições para a manifestação de uma consciência mais elevada para a humanidade. O sistema solar se afasta da 
assim chamada ‘décima terceira esfera’. Ao mesmo tempo, o sol entrará na era de Aquário. Agora é o fim da época 
escura, 'Kali Yuga'. Como a Terra entra numa nova esfera, todas as formas vão mudar. As novas formas irão destruir 
as antigas. As pessoas não vão perceber como crescerão e tornar-se-ão homens novos. As velhas formas cairão 
como caem as folhas no outono. No lugar dos velhos, jovens virão com novas ideias. 

A terra - depois de fazer muitos milhões de rotações - está partindo de sua rotação normal. Esta partida está 
ocorrendo hoje. 

Novos órgãos estão se formando no cérebro humano para o homem do futuro. Até que eles estejam 
formados, muitas coisas permanecerão inexplicadas. Quando um grande artista começa a pintar o seu quadro, é 
possível que a beleza dele surja imediatamente? Não. No primeiro dia, ele só vai jogar cores na tela com o pincel. 
Mesmo que nós não gostemos de sua pintura, ele apenas irá sorrir. No segundo dia, você vai ver que a pintura está 
no mesmo estado. Ele irá dizer-lhe: 'Não tenha pressa com seu julgamento. Quando eu terminar a pintura, então 
poderás expressar sua opinião. ’ Você se apressa para expressar a sua opinião sobre a Vida agora, mas a Vida ainda 
não está completa ainda. 

Uma irmã perguntou: ‘Mestre, quando chegará o tempo quando tudo se tornará claro para nós?’ 

Agora estamos nesse tempo. Hoje chega uma determinada fase no mundo inteiro, uma fase de mudança 
que dará estrutura ao mundo. Hoje, um novo tipo de homem, uma nova raça está sendo formada. 

Deus deixa para as pessoas a livre vontade de organizar as pequenas coisas, mas as grandes Ele organiza por 
Si mesmo. A época contemporânea é uma do nascimento da nova raça. 

Cada nova época começa com um novo ritmo. Hoje, um novo ritmo de Vida vem. O Divino faz o seu caminho 
em toda parte. A Onda que está chegando agora vai elevar a um nível superior, não só nós, mas também todos os 
minerais, as plantas e os animais. Aqueles que não podem ser erguidos por esta Onda ficará para o futuro. Lembre-
se: não haverá outra Onda como essa, porque na natureza não há repetição dos fenômenos. Se você esperar até o 
futuro, as condições serão mais difíceis depois.  

Um novo Conhecimento, uma nova Cultura está chegando ao mundo. Eu a chamo de Cultura do Divino  
Amor,  Sabedoria e Verdade. Ele vai ensinar as pessoas a viver. 

A vida antiga é sofrendo, mas a nova – alegria. As raízes são a vida antiga, e os galhos – a nova. Hoje estamos 
no final da privação de amor e, no início do Amor Divino. 

Quem desperta o ser humano? Aquele que cuida dele. A mãe desperta seu filho. Isso mostra que ela lhe 
cuida. Deus desperta o homem e isso mostra que Ele está nos cuidando.  



 

 

Aqueles que não acordam durante a época contemporânea serão deixados para outros tempos. Nós nos 
perguntamos o que acontecerá com as pessoas que podem aceitar o Divino. Isso não é esclarecido. Eu vou até uma 
árvore frutífera e recolho as frutas maduras, para as demais – eu aguardo. Quando elas ficarem maduras eu as 
recolho também. As frutas más eu usarei como fertilizante. Perguntas por que é assim. Pois não pode ser diferente.  

Nas Escrituras está escrito: “Me procure até eu chegar perto.” Isso significa: use as condições favoráveis 
enquanto eu estou perto de ti.  

Se as pessoas se surpreendem daquilo que o futuro traz, a surpresa deprimi-las-á.  A oportunidade de 
desfrutar do Bem é que está vindo. Por isso, para fazer uso das condições de vida, você precisa possuir a sabedoria 
que traz Paz para a alma. A ignorância enche o ser humano com preocupações.  

Hoje o novo nasce no mundo inteiro. Poucos entenderão o que é o novo e em que forma se manifestará. Um 
novo ciclo está sendo formado. O homem que pode entrar vai encontrar grandes oportunidades diante de si. Se você 
não está pronto, então você vai perder as condições favoráveis. O Divino está chegando ao mundo.   

Hoje é o momento mais perigoso. Você poderia adormecer e permanecer do lado de fora. O Trem Divino é 
muito pontual! Você pode atrasar apenas um segundo. Portanto, sua consciência, seu coração e sua mente precisam 
estar vigilantes. Aquele que viveu milhares de anos na terra e passou por tanto sofrimento - será que vai querer 
perder este momento, e perder o comboio e não receber o Divino? Se Deus te encontrar vigilante, quando Ele vier 
para ti, irás crescer como a semente: irás desenvolver-te e dar frutos. 

O dia tem duas metades. Uma delas é quando o sol está nascendo, e o segundo é quando o sol está se 
pondo. Até o meio-dia, temos a ascensão, e no período da tarde - a descensão. A lei é a mesma com relação à época. 
A época contemporânea é em descensão, e isso não pode ser interrompido. As forças das trevas estão indo embora. 
O bom virá exatamente na hora determinada, assim como a primavera vem a seu tempo. Quando chega a 
primavera, tudo floresce. O mesmo vai acontecer com a vinda do Divino. 

Uma época iluminada está chegando. A ideia de fraternidade entrará em realização. Esta Divina Primavera 
virá de forma gradual, não todos de uma vez. As pessoas vão mudar sem perceber. Eles simplesmente não vão notar 
como eles vão mudar. Um dia eles vão acordar e encontrar-se-ão em uma nova fase semelhante à que envolve 
lagarta no casulo, e uma vez lá dentro transforma-se em uma borboleta que não pode alimentar nas folhas mais. 
Aquilo que está chegando agora pode ser chamado a Manifestação da origem divina do homem. A nova geração que 
está chegando vai renovar o mundo. Isso significa que estamos na época em que as lagartas se transformam em 
borboletas. Essas lagartas que não se tornem borboletas perguntarão como se podem viver no ar. Quando eles se 
tornam borboletas -, então eles vão aprender. Como lagartas, elas não irão conseguir.  

Hoje a vida é mais ativa. Anos atrás era necessário passarem três semanas até que as crianças pudessem 
abrir os olhos. Mas hoje, elas abrem os olhos no momento em que nascem. Isso ocorre em todos os lugares, em 
todas as nações.  

O povo humilde irá por ordem no mundo. Quem são os humildes? Uma vez duas pessoas foram ao tribunal. 
O filho de um deles veio e falou a seu pai: “Pai, nós não necessitamos daquilo pelo qual estás no tribunal. Vamos 
esquecer e perdoar.” Esse filho teve suas afirmações consideradas pela corte insustentáveis, mas ele interrompeu o 
julgamento! 

        

 

 



 

 

 

98.   A AURORA 

 

O mundo invisível é muito bem estruturado. Agora está preparando algo que colocará ordem no mundo. Um 
dos maiores experimentos no Universo está em nossa frente. Os Seres Avançados estão descendo do Mundo 
Invisível. Eles vêm para transformar as condições da vida. Eles colocarão ordem no mundo. Você sabe quais Forças 
esse Grandes Irmãos possuem! Os Seres Luminosos estão vindo e trazendo a nova cultura. Depois desses eventos, o 
conhecimento espiritual será aplicado no plano físico. Aqueles que trabalham na Arena Divina serão necessários 
mais do que nunca. 

Os Irmãos Brancos estão rogando a toda humanidade e lhes deram um ultimato. Se as pessoas não se 
sujeitarem para o Divino, os Irmãos entrarão em ação.  

 Através da Luz, os Seres Avançados – as Forças da Luz – lutam com as forças da escuridão. A Luz é a arma 
mais poderosa. As Forças da Luz já têm vantagem sobre as forças da escuridão. A vitória está ao lado do Bem.  

Hoje nós estamos engajados em grandes batalhas. Quando concluímos nossa viagem, chegaremos a Terra 
Prometida. Sentaremos de baixo da figueira e descansaremos.  

A razão pela falha das culturas anteriores foi que o mundo astral ainda não estava ordenado e purificado. 

A nova cultura do mundo astral será introduzida na terra.  

A vida mais bela está chegando. Até então não havia irmãos e irmãs. Eles estão vindo agora. Grandes 
Bênçãos estão vindo à terra depois dessa adversidade. Algo bom está chegando ao mundo. É melhor chegar primeiro 
a adversidade e depois a Bênção do que vice versa. As contradições continuarão até nós chegarmos ao Amor que 
supera tudo no mundo.  

O novo Ensinamento não precisa agitar o mundo. Nós não vimos para extirpar: há outros que virão antes e o 
farão. Nós plantaremos as sementes e as cultivaremos pacientemente até elas brotarem. 

Necessitas ser feliz e viverás numa das maiores épocas.  

A seguinte transformação ocorrerá no mundo. Quando as boas pessoas serviam as ruins, as ruins eram os 
mestres. Agora ocorrerá o contrário: as pessoas ruins servirão aos bons. Queres eliminar as pessoas ruins? Não. Elas 
aprenderão como servir aos bons. Agora a ordem está mudando: a boa vontade reina e a má vontade está em 
servidão. Isso significa que os bons tomarão o lugar dos maus na liderança do mundo.  

 

 

 

 

 

 



 

 

99.   A SENSIBILIDADE DA NATUREZA  

 

Um vento forte soprava a neblina por sobre a montanha. Nós havíamos encontrado um campo próximo a 
um riacho no vale. Chamas e fumaça subiam de uma fogueira. Ao redor do fogo estava aquecido e agradável, uma 
grande chaleira vermelha já havia sido esvaziada algumas vezes.  Nós estávamos sentados entre os arbustos secos e 
aquecendo-nos ao fogo. Então uma irmã disse ao Mestre: “Eu não consigo libertar-me do sentimento de que Seres 
Conscientes e Sensíveis existem por traz de toda a atividade da Natureza.” O Mestre comentou: 

“A Natureza reflete a harmoniosa atividade dos Seres Sensíveis. O Homem deve olha-Las como a soma total 
das Forças Sensíveis. Por traz do vento e da neblina existem forças que você deve estudar. Até você aprender a 
respeito das Forças Sensíveis que são ativas na natureza, você estará sempre em discordância. Uma das tarefas do 
homem é fazer contato com essas Forças Sensíveis. Se eu pegar uma brasa com uma tenaz e a colocar na lareira, a 
madeira pegará fogo. A brasa e a tenaz não sabem o que estou pensando, mas atrás delas existe uma mão 
consciente que as direciona. Por trás de todo fenômeno – qualquer que seja – está escondida a Força Sensível que o 
direciona. Você visita uma fábrica e observa como as máquinas estão funcionando. São os movimentos delas 
inteligentes? Quem as colocou em movimento? O engenheiro. Ele regulou seu funcionamento e levou em 
consideração toda organicidade da fábrica. As máquinas funcionam sob sua direção. 

Pela mesma Lei, o sol também tem um Técnico que o coloca em movimento e determina seu caminho. A 
Terra e a Lua têm seus caminhos onde se movimentam. Os cientistas estão procurando as causas desse movimento 
em relação às forças físicas: eles fazem cálculos; eles criam várias teorias. Os cientistas estão corretos, mas eles não 
suspeitam que por de trás de cada força física existe uma Força Sensível que dirige o fenômeno. 

A vida se manifesta em si mesma como uma Consciência Suprema de um ponto a outro da Vida, a 
Consciência Suprema existe. Lá estão também os Seres Avançados que trabalham na Natureza Sensível. 

Nós vemos o mundo material como se estivesse morto, mas na realidade, tudo está vivo. A caneta escreve, 
mas há um ser consciente que a movimenta. A caneta não sabe, mas a consciência da mão que a move sabe. 

Há uma conexão entre os mundos espiritual e físico. O mundo físico é dependente do espiritual. Se olhares o 
mundo material como sendo separado, não poderás compreender nada. Mas se observa-lo como resultado do 
mundo espiritual, aí então o entenderá. Quando se deres conta que por trás de todos os fenômenos físicos as Forças 
Sensíveis ativas, então esses fenômenos físicos irão exercer outra influência em ti. 

As mudanças geológicas não são o resultado de causas mecânicas. Por trás de cada mudança, estarão 
trabalhando as Forças Sensíveis. Os geólogos analisam os dados. Se as Forças Sensíveis estiverem por trás desses 
dados eles não se interessarão por eles. 

A terra tem sido amalgamada inúmeras vezes, e tais amálgamas ocorrem ainda hoje. Isso ocorrerá no futuro 
também. Há amálgamas também no solo do Oceano Atlântico. Hoje existem locais onde o solo ainda se eleva. De 
acordo com qual Lei essas elevações ocorrem? Como esses amálgamas ocorreram através dos quais a Himalaia, os 
Alpes e outras cadeias de montanhas se alteraram? As Forças Sensíveis são a causa disso. 

Para aqueles que não estão agindo de acordo com as Leis naturais, a Natureza permite que eles façam o que 
desejam, mas então, terão que arcar com as consequências. A Natureza tem um relacionamento completamente 
diferente com aqueles que vivem de acordo com suas Leis, e Ela os avisa quando Ela própria está para agir de algum 
modo. Está escrito, “Deus tem revelado Seus Mistérios para aqueles que O Amam. O novo Ensinamento afirma que a 
Natureza é viva e sensível. Muitos irão rir diante dessa afirmação e dizer: “Nós precisamos subjulgar a natureza, para 



 

 

sermos seu dono.” Nisso consiste a desgraça do homem – em pensar que pode domar a Natureza. Isso é impossível. 
Essa ideia precisa ser tirada de suas mentes e das mentes das suas crianças!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

100.  A LEI DA DIVINA JUSTIÇA 

 

A loucura da guerra havia engolido as nações. Sobre a terra, a opressão e a violência vagavam a esmo. A 
situação estava em desordem - confusa e ameaçadora. Como pode tudo isso ser resolvido? Muitos rostos 
angustiados estavam voltados para o Mestre. Na parte da tarde, uma conversa sobre a situação internacional foi 
iniciada novamente.  

O Mestre disse: 

Todo o mundo contemporâneo é construído sobre uma base falsa. Cada nação é uma parte de um 
organismo unificado: humanidade. Cada um desenvolve virtudes e habilidades específicas. Cada nação representa 
um elemento da natureza - e por esta razão - tem a sua própria missão no mundo. Cada nação recebe energias 
cósmicas específicas, as transforma e passa para os outros. Por este motivo, cada uma delas tem o seu lugar e 
significado ao longo de toda a existência da humanidade. Cada nação deve dar à luz a uma ideia que irá beneficiar a 
humanidade. 

Atualmente, as pessoas pensam que elas são os únicos fatores, que tudo depende delas. Isto não é verdade. 
Um Fator Divino existe, que as pessoas têm esquecido. A Lei diz: todo ato de governar deve ter a aprovação Divina, 
isto é, deve reconhecer o Divino no mundo. Cada nação e todos os homens devem respeitar a Justiça Divina no 
mundo em adição a isso. Ela exige que nós respeitássemos todos e cada ser, protegendo os direitos que eles têm e 
provendo a cada indivíduo todas as condições para o seu desenvolvimento. Não danifique a pequena flor! Quando 
lês um livro, arrancas suas páginas? Todos os seres da natureza são como as letras nas páginas deste livro. Não deves 
apagar uma única letra - nem uma palavra - no livro, porque o significado será perdido.  

Cada violação da Justiça Divina traz suas consequências. Isto é verdade para o indivíduo -, bem como para a 
vida coletiva. Nem um único secretário de estado ou estadista está isento desta lei. Você sabe que repercussão um 
estadista que agiu injustamente pode esperar? Quando falecer, irá encarnar em um boi, e este boi será levado para 
o abate. Assim que este boi for abatido, ele entrará em outro boi que também será abatido. Ele irá lembrar-se de 
tudo isso muito bem. Quando ele vier de novo à terra como um homem, dirá: "Você tem sido um boi que foi abatido 
ou um coelho que tomou um tiro?" Depois disso, ele nunca mais violará a Lei de Justiça Divina. 

Está escrito na Natureza esta Lei: cada nação que executa representantes de outro país e, assim, priva-os de 
seus corpos devem - depois disso - dar-lhes novos. Ou seja, as pessoas executadas devem reencarnar nesta nação. 
Os judeus que foram massacrados pelos alemães vão reencarnar na Alemanha, e - desta forma - o espírito da nação 
alemã vai ser radicalmente alterado.  

As nações devem estar preparadas para a aplicação da Lei Divina. Estadistas inteligentes são necessários e 
irão aplicar a Lei Divina no mundo em vez de escrever outras leis.  

Todas as nações se tornam mais prudentes, porque a lei agora vem na direção oposta. Estadistas inteligentes 
são necessários a fim de que as muitas desgraças - a grande adversidade que as nações sofrem possa ser evitada. E 
ainda, porque isso não está acontecendo, Deus agora se move na direção oposta. As nações estão crescendo e não 
esperarão até que seus governantes se tornem inteligentes. 

Se seguires o caminho do novo Ensino, vais descobrir o método para pagar as suas dívidas antigas. O poder 
do novo Ensino reside na sua capacidade de ensinar a pagar antigas dívidas. Se aceitares o novo Ensino, nenhuma 
dívida continuará a ser não remunerado. Por "dívidas antigas" Refiro-me ao karma. As nações europeias sofrem por 
causa de seu karma. Eles vivem sob o seu peso. Quando uma nação ouve as ideias da Irmandade Branca irá 



 

 

prosperar. Se isso não acontecer, serão incapaz de prosperar. Com a Rússia também - se ouvirem com atenção as 
ideias da Irmandade Branca, prosperarão. 

A tendência agora é para a unidade de todas as nações. Todas devem se unir. Além disso, o bem-estar delas  
e não só de uma precisa ser levado em consideração. A Lei afirma: em cada nação alguma coisa boa existe. Quando 
elas se unem, essa boa qualidade fluirá através de todas outras. As boas qualidades que os britânicos, os alemães e 
os russos possuem fluirá para as outras nações e uma nova corrente vital vai nascer. O vínculo entre as nações dará 
luz ao novo homem, ao novo caráter humano.  

O nacionalismo chegou ao fim. O ódio não deve ser promovido entre os povos. O nacionalismo é obsoleto. 
Alguns dizem: "uma grande nação". Isso não é correto. Algumas desejam ser grandes, a fim de que possam governar 
as outras. Esta ideia pertence à cultura antiga. O objetivo não é para ser grande territorialmente, porque todas elas 
estão representadas em um organismo internacional. Uma nação grande parecerá uma perna excessivamente 
desenvolvida. Uma perna é bem desenvolvida, enquanto a outra permanecerá curta. Teremos, então, um organismo 
anormal. Isso causará tensão, sofrimento e conflito. 

A Rússia é o elo entre o Oriente e o Ocidente. Ela é a mediadora entre a Europa e a Ásia. Esta é uma das suas 
tarefas. O que idealizamos na Rússia é a Luz, que vem da Loja Branca. Os búlgaros precisam se conectar com a Rússia 
e com outras nações também. Cada nação tem de servir a Deus. Este é 'o novo' no mundo: este é o futuro para todas 
as nações. Aquela que não servir a Deus irá pagar. A nação búlgara não está sendo enviada para trabalhar pela 
grandeza da Bulgária, mas para cumprir a vontade de Deus, para servir a Deus. Não existirá mais a grande Sérvia, a 
grande Bulgária, a grande Rússia, a grande Alemanha, a grande Inglaterra. Nenhum grande poder existirá, e ainda 
haverá povos que servirão a Deus - isto é, que obedecerão as lei de Deus. Toda aquela que servir a Deus terá a 
bênção de Deus, receberá grande abundância, e se tornará avançada. 

O que significa servir a Deus? Para servir a Deus - neste caso - significa o seguinte: 

Aplicar os princípios da Justiça Divina. 

Abster-se de violência. 

Ter uma cooperação mútua entre os povos. 

Servir, e não dominar.  

Não é a quantidade que faz uma grande nação, mas a qualidade. Cada nação que não deseja a servir a Deus 
será privada de sua riqueza e desaparecerá da face da terra, irá dispersar-se assim como a nação judaica. 

A grandeza de uma nação está em seu serviço a Deus. A nação é, então, forte, e nenhum outro poder será 
capaz de desafiá-lo. Será sempre - e sob quaisquer condições - vitoriosa. Ela vai ter a generosidade inesgotável de 
Deus à sua disposição. 

Os seres avançados que vêm de cima - os antecessores da humanidade - irão ajudar as nações que servem a 
Deus bem, mas aqueles que não desejam servir não vão receber ajuda. 

Nenhuma nação será líder. Aquela que pensa que poderá governar está errada. Numa certa época, grandes 
animais viviam na Terra. Mas o que aconteceu com eles? O Senhor os destruiu. Todos aqueles que tentam dominar a 
Terra no momento - irão acabar com eles e serão enviados para outro lugar. Por esta razão, foi dito: Os mansos 
herdarão a terra. 



 

 

Imagine que cem pessoas lhe devem dinheiro. Elas irão arruinar sua vida. É preferível esquecê-las e não 
espere nada de volta. Caso contrário, se levares essas cem pessoas ao tribunal - uma por mês - quantos meses irás 
discutir com elas, quantos problemas terás? Receberás de volta mil reais e, ainda assim, terias de gastar mais. 

Um homem chega e diz-lhe: "Não tenho nada. Eu não posso pagar." Se ele não tem nada, deixai-o sozinho. 
Os turcos têm um ditado:  “Não pague o que deves. Não tome o que precisas receber." Isto significa: que haja um 
perdão recíproco internacional de todas as dívidas. 

Um irmão perguntou: "Quando é que o novo virá se manifestar sobre a terra?" 

O mestre disse: Por vagão de búfalo, se viaja muito lentamente. É mais rápido por um vagão de cavalo, mais 
rápido ainda - de carro, com uma velocidade ainda maior - de avião, e mais rápido ainda - com a velocidade da luz. 
Você pergunta quando as coisas vão melhorar. Se você viajar de vagão de búfalo a melhora virá muito lentamente. 
Mas se você se mover com a velocidade da luz - em um curto espaço de tempo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

101.  A RESPEITO DA INTUIÇÃO 

 

Uma irmã relatou sua experiências de pressentir. Outros irmãos também falaram de experiências 
similares. Quase todo ser humano tem tido experiências assim. O Mestre explicou: 

No passado, o ser humano teve precognição, mas a perdeu. Agora ele precisa lutar para obter aquela 
sensibilidade perdida. Leia um livro que você quer, coloque-o na sua testa, direcione seus pensamentos para 
o Mundo Consciente e faça – com a sua mente – a pergunta de ler ou não este livro. 

 A intuição é uma expressão do homem interior. Sua finalidade é corrigir a mente objetiva do 
homem. 

Existem métodos existentes para o desenvolvimento da intuição. Isso é feito por meio de 
experimentos e através de exercícios. É preciso trabalhar para desenvolvê-lo. 

Qualquer pessoa pode desenvolver a sua intuição e sentir o que vai acontecer com ela. Quase todas 
as nações têm - até certo ponto - precognição. Não existe um único homem que não foi avisado sobre o que 
vai acontecer. Um sentimento interior existe no homem que ensina a ele o que ele precisa fazer. Quando a 
intuição é desenvolvida no homem, ele sabe o que fazer, o que estudar, o que dizer e quando. Para ter 
intuição significa ser capaz de saber quem precisa de o que e como satisfazer as suas necessidades. As 
condições adequadas para a intuição são dadas ao homem de graça, ele só precisa fazer um esforço para 
desenvolvê-la. O homem com uma intuição bem desenvolvida terá uma visão para o futuro. Aquele que é 
liderado por sua intuição tem um coração puro em que os Trabalhos Divinos são escritos. 

Faça a seguinte experiência. Estás em casa, e você quer saber se o seu amigo, que mora no final da 
cidade, também está. Em vez de mandar alguém para verificar, mantenha-se calmo e silencioso, direcione 
seus pensamentos para ele, e escute atentamente em seu íntimo. Se mantiveres a calma - sem qualquer 
hesitação - você vai saber que o seu amigo está em casa. E se verificares mais tarde, ele estará - na verdade - 
em casa. 

Alguém sabe que uma mudança em sua vida irá ocorrer em 20 anos. Como ele sabe disso? Ele sente 
que as suas condições vão piorar ou melhorar em 20 anos e por isso que ele faz. 

Cada um de vocês é capaz de conhecer o seu futuro. Qualquer um pode ler o que está em seu 
interior. É estranho ter um livro dentro de si mesmo e não ser capaz de lê-lo! 

Quando cometeste o primeiro pecado, o Espírito afastou-se de ti e não havia ninguém para orientá-
lo. 

A intuição é a iluminação da consciência comum pelos raios da Consciência Suprema. 

 

 

 

 

 

 



 

 

102.  A CULTURA DOS ANJOS 

 

Era um daqueles dias claros como cristal quando a luz reina no espaço – do tipo que o Mestre chamava de 
“dias diamantinos da Natureza”. Cada pedrinha, cada folhinha de grama era cercada por uma aura de radiosidade. A 
luz que iluminava as rochas fazia com que elas pareciam-se etéreas, quase levíssimas. Era um dos dias sagrados da 
Natureza. Estávamos no cimo da montanha com nosso Mestre, em um luminoso universo quando começou a falar 
sobre os Anjos: 

O Cosmos todo que Deus criou está cheio de Seres que são mais cultos do que nós e muito mais organizados. 
Seres da Hierarquia Angélica existem no Sol. Eles vivem num mundo etéreo: lá não existe matéria sólida da mesma 
forma que há na terra. A matéria lá está em estado etéreo. 

Há também Seres Avançados que habitam na Sirius e em outros corpos celestiais também. Comparada com a 
Cultura de Sirius – a cultura humana ainda está em fraldas. 

Há três tipos de sistemas solares. Alguns manifestam o mundo material, outros manifestam os elementos 
espirituais mais sublimes: esses pertencem ao mundo espiritual, o mundo Angélico. Depois de algum tempo – 
quando seus olhos espirituais começarem a desenvolver-se – serás capaz de enxergar todos os mundos. Por 
enquanto, como os astrônomos, podemos ver só o mundo material. O terceiro tipo de Sistema Solar é o Mundo 
Divino: Aquele que tem sido criado pelos Elementos Divinos mais sublimes. 

 Eventualmente, o homem passará por todos os sistemas solares. O nosso sistema solar está na fronteira do 
Cosmos. Um dia – quando sua consciência desenvolver e passar de um sistema solar para o outro de uma cultura 
mais desenvolvida do que a nossa – sua percepção das coisas será completamente diferente. 

Por ‘Anjos’ nós entendemos aqueles Seres cuja consciência está despertada e que brilham como sol. Se 
visitares os Anjos verás nada parecido como o que existe na terra. A noção humana sobre os Anjos, é igual a noção 
das formigas sobre nós. Se perguntares as formigas onde vive o ser humano, elas diriam: “em outro mundo”. As 
formigas não têm conhecimento do mundo humano. Quando uma formiga sobe em cima da pessoa, ela não pensa: 
“isto é um ser vivo”. Da maneira que podemos ver as formigas sem elas perceber, há Seres invisíveis que podem nos 
ver e nós não podemos. Eles trabalham para o melhoramento do mundo. 

Nós pensamos que o ser humano é o elo mais alto da escala da evolução, mas ela não tem fim. Assim como 
existem seres inferiores ao homem, há também Seres mais elevados do que o homem. Esses Seres evoluídos dos 
universos do passado. 

Os Anjos têm uma escala de medida completamente diferente. Quanto mais a consciência se expande  – 
maior fica o alcance da visão. Para eles somente uma coisa é impossível: eles não podem errar. Eles não misturam o 
bem com o mal. O Universo Angélico é muito maior do que o nosso. Nós somos crianças, Eles são adultos. Quando 
um Anjo erra, Ele não é mais aceito nos Céus por 10,000 anos. No entanto, Eles são muito mais compreensivos com 
os seres humanos. Os Anjos não conhecem o erro humano: porque se Eles souberem - ficariam conspurcados. 
Embora os Anjos atravessassem outro caminho, Eles jamais se interessaram em nosso mundo. Para eles, nós somos 
um objeto de estudo. Assim como as plantas e os animais são objetos de estudo para nós.  

Alguns Anjos passaram através de uma época mental como a da humanidade na qual Eles tropeçavam e 
caíam. Quando os Anjos eram testados, alguns Deles ficavam luminosos enquanto outros escureceram. Aqueles que 
eram conceituosos e orgulhosos escureceram.  



 

 

Os Anjos são interessados no homem. Eles não têm conhecimento do Divino no homem, porque o homem 
está se movimentando em um diferente caminho de desenvolvimento – oposto àquele caminho que eles passaram. 
Os Anjos são capazes de aprender da existência humana, porque existe algo desconhecido para eles. Eles não têm 
Conhecimento de nossa experiência e vice-versa, e por essa razão somos interessantes para eles. Milhões de anos 
atrás eles eram a ‘humanidade’ de seu mundo. 

O Anjo possui Conhecimento que é aplicável em todos os mundos: físico, espiritual e Divino. Qual é o 
Conhecimento de um Anjo? Se fôssemos compilar todo o conhecimento da humanidade – tudo aquilo que foi 
acumulado durante milhares de anos – um Anjo saberia tudo isso e ainda mais.  

Para um Anjo viajar de um sistema solar para outro – qual é o tipo de transporte que você imagina que  
usaria? Do Sol para a estrela mais próxima, um Anjo viajará mais rapidamente do que a velocidade da luz. Os Seres 
Evoluídos que vivem no Sol descem para o nosso mundo. Seres de Venus, Marte e Mercúrio descem também. Eles 
têm os meios de transporte. A luz que chega de alguns universos demora 500 milhões de anos para chegar aqui. Que 
grande distancia! Mas para um Anjo é simplesmente um passeio. Nossa escala de medida é como a de um micróbio. 
Os Anjos viajam a uma velocidade maior do que a da luz. Para eles a velocidade da luz é parecida com aquela da 
carruagem puxada a búfalo. Se a velocidade da luz é incompreensível para os seres humanos, então qual seria a 
velocidade bem mais rápida do que essa? A luz viaja a uma velocidade mais rápida possível para o mundo físico, mas 
a velocidade acerca da qual estamos falando aqui – pertence a outros mundos superiores e mais evoluídos, de 
diferences dimensões.  

Os Anjos são Seres altamente evoluídos que mandam energia para todo o sistema solar. A terra é um campo 
muito pequeno para a força de um Anjo. Um Anjo movendo-se na velocidade da luz cruzaria a terra inteira em um 
segundo, e ainda viaja em velocidades maiores.  

Os Anjos têm corpos mais resistentes que os nossos. Eles desenvolvem seus corpos de tal modo que eles 
podem tornar-se tanto visíveis como invisíveis. Quando os Anjos observam a vida humana Eles não veem o homem 
como nós o vemos. Quando um Anjo o visita, se sentirá inspirado, mas quando os espíritos comuns chegam a ti, 
dirás: “Sou estúpido, ignorante e retardado.” 

O Anjo é um Ser de absoluta Justiça e Pureza. Sua vestimenta é no estilo clássico. Você precisa viver como 
um Anjo a fim de usar roupas Angélicas. Você necessita pensar corretamente para ser capaz de vestir uma 
indumentária Divina. 

No idioma Sanskrit, a palavra ‘Deva’ significa ‘Anjo’. Os Anjos são ricos em Amor, e trabalham por causa de 
seu Amor. Eles intuem qual é a Vontade de Deus – ou seja, o que Deus deseja – e cumprem imediatamente. 

Um Mundo existe onde a Alegria é real e o sofrimento – imaginário. Este é o Mundo dos Anjos, dos Seres 
luminosos. A Felicidade da terra não é a Felicidade do mundo espiritual. No Céu, vossa alegria e sofrimento são 
desconhecidos, mas Eles têm conhecimento do que é o Divino. No Mundo Angélico, não podes falar um palavra que 
tenha duplo significado e nem podes dizer algo negativo. Se afirmar que algo é puro ou impuro, você necessitará 
abandonar o paraíso. No sol, se desejar falar algo desagradável, sua boca não abrirá. Se quiser falar uma palavra boa 
– então ela abrirá rapidamente. 

Santidade é um dos mais altos estados do ser humano na terra, mas os Anjos permanecem ainda mais 
elevados do que os santos. 

Existem diferentes ordens de Anjos. Há Anjos que pertencem ao primeiro, segundo e terceiro Reino. Eles 
falam linguagens diferentes. A vida dos Anjos que vivem no segundo Reino é ocultada daqueles que vivem no 
primeiro. E, similarmente, as vidas daqueles que vivem no terceiro – são ocultadas daqueles que vivem no primeiro e 
no segundo. No Mundo Angélico, jamais poderás pronunciar uma palavra se não gostares do objeto que ela indica. 



 

 

Por exemplo, se gostas de maçãs, serás capaz de pronunciar a palavra ‘maçã’, mas se não gostas – não poderás. 
Jamais poderás dizer: “Não gosto de ti.” Antes de ser capaz de falar, aquele para qual estás dirigindo as palavras não 
estará mais na tua frente. Comparado com a linguagem Angélica, a linguagem humana é como o som de um trovão.   

Se fores para o Mundo invisível, até os Seres luminosos, necessitarão saber a sua linguagem, do mesmo 
modo quando alguém chega a ti precisará falar tua língua. Os Anjos conhecem todas as línguas. Eles falarão a ti na 
mesma língua antiga dos búlgaros que está preservada na sua pureza inicial. 

Quando os Anjos falam entre eles, as pessoas se alegram, pois no falar deles há algo novo. Uma Luz emana 
de seu discurso. É algo muito belo. Há um ditado: “Das migalhas das mesas dos Anjos – os seres humanos fazem 
festa.” Isso significa que nada é perdido. Do mesmo modo que as formigas são alimentadas pelas migalhas que caem 
de nossas mesas. Nada é desperdiçado.   

Os Anjos são servidores de Deus. Há Anjos do Amor, Sabedoria, Gentileza e Temperança, assim por diante. 
Cada virtude é representada por Anjos específicos. O mesmo é verdade para todas as artes: música, poesia et cetera.  

Para os Seres do Mundo Divino não existem nem morte, nem reencarnação.  

A Vida Divina é a Vida de Perfeição.  

Quando falamos sobre o sol e as estrelas, deveríamos olhar para eles como resultado da atividade dos Seres 
Sensíveis e Conscientes que viveram 25 milhões, 250 milhões e 2500 milhões anos atrás. 

Dizes: “Estou interessado em outros mundos.” É impossível não estar interessado porque as aspirações da 
alma humana originam-se da Consciência e cultura dos Seres Sensíveis de outros mundos. 

Os Anjos são Seres que participaram da Criação do mundo. Todas as Forças Divinas passaram através deles. 
Eles estão nos protegendo e nos ajudando. E eles estão trazendo para nós as Bênçãos Divinas. 

São os Seres Conscientes que trabalham na direção do processo de vida das plantas. Existe uma classe 
especial de Anjos que trabalha com as plantas. Todo o reino das plantas é responsabilidade dos Anjos. A consciência 
interior das plantas é aquela dos Anjos. Por exemplo, olhe como as uvas regularmente bago por bago são agrupadas 
e arrumadas, que forma perfeita tem. Através da maçã nos conectamos com os Seres do Sol. A maçã é um radio que 
se conecta conosco e com aqueles Seres. As flores são as crianças dos Anjos, são a pintura dos Anjos: sua arte. As 
flores não deveriam ser colhidas. Quando você pisa em uma flor – ao mesmo tempo está pisando nos pensamentos 
e sentimentos dos Anjos. Nós somos crianças malcriadas. Temos uma grande opinião a respeito de nós mesmos. 

Os Anjos não trabalham somente com as plantas, mas também com toda a Natureza. Eles trabalham com 
todo o reino natural: animal, mineral etc. Se eu disser que os Anjos estão entre nós, dirás: “Onde estão?” Essa luz 
que vemos hoje – é dos Anjos. Eles desejam estimular a nossa consciência com a luz deles. 

Os Anjos estão nos ajudando. Nós os ajudamos quando eles estavam na posição da humanidade hoje e os 
nossos corpos eram como dos animais. No futuro, quando os animais do presente alcançarem o nível de 
desenvolvimento do homem, nós os ajudaremos.  

Os Anjos pareciam-se conosco em certas coisas, mas em outras – nem tanto. A mais baixa existência dos 
Anjos é ainda mais alta do que a maior existência sublime do homem. Esse é o resultado da intensidade com a qual 
os Anjos vivem. O relacionamento entre os Anjos e os seres humanos pode ser comparado com a vida do homem em 
relação às plantas. A fim de conectar-se com o homem, um Anjo deve descer e provoca-lo por longo tempo até que 
sua mente desperte e o coloque em movimento. O Anjo deseja dizer-lhe que estás na presença dos Seres Altamente 
Desenvolvidos os com quais necessita conectar-se para que possa aprender algo. 



 

 

Nas Escrituras está dito: “Não fales uma palavra vazia na presença de um Anjo que está te protegendo, 
porque Ele destruirá tua causa.” Isso significa que se não respeitas o Anjo que te protege, perderás tudo e se sentirá 
sempre descontente.  

Os Seres que completaram seu desenvolvimento estão nos enviando seu Amor. Precisamos nos conectar 
com eles. Os Anjos do Sol como também dos outros sistemas solares, estão pensando em nós. Quando se 
encontrares na escuridão – quando estiveres sob o ataque de seres inferiores – uma Alma luminosa chegará e lhe 
dirá algo, trará uma nova ideia. Essas Almas luminosas lhe dirão: “Estaremos contigo.” Esses são os ajudantes, os 
Anjos guardiões da humanidade. Esses Seres Avançados protegem-nos, por causa deles sua vida pode progredir. 
Necessitas fazer todos os esforços para que seu coração e mente tornem-se um altar a fim de que possas trabalhar 
com esses Seres Avançados. Devemos estudar não só o mundo físico, mas também o espiritual. Devemos manter 
contato com os Seres Avançados que estão nos ajudando ao longo do caminho. Muito de nossos pensamentos são 
frutos dos pensamentos dos Seres Avançados. Quando uma semente de um desses frutos cair em nossa mente, 
coração ou em nossa alma, irá propagar-se por si própria. Essas são as Ideias Divinas as quais chegaram para crescer 
no seu interior. São grandes tesouros. Se até mesmo um desses pensamentos preciosos penetrar-lhe todos os dias – 
dentro de dez anos, a sua vida estará drasticamente mudada. 

Se estiveres de bom humor – isso indica que os Seres Avançados estão lhe mandando sublimes 
pensamentos. Por outro lado, há seres inferiores que também mandam pensamentos parasitários através dos quais 
tentam atrapalhar sua audição. Ambos são seres ativos. Quando deres um olhar furtivo na vida, entras em contato 
com seres inferiores a ti. Quando tiveres uma perspectiva fresca, se conectará com Seres em nível mais alto que o 
seu. 

Se não te conectares com Seres luminosos, não haverá futuro para ti. Se nutre em si mesmo um caminho 
apropriado irás chegar a ter contato com todas as almas puras e corretas. Os Seres Conscientes do Mundo invisível 
mandam as suas boas ideias ao homem, mas essas ideias deverão encontrar solo fértil para seu desenvolvimento, se 
forem perdidas, não voltarão de onde vieram – a sua Fonte. Por essa razão – apesar da riqueza que Deus manda 
para a terra, a maioria das pessoas é espiritualmente pobre. 

Se, através dos esforços que estás fazendo, fores capaz de comunicar-se com Seres Sensíveis, estarás apto a 
melhorar o seu destino. Isso significa que você deve chegar a ter fé em Deus e confiar Nele. Através de elevados 
pensamentos chegarás a ter contato com os Anjos, e através do Amor – com Deus. A beleza da vida está na 
habilidade do homem de viver em harmonia com os Seres Avançados. Os pensamentos do homem devem estar em 
harmonia com os pensamentos Deles. Que música maior  –  do que pensar como os Seres Avançados pensam. 

Os Anjos que estão nos ensinando estão sobre nós. Aprenda com eles. Porque devemos aprender com Eles? 
Porque possuem um entendimento maior do que nós temos. Siga o caminho dos anjos que irás corrigir os seus erros.  

As pessoas de hoje pensam que uma vez que acreditem, as ciências e as artes não serão mais necessárias. 
São peculiares as pessoas com suas crenças de Deus e seus conceitos de fé. Foi o grande Deus de Sabedoria, O 
Grande Inicio, que criou todos esses mundos. Não foi Deus que criou os Anjos? Devemos chegar a conhecer que há 
uma outra ciência que existe. Outra música, outra poesia e outra arte. Existem outros mundos também, outras 
formas de vida – todos milhares de vezes mais belos. Há muito para aprender. Vives em um mundo sensível. Os 
Seres Sublimes que participaram da criação do mundo estão trabalhando sobre suas consciências e desejam que 
aprendam para chegar a entender as coisas.  

A verdadeira riqueza do homem é o bem dentro de si. O Bem, o Amor e a Sabedoria são inseparáveis. 
Ninguém pode afirmar: “Este Amor, esta Sabedoria, este Conhecimento são meus.”  



 

 

Nós temos a habilidade de compreender os pensamentos dos Seres Sublimes. Trabalhe sobre si mesmo que 
poderás desenvolver sua receptividade, através daquilo para que possa chegar a ter contato com os Seres mais 
avançados. 

Aqueles que têm tido experiências e encontros pessoais com o outro Mundo – ficará curado mais facilmente 
quando estiver doente. Seus Anjos do Mundo invisível irão visita-lo, tirarão o sofrimento e desanimo. As Forças 
Sensíveis são muito ativas no mundo. 

Os Seres benevolentes chegam do Alto  e do lado direito, enquanto os seres inferiores – de baixo ou da 
esquerda. 

Quando estiveres passando por uma provação, ores aos Seres iluminados que virão para ajuda-lo. 

Há uma Lei que determina: nenhum ato praticado pelos Seres Avançados existe no qual a perda seja maior 
do que o benefício. 

Se um homem tiver o coração pleno com sublimes e nobres pensamentos e sentimentos – é suficiente para 
ele pensar meramente acerca de um Anjo, e o Anjo estará com ele. 

Quando olho para ti, posso ver que tipo de relacionamento os Seres elevados têm contigo. Vocês são velas 
iluminadas pela intensidade de sua luz, sua mente – determinando a essência de sua vela, como também a 
qualidade da luz que está chegando dentro de ti – seja total ou parcial. Os Seres Avançados utilizam esse fogo, ou 
seja, a energia de suas mentes, para seu trabalho. Isso significa: quando estiveres fazendo um esforço para amar os 
Seres Sublimes, eles usarão essa energia para o trabalho deles. 

Há Anjos que são orientadores de nações. O Anjo é um ser real, com corpo e mente. O ser humano pensa, o 
animal pensa, mas que diferença existe entre o homem e o animal!  

Às vezes, os Seres altamente evoluídos incorporam-se em um homem por 10, 15 ou até 20 anos e trabalham. 
Isso é mais econômico e gasta menos tempo em comparação com o nascimento. Nesse sentido, o homem genial é 
um ser coletivo. Um ou mais Seres Avançados se tiverem se apaixonado por ele, manifestarão seu amor através dele. 
Aquelas pessoas com Anjos incorporados nelas, chamamos de gênios ou santos. No interior de cada alma vive um 
grande espírito. O músico, no sentido verdadeiro da palavra, pode ser aquele no qual o Anjo incorporou. Todos os 
seres no mundo que são geniais – o são por causa dos Anjos.  

A consciência do homem precisa estar despertada para que possa se conectar com os Grandes Seres 
Conscientes e aprender com Eles.  

Acredito não em entusiasmo, mas em inspiração. O entusiasmo dura um dia e meio, enquanto a inspiração é 
para sempre. Qualquer que seja o que buscas fazer deves ter inspiração.  

No futuro, a terra será iluminada. Há um ditado (búlgaro): “Onde fluiu, fluirá.” Os Seres Avançados ordenam 
nossas vidas. Eles investem algo novo em sua conta. É importante se o aquilo que investem crescerá. Mas você 
também precisa investir algo na conta deles. Como? Através de sua gratidão para com eles. Seja grato por seus 
Amigos do Além que estão lhe ajudando. 

Todos os Seres Sublimes reúnem-se em torno daqueles que têm aspirações sublimes.  

 

 

 



 

 

      103.  AS CANÇÕES DO MESTRE 

 

O Mestre devotou excepcional atenção à música. Suas canções acompanhavam tudo o que nós fazíamos. 
Estávamos sempre cantando.  O dia começava com música e terminava com música. Cada palestra do Mestre 
começava e terminava com canto. Para o Mestre, a música era uma condição tão essencial como o ar. Todos nós 
cantávamos juntos, ambos em uníssono e também em coro. Em alguns eventos especiais, solistas interpretavam as 
canções do Mestre. O Mestre estudava música constantemente. Ele estudava as tonalidades, as escalas, as 
modulações das escalas, os ritmos e seus efeitos e a força de expressão. Ele apontava os seus significados para nós 
como também os seus significados perante a Vida Sublime. Através da linguagem musical Ele era capaz de 
interpretar a Vida Sublime para nós. Ele nos enchia de alegria quando trazia para a classe o seu violino e nos 
maravilhava com o que tocaria para nós naquele dia. Ele abria o seu grande estojo duplo e retirava o seu belo 
instrumento que brilhava, envolvido num veludo macio. Ele ó limpava cuidadosamente com seu lenço, em seguida  
retirava o arco. Cada movimento do Mestre era belo, refinado e pleno de atenção. A execução do mestre era gentil e 
suave ainda demonstrando perfeita técnica, facilidade, pureza e expressão. Sua música despertava imagens e 
evocava sentimentos profundos. Muitas vezes Ele improvisava longas melodias e variações que fluíam livremente 
com naturalidade, como uma fonte. Infelizmente um considerável tesouro musical permaneceu sem ser gravado. 

Em nossa presença, o Mestre criava uma canção de seu texto ou Ele começava com um pequeno motivo – 
um ou dois compassos somente. E então de modo simples, a melodia era criada: uma nova canção nascia. Em outras 
vezes - sugerido pelo estado psicológico de um discípulo – Ele criava uma curta melodia em resposta aquilo que 
tinha a extraordinária força de transformar aquele estado. 

 O Mestre costumava dar-nos canções completas, trabalhos musicais perfeitos os quais nada poderia ser 
aduzido ou retirado. Ele apresentava as novas canções em classe ou na presença de um grupo de discípulo dos quais 
todos os outros mais tarde iriam aprender deles então. O Mestre relatava cada nova canção com grande amor – 
como se fosse para um convidado muito querido após uma longa espera. Esse amor era levado e dedicado a todos 
os discípulos. Essa é a Lei. 

O Mestre cantava com inspiração. Sua voz era profunda, tinha grande penetração e era rica com inexauríveis 
possibilidades. Ele conseguia transmitir todas as nuances de sentimento e pensamento. Permanecendo em pé com 
os olhos fechados, O Mestre acompanhava o seu cantar às vezes com belos e expressivos gestos. Ele era um 
fascinante músico. 

O Mestre encorajou todos os seus discípulos a aprender tocar instrumentos e cantar. Era difícil encontrar 
algum deles que não soubesse tocar um instrumento ou cantar. O Mestre estava sempre rodeado por músicos. Ele 
constantemente trabalhava com eles. Durante os últimos anos, Ele recomendou muitos discípulos para trabalhos 
regulares em música. Ele passava para eles suas últimas canções – aquelas que Ele havia guardado para si próprio há 
muito tempo – as canções sagradas. Ele cantou-as ou tocou-as em seu violino, mostrando aos músicos como tocar as 
canções até eles aprenderem suficientemente bem a fim de escrevê-las na pauta, e após isso, passa-las para os 
discípulos. Ao mesmo tempo, Ele deu muitos concertos nos quais ele apresentou canções que eram ricas em 
melodia e modulação. Elas eram exemplos da nova música, e – em algumas palestras – Ele explanou as Leis que 
eram seus fundamentos. A música era o assunto favorito de nossas conversações com Ele. O Mestre nos contou: 

Nossas canções – as Canções da Irmandade Branca – não irão mudar mesmo após milhares de anos: por 
exemplo, a canção “Um Belo Dia” ou “O Sol Nascente”. Haverá sempre um belo dia e o sol sempre irá nascer. A 
canção “Eu Quero Rejuvenescer” não é inventada: esse motivo existe na Natureza. Os Seres no Mundo Divino vivem 
nele. 



 

 

Uma irmã perguntou: “Como eles estão vivendo esse motivo?” O Mestre respondeu: 

Enquanto eles estão vivendo, eles o estão cantando. 

Nossas canções existem no Mundo Superior e é trazido para nós, de lá. Quando nós as cantamos, os Seres 
Desenvolvidos virão para nos ajudar. Através de nossas canções iremos até eles e eles até nós. Cada uma de nossas 
canções é trazida do Mundo Superior e corresponde a Canção que existe no Mundo Divino. 

Cada uma de nossas canções é criada de acordo com o Plano das Escalas Sublimes que vem do Mundo 
Superior. E se nós aqui – enquanto cantando ou brincando – estamos em acordo com a essência real dessas Canções 
celestes que são trazidas do mundo Superior, nós iremos então receber as Bênçãos do Mundo Divino. 

Quando alguém canta com pureza, amor e harmonia total na mente, coração e vontade e todos três 
voltados para o Divino – então nesse exato momento – iremos nos conectar com o Ritmo das Canções Celestes das 
quais somos oriundos. Como resultado iremos receber a Divina Fonte de água viva e sua Bênção. 

Essas Divinas Canções são cantadas por toda Eternidade; elas ressoarão para sempre. É através delas que o 
Universo foi criado e construído. Mozart, Bach, Beethoven e outros trouxeram até nós uma pequena parte do que 
está nos Céus dentro de suas composições. 

No futuro os temas das operas serão recolhidos de nossas canções, como também de alguns dos exercícios 
da paneuritmia. Após isso, os enredos das operas serão escolhidos de nossa vida nos sete lagos da montanha Rila, 
como também de nossa vida em “Izgrev”. Dentro dessas operas, nossas canções serão entrelaçadas.  

Todas nossas canções são visionarias e elas carregam em si o alcance disso. Todas as palavras contidas nelas 
têm um simples significado. Nós adoramos essas canções com imagens. A jovem e bela dama que é falada numa de 
nossas canções e o sublime pensamento, a sublime ideia, é o Divino no homem. Nós iremos presenciar o novo 
Pensamento para a humanidade através das imagens da jovem dama e do jovem rapaz. 

Não é o passado que está sendo cantado em nossas canções, mas o presente. 

Nossas canções são variadas e estão em ambas das escalas – maior e menor.  Algumas delas começam na 
escala menor e terminam na maior, enquanto as outras – vice-versa. A canção “O Sol Nascente” está na escala 
maior, enquanto “Mahar Benou” começa na menor e termina na maior. A menor indica estar indo para conquistar 
algum ganho, enquanto a maior está retornando com aquele ganho, o retorno do campo de batalha. A canção “Em 
Todas As Condições Da Vida Jamais Perca Sua Paz” é composta para canto solo e precisa ser cantada com ardor.  

A mesma Lei exige a verdade na música assim como ela faz com as pedras preciosas – algumas pedras são 
formadas sob grande pressão e altíssimas temperaturas. 

Pessoas que sabem valorizar essas canções são necessárias. As pessoas ignorantes abandonarão a pedra 
preciosa e dirão: “Isto é só uma pedra.” Enquanto o homem pode avaliar a música, ele precisa cantar para si próprio 
– assim como ouvir para si enquanto outros estão cantando. Isto não é algo para ser estudado somente em teoria. 

Do meio-dia até o pôr do sol nós temos uma disposição em relação ao canto e do nascer do sol até ao meio 
dia – outra. 

Alguns cantam a canção “O Sol Nascente“, mas eles não cantam como deveriam. Quando o sol nasce, seu 
coração está tremendo. O sol tenta dar algo para toda lamina de grama, para toda pequena pedra e todos se 
alegram com isso. E ainda alguns de vocês cantam essa canção de modo ordinário, sem expressar tudo isso. A 
canção “Marcha em Direção a Glória para Lutar pelo Rei de Zion” eu fiz em 1888 na vila Hotantsa antes de ir para o 



 

 

exterior. Há ainda até mais canções que eu fiz e ainda não foram executadas. “A Canção do Filho Prodigo” – eu 
toquei somente poucas vezes. 

O Mestre permaneceu silencioso por algum tempo e então cantou uma nova canção: 

“Na madrugada de minha vida, 

Eu acordei cedo 

E encontrei o Sol Nascente. 

Isso me trouxe alegres notícias 

De que eu sou amado por Deus.” 

Então o Mestre continuou:  “Esta canção é muito profunda, sagrada e mística, e portanto não é para um 
círculo grande.” Após isso, o Mestre tocou outra nova canção em seu violino e disse: 

Esta canção significa o seguinte: tudo na vida é possível, quando você souber fazer corretamente. A canção é 
um meio pelo qual a vida de alguém possa ser resolvida de forma certa. 

No presente nós somos a comunidade mais musical. Em parte alguma alguém poderá obter tantas novas 
canções como nós conseguimos. Nós somos uma comunidade espiritual que possui uma nova música. 

Algumas canções ajudam a mente, outras – o coração, e ainda outras a vontade. 

Eu tive quatro músicos professores na Bulgária. O primeiro é um liricista, o segundo – um classicista, e o 
terceiro eu deveria chama-lo de um tipo Mozart – um da música alegre. Após isso, veio um classicista que tocava 
para mim enquanto eu tomava aulas dele. 

É necessário formar uma pequena orquestra em Izgrev. Nós precisamos dar um concerto da nova música em 
Sófia. 

Uma ideia a respeito da introdução de nossas canções em nossas escolas surgiu. Um irmão comunicou-nos 
que ele está preparando uma coleção de nossas canções infantis para publicação. O Mestre disse: 

Alguém precisa compreender como ensinar nossas canções para as crianças, e que método usar. É 
necessário despertar nas pessoas dos estados musicais que eles possam criar belas músicas. O método para o ensino 
das canções para as crianças é o seguinte: primeiro, através da preparação, a Natureza precisa ser trazida para a vida 
das crianças para que elas possam cantar. Como pode uma criança cantar a respeito do rio, da fonte, da cereja e 
assim por diante, enquanto todas essas coisas não se tornassem vívidas para ela. Elas precisam tornar-se vivas na 
realidade. 

 

 

 

 

 

 



 

 

104. AS CORES  

 

Todo ser vivo, toda flor e toda árvore frutífera possui certas forças da natureza. Quando você os ama e 
cultiva-os, você poderá perceber o que eles estão oferecendo.  

O Mestre faz uso de todos os meios para instrução prática e educação. Durante as caminhadas e passeios, 
ele direcionava nossa atenção para as plantas, animais, rochas e nuvens. Ele focava nas mentes sobre a força que a 
natureza tinha instilado em cada uma delas, ou seja, a Ideia Divina que – em um dado momento – havia sido 
Manifestada. O Mestre usava estas coisas como sendo o impulso mais natural para despertar a Ideia Divina no 
interior de cada um de nós. 

Durante a primavera, como a natureza estava despertando, nós íamos à passeio pelos nossos arredores 
quase todos os dias. Um dia Ele apontou para o mundo ensolarado ao redor de nós, e então nos disse: 

“As cores são uma grande benção. Elas representam a Abundancia de Deus, o portão através do qual, todas 
as bondades do Mundo Invisível nos chegam. O jacinto branco simboliza a generosidade. Ele veio a terra para 
manifestar sua generosidade e doar-se. O cravo encarnado é o símbolo da saúde. Aquele que desejar ser saudável e 
resolver que doença alguma tome conta de sua saúde necessita plantar e criar cravos encarnados, ou de qualquer 
outra cor. A rosa trás ternura. Se você desejar ser meigo, crie rosas. Cada flor propicia diferentes virtudes. A tulipa 
ensina ao homem as regras para doar – ou seja, como dizer, quanto ele necessita doar. Aquele que necessita energia 
precisa receber do lilás ou da cor violeta. A cor azul trás fé, e a amarela – sabedoria; o verde trás vida e saúde. A cor  
laranja trás individualidade, e o vermelho – vitalidade e agilidade. 

O homem necessita olhar para o céu em busca de sua cor azul para que ele possa desenvolver a Fé. As 
pessoas nervosas precisam olhar sobre a grama verde para que possam diminuir seu nervosismo. Pessoas que amam 
o amarelo são extremamente expeditas e rápidas. Aquelas que gostam do vermelho são ativas. 

O Mestre apontou para o miosótis que estava crescendo entre a grama ao nosso redor e disse: 

Desenvolva sua fé. Faça uso de todas as bênçãos que sua fé lhe oferece. Olhai para as cores das flores e 
observe qual a cor que exerce em você certa influencia. As cores também existem na Aura humana. Para alguém que 
consegue observar o ódio na aura humana verá que ela é negra. 

A natureza cura através das cores. Aquele que tem uma boa imaginação e o senso das cores pode 
rejuvenescer-se a si próprio através delas. Isto é verdadeiro não somente para as cores do mundo físico, mas 
também para as do mundo mental. Isto ocorrerá do seguinte modo: concentre-se e imagine uma cor – vermelha, por 
exemplo – em sua mais pura forma. Imerges nela, imaginando uma chuva de vermelho claro sobre ti e que estás 
sufocado com isso. Através da cor vermelha receberás vitalidade. E poderá fazer o mesmo com a cor amarela: ela 
vivifica o pensamento e a mente. A cor azul dá serenidade e paz.  Por exemplo, estás perturbado, sem esperança e 
confuso – olhe para a cor azul do céu.  Através da cor laranja você irá receber autoconfiança e autossegurança, 
através do verde – relaxamento e crescimento e através da cor violeta – força e firmeza espiritual. 

Todas sete cores existem em mundos diferentes, em diferentes oitavas que diferem em suas ações e 
significados. No mundo físico, elas significam uma coisa, e em outros mundos – algo mais. Nas oitavas menores e 
nuance, a cor vermelha indica conflito, e nas altas – vida e vitalidade. Na cor laranja em suas oitavas menores indica 
individualidade, mas nas maiores – individualidade é dedicada ao serviço de Deus e da humanidade. A cor verde  
tem nuances menores, isso indica ligação com o mundo material, enquanto no maior – crescimento e 
desenvolvimento. Isto significa que o homem trabalha para sua perfeição enquanto ajuda seu companheiro. A cor 
amarela em suas nuances inferiores indica o intelecto usado para vantagens pessoais. A cor violeta em suas nuances 



 

 

inferiores indica força que alguém usa para si próprio somente. No sublime, a cor amarela indica inteligência a 
serviço da humanidade; e a cor violeta – a força usada para o benefício dos outros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

105. ALEGRIA 

 

Uma vez o Mestre disse: 

As pessoas hoje estão tristes. Quando o Divino vem, a Alegria virá. 

O sentido da vida e sua realização são dependentes de uma compreensão fundamental do Amor. Onde há 
Amor, há também a Vida. E onde há vida, há Alegria também. Todos estão alegres naquela casa onde o Amor habita. 

Aqueles que não compreendem o Amor, Sabedoria e Verdade irão chorar. Foi dito: "A tristeza se converterá 
em alegria." 

O amor que não traz alegria e luz não é real. O inferno é o lugar onde o Amor está ausente. Onde não há 
Amor, Sabedoria e nem Verdade - há inferno. Onde há Amor,  Sabedoria e Verdade - há Paraíso. 

É possível que a tristeza não habite em uma casa onde não há Amor? Quando o Amor vem, você vai dizer: 
"Todo o sofrimento que pode vir eu vou suportar com alegria.” 

Quando tens amor, estarás feliz e terás energia para o trabalho. Quando perdes o amor, cairás em 
desespero. Quando a mãe perde seu filho, quando o irmão perde a irmã, quando alguém perde o seu amigo -, em 
seguida, vem o desespero. 

Quando o amor entra no coração de um homem, o mundo assume uma aparência diferente. Encontrarás 
tudo agradável, e trabalharás com alegria. Quando amas, o mundo se abre para ti, em seguida, perceberás como é 
bonito - como nunca vistes antes. Se não tiveres amor, o mundo é escuro e incompreensível para ti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

106. FAMILIARIZAÇÃO 

 

As pessoas são enviadas ao mundo para se familiarizar com o outro. Quantas pessoas você conhece no 
momento? Podes dizer que conheces uma determinada pessoa? Se disseres, hoje, que a conheces amanhã verás 
que não a conhece. Hoje dizes que alguém é talentoso, no dia seguinte estarás em dúvida sobre seu dom. Isso não 
mostra conhecimento. 

Com os olhos físicos, vê-se apenas a sombra das coisas. Sem Amor não há como saber, não há visão. Sem 
amor, a vida não tem sentido. O conhecimento só vem do Amor. Só se amares - poderás vir a conhecê-Lo. 

Deus nos conhece, de acordo com a Lei do Amor. Não pense que Ele nos conhece apenas mecanicamente. 

Quais pessoas conheces? Aquelas que fizeram uma boa ação para o ajudarem. Quando não gostas de 
alguém, é porque não o conheces. 

Venha para amar alguém, com razão e verás que dentro de sua alma, mente e coração algo grande está 
escondido. Se não fizeres isso, então irás se encantar por alguém e decepcionar-se por ele no dia seguinte. Se gostas 
de alguém, verás dentro de ti muitas coisas e principalmente as mais maravilhosas. 

O homem material ainda não é um homem real. Profundamente dentro do ser humano está escondido algo 
muito bonito, que pode tornar-se conhecido apenas por aquele que ama. 

Nunca serás capaz de vir a conhecer uma pessoa, desde que vejas apenas a sua aparência física. Isto explica 
porque não gostas de alguém, enquanto outros gostam dele. Vês apenas sua aparência, enquanto outros o 
conhecem no intimo: eles veem o Divino em seu intimo. Você diz: "Eu não vejo nada de especial neste homem". Por 
quê? Porque não o amas. Pergunte para a alguém que o ama o que é que vê nele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

107. O CAMINHO DA CONQUISTA 

 

O Mestre disse:   

Entre numa sala e faça uma pequena experiência. Feche a janela e as cortinas, permaneça no escuro. 
Depois disso, abra a janela e feche-a novamente. Observe quais são as condições nas trevas e quais as do 
que estão na luz. Quando as janelas estão abertas - isso corresponde à vida com amor, e quando elas estão 
fechadas – para aquelas sem amor. Sem amor, as coisas perdem o seu poder e significado. Os anjos que 
rejeitaram o Amor perderam uma grande parte do que eles tinham feito. No início, eles eram poderosos. 
Mas depois disso, um anjo apareceu e os trancou em cadeias e os jogaram no abismo. E assim, eles 
perderam seu poder. Eu chamo a tentação de coisas 'a ladeira escorregadia “- você desliza para baixo, 
porque você não tem nada para agarrar. 

Quando um homem ama, ele deve saber que vai entrar em cadeia com os Seres mais Inteligentes e 
Sublimes. Assistirá e observará a forma como eles expressam o amor. Para amar significa realizar um ato 
sagrado - não em face de seus pares, mas em face do mundo Sublime. A Bênção de Deus depende de como 
realizas esse ato. Deus estende a mão para aqueles que corretamente expressam seu amor. 

O Amor dá estrutura ao corpo espiritual do homem. Mesmo a matéria é transformada através do 
amor. A energia do homem assume uma direção diferente e começa a construir o corpo espiritual em que o 
homem do futuro vai morar. Através do Amor, os poderes criativos que constroem são chamados à ação. Por 
esta razão, todas as pessoas boas e santas experimentarão esses altos estados vibracionais que a experiência 
das pessoas comuns não podem imaginar. Eles passam por grande sofrimento interior, a fim de que possam 
se preparar para estas vibrações. 

Aparentemente, o Amor é o menor de todos os poderes, mas, na realidade, Ele é a maior potência 
do mundo. O Amor é a alavanca de todas as coisas. Dinheiro e poder estão a serviço Dele. Está chegando ao 
fim o mundo das leis humanas e de dinheiro, e estamos entrando no reino de Amor. 

O Amor é alimento da alma. Ele é o alimento essencial com que as pessoas vivem. O que é o Amor? 
Aquilo que dá continuamente a vida de nossas almas. 

Se eu desse dinheiro a alguém ou fizer algum pequeno favor a ele, se o convidasse para minha casa, 
isso seria a prova de meu amor por ele? Não. Hoje em dia podes dar dinheiro a alguém, podes fazê-lo bem 
recebido em sua casa, pode fazer grandes sacrifícios por ele, mas amanhã não irás querer ouvir nada sobre 
ele. E ainda, no Amor Divino, há algo grande que está em constante construção. Ele fornece as condições 
necessárias para o desenvolvimento da alma. A luz e o calor do sol dão à planta o impulso para crescer. 
Neste mesmo caminho, o amor torna-se o crescimento da alma humana. Quando as boas condições 
chegarem, as flores voltarão. Isto não é apenas porque elas foram plantadas - elas já haviam sido plantadas. 
Está simplesmente dito:  o Amor fornece as condições para suas habilidades se manifestarem. 

O Amor vence a morte. As pessoas morrem porque o Amor Divino ainda não foi incutido neles. 
Aquele que permanecer na Lei do Amor alcançará vida dia a dia. A lei diz: o homem que não ama a Força 
Divina da Vida  não passará por ele, e como resultado, murchará e perderá sua vida. 

 Amar alguém significa que irá crescer e florescer no seu amor. Você também crescerá e 
florescerá. Alguém pergunta: "Por que eu preciso amar?" Para que possas crescer, revele-se a si próprio, de 
modo que sua consciência possa despertar, para que consigas entender por que viestes neste mundo. 



 

 

Amor Divino não tem nada a ver com as emoções humanas comuns e disposições. Ele pode ser 
reconhecido pelos seguintes atributos. Quando Ele toca o homem de raciocínio lento, fá-lo inteligente e 
sábio. Quando tocas no morto, ele sobe para viver novamente. Ao tocar o leproso - ele estará curado, ao 
tocar os desanimados - todo o desânimo desaparece. 

Todo o conhecimento da humanidade, que tem sido acumulado de oito mil anos, até agora, não 
pode ser comparado com a mínima Manifestação do Amor Divino. Portanto, estás lá muito mais para 
aprenderes. 

Neste amor, não há nenhum desespero, nenhuma doença, nenhuma escuridão. Nele, todo o conflito 
desaparece. Ele resolve todos os conflitos e mal-entendidos. Se isso não devesse acontecer, portanto, não 
digas então que habitas no Amor. 

Na Lei do Amor, não há nenhuma contradição. Se você começar a fazer algo com amor, certamente 
será bem sucedido. O mundo pode virar de cabeça para baixo, mas esse trabalho será realizado também. 

Para aquele que se aflige, eu digo: "Aceite o amor não pense em doença. O amor é o poder que irá 
curá-lo!". O amor cura todas as doenças. Ele aumenta as vibrações do organismo humano e torna-se capaz 
de suportar as influências externas, bem como as dos micróbios. 

Quando um homem fica desmagnetizado, perde sua força vital e facilmente se torna doente. Com 
cada desmagnetização, uma fissura dentro do duplo etérico ocorre a partir do qual uma grande quantidade 
de energia vital começa a vazar. Uma vez que essa fissura é selada, o homem torna-se saudável novamente. 
Do Amor, emana uma energia que serve como um emplastro que veda até mesmo as menores fissuras no 
sistema nervoso. 

Um amigo veio um dia e perguntou-me: "O que posso fazer com a minha irmã doente, como poderei 
curá-la?" Eu disse a ele: "Se sua irmã solicitasse o Amor Divino, será curada". 

Quando você trabalha com Amor na cura de uma doença, você vai notar algumas melhorias no início 
que será seguido por uma recaída. Em seguida, uma maior melhoria virá desta vez seguida por outra recaída 
menor. Desta forma, as condições serão alternadas até uma recuperação completa ocorrer. 

Se alguém é neurastênico - esta é uma indicação de que ele tem pouco amor. Se ele tiver dor no 
estômago, peito ou tem uma dor de cabeça - ele tem pouco amor. A pessoa que tem saúde frágil, fazei com 
que ela ame! 

Faça algumas experiências neste campo, a fim de ver por si mesmo a verdade desta Lei. Se você está 
sofrendo de reumatismo ou se tiver febre ou qualquer outra doença, manifeste-se ao Amor Divino e sua 
saúde irá melhorar em um curto espaço de tempo. Quanto mais cedo que você está curado a mais 
corretamente manifestastes seu amor. 

Se uma pessoa doente mesmo levemente tocar alguém que tenha visitado em nome do Poder Divino 
- ela será curada. 

A morte é uma indicação de que as pessoas ainda não tenham resolvido as questões da vida: elas 
ainda não encontraram as respostas certas. 

Alguém diz que não quer viver. Mas ainda não viveu! Até agora tem sofrido, a partir de hoje 
começará a viver. 

 



 

 

108.  A MÚSICA DA NATUREZA 

 

Na natureza existem dias cheios de música. Nesses dias você precisa ouvir: até mesmo nos ruídos da 
vida distante, há música. Cantar ou tocar música em tais dias vem naturalmente como respirar. 

Sempre que nos reuníamos em torno do Mestre, cantávamos suas canções. Era uma expressão 
natural da vida universal. Mesmo assim, em dias especiais como estes - quando em sintonia com certas 
escalas da Natureza - as canções soavam como novas: as harmonias vinham naturalmente, e as melodias 
eram infundidas com um significado especial, uma plenitude e intensidade. Em um dia como este, nos 
reuníamos em torno do nosso amado Mestre. A pergunta relativa a música da Natureza foi levantada. O 
Mestre disse: 

Existem seres conscientes que cantam como um coro na floresta quando eles vagueiam. Há uma 
harmonia dentro de sua música. Este canto não pode ser percebido com os ouvidos físicos - é um canto 
etéreo. E, no entanto, este canto é verdadeiro: o vento, as tempestades são musicais, mas o ouvido humano 
não possui a sensibilidade musical para perceber esta música. 

Qual é o mais sublime dos concertos? O nascer do sol.  

Na tempestade, no trovão, na queda das gotas de chuva - Eu ouço música. É um grande concerto. 

Vamos fazer uma experiência com a luz do sol. Deixe-a falar contigo: a música está escondida em teu 
interior. Não existe harmonia de tons mais sublimes do que as que emanam as vibrações dos raios do sol. 

Cada farfalhar das folhas de uma árvore é um tom que é ruído no ouvido subdesenvolvido. Você ir a 
concertos e ouvir a música de Schumann, Bach, Beethoven. E ainda, se o ouvido for mais desenvolvido no 
homem moderno, ele preferiria ouvir a música do som das folhas ao invés daquelas dos maiores músicos. 
Faça contato com este outro mundo da música. 

Você já ouviu o coro das flores quando elas florescem ou o coro das árvores quando as frutas 
amadurecem? Você já ouviu o fluir das águas correntes? Você já ouviu a música do verão quando o vento  
acaricia as árvores? Você vai dizer que tudo isso é uma ilusão. Não. E, no entanto, é necessário o ouvido, a 
fim de ser capaz de ouvir essas canções e fundir-se com eles. Tudo na natureza é vivo. Em tudo que foi criado 
por Deus, um grande significado existe. Música e canções existem em todas as coisas. 

Toda coisa viva produz som. Imagine que toda a natureza é uma grande orquestra. O cuco é o 
baterista - um, dois, três batidas e paradas. Cada animal na orquestra emite o seu próprio som. Que 
majestosa orquestra é a Natureza como um todo! 

Os órgãos do corpo humano - de acordo com as funções que eles executam - também são definidos 
como tons musicais. Por exemplo, o coração representa o tom de ‘Do’ (C), o sistema respiratório - o tom 
'Re'(D), o fígado - o tom 'Mi '(E), o rim – ‘Fá’ (F), o baço – ‘Sol’ (G), a vesícula biliar 'La' (A) e o sistema 
digestivo – ‘Si’ (B). 

Quando o sistema respiratório do homem funciona musicalmente ao longo de todas as escalas, 
dizemos que ele é normalmente desenvolvido. Com o mínimo de perturbação para a escala, o tom vai ser 
transformado em outro tom: isso traz discórdia em um dos órgãos. Nós chamamos esta discórdia de 
"doença". 



 

 

Por esta razão, que não se pode ficar doente, ele precisa proteger a integridade e a frequência de 
vibração de seus tons. 

Se entenderes a chave e os tons de seu organismo, serás capaz de estimular a si mesmo: serás capaz 
de transformar seus estados para que possas manter o funcionamento de seu organismo em perfeita ordem. 
No coração, a energia passa para o fígado. Isto significa que a partir do coração para o fígado, há uma 
passagem aberta, mas não a partir do fígado para o coração. Compreendendo isso, não deves deixar 
quaisquer sentimentos negativos entrar em seu coração, que pode ter um efeito negativo sobre o seu 
fígado. 

Aquele que conhece e entende a música de seu organismo, é capaz de curar qualquer de seus 
órgãos, quando estiver doente. Se qualquer defeito existir em seu sistema respiratório, ele irá cantar e tocar 
música em que o tom 'Re' (D) repete-se muitas vezes. A vesícula biliar é tratada com o tom ‘La '(D). 

Cada membro do corpo humano pode ser comparado a um instrumento musical, e o corpo - como 
um todo - a uma enorme orquestra, não apenas um dos cinquenta ou sessenta executores, mas de milhares 
de instrumentos e milhares de pessoas cantam e tocam como o homem conduz. Vocês são grandes 
condutores de música. 

O homem tem bilhões de servos - estas são as células de seu corpo. 

Todos os órgãos do corpo humano emanam tons - ondas de rádio - que são musicais. 

Os anjos são muito musicais. Hoje há obras musicais escritas em notas, mas não há nenhuma música 
escrita preservada do passado. Agora, é preciso procurá-las nos Arquivos da Música Angélica. 

Você pode perceber a música que tem trezentas mil ou quinhentas mil vibrações? Esta é a Música 
Angélica. O ferro e o ouro irão derreter por conta dessa Música. Esta música é capaz de curar a mais 
incurável das doenças. 

Há também aquela música cujas vibrações destroem. O que os judeus fazem com suas cornetas? Ao 
fundi-las, eles circularam Jericó sete vezes, e as muralhas se desintegraram. Se pudesses fazer uso de tal 
música, em sete dias poderias derrubar as paredes de seus impedimentos e obstáculos. 

Você diz: "Meu coração está ferido." Cantar e tocar! Não existe um método melhor do que este. 

No início da manhã, os Seres Avançados cantam na Natureza. A irmã compartilhou sua experiência: 
"Em 1928, ao parar no quinto lago Mahabur, ouvi um coro de Seres Sublimes." Outra irmã também tinha 
ouvido o canto desses seres na quinto lago. O Mestre disse: 

Não é que os seres haviam se reunido na quinto lago, mas que a cantoria tinha sido transmitida pelo 
rádio e ouviram. O privilégio surgiu porque este lugar no quinto lago é sagrado, e é possível perceber que o 
canto coral desses seres, como se de um rádio. 

Todos os grandes músicos ouviram a música do Mundo Sublime, o que ouviram, têm escrito. 

Quando um coro é audível - no início, vai parecer que o coro está chegando cada vez mais perto, e 
então gradualmente parecerá mover mais e mais longe. 

A irmã disse que ela estava lá com um irmão, mas que ele não conseguia ouvir nada. Outra irmã 
falou sobre uma experiência semelhante que ela tinha no Bliznak Interior. 



 

 

Eu estava com uma irmã no Bliznak Interior. O tempo estava perfeitamente calmo e estava próximo 
o pôr do sol. Não havia vento. Eu estava lá em contemplação. Em algum momento, percebi sons como se 
estivessem vindos de longe - como os sons da água de cachoeiras que emanavam da música. Ouvi 
atentamente com atenção e entendi que isso não era algo que eu estava a ouvir com os ouvidos físicos. Eu 
entendi que este era um processo mais profundo. Estes sons ficaram mais fortes e se espalharam como um 
coro de vozes ascendentes: tenores, baixos, sopranos. Os sons foram majestosos - desaparecendo, e, em 
seguida, tornaram-se mais fortes. Na medida que se tornaram mais fortes, podia-se perceber uma canção de 
louvor para glorificar a Deus como "Aleluia", uma canção cantada por milhares de vozes que se fundiram, 
formando uma voz polifônica poderosa. Isto continuou durante 30 minutos. Se eu tivesse ficado, talvez eu 
pudesse ter escutado mais, mas tornou-se escuro e eu saí. Eu disse para a outra irmã ouvir, mas não 
conseguia perceber esta música. Em outra ocasião - em uma noite enluarada e brilhante - eu fui 
propositadamente para o mesmo lugar e reviver o mesmo, e mais uma vez eu ouvi a música maravilhosa. 

O Mestre disse: 

Os Anjos precisam abrir os centros de música no homem para que ele possa ouvir as músicas que são 
cantadas, para que ele possa ouvir a Música que vem do Alto. No futuro, o homem vai ouvir a Música dos 
Anjos. 

Uma Música ainda maior existe - a Música Divina. Quando ouvires esta música, esquecerás tudo - e 
quando voltares para casa diras: "Tudo está acabado comigo Desse momento em diante eu vou servir a 
Deus.". Para os Anjos o canto humano é como um disco de vinil. A música terrena é trazida de Cima. Ela vem 
do mundo invisível em ajuda da humanidade. 

Alguns compositores e músicos vão dizer que eles criaram algo. Na realidade, ninguém criou nada. 
Um músico me disse: "Diga-me sobre a nova música." Eu respondi: "Eu não posso te dizer nada sobre isso, 
porque a disputa irá surgir entre músicos." 

Coral - bem como música instrumental - é trazido para baixo do mundo Sublime. A música vem do 
santuário do templo. Ela sempre esteve lá, mas agora Ela está livre para sair. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                              109.  BELEZA 

 

Os campos de trigo foram espigando. O trigo era exuberante. O ar estava cheio com uma fragrância 
refrescante como depois de uma tempestade. Nuvens brancas grandes viajaram por todo o céu. O sol 
brilhava sobre o belo mundo de Deus. Fizemo-nos confortáveis em torno do Mestre entre as belas clareiras 
nos campos. Em uma conversa, alguém levantou a questão sobre a beleza. 

O Mestre disse:  

A beleza é criada de acordo com Leis internas, mas as pessoas estão procurando por ela de uma 
maneira superficial. Três coisas criam beleza nos traços da face: o Amor pelo Amor - ou seja, essa conexão 
com a Natureza que faz a boca humana, o amor pela sabedoria que forma o nariz humano, e o amor pela 
verdade - que forma a testa, os olhos e o olhar. 

Na vida antiga, nas formas faltava beleza. Onde quer que a nova vida comece, as formas serão 
bonitas, e o da Vida Divina, que entram em Beleza perfeita. 

A feiura é o resultado de maus pensamentos, sentimentos e desejos dos quais o homem deve se 
livrar. Estes são repassados a ele por seus antepassados. Eles representam o material de que o homem 
precisa processar. 

A beleza é uma qualidade espiritual. Quando o homem reza constantemente - quando lê livros 
espirituais e está ocupado com belas obras - seu rosto recebe determinadas linhas e uma beleza especial. 

A beleza é uma expressão da Verdade. Só quem é livre pode alcançar o verdadeiro conhecimento: o 
conhecimento da Natureza. Só quem é livre pode ser bonito. 

A beleza é uma manifestação da Consciência Suprema. É alguém com Amor e que dá sentido à vida. 

A beleza está na simetria da face, mas também na sua elasticidade, flexibilidade e vivacidade. 

Deus é a fonte da beleza. 

Procure por aquela Beleza que leva a imagem de Deus dentro de si. Há algo de belo em formas da 
Natureza. Uma Mão invisível está no trabalho que cria essa combinação de formas que observamos. A 
imagem de Deus é expressa na Natureza. Às vezes a Natureza parece mais bonita para nós, o céu e o sol 
parecem ser mais amáveis, mais radiantes e mais belos. Há outros momentos em que a natureza parece 
sombria e severa. Será que essa mudança ocorre realmente na Natureza? Não. Quando não vivemos bem, 
lançamos uma sombra e percebemos A Imagem de Deus como sombria. 

Perfeita Beleza é o ideal do homem. No futuro, o homem será bonito. 

 

 

 

 

 



 

 

110.  ABNEGAÇÃO 

 

Esta noite aqueles que tinham cortado o feno voltaram dos campos para a sede da fazenda. Estavam 
queimados do sol, animados e alegres. A maioria deles eram irmãos e irmãs que davam uma mãozinha para 
os agricultores. Levou alguns dias até o feno ser armazenado. Depois da refeição da noite surgiu uma 
discussão em conexão com as novas formas de trabalho. 

   O Mestre disse: 

O homem precisa dar o mais puro dos seus pensamentos para a produção de alimentos, roupas e 
outros bens. Se você deseja construir uma casa, se conectar com as pessoas que não são só especialistas de 
construção, mas também são de bom caráter. Enquanto o trabalho está sendo feito, nenhuma má palavra 
deve ser falada, nem deveria ser permitido que um pensamento negativo entrasse na mente. Caso contrário, 
toxinas entrarão em casa. Então ficará difícil livrar-se das influências negativas. 

No futuro, quem preparar o pão deve ter ideias sublimes que irá incutir no pão. Se o agricultor aplica 
isso em seu trabalho, seus campos vão render mais e melhores frutos. Se o trigo é cultivado com alegria e 
amor, o pão feito de trigo será nutritivo e os alimentados com ele serão inspirados com novas ideias. 

Se, no futuro, quisermos introduzir a educação para endireitar o mundo, então, no prédio da escola, 
as melhores pessoas devem ser chamadas: os melhores construtores para o prédio da escola, os bancos, as 
mesas, assim como os outros instrumentos para o ensino. Ao dizer "os melhores construtores", não me 
refiro aos melhores construtores apenas no comércio, mas as melhores pessoas também. As pessoas vão 
dizer: "As cadeiras, as mesas – qualquer um pode fazê-las". Até agora, eles foram feitas por qualquer pessoa, 
e olha que tipo de educação nós temos. Todo o trabalho que é realizado sem Amor é um tormento. O 
descontentamento cria amargura. 

A produção de hoje é baseada na ganância humana. O que você pode dizer sobre os sapatos que 
você está usando em seus pés? Eles são feitos de pele de animais cuja vida foi tirada através da violência. 
Que tipo de pensamentos foi introduzido pelo homem que tirou a pele dos animais? Alguns têm transmitido 
os seus pensamentos de descontentamento de não ter sido bem pagos, outros - os seus desejos para 
aumentar a sua riqueza. O que podem belos sapatos brilhantes contribuir para o seu bem-estar? Só o que é 
inculcado neles: os maus pensamentos e sentimentos daqueles que os produziram. Antes de muito tempo 
um tempo se passou, estes sapatos vai lhe trazer algum infortúnio. Os sapatos podem ser brilhantes, mas 
trazem infelicidade para o homem. 

Livrar-se dessas empresas estatais e de vestuário que tenham sido produzidos com o 
descontentamento do homem. Você pode dizer que isso é superstição. Não vivem na ignorância daquilo que 
traz desgraça para o homem. Para tudo o que o homem produz, ele precisa transmitir seus bons 
pensamentos e sentimentos, seus desejos altruístas. Uma de miséria é causada pelo descontentamento que 
é instilada nos sapatos e as roupas que se usam. 

O que de bom pode uma faca contribuir quando um pensamento assassino foi inculcado nele? 
Aquele que toma a faca em sua mão vai sentir o desejo de matar. Não faz muito tempo um tempo vai passar 
e um crime será cometido com esta faca. Aquele que produz facas devem transmitir-lhes os seus melhores 
pensamentos. Quando tomares a tal de faca em sua mão, não deves sentir qualquer sentimento ruim ou 
desejo. 



 

 

A faca utilizada para cometer um crime passará pelo fogo - será transformada em um arado, uma 
enxada, um martelo. Ela passará por sofrimento. Esta é a única maneira que ele será purificado e ser liberto 
dos pensamentos criminosos instilados nela. 

Eu não falo com a intenção de convencê-lo, mas eu apresento os fatos e leis que são implacáveis. 
Estas são as Leis da Natureza Consciente. Embora possa rejeitá-los, eles ainda exercem sua influência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

111. TORMENTO, LABUTA E TRABALHO 

 

A respeito das causas motivacionais, podemos distinguir três tipos de atividades. A primeira é o tormento. 
Isso significa aquele que é forçado a trabalhar e em fazendo isso – ele descende e involuí. A segunda é a labuta – um 
trabalho pago para emergir da matéria densa e ascender.  E a terceira – Trabalho. Esse é um trabalho fora da escolha 
e fora do Amor. Trabalho – essa é a cultura verdadeira. 

Labuta – essa é a precursora da nova cultura. Quando o homem labora, ele trabalha por remuneração, pelo 
sua própria recompensa, ou seja – por dinheiro.  

A mais sublime atividade da terra é aquela que vem do Amor. Uma atividade existe que está acima do 
comum. Essa é uma atividade motivada pelo Amor. Isso é quando o homem sacrifica-se pelo benefício de outros, 
porque o homem é capaz de sacrificar-se – como fez o Cristo. Mas essas são matérias sublimes que nem todos 
podem entender em sua totalidade. O novo que está chegando ao mundo é o trabalho por Amor. Anteriormente eu 
disse que com respeito à motivação da atividade, temos três tipos: tormento, labor e trabalho. Para esclarecer o 
entendimento, apresentarei a mesma ideia do seguinte modo: três motivações para a atividade existem – a lei, 
dinheiro e amor.  

O primeiro incentivo é a lei. Quando você trabalha sob a lei, não há liberdade. Quando trabalhas por 
dinheiro, és mais livre. Quando trabalhas por Amor – tens completa liberdade. Até agora nós temos servido à lei e ao 
dinheiro. Porque não podemos servir ao Amor? 

  Fostes convocado e te falaram: “Lutarás pela pátria. Farás esse trabalho.” Não haverá pagamento, nada. Isso 
é por lei. 

O segundo incentivo é quando trabalhas por dinheiro. Alguém lhe convida a trabalhar. Dirás: “Eu não 
trabalho de graça.” Ele lhe oferece R$ 700. Dirás: “Eu não trabalharei.” Ele oferece R$ 1200. Novamente você diz: 
“Eu não vou trabalhar.” Ele lhe dá R$2000; aceitas e vai trabalhar.  

Após os incentivos da lei e do dinheiro, chegamos ao terceiro incentivo: trabalhar por Amor. Quando você 
trabalha por Amor você está sendo pago, mas de modo diferente e então uma nova ordem agora chega ao mundo: o 
Amor. É a mais poderosa de todos. 

O homem deve fazer a transição da Labuta para o Trabalho. Essa é a atividade sublime. Esse é o caminho em 
direção à liberdade. Aqui está o exemplo a respeito do trabalho: um músico visita um hospital. Ele toca para os 
pacientes, mas não quer recompensa. Ele faz isso por compaixão. Um artista exibe suas pinturas a fim de levantar o 
espírito dos doentes. Ele também não busca recompensa.  

Hoje nós temos labuta, mas ainda não trabalho. Trabalho – essa será a grande tarefa da geração futura. 
Aquele que está atormentado, deixai-o ir em direção a labuta. Aquele que labuta – deixai-o ir em direção ao 
trabalho. Até o menor serviço, o menor trabalho feito por Amor obtém valor sublime.  

O Amor deve ser o primeiro impulso em todas as coisas.  Não é um conto místico. Em tempos antigos, o rei 
estava passeando em seu jardim enchendo uma cesta de cerejas. Uma criança perguntou: “Iremos vender algumas?” 
O Rei respondeu: “Não vendo.” A criança falou: “Você me dará algumas?” – “Lhe darei.” Mas a criança era sábia 
também. Quando o rei lhe deu cerejas, a criança perguntou: “Eu posso carregar seu cesto um pouco?” Eles andaram 
juntos e a criança carregou a cesta. O rei perguntou: “Eu posso lhe pagar?” A criança negou. 

 Quando trabalhar para outro, gasta-se energia Divina que não pode ser paga. Por isso, esse trabalho não 
deve ser pago. Se receber algo, será uma recompensa por Amor, mas não um pagamento. 



 

 

Tudo que não é feito por Amor é uma transgressão. Tudo que é tirado sem Amor é roubo. E tudo aquilo que 
é feito com Amor é significativo. 

O trabalho deveria ser feito completamente sem intenção material. Então seremos livres, independentes. A 
nova moralidade significa: abnegação absoluta.  

O trabalho que envolve dinheiro, no qual ele cumpre seu papel, não é Divino. Trabalho sem dinheiro é 
Divino. Quando fores trabalhar para alguém, deverias dizer-lhe: “Trabalho de graça.” Termino o trabalho e vou 
embora.  

Toda nação necessita de novas ideias – uma nova cultura – que a transformará , eliminando prisões e 
escravidão. 

Todos trabalharão sem ser pagos. Isso ocorrerá no futuro. Por quanto tempo o homem será atormentado? 
Até que ele comece a trabalhar por Amor. Serei o primeiro a ir trabalhar no campo por cinco horas sem 
remuneração alguma. Fizéssemos todos isso – nos tornaríamos uma grande nação. Se todos, homens e mulheres, 
agissem dessa forma o que se tornaria a Bulgária!  

O trabalho é aquilo em que participa o Amor. 

As pessoas podem ser estranhas às vezes. Quando se tornam religiosas e espirituais, abandonam o trabalho 
e o serviço. Não, de agora em diante deverias começar a trabalhar sem se falar em dinheiro.  

A verdadeira moralidade determina: tudo aquilo que o homem faz será ditado pelo Amor. Onde não há 
Amor, haverá crime, engano e maldade. 

Porque o mundo ainda não é de harmonia? Estamos entrando nela agora. O novo homem que está 
chegando e no futuro será um emissário do novo céu, da nova terra e da nova ordem. Nos Céus, o primeiro artigo da 
constituição manda: “Não trabalharás por dinheiro.” 

Quanto pagarás pelo rio que molha seu jardim? Se o menor rio pode servir de graça, porque o homem não 
pode fazer o mesmo? Precisamos entender esse problema no seu mais amplo sentido. Não espere pagamento por 
seu trabalho. Não espere gratidão ou elogios: isso é o mesmo do que aguardar pagamento. Todavia, deverias 
trabalhar sem esperar algo. Quando és agradecido por aquilo que fez – recebestes seu pagamento. E quando não lhe 
agradecerem, receberá suas bênçãos no futuro. Seja qual for o trabalho que o homem faça – deveria trabalhar com 
boa vontade e Amor. Ao discípulo não é permitido indolência.  

Na nova ordem, o fruto não será vendido. Será dado e recebido com Amor. Todo trabalho em que o Amor 
está presente – a motivação é gratificante.  

A ordem humana traz adversidade e a ordem Divina – Alegria. Porque há adversidade no mundo? Pois a 
vontade do homem predomina sobre a Divina. As contradições originam-se da ordem humana, enquanto as bênçãos 
– da Divina. As pessoas têm ainda que explorar as Leis Divinas. No presente estudam aquelas leis que não são 
Divinas. Quando o Amor chegar cantarás e tocarás música bem. Quando o Amor não está presente, não há 
inspiração. Quando o Amor não trabalha – as coisas estarão paradas.  

Passe por algum lugar sem Amor e observe como as pessoas irão agir contigo. Passe novamente pelo mesmo lugar 
com Amor e observe com eles irão reagir. O mundo da Beleza é o mundo do Amor. A Lei do Amor é a Lei da 
Liberdade. Somente quando o homem trabalha com Amor ele será livre. A liberdade é obtida quando o homem 
serve Deus com Amor. Muitas vezes serves outros seres que não fizeram nada com Amor. Porque eles não servem 
Deus com Amor - aquele que fez tudo por você - quem lhe deu tudo? 



 

 

 Nós todos deveríamos começar a servir de nossa própria vontade. Então do tormento e labuta iremos entrar 
no Trabalho. Tormento e labuta são karma, mas o Amor é dharma. 
 

Uma irmã perguntou: "A qual dessas duas leis estamos submetidos." 
 

Estás sob o dharma. Quando alguém chega a viver um novo entendimento será pago adiantado. Quando a 
macieira frutifica estará dizendo a ti: "Alimente-se e plante as minhas sementes." 
 

Na nova vida o Amor será a moeda de troca, não o dinheiro. Quando amas alguém, lhe pagastes adiantado, e 
ele fará algo por você. No presente a moeda de troca é o dinheiro e então quanto mais você tenha pago - melhor e 
mais rapidamente irá trabalhar e vice versa.  
 

Todo trabalho, por mais pequeno que seja feito em nome do Amor Divino, Sabedoria e Verdade, obterá um 
grande valor. No presente qualquer que seja o trabalho que possas fazer sempre esperarão receber algo. Não é mal 
para o ser humano receber algo por seu trabalho: essa é uma matéria corrente. E ainda, quando digo que o homem 
deveria trabalhar de graça, tenho em mente a seguinte ideia: todo trabalho deveria ser cumprido de acordo com a 
Lei do Amor. Independente de ser pago ou não. Todo trabalho que é feito por Amor não deve ser pago. Um homem 
contratou trabalhadores. Um trabalhador desejou ganhar R$ 50 por dia, o segundo - R$ 40 e o terceiro - R$ 30. O 
penúltimo desejou R$ 10 e o último disse: "Não quero dinheiro. Poderá me dar o que quiser." A noite, o mestre deu 
a cada um o que eles queriam, mas ele pagou ao último duas vezes o valor que o primeiro quis.  
Esta primavera estás trabalhando em várias fontes num quintal. As pessoas no mundo ficariam surpresas porque 
trabalhas sem receber e de forma tão diligente e com alegria. Mas o mundo não sabe que aquele que trabalha por 
Amor recebe o maior pagamento, a maior recompensa. E ainda recebe de uma maneira misteriosa: ele não sabe o 
que irá receber. Quando fazes um serviço para a abelha - estás servindo a Deus. A abelha ora para Deus, quando 
você estiver ajudando-a - está prestando um serviço a Deus. Uma planta está orando para Deus, pedindo para ser 
molhada. Regue-a e fizestes um benefício. Esse bom ato que praticastes - fizestes a Deus. As plantas irão agradecer. 
Elas sentem as coisas. 
 

Não há nada mais belo do que o trabalho feito para Deus.Tais atividades não são nem tormento e nem labor. 
A ordem social no presente é a do tormento. Tu serves somente quando amas. O resto é pela força. Deus não criou 
patrões e empregados, mas seres humanos que deveriam viver em fraternidade. Patrões e empregados - isso é uma 
inversão de valores. Todos serão irmãos quando estiverem livres e num relacionamento de pureza. Ou seja, o forte 
irá colocar o mundo em ordem. Mas como? O forte deve servir ao fraco. Em um lar todos servem à criança, porque 
ela é fraca. Na nova sociedade, ocorrerá o mesmo: o forte servirá ao fraco.  
 

Tornar-se servidores para quem? Para o Amor, a Sabedoria e a Verdade. A vida política que recorre 
predominantemente à violência será reposta pela cooperação e pelo serviço. Alguém está perguntando se isso é 
possível sem dinheiro. Nós transformamos o dinheiro em nosso patrão, por isso dizemos que é impossível sem 
dinheiro.  
 

No Mundo Divino não existe pagamento para serviço algum. Lá todos trabalham de graça. Chegará o dia 
quando o dinheiro ficará fora de circulação. Irás perguntar como irá viver o povo? Como no céu. Deverias ir ao céu e 
oferecer dinheiro a alguém, ele dirá: "O dinheiro não tem valor algum aqui." Ele fica feliz quando pode dar algo sem 
dinheiro. Então a vida espiritual é oposta a vida terrena. A nova cultura representa o descenso da vida espiritual para 
a terra. A vida de hoje é resultado dos erros feitos. No Alto, no Mundo Espiritual, existe a vida da ordem ideal.  
As reformas sociais que estamos iniciando - os outros Seres já têm incorporado e estamos copiando deles. E ainda, 
pensamos que a ordem social que estamos organizando veio de nós. Aquilo que já existe no Mundo Espiritual - 
deveria ser aplicado também na terra. Moises viu o modelo do tabernaculo como era feito no Mundo Divino e fez 
exatamente o mesmo que havia sido mostrado para ele. 
 

O dinheiro atualmente é o motivador causal no mundo porque há falta de Amor. Não será assim no futuro.  
Após um concerto Paganini encontrou uma garota que disse a ele: "Gostaria muito de ouvi-lo, mas não tenho 
dinheiro para entrada e não pude. Desculpa." Paganini foi à casa da garota e deu um concerto somente para ela. Aí 
ele tocou por Amor. Outro exemplo: numa cidade ele viu um pobre velho tocando violino na rua. O seu pequeno 
pote de dinheiro estava vazio. Paganini pegou seu violino e começou a tocar. Muitas pessoas reuniram-se em torno 



 

 

do pequeno pote e o encheram de dinheiro. Isso significa tocar por Amor. Alguém chega e lhe pergunta: "Queres 
trabalhar?" Responderás: "Trabalharemos de graça e não por dinheiro."  
 

Eu não necessito de dinheiro, mas quando eu desejo, eu tenho algum a minha disposição. Alguém 
perguntará: "Mostre-me onde está o dinheiro." Mas eu digo: "Não." Quando você chega a amar Deus terás as chaves 
dos cofres.  
Alguém dirá: "Sem dinheiro é impossível." Isso é como se fosse dizer que o doente não existirá sem um carro. 
Verdade. E ainda o milionário é capaz de viver sem carro. O doente não pode viver sem dinheiro, mas o milionário 
pode. A lei e o dinheiro atualmente estão na frente do Amor, mas irão tornar-se seus servidores. Ao educar uma 
criança até seu crescimento, a mãe gasta muitas noites de sono, dando muito carinho e sacrifício. Quem está 
pagando a ela? Ela estará fazendo isso por dinheiro? Aqui podes ver que ela tornou-se servente do Amor, fazendo 
sacrifícios em nome do Amor. Aqui temos um exemplo do servir sem dinheiro: as mulheres servem de graça.  
 

A Ordem Divina não é para todos. Há pessoas que necessitam de dinheiro a fim de que possam viver e outras 
que viverão sem dinheiro. Alguns viajam de carruagem, enquanto outros - de avião pagando um preço alto, mas 
chegam mais cedo. Do meu ponto de vista, o mundo irá endireitar-se quando o homem entender que deve trabalhar 
abnegadamente: sem dinheiro e por Amor. Tal ordem existirá no futuro. Esta será a coisa mais sagrada do mundo. 
Os eslavos precisam dar exemplo de como o dinheiro e o interesse pessoal devem ser recolocados.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

112. O PROBLEMA SOCIAL 

 

As pessoas necessitam estudar as leis dos seus corpos e tirar de lá a ordem inteira e leis para a sociedade. 
Em seguida, ordem sistemática existirá no mundo. As seguintes coisas necessitam ser tomadas em consideração. O 
primeiro: a fim de que as leis do mundo material possam ser examinadas, precisamos estudar as leis do sistema 
digestivo. Em segundo lugar, a fim de que as leis do mundo espiritual possam ser examinadas, precisamos estudar as 
leis do sistema respiratório. E em terceiro lugar, a fim de que as Leis do Mundo Divino possam ser examinadas, 
precisamos estudar as leis do cérebro. 

O estômago tem milhões de células que, quando se trabalha idealmente, são especializadas e em harmonia. 
Mesmo a menor substância nutritiva irá passar por todo o corpo para alimentá-lo. Se alguém pagar um centavo a 
cada um desses milhões de células, quanto dinheiro iria custar? Ou se alguém pagar um real, ou dez reais ou mesmo 
cem reais a eles? Será que algum homem tem tanto dinheiro? Será que nós somos capazes de pagar o trabalho 
destas células? Nós não somos. E assim, elas trabalham de graça. 

A mesma coisa será aplicada no mundo físico, bem como quando a Ordem Divina vier. Tudo funcionará 
como um só. Estes milhões de células fazem, para que o mundo inteiro possa funcionar em uma ordem harmoniosa. 

A partir do sistema digestivo, tudo o que é enviada para as vias respiratórias. A partir deste último, tudo o 
que é enviado para o cérebro e em todo o corpo. 

No futuro, todas as leis serão tiradas a partir desses três sistemas. 

Todo o trabalho que você faz precisa ser relacionado com os mundos físico, espiritual e                                                                                                   
Divino. Este trabalho não deverá ser puramente físico, mas, ao mesmo tempo, espiritual e Divino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

113. O MESTRE SOBRE A BULGÁRIA  

 

O Mestre viajou extensivamente pela Bulgária. Ele estudou os búlgaros por muitos anos. No período de onze 
anos, ele conduziu pesquisas e tomou medidas frenológicas. Ele investigou os búlgaros compreensivamente. Ele 
conhecia o passado e o presente deles, com seus costumes e caracteres. Ele conhecia tanto seus lados bons como os 
ruins também. Ele entendia as razões profundas porque certas características eram obtidas, sob quais condições e 
como elas surgiam. 

Uma vez o Mestre disse: 

Os búlgaros têm três boas características. Em primeiro lugar, os Búlgaros Trácios viveram aqui: aqueles que 
chamavam a si próprios de o povo Blagati or Blagari. Eles eram bons. Deles os búlgaros herdaram a inclinação para o 
místico e o espiritual. Mais tarde vieram os eslavos que ocuparam a península Balcânica. Deles os búlgaros herdaram 
o espírito de sacrifício: desprendimento. Por último chegaram os búlgaros de cã Asparuh. Deles herdaram a 
coragem.  

O Mestre entendeu a alma da sua nação – e o Divino que está instilado nela. Ele também entendeu os 
estrangeiros que mais tarde infiltraram-se nessa nação. Enquanto estudava o caráter dos búlgaros O Mestre 
procurou por métodos como que ele iria fazer para eleva-los. Ele tirou muitos exemplos da vida dos búlgaros – 
muitas imagens e características. Ele sabia muitos provérbios que os caracterizava e fazia citações em suas palestras 
e conversações. Uma vez, quando estávamos nas montanhas, a questão a respeito da nação búlgara foi levantada. 

O Mestre pronunciou-se: 

 Ninguém pode chegar a conhecer uma nação sem ama-la. O governo búlgaro deveria oferecer uma 
recompensa para aquele que escrevesse a melhor história sobre a origem da nação búlgara. 

Você foi mandado para a Bulgária. A terra aqui é cultivada: um solo árida que acomoda grama. É necessário 
cavar meio metro a fim de cultiva-lo e semea-lo. Se você deseja tornar-se resistente e resiliente você pode aprender 
isso com os búlgaros. É necessário viver com eles a fim de aprender ter força de vontade. 

Qual é a essência do búlgaro? Ele é o mais rijo. Os búlgaros são distinguidos pela sua grande resistência e 
tenacidade. Todo ser humano que vier ao mundo tem que passar através dos búlgaros a fim de obter o selo da 
resistência e perseverança. A melhor semente que cresce é a búlgara. Os Bogomilos vieram aqui para obter essa 
resistência para que eles pudessem pregar melhor o Divino Ensinamento. 

É bom para os búlgaros serem resistentes, mas razoavelmente, ou seja, não para ideias comuns – por elas 
pode sujeitar-se. Porem, para o Divino precisa estar preparado para mais sacrifícios e não ter medo – nem mesmo da 
morte. O homem que tem medo da morte não consegue nada. O búlgaro é muito natural e justo também. Em geral, 
o eslavo é consciencioso.  

O búlgaro tem muitas boas qualidades herdadas do passado. Por exemplo, quando volta do vinhedo ele 
carrega uma cesta com uvas. Dela ele dá para as crianças e toda pessoa a que encontra. Esse cesto é especialmente 
para os passantes. Ele não toca no grande cesto que é para a casa. Quando colhe do vinhedo ou do pomar, não as 
esmaga todas: ele deixa alguns cachos para os passantes – para que possam pegar por eles próprios. Aquilo que é 
deixado é chamado de respigo. 

O búlgaro tem uma qualidade distintiva: não gosta de receber ordens. Deixe-o em paz, ele fará muito mais 
para você. O búlgaro é hospitaleiro. Quando eu visito um lar búlgaro, me perguntam o que é que eu gostaria que 
cozinhassem para mim. Eu digo: “Feijão e algumas cebolas.” Eles dizem: “Você não quer galinha?” Não. Eles 



 

 

perguntam repetidamente: “Porque você não come disso ou aquilo?” Quando eles gostam de você, eles trazem para 
a mesa o melhor  – a melhor melancia e as melhores frutas. 

Quando falas com as pessoas, os búlgaros desejam saber se você trabalha por dinheiro ou não. Perguntam-
me: “Você vai cobrar por medir a cabeça?“ Eu digo: “Não, em dinheiro.” O búlgaro acredita muito na medida da 
cabeça. Dizem: “Ele está medindo esse homem. Ele mediu a cabeça, a mão.” Os búlgaros são muito curiosos. 

Eu falei para um búlgaro: “Se sua fortuna depender de seu cavalo – não bata nele.” Ele acredita e começa a 
tratar bem seu cavalo e seu boi também: e torna-se gentil. 

No búlgaro, há esse sentimento: sempre exagera as coisas. Ele nunca fala das coisas como são. Ele necessita 
exagerar. Esse sentimento é desenvolvido nele. Se algumas pessoas se reunirem e ela dirá: “Estava lotado. Não dava 
para contar as pessoas.” 

O lado bom dos búlgaros é sua gratidão. Quando saem para ir até Tsigov Tchark na área de Batashko, o filho 
nos coloca na serraria. Mas seu pai, um búlgaro cabeçudo – não nos cumprimenta. Estávamos pagando a ele, mas 
não nos cumprimentou. Eu falei: “Tudo bem.” Um dia, enquanto estávamos trabalhando com a serra, uma lasca de 
madeira voou e entrou nos meus olhos e eles ficaram inchados. O filho veio e disse para nós: “O olho do meu pai 
inchou. Devemos leva-lo até Sófia.” Eu respondi: “Não há necessidade. Irei ajuda-lo.” O pai veio até mim e eu disse a 
ele: “Se for para Sófia, eles irão arrancar seu olho. Eu irei ajuda-lo. Você verá como sou capaz de cura-lo 
rapidamente.” Eu inverti a pálpebra dele e peguei meu lenço. Depois eu tirei a lasca de madeira e a cobri com 
pomada. Fui cuidadoso. Falei para ele: “Até amanhã seu olho estará bom.” No dia seguinte esse homem estava 
suave como algodão. Ele pós a nossa disposição cavalos, alimentos, tudo. E nos disse: “Nós éramos muito maus.” 
Esse homem desenvolveu entendimento. Tornou-se compreensivo. Eu inverti a pálpebra dele, removi a lasca – e 
imediatamente ele percebeu o lado bom. Construímos uma fonte lá. 

O búlgaro é conhecido por sua grande força destrutiva: ele gosta de destruir. Quando vão para a floresta 
com seu machado, eles cortam uma árvore aqui, um galho lá. Se os búlgaros pudessem transformar essa força 
destrutiva em uma criativa, poderiam tornar-se uma grande nação. Os búlgaros precisam chegar a entender as 
forças dinâmicas que passam através deles como búlgaros. Os búlgaros são um povo de vontade forte. Neles a testa, 
o nariz e o queixo são igualmente desenvolvidos. Por essa razão que eles não podem ser um povo só de 
sentimentos. Os búlgaros desejam expressar seu amor através da ação. Eles são bons e inteligentes. Se os 
governantes houvessem ouvido o povo, teriam cometido muitos poucos erros. 

O búlgaro pode adaptar-se em qualquer lugar. Enquanto estão na Bulgária são tenazes, mas quando estão 
no exterior eles tornam-se adaptáveis. É uma feição característica do eslavo. 

Os búlgaros têm uma das mais favoráveis condições do presente. O Mundo Invisível está os ajudando. Por 
sua natureza, eles são pessimistas. No interior deles, a esperança é pouco desenvolvida. 

No que diz respeito a religião, podem se encontrar muitas crenças falsas. Os búlgaros têm muitas coisas em 
suas vidas que não são Divinas, mas humanas. Eles acreditam em amuletos e não trabalham nos dias de terça-feira e 
sexta-feira. Quando um gato cruza seu caminho, eles pensam que não terão sucesso. 

O povo búlgaro é musical. Poderás encontrar muitas pessoas na Bulgária com bom ouvido para a música. 

Qual é o significado da palavra ‘búlgaro’? Sua origem é antiga. A raiz está escondida num passado remoto. 
Por ‘búlgaro’ nós entendemos – o homem que busca seu professor, que o encontra e aprende. Esse é o significado 
da palavra ‘búlgaro’ do ponto de vista da Filosofia Divina. Ou seja:  o búlgaro é todo homem que busca e encontra 
seu Mestre e que possa aplicar esse Ensinamento e mostrar a sua nação e seu próximo como viver. 



 

 

Você pergunta: “Eu sou búlgaro?” Eu digo: Se compreender-me – você é búlgaro. Se não me entender, não é 
búlgaro. 

Dois tipos de búlgaros existem: aqueles de matéria e aqueles de espírito. Os materialistas são muitos, 
enquanto os de espírito – poucos. Os búlgaros materialistas não têm o direito de ter um país, mas graças aos 
búlgaros de Espírito, os búlgaros têm o direito de cidadania. O búlgaro verdadeiro é aquele que têm bondade, 
correção, beleza e sentimento: bondade de coração, retidão da mente, beleza da alma e senciência. Os búlgaros 
devem aprender a confiar somente em Deus. 

Qual é a razão da escravidão dos búlgaros pelos turcos. A razão está no relacionamento dos búlgaros com 
Deus: ou seja, o afastamento do seu relacionamento com Deus. Assim como os judeus – quando eles  agravaram o 
relacionamento - a adversidade veio em seguida. Todas as adversidades das nações vêm dos pensamentos, desejos e 
ações impuros. Os búlgaros estiveram sob o domínio turco por 500 anos como punição por sua perseguição dos 
Bogomilos. Um irmão solicitou: “Conta-nos algo sobre a missão dos búlgaros no futuro.” 

Quando o tempo chegar, eles verão. A Bulgária jamais será um país grande, assim é determinado. Os 
búlgaros necessitam ser notados por algo mais, e não pelo seu sucesso na guerra. Os governantes da Bulgária 
cometeram muitos crimes – em outros países e na Bulgária também. Essas pessoas não tiveram sabedoria. A 
Bulgária deveria viver sem violência, sem homicídio e sem tortura. Alguns falam: “É impossível existir sem eles.” Isso 
significa que matar – eles podem, mas não matar – eles não podem! Os búlgaros devem entender que é possível 
viver sem violência. Do modo que a nação búlgara existe no presente – haverá um futuro? Como homicídios podem 
trazer realização para a Bulgária? Todos devem saber que uma Lei Eterna existe que julga todos os povos 
igualmente. 

Os nossos diplomatas não são razoáveis. Eu chamo um diplomata de perfeito quando tem corajem, doçura, 
comportamento correto e desprendimento. Na Bulgária, quatro diplomatas precisam unir-se – Stambolov, Stoilov, 
Stoyanovich e Karavélov – a fim de formar um diplomata. 

Um irmão perguntou: “Há muita gente desse tipo vivendo na Bulgária de hoje?” 

Há, mas não podem ser encontrados. Deixai-os ser procurados assim como o fazendeiro procura os grãos no 
celeiro a fim de semear o campo. Se eles são procurados, serão encontrados.  

Do que o búlgaro pode se orgulhar? Há nobreza no interior dele. Qual foi a contribuição dele para o mundo. 
O búlgaro fez algo de bom através dos Bogomilos. Aquilo que os búlgaros trouxeram é o Princípio da Liberdade. 

Um irmão perguntou: “Mestre, porque a Bulgária foi anteriormente escolhida como o centro do Movimento 
Bogomilo, e agora novamente o Movimento da Grande Irmandade Branca vem da Bulgária?” 

 Porque a Bulgária têm muitas montanhas. Do maciço de Rila desce uma poderosa Corrente Divina. Aqueles 
que estão próximos do maciço naturalmente terão boas condições de desenvolvimento, porque estão sob uma 
influencia benéfica. 

Os búlgaros existiram na época preistórica. Uma criança pode mudar seu nome três, quatro vezes, não 
pode? Mas o nome não muda o homem. 

As Forças Conscientes da Natureza – a Irmandade Branca – estão preparando os búlgaros por cinco mil e 
quatrocentos anos. Agora eles estão ajudando a Bulgária. 

    Porque a Bulgária está no seu século dourado, ninguém lhe causará mal algum. Não há ninguém que possa 
tirar-lhe o bem – o beneficio – condições em que ela encontra em si própria. Isso mantém os búlgaros protegidos 
nos tempos presentes. Se esses acontecimentos tiveram lugar em diferentes épocas- seria difícil para  os búlgaros 



 

 

lidar com eles. Sejam agradecidos que a Misericórdia de Deus não os abandonou. As condições da Bulgária são 
favoráveis no presente. Noventa por cento das condições contribuirão com a Bulgária para sair da guerra sem 
prejuízo. Só dez por cento são desfavoráveis. O Mundo Invisível está ajudando os búlgaros a lidar com a situação 
presente. Do Alto chega ajuda para os búlgaros.  

Até agora os búlgaros serviram as forças da obscuridade, mas desse momento em diante estarão a serviço as 
Forças da Luz. A Bulgária de hoje é como uma terra santa. As pessoas trouxeram marmelos de um kg. E peras de 700 
gramas cada. 

O único lugar onde o céu tem mudado é a Bulgária. Nos últimos vinte ou trinta anos, ele tornou-se como 
aquele da Itália. 

A alma dos búlgaros é como um campo bem fertilizado sobre o qual todas as sementes crescem 
independentemente daquilo que foi semeado lá. Depende do jardineiro que tipo de semente plantará. 

Se os búlgaros desejam ampliar seus horizontes, eles terão que aplicar o Ensinamento Divino. Os búlgaros 
me interessam enquanto eles cumprem a Vontade de Deus. Se eles não receberem ajuda, os búlgaros não 
conseguiriam salvar-se. Eles têm tal dificuldade que somente o Divino poderia redimi-los. Tudo aquilo que é sensível 
nos búlgaros tem que ser extravazado.  

Os búlgaros necessitam visitar as fontes. As fontes não chegarão a eles por si próprias. Vocês mesmo devem 
procurar a fonte de onde as águas jorram. 

Um irmão perguntou: “Isso significa que os búlgaros necessitam procurar pelo novo que está sendo dado 
através da irmandade Branca que está agora na Bulgária?” 

Eu especialmente volto minha atenção para os búlgaros para avisa-los que uma grande repreensão está 
aguardando por eles. O chicote está sendo preparado - não o humano, mas o Divino. Ele será usado nas costas dos 
búlgaros o tanto quanto for necessário, até que a mente cresça e eles se submetam a Vontade de Deus e digam: 
“Iremos colocar nossas mentes e corações em harmonia com a Vontade Divina”. 

Se a Bulgária aceitar o novo Ensinamento, ela receberá tudo que necessita. Se não, nada será dado a ela. 
Cristo pregou aos Judeus dois mil anos atrás, mas eles não aceitaram aquela lição. Como se pode ver, dois mil anos 
passaram-se e eles continuam a vaguear pelo mundo sem uma pátria. Pensarão os búlgaros que se eles não 
aceitarem a nova lição um futuro irá esperar por eles? Se os búlgaros não aceitarem a Lição, uma coisa terrível está 
guardada para eles. Eu não digo isso, mas vocês devem entender. Vocês verão o que chegará. E ainda, se aceitares 
vocês tornar-se-ão uma das ‘primeiras nações’. 

Na Rússia, Tolstoy falou ao povo para voltarem-se para Deus, mas eles não obedeceram. Ele era um 
mensageiro de Deus, mas a sua voz permaneceu como uma voz no deserto. Depois disso, a Rússia sofreu 
terrivelmente. Você acha que se não me ouvir, a Bulgária não sofrerá? Eu desejaria que os búlgaros fossem os 
primeiros a dar o exemplo. É importante que a nação búlgara se torne iluminada espiritualmente e assuma com 
dignidade seu lugar no meio de outras nações. Se todos aceitarem a nova Lição, os caminhos serão retos. Suas 
famílias então melhorarão e será agradável passear pela Bulgária de um ponto ao outro. Estará como se fosse no 
paraíso. Você andará e se alegrará por servir a Deus. Por onde passar, as árvores e flores irão sorrir para você, as 
frutas irão oferecer-se para você. As jovens e os rapazes irão encontrar-lhes alegres e animados. Todos estarão bem 
vestidos e adornados. 

Agora eu mesmo procuro por aquelas pessoas na Bulgária que têm a cultura verdadeira dentro delas a quem 
eu implantarei algo de novo. Entre os búlgaros, eu encontrei pessoas suficientemente inteligentes. A Bulgária está 



 

 

cheia de moças e rapazes que irão unir-se para um grande trabalho. As condições mais favoráveis estão reservadas 
para os búlgaros. Voltem-se para Deus. Para seu grande reino!  

Como búlgaros se aguarda de vocês para serem heróis. O povo inglês destaca-se por sua honestidade; os 
alemães – por sua diligência, os eslavos – pelo auto-sacrifício. Para vocês búlgaros também eu desejo que tenham 
como emblema o autossacrifício. Somente então irão entender o sentido da Vida. 

Eu trago condições favoráveis aos búlgaros. Se eu não tivesse intercedido por eles com o Mundo dos Seres 
Conscientes, eles estariam completamente perdidos. O Mundo Invisível deseja salva-los agora. A época presente 
tem grande importância para a Bulgária. Se a Bulgária não aceitar agora as Ideias que eu ensino – se ela esquece as 
condições favoráveis que estão sendo dadas a ela – então eles irão desconsidera-la e ela não terá as mesmas 
condições de desenvolvimento por pelo menos dois mil anos no mínimo, ou sob as piores condições – após quinze 
mil anos no mínimo. 

 Em breve 4,444 búlgaros irão entrar no Sagrado Fogo do Amor. Você sabe como a Bulgária será quando eles 
entrarem? Após isso, a porta será aberta e os outros irão entrar, após então – ainda mais. Os búlgaros que entrarem 
através dessa porta irão ganhar algo especial. Quem os ver irá dizer: “É isso que os búlgaros são.”  

Eu digo aos búlgaros: “Se ouvirem a Deus, os seus campos produzirão dez vezes mais do que eles produzem 
agora. As suas vinhas darão tanto fruto que não será possível colher tudo.” 

 Desejo que o novo homem chegará a nascer entre os búlgaros. É possível, pois os búlgaros tem bom 
coração.  

Na Bulgária há muitas pessoas com clarividência. 

Originalmente os judeus tinham uma república, mas depois desejaram construir um reinado, eles queriam 
um rei. Porem os búlgaros irão agir de maneira oposta – até agora eles sempre tiveram um reinado e reis, agora eles 
terão uma republica.    

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

114. REJUVENESCIMENTO  

 

Durante uma conversação o Mestre falou: 

“Até como adulto e também como ancião, o homem necessita manter a puerilidade em si próprio. Isso 
representa a pureza necessária à sua saúde. Seja qual for o conhecimento que venha adquirir, tente não perder a 
natureza própria da criança em seu caráter. Em comparação com o “Grande Conhecimento” a nossa sabedoria ainda 
esta usando fraldas.” 

“O aspecto de um adulto é semelhante à roupa de um mergulhador. O homem deveria abandonar essa 
aparência. Nós nos tornamos adultos, porque estamos usando a mascara de nossos pais, avós e bisavós.” 

“A primeira condição para o rejuvenescimento é buscar nossa conexão com Deus. Como já foi dito, aqueles 
que esperam em Deus – suas forças serão renovadas. Este é o sentido do rejuvenescimento eterno. Se o homem 
desejar rejuvenescer ele necessitará ter em seu Amor tal desígnio, que o tempo não conseguirá envelhecer. O 
homem que contempla a Deus rejuvenesce.” 

“Muitos começam a envelhecer pela ausência do Amor: porque eles não pensam e nem agem corretamente. 
Nada mais lhes é deixado, alem da espera da morte. Mas isso não é Vida, isso é morte prematura.” 

“Eu vim para rejuvenescê-lo. O Amor faz a vida valer a pena ser vivida e rejuvenesce o homem. O erro traz a 
velhice prematura.” 

“Será que eu posso rejuvenescer uma gaita de foles vazia e enrugada? Quando eu sopro nela ela infla. A 
gaita de foles é rejuvenescida pelo ar. O que o ar representa para ela – o mesmo ocorre com o pensamento do 
homem. O homem rejuvenesce através de seus pensamentos. A sublimidade do pensamento do homem cria a sua 
volta uma atmosfera favorável que torna possível para ele a percepção do sublime e a beleza da natureza viva.” 

“O homem vive em um caminho desnaturado. Ele anseia por riqueza, poder, força e  gloria e assim ele vive. 
Abandone esses desejos – descarregue-os de suas costas – e você irá rejuvenescer!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

115. SERVIR 

 

Durante a caminhada matinal, o Mestre disse: 

A alegria é cheia de riquezas. E, no entanto, deve transformar-se em compaixão. Com alegria, você toma 
algo, enquanto a compaixão, você dá algo de si mesmo. 

Aquele que não conhece o sacrifício não entende o amor. 

A seguinte Lei é verdade com relação ao sacrifício: aquele que se sacrifica permanece eternamente vivo. 

O amor implica duas coisas: sacrifício e consciência. 

Aquele que tem o Amor Divino é o mais poderoso e o mais consciente. 

Uma Lei diz: ou você deve negar a si mesmo, ou você vai ser forçado a renunciar a si mesmo. Ou você vai 
sacrificar a si mesmo, ou você vai ser forçado a fazer sacrifícios. 

Servir significa maior do que a aprendizagem, pois quem serve tem conhecimento enquanto quem aprende 
está alcançando o conhecimento só agora. 

Quando você receber uma bênção, deposite-a no Banco Divino. Se levá-las com você, será roubada. O 
mundo astral está cheio de ladrões que roubam. 

Não pense que quando um homem é bom, isso foi conseguido em apenas uma vida. Não é assim. Durante 
milhões de anos, ele tem trabalhado em cima, a fim de que possa tornar-se bom e que possa cultivar dentro de si a 
caridade, serviço, humildade e outras virtudes. Não acho que se alguém vê um homem compassivo e tem o desejo 
de se tornar como ele, que isso pode acontecer de uma vez. Muito pouco pode se conseguir em uma vida só. 

Muitos de vocês dizem: "Eu não sei o que fazer As coisas não vão bem para mim.". Se eu estivesse no seu 
lugar, eu iria encontrar dois jarros de barro belos. Eu, então, iria para onde as pessoas fazem passeios e iria tratá-los 
com água. Assim que você fizer amizade com essas pessoas, as coisas começarão a trabalhar bem para ti. 

Precisamos começar com as pequenas coisas do mundo. O que rega a flor é capaz de voltar para Deus. Ele 
tem um bom coração, ele é um homem gentil, ele está no caminho certo. 

Do meu ponto de vista, o amor pelos outros deve ser expressa na mesma forma que as fontes que fluem na 
natureza. Quando fores para uma área montanhosa, observe o fluxo dos mananciais. O amor ao próximo deve - 
como a fonte - correr na forma de uma corrente interrupta de comprimento, e toda vez quando ela corre para um 
lugar seco - deve amolecer. 

Amar os outros significa trabalhar para eles. Amor implica trabalhar para os outros. 

 

 

 

 



 

 

116. OS PEQUENOS IRMÃOS 

 

O Mestre estudou as plantas e os animais com grande amor. Para ele, eles eram o livro vivo da natureza. Às 
vezes, ele nos falava de suas ideias estranhas e incomuns sobre eles: 

As pessoas não podem imaginar um mundo mais sensível do que isso. Isso ocorre porque os Seres Sensiveis 
e Conscientes que participaram em sua Criação. 

Qual é a diferença entre a noz como fruto da nogueira e a noz como árvore? A árvore tem se manifestado, 
enquanto a noz ainda não revelou seus dotes. 

Esta é a condição dos animais. Eles ainda não se manifestam em comparação com o homem. 

Um irmão perguntou: "O que pode ser dito sobre os fatores de evolução?" 

Alguns aceitam, principalmente, os fatores externos: a seleção natural, a luta pela existência, et cetera. 

Outro irmão disse: "De acordo com os espíritas, os fatores evolutivos internos existem também." O Mestre 
disse: 

A contradição origina-se no seguinte: alguns olham apenas para a manifestação externa da Natureza, 
enquanto outros - somente no interno. Quando olhamos para ambas as manifestações externas e internas, nós 
chegaremos para o entendimento correto. A seleção em si, que existe na natureza é guiada pelos Poderes 
Sencientes. Os Poderes Sencientes orientam-se em direção da evolução. A abordagem biomecânica quer explicar os 
fenômenos de forma mecânica, dizendo que apenas as condições externas - os fatores externos - atuaram no 
processo evolutivo. No entanto, a Ciência Divina afirma que este processo é guiado pelos Poderes Sencientes da 
Natureza para que fatores internos existam também. 

A consciência existe em todos os reinos da Natureza. No reino dos minerais, temos o menor grau do 
subconsciente. Quando você quebrar uma pedra em pedaços, no seu subconsciente, ela experimenta certo prazer, 
porque a pedra é seu caminho para a libertação. 

Nós pensamos que os animais não estão conscientes. Por que as aves do paraíso são tão belas? As aves 
aprenderam a arte de colorir suas roupas de uma forma natural. Eles têm conhecimento. A borboleta tem 
habilidades também. Sempre que o vento sopra - ou chove - ela vai para baixo de uma folha e proteger suas asas 
contra a chuva ou vento. 

Existe uma interligação - uma interação - entre o ser humano e as plantas. Quando eu entro em um quintal, 
pela forma das árvores de maçã, eu posso discernir sobre os habitantes desta casa. Se as pessoas têm algumas 
deficiências, as árvores terão também. 

Se és sensível, poderás verificar a tristeza das plantas de várias maneiras. Alguém está com boa disposição, e 
ainda passar por uma planta triste sua disposição também muda. A causa não vem de você, mas da planta ou flor 
que passou. Olhe atentamente para ela, irá notar que sofre de alguma coisa: ela pode estar seca, sedenta, ou pode 
haver outro obstáculo em seu caminho. Molhe-a e sua disposição voltará. 

Eu disse que a tristeza das flores está em sua fragrância. Mas isso é em uma linguagem terrena. Na 
realidade, a sua fragrância é a mais bela linguagem das flores. É desta forma que eles falam. 

Sento-me em torno de uma colmeia e percebo que as abelhas que voam para dentro são mais do que 
aquelas que voltam para fora. Isto indica que haverá uma alteração do tempo, mas neste momento, está bom.  Eu 



 

 

conto quantas abelhas voam para dentro e quantas para fora dentro de um período de 10 minutos e faço minhas 
conclusões. As abelhas são boas meteorologistas. 

O gato é um excelente barômetro. Quando o fogo está aceso e se o gato vira as costas para ele - isso significa 
que o tempo vai piorar. O tempo frio está chegando, embora no momento esteja belo. Mesmo por sua distância do 
fogão, pode-se perceber o grau de arrefecimento que está chegando. 

As aranhas também tem conhecimento do tempo Quando o tempo vai ser bom, a aranha se posiciona no 
centro da teia. E quando se muda para pior, ela se esconde em algum lugar longe. 

Eu experimentei com plantas e com animais também. 

Existem algumas aranhas muito teimosas. Eu olho para uma aranha que pegou uma mosca. E digo-lhe: 
"Deixe a mosca ir." Ela responde: "Eu tenho esperado por tanto tempo, eu a peguei e não quero deixá-la ir". E assim 
eu leio seus pensamentos. E digo-lhe: "Deixai-a ir, senão voarás para fora do quarto." Algumas aranhas quando 
percebem o meu pensamento concordam, mas outra é teimosa e diz: "Você não é Deus. Quem é você?" Eu 
respondo: "Eu sou uma aranha como tu, mas muito maior." 

Na cidade de Veliko Túrnovo, eu fiz uma experiência com vespas. Eu coloquei um bolo pequeno no vespeiro 
e afastei-me cerca de dez passos. Elas me encontraram e começaram a circular ao meu redor. Eu fui até lá e 
desbloqueei a entrada. Depois de um tempo, eu bloqueei o buraco novamente e me afastei. Mais uma vez eles me 
encontraram. Mais uma vez eu desbloqueei o buraco. 

Uma vez eu encontrei uma serpente na estrada e disse-lhe: "Afaste-se daqui, se outras pessoas a verem irão 
matá-la." A serpente se afastou. 

Uma vez eu estava andando por um lugar montanhoso onde havia Karakatchani. Todo o seu rebanho correu 
para mim. O pastor tinha medo de que o rebanho me seguisse. Eu tinha que tranquilizá-lo. Eu disse a ele: "Suas 
ovelhas são muito inteligentes. Elas são de boa raça". Uma ovelha me disse: "Quanto tempo mais iremos sofrer? 
Quanto tempo mais eles irão tirar nossos cordeiros, nossas peles? Quanto tempo devemos suportar tudo isso?" Eu 
disse-lhes alguma coisa. Após isso, a ovelha se acalmou e continuou a pastar mansamente. 

Um irmão perguntou: "O que dissestes a eles?" 

  O Mestre permaneceu em silêncio por um tempo. Depois disso, ele continuou: 

Os animais percebem o pensamento humano. Você pode fazer experimentos. Num dia de inverno, nas 
proximidades da cidade de Varna, vi um grande rebanho, centenas de patos voando. Enviei-lhes meu pensamento: 
“Voem longe para o mar.” E eles voaram. Depois de meia hora, disse-lhes: "Há algo de bom para comer na praia. 
Venham." E vieram para a praia. 

Todos os minerais, plantas e animais são as escolas pelas quais o espírito humano passou e aprendeu. Estas 
escolas nós chamamos de vermes, pássaros, mamíferos e assim por diante. 

Todo homem é um livro sagrado no qual Deus tem escrito muitas coisas. Você conhece a história deste livro? 
Você se lembra do momento em que você passou pelo reino mineral? Nos minerais, estão escritos os nomes dos 
seres evoluídos, os serafins e querubins. Você se lembra do momento em que você passou através do reino animal? 
A vida de um outro grupo da Hierarquia dos Anjos está escrito lá. 

 

 



 

 

117. A SEXTA RAÇA 

 

O Mestre levantou os cantos da cortina e, por um instante, revelou o futuro, que descende do Alto. Para o 
homem comum, isso seria como um conto de fadas do “Mil e Uma Noites”. No entanto, essa era a vida real, para o 
qual a humanidade está caminhando. O Mestre disse:  

Cada nova época é um ato criativo de Deus. Os tempos modernos não podem ser comparados com o futuro 
que está vindo. Agora um núcleo de pessoas de todas as nações está se formando no mundo - Inglês, francês, 
alemão, russo, americano, japonês, chinês, búlgaro, turco, sérvio - tanto os pretos como os brancos - estão 
formando uma nova raça: a nação com uma nova compreensão, diferente da presente. O que une esses espíritos? A 
Grande Lei Divina os atraí para que venham a conhecer uns aos outros e trabalhar juntos. Eu pergunto: Será que os 
búlgaros podem ser um contingente de tais pessoas? Sim, eles podem. Se os búlgaros não enviarem seus 
representantes lá, eles serão seus servidores. Aquelas nações que enviam seus representantes para este núcleo - 
seus nomes serão inscritos mediante este grande reino, e aqueles que não o fazem - seus nomes serão apagados. As 
Escrituras afirmaram há milhares de anos: "Esses povos que não servem a Deus não tem um futuro." 

Um momento glorioso está chegando e para o qual deves preparar-se. Esteja feliz por seu futuro, por aquilo 
que está lhe esperando. 

Em toda parte - em todas as nações - há pessoas presentes da sexta raça. Poderás encontrar representantes 
da sexta raça como uma criança inteligente, um jovem nobre ou um homem velho. 

Uma irmã perguntou: "Será que vamos vê-los?" O Mestre respondeu: 

Você já os viu. Diz-se nas Escrituras: "Todas as nações se reunirão e o nome de Deus será glorificado." A 
partir das doze tribos de Israel, compreende-se que a humanidade será unida. As doze tribos são os 12 símbolos do 
zodíaco, as 12 qualidades da humanidade. 

As pessoas têm ideias pequenas. Os búlgaros desejam uma grande Bulgária, os sérvios - uma grande Sérvia. 
Todos querem ser grandes. No Reino de Deus, todas as nações devem estar unidas. Por "o Reino de Deus", deve-se 
entender o povo da sexta raça. Eles vão viver como irmãos. Todas as nações serão representadas em uma unidade. 

Aqueles que não compreendem as profecias estão preocupados com o futuro. Leia o capítulo 60 de Isaías. 
Este capítulo é sobre a vinda da sexta raça. Na Epístola de Judas, versículo 14, está escrito: "Eis que o Senhor vem 
com milhares de seus santos para executar o julgamento de todos e condenar os ímpios por todas as suas 
injustiças". Trata-se de uma época cujo início está sendo agora. Até o momento, o bem estava sendo cultivado na 
estufa, mas quando o Reino de Deus chegar, todas as flores vão deixar a estufa, as condições de crescimento natural 
existirão para eles. 

Do mundo invisível, Seres Avançados - as pessoas do Novo Amor ou os chamados precursores da 
humanidade - estão chegando. Estes são os Trabalhadores que estão vindo de Cima. Quando Eles encontrarem as 
almas que estão prontas para trabalhar, irão encarnar neles e então trabalhar através deles. 

Novas ideias estão vindo a este mundo. Elas colidirão com as antigas. Por quê? Porque o velho se recusa a 
desistir de seu reino. O novo vai reformar o mundo radicalmente. Os sistemas antigos serão substituídos por novos. 
Aqueles que aceitarem estas novas ideias serão transformados. Sua face tornar-se-á iluminada e assumirá uma nova 
expressão. Estamos em uma época de transição. Vamos todos passar para uma nova época e viveremos de um modo 
novo. As velhas formas tornaram-se obsoletas. A velha vida não tem mais material para o trabalho. Chegou a hora 
de todas as pessoas acordarem suas consciências dando um passo para cima e cedendo o lugar ao Poder Divino. 



 

 

118. O HOMEM DA SEXTA RAÇA 

 

Cada raça é notável por certas qualidades: a raça negra – por sua imaginação e sentimentos poderosos, a 
vermelha – por sua atividade e na aplicação da geometria e matemática, a raça amarela é notável por sua mente 
objetiva, a raça branca – por sua racionalidade: desde que chegou a terra tem medido coisas em escalas e as 
estudado.  

A sexta raça que está perto, tem dentro de si todas as boas qualidades das outras raças que a precederam. 
Nesse aspecto, ela representa a síntese essencial das virtudes humanas. 

Enquanto estiver vivendo na terra o homem passa atravessando as fases das raças anteriores. Com devido 
cuidado, mesmo assim, ele irá passar através das fases das raças precedentes e – se tiver a mente independente – 
irá aprender delas.  

A sexta raça é a raça da Justiça e do Reino de Deus.  

A sexta raça está chegando, e então o Reino de Deus – em escala menor – será estabelecido na terra. 

Um irmão perguntou: “Não será uma justiça subalterna quando comparada com o Reino de Deus? Porque, 
de acordo com a Lei da Justiça, aquele que trabalha menos irá ganhar menos, ao passo que de acordo com a Lei 
Maior todos devem receber de acordo com suas necessidades.” 

  O Mestre respondeu: 

O Reino de Deus e Justiça são um e o mesmo. Estou falando aqui da Justiça Divina. 

A cultura da mente criou as formas externas. A sexta raça revelará o conteúdo dessas formas.  

Cada raça tem dado algo de si própria. A raça que vem a seguir – a raça do Amor – irá dar o máximo. Isso 
será representando nobres e luminosas almas. É o que trará para a terra a nova cultura. As ideias da sexta raça são 
como o ar: elas irão permear tudo, mesmo agora.  

Os eslavos irão dar um impulso na sexta raça. Após os eventos que estão chegando agora, a sexta raça irá 
tornar-se ativa na vida. Ela começará a tomar a liderança. Muito mais representantes da sexta raça irão ter liderança 
na terra muito mais do que no presente. Eles irão dar um novo direcionamento na cultura. O povo eslavo servirá de 
base para o enxerto da sexta raça. 

Um irmão perguntou: “Há a possibilidade dos representantes da sexta raça aparecerem na Bulgária?” O 
Mestre disse: 

Sim, as condições existem. Por vários milhares de anos, a Bulgária tem sido preparada por esse propósito.  

A sexta raça irá por ordem no mundo. Ela irá tomar a liderança em suas mãos. O Divino no interior do 
homem põe a base para dormir – a natureza animal – em seus instintos. Por milhares de anos, tem sido embalado 
para dormir em um modo similar com o usado para adormecer as serpentes.  Os intelectuais virão por ordem e 
estrutura no mundo, esse é o povo da sexta raça. 

Os povos despertos de todas as nações irão formar a sexta raça. 

Vagarosamente, mas com segurança estamos avançando em direção à sexta raça. Isso está guardado para ti, 
que se encontrará com as almas luminosas que o amam. Não desista e não duvide!  



 

 

Na sexta raça, cada um estará certo de que os outros têm os mesmos direitos e privilégios como ele tem. Foi 
dito: “Se não nasceres de novo...” Essas palavras estão implícitas na sexta raça. O renascer acerca do qual os Cristãos 
falam refere-se à entrada da sexta raça: o arrependimento e conversão, etc. – são a preparação. O “nascer de novo” 
já está na sexta raça. Dentro disso não existirá mais morte. Quando chegar o momento de partir, iremos 
desmaterializar-nos e tornaremos invisíveis. Não irão mais existir cemitérios. Eles existirão só para os remanescentes 
e não para aqueles da sexta raça. No presente, existindo simultaneamente com a raça branca, estão os negros, os 
vermelhos, e os amarelos – o mesmo ocorrerá com a sexta raça. Estamos só pavimentando o caminho do Amor que 
é a Sexta Raça. O povo do Amor será diferente. As palavras das escrituras “A primeira ressurreição” é significativa 
para eles. A manifestação do Amor na humanidade – essa é a primeira ressurreição.  

A sexta raça traz beleza positiva. O povo dessa raça terá aspectos regulares: serão muito belos. Eles serão 
inspirados pelo alto ideal dentro deles que faria com que sejam belos. Eles serão muito mais bonitos do que têm sido 
até agora os seres humanos.  

O ângulo facial de um europeu é de 80 graus: em um cão – 35 graus, no ser humano da sexta raça - será de 
90 graus. 

Raramente eu tenho visto pessoas atraentes.  

As sobrancelhas do povo da sexta raça serão mais retas: elas serão muito pouco curvadas, indicando que 
eles são parte dum grande círculo. A cor desse povo será radiante como a figura iluminada do sol. A Luz irá emanar 
de suas faces como se fossem iluminadas. À noite não serão necessárias lâmpadas. Onde quer que vá o homem 
radiará luz. Seus olhos verão a distância, eles enxergarão no escuro. Quando observares o homem a distância não 
saberá quem ele é. Mas como ele é da sexta raça, verá os detalhes bem de longe.  

Devemos adquirir as qualidades daquela luz. Desprendimento e aquela peculiaridade da água, flexibilidade. 
Aquilo que a luz conseguiu em iluminar o espaço deverias fazer também.  Aquilo que a água fez purificando as 
coisas, você também deveria fazer.  

O homem da sexta raça já está criado, ele existe. Ele tem existido por milhares de anos, mas tem sido 
guardado sob custodia e está oculto: não é mostrado a todos. A Natureza existe como um livro fechado.  O único 
que souber como abri-lo poderá ler. Muitos olham para esse livro fechado observando só a capa. 

Com a chegada da sexta raça, a humanidade entrará no paraíso e sairá do erro. 

No futuro o homem irá relembrar suas encarnações passadas. Será agradável para ele relembra-las, mas ele 
sentirá que saiu de sua antiga condição – como a borboleta que anteriormente havia sido lagarta. 

O homem da sexta raça será musical. Quando visitar alguém que está doente – só pelo fato de cantar ou 
tocar um instrumento – ele irá recuperar sua saúde. 

 

 

 

 

 

 



 

 

   119. A NOVA ORDEM 

 

A nova ordem está chegando ao mundo. Quando retornares para a terra após vários milhares de anos, irás 
confirmar o que estou lhe dizendo. As casas não serão construídas como são atualmente, mas serão construídas 
alguns quilômetros uma de outra. Os animais irão descansar das pessoas. 

As melhores condições de trabalho serão oferecidas para os artistas, os músicos e as outras pessoas das 
artes. Isso será feito pela sexta raça. 

A riqueza, o conhecimento pessoal será  avaliado em todos. Atualmente estamos providos com ar, luz e 
água. Um dia o pão também será dado para nós da mesma forma. Com a sexta raça irão ter pão em abundancia. 
Todos terão um lar com jardim e árvores frutíferas. Quando passares por um lugar que é desconhecido para ti, serás 
convidado por todos os lados para fazer uma visita. 

Com a nova Ordem todas as coisas antigas irão desaparecer e serão substituídas por outras completamente 
novas.As frutas também – peras, maçãs, pêssegos – Irão mudar, serão diferentes. Atualmente, o limoeiro floresce e 
seus frutos amadurecem durante o ano inteiro. No futuro, será o mesmo com a maçã também.  

A cultura será sem fumaça. Tudo será feito eletronicamente.  

Aquilo que desejamos - já existe. Existem Seres que têm isso, vivem assim. Os anjos vivem em tal cultura do 
tipo no qual iremos viver após milhares de anos. Após isso viveremos na Cultura Angélica. Tudo no mundo é real. Já 
existe. Mas isso desce do Alto em nossa direção. A Cultura Angélica descendo para a cultura humana, e a cultura 
humana descendo para aquela dos animais e assim por diante. Assim, a cultura descende do alto. Alguém pode 
dizer: “Quando formos perfeitos, o que faremos? Nós iremos então começar a viver.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

120. O CAMINHO DO FORTE 

 

A grande Vida Divina envolve-nos e penetra por todos os lados. O Mestre sabia como, com simples palavras 
nos relembrar da vida e revelar sua presença. Somente quando o homem tem o Divino como exemplo, ele pode 
escolher a direção correta da sua vida. Então sensatamente cumpre suas incumbências. De outro modo, caminha na 
escuridão e sempre encontra obstáculos em seu caminho. O Mestre explicou: 

 Quando alguém lhe insulta, está lhe dando um diamante bruto. Você irá poli-lo. Quando alguém lhe ofende, 
como irá perdoa-lo? È suficiente lembrar-se de Deus a fim de perdoa-lo. O homem precisa estudar por milhares de 
anos, até que aprenda como perdoar. Aquele que está lhe insultando, está testando seu amor. Se o seu amor for 
forte, você permanecerá calmo. Quando alguém comete um erro contra ti, deverias perdoa-lo. Essa é a Lei da 
misericórdia. Outra lei diz: “Se perdoares, ganharás sua liberdade;  senão: as correntes do karma irão prende-lo.” 
Quando alguém comete algum mal a ti e acabas desejando a ele também outro mal criarás um karma que será 
preciso saldá-lo. A menos que se reconcilie com a pessoa, não poderás entrar no Reino de Deus. Neste mundo e no 
mundo além, serás torturado por aquele a quem não amas. Ele será o servente que irá torturá-lo. Dirás: “Eu estou 
pronto a dar tudo para me livrar desse fardo.”  Não, serás libertado por ele só quando começares a ama-lo.  

Deves perdoar as pessoas porque todas as almas vêm de Deus. Se não perdoares, quebrará a conexão com 
Deus e com as Bênçãos de Deus que estão chegando Dele para ti. 

Dizes: “Eu gostaria de ir até Deus.” Sabe como ir lá? Onde Ele está o calor é de alguns milhões de graus. 
Como pode aguentar isso? Será suficiente olhar para Ele por um momento só para que derretas. Antes de ir até 
Deus, procure encontrar-se com aquele que o insultou e diga lhe: “Obrigado pelas palavras delicadas que me 
dissestes. Eu jamais o esquecerei.” Ofereça sua mão e esqueça toda ofensa. Se decidir ir até Deus e disser lhe como 
fostes insultado não restará nada de você.  

Quando discutires com alguém, perdes a luz de sua fé. Sua esperança obscurece. Quando contenderes com 
todas as pessoas, todas as forças luminosas que estão em ti param de funcionar e permaneces na escuridão. Dirás: 
“O que devo fazer?” Reconcilie-se com eles. Quando o dano chega ele lhe prejudica: Não resista. Recoloque-o com o 
bem. Mas se ao invés começares o combate contra o mal serás sempre vencido por ele. 

Não há arma no mundo que possa resistir a Força do Amor. Jamais oponha o mal com o mal, mas com a 
Força do Amor. Uma irmã estava em desarmonia com outra. Eu falei para ela: “Leia e contemple na página 101 do 
livro ‘O Verdadeiro Caminho da Alma’. Nessa página está escrito que aquele homem precisa ferir seu inimigo com a 
espada do Amor.”  

Amai seu inimigo – isso é um ato de heroísmo. Como irei ama-lo? Imagine que alguém cometeu o maior mal 
contra ti. Um dia Deus lhe tira toda a sua riqueza e faz dele o mais pobre dos homens. Como mendigo ele chega até 
tua casa pedindo esmola.  Se o receberes bem, e lhe deres de comer e beber, não dizendo uma só palavra sobre o 
mau que lhe causou, então amas seu inimigo. Digamos que houvesses falado mal a respeito de alguém. Como irás 
corrigir essa ofensa? Deverias fazer um favor a eles. Somente aqueles que são fortes podem perdoar. Esse 
ensinamento não é para o fraco e de coração-mole, mas para os fortes.  

Amar aqueles que o amam – isso é natural. A mãe ama seu filho, e ele a ama. Amar seu inimigo – isso pode 
ser uma realização de só uns poucos. 

Uma alegria forte absorve a tristeza;  o amor forte absorve o ódio. Se o seu amor não absolve o ódio, que 
tipo de amor é esse? Se o bem em você não consegue vencer o mal, que tipo de bem é esse? 



 

 

O homem sábio é aquele que pode substituir o ódio com Amor. Se a sua sogra é maldosa, tente educa-la e 
ensina-la: seja o professor dela. Ela tem lhe dado uma tarefa. Irás ensina-la. Você irá coloca-la em um fogo de 35 
milhões de graus para abranda-la sem ser queimada. Após ela passar pelo fogo, após ter sido sua inimiga, ela se 
tornará sua amiga. Isso significa que uma fogueira é necessária para todos. Reclamas de seu marido. Coloque-o 
nesse fogo para abranda-lo e purifica-lo. 

Amar seu inimigo – isso não é um sinal de fraqueza, porque através da Força do Amor, o inimigo se tornará 
desalentado e se renderá. Quando alguém lhe ameaça de um modo desamistoso, em resposta deverias trata-lo bem. 
Então seu comportamento será transformado: o bem instilado nele irá conquistar o mal e ele irá mudar. A Escritura 
diz: ”Quando a conduta do homem é agradável a Deus, Ele o reconcilia com seus inimigos.” Quando alguém é 
ofendido em sua presença, diga ao ofendido: “Não se zangue com ele, as faltas de outras pessoas são nossas faltas 
também.” 

Todo aquele que se reconcilia sem Amor comete um crime. Alguém lhe deve dez mil reais. Pense: “Poderia 
eu em nome do amor perdoar a essa pessoa uma dívida de dez mil reais e esquecer disso?” Se quisesses perdoa-lo, 
pegue a nota promissória e jogue-a no fogo para queimá-la. Faça essa experiência sem hesitação. 

 Algumas pessoas gostariam de entrar no Reino de Deus sem experiência. Isso é impossível. Irás passar pelo 
fogo e irás queimar todas as suas notas promissórias – ou seja, todos os equívocos, injustiças e insultos  – e 
emergirás do fogo purificado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

121. A NOVA AGRICULTURA 

 

A pequena fazenda estava colhendo frutos de seu trabalho. A eira estava pronta na frente da casa. Todos os 
irmãos e irmãs estavam participando disso. Depois da colheita classificada, os grãos de trigo eram estocados no silo.   

Após a última debulhada, nos reunimos ao redor do Mestre no pátio e ele nos contou: 

Sem harmonia, nada pode ser conseguido. Porque existe a privação em tantas nações? Por causa da falta de   
harmonia, ódio, opressão é inveja são três das muitas razões que causam privação e doença. 

Uma virtude existe que é capaz de desenvolver o povo búlgaro. Eu poderia dar-lhes um método de cultivo 
que iria fazer a terra bela e produtora de mais trigo do que anteriormente.  Mas para isso, um coração nobre e uma 
mente que seja iluminada e não perversa são requeridas. O povo precisa ser bom e honesto. 

Se eu cultivar um hectar de terra de acordo com o novo método e alguém cultivar dez de acordo com o 
antigo, eu terei uma colheita tão grande – se não a maior de que aquela com dez hectares. 

Métodos para economizar tempo e energia existem e o homem é capaz de fazer uso em casos especiais. 
Todavia, esses métodos ainda não são conhecidos pelo homem. Porque ainda são desconhecidos? – o povo dirá. É a 
vontade de Deus. Isso não é correto. O homem tem se desviado de seu caminho natural de desenvolvimento, e as 
consequências de seu erro é que sua existência tornou-se tão difícil que ele não consegue descansar. 

“Qual é o novo método?” Amor. Eu tenho dado a alguns dos irmão sugestões específicas de como eles 
podem trabalhar com o novo método. Eles têm obtido resultados maravilhosos. 

Uma irmã comentou: “Um irmão lhe perguntou se haveria um modo de aumentar a colheita e se isso fosse 
possível para o sustento de sua família com dez hectares de terra. Se deres a ele um método, com certeza será capaz 
de prover sua família com seus dez hectares.” O Mestre continuou: 

Alguém dirá: “Esses métodos não podem ser implementados. Tu falas de um ideal.” Não é assim. Alguém 
pode testar esses métodos agora mesmo. O novo método já está em uso. Ele pode ser implementado hoje. 

  Um significativo resultado econômico existe: é necessário implementar um reflorestamento com árvores 
frutíferas em todas as colinas em volta dos vilarejos? Não permita que lugar algum permaneça deserto. Plante 
árvores frutíferas: pera, maçã, pêssego, noz e assim por diante.  Em adição a isso, alinhe cada lado de todas as 
estradas não com árvores decorativas, mas com frutíferas. Então em curto tempo, a Bulgária se tornará um paraíso, 
com abundância de frutos. A Bulgária então terá alimento suficiente porque a fruta provê todos os nutrientes 
significantes. 

 Essa é a direção em que o homem deve trabalhar conscientemente para o futuro. Essa consciência deve 
permear a nação búlgara inteira – o desejo de plantar aquelas árvores frutíferas que estão em harmonia com seu 
clima e solo particular. É necessário também considerar que tipos de árvores frutíferas desenvolvem-se melhor e em 
qual altura acima do nível do mar. 

 

 

 

 



 

 

122. UMA CARTA DO MESTRE 

 

A carta que segue do Mestre foi endereçada a todos os irmãos e irmãs. Nós não sabemos exatamente 
quando foi escrita: ela tornou-se conhecida por nós só agora. Essa carta é para todos os discípulos em todos os 
tempos: 

O Professor Universal, Aquele que trouxe uma nova existência diferente da antiga disse: “Seja perfeito como 
o vosso Pai nos Céus é Perfeito.” De que modo deve-se ser perfeito? No Amor, Vida, Justiça, Sabedoria e Verdade. A 
Verdade é o Caminho no qual o Amor manifesta-se na Vida. Será que essa Verdade pode ser confirmada na prática? 
Sabes as dimensões desse todo–abarcante Amor, do Deus de todos os deuses – do Mestre de todos os mestres e o 
Professor de todos os professores – e que tem ensinado setenta vezes sete que nós devemos perdoar nosso irmão, o 
amigo, o discípulo que volta para pedir perdão? 

Do mesmo modo que o Amor tem sido nosso companheiro no passado, Ele continua a ser contigo agora 
também. É possível Ele mudar-se e tornar-se outro? Não. 

Infeliz do afortunado que não é rico. Infeliz do pobre que não é humilde! Essa é a Lei da Grande Irmandade 
Branca e da Escola Divina para o homem: para ser rico em Espírito, ele deve ser pobre em ambição.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

123. A NAÇÃO ESLÁVICA 

 

Após os ataques aéreos, nós fomos com o Mestre para a montanha Vítosha por alguns dias. Lá estava isolado 
e desabitado. Embaixo no vale, a cidade de Sófia estava destruída, incendiada e deserta. Estava ventando muito, 
com frio e humidade.  Pesadas nuvens estavam movendo-se acima dos picos da montanha. De tempo em tempo, o 
sol era visto entre as nuvens, onde nos espreitava abençoando-nos com raios acalentados que chegavam sobre nós. 
Podia-se sentir a frescura e a vitalidade de prístinas eras. Cada cor, cada respiração, cada forma estava cheia de vida. 
A montanha era um santuário. O homem perdeu sua habilidade em falar com Deus. Mas ainda agora, o homem 
pode encontrar o Paraíso perdido. 

Nós estávamos sentados em torno do Mestre em um suave gramado semelhante a um tapete onde 
conversávamos. As nuvens retiraram-se e o sol brilhou sobre os prados. Uma questão sobre o povo eslávico se fez 
presente. E o Mestre disse: 

As nações do ocidente alcançaram o máximo de seu desenvolvimento. Elas floresceram e devem chegar a 
frutificar. O povo eslavo irá florescer de agora em diante e dar frutos. 

É errado pensar que as nações eslavas necessitam dominar para comandar outras nações. O oposto é verdade; Eles 
serão a esfera na qual os aspectos positivos de outras nações irão se manifestar.  

 O povo eslavo irá trazer algo novo. Eles chegam agora para criar uma nova cultura. Em um sentido, eles são 
no momento o espiritual Israel.  

 É interessante comparar Rússia e Palestina. O Mar Cáspio e a região eslava são um mar fechado. O rio Volga 
flui no mar Cáspio e o rio Jordão - no mar Morto. O Volga é a contraparte do rio Jordão. O Volga é um grande rio, e o 
Jordão - um rio pequeno. O Mar Morto está 25 metros sob o nível do mar, e o mar Cáspio está também sob o nível 
do mar. A diferença é que não há vida no Mar Morto. E o Mar Cáspio é cheio de vida. Os rios da região eslava fluem 
para o Oceano Ártico. O Mar Negro, o Mar Mediterrâneo e outros mares. Portanto, os eslavos carregam a cultura 
judaica até certo ponto, mas há uma diferença também.  

 Nos eslavos é desenvolvida a nuca. Isso significa que eles possuem laços familiares muito fortes e uma 
tendência para uma vida gregária.  

 A nação eslava necessita suplantar a influência Tártara neles: a influência da raça de Atlantis. A influencia 
tártara é manifestada através de um materialismo extremo. 

 Em geral, o povo ocidental tem o intelecto desenvolvido. No povo Latino, os sentimentos e coração são 
desenvolvidos. O povo eslavo agora carrega a força da alma - o Amor. Eles são o povo do Amor para a humanidade. 
Eles carregam a Cultura da Irmandade. 

 Entre todas as nações eslavas, a Bulgária representa a vontade. Portanto é como um ponto central no qual 
duas forças - Mente e Amor - necessitam tornar-se equilibradas. 

 Deus quer que os eslavos cumpram essa missão. Através dos eslavos, um senso de novidade - de 
generosidade - necessita ser introduzido. Generosidade é uma qualidade eslava. Povo algum é tão generoso quanto 
o eslavo.  

 Uma das grandes características das nações eslavas é o auto-sacrificio. Nos eslavos o espírito de sacrifício 
está trabalhando. Portanto, o futuro está nas nações eslavas. A Nova Cultura nascerá dos eslavos. Uma bela 
qualidade das nações eslavas é o altruísmo. Essa é a Causa Divina que habita neles. Até agora, tal densidade de povo 



 

 

como os eslavos - prontos para a nova cultura - não existiu.  

 As nações eslavas são as portadoras da Ideia Divina. Na consciência eslava há algo de sublime: o Amor a 
Deus. 

 Deus está provando os eslavos através do fogo. Não há outro povo no mundo que tenha passado por tanto 
sofrimento como os eslavos. Deus diz: "De vocês, alguma coisa boa há de vir." Está determinado de que os povos 
eslavos, como uma grande família, deve cumprir a Vontade de Deus. Nisso consiste a grandiosidade de sua missão.  

 Até o fim de século XX, muitos Seres Evoluídos - Irmãos no Amor, os ancestrais da humanidade - irão 
encarnar nas nações eslavas. Eles irão trazer um grande desenvolvimento espiritual. Mas eles não são só a 
vanguarda: eles são a força principal. 

 As mudanças que estão ocorrendo agora na Rússia são devidas as ações desses Seres Evoluídos. Esses Seres 
estão chegando agora nas nações eslavas e estão trazendo a unificação eslava e estão trabalhando por essa missão. 

  Esparramados através de diferentes lugares na Rússia, está havendo gente que está trabalhando 
pela Ciência Divina. Esses são Os Iniciados, Os Mensageiros Divinos. Na Rússia novas formas de vida para o futuro 
estão se desenvolvendo. Esse é o campo criativo para essas formas.  

 É interessante que a América e a Rússia estão conectadas ao norte. Isso significa que eles irão chegar a um 
entendimento através da Verdade. Ou seja: por se tornarem livres.  

 A Inglaterra e a Rússia podem ter um acordo em nome da Justiça Divina.  

 As nações eslavas são a árvore viva na qual a Inglaterra, a Alemanha, a America do Norte serão enxertadas. 
Elas são os quatro professores das nações eslavas e a Sexta Raça será o fruto dessa árvore enxertada. Esse fruto irá 
combinar todos os aspectos positivos dessas nações. 

 Nos russos, o nariz é como se fosse um nariz de criança, mas é abençoado. Está escrito: "Se não se tornar 
como criança, não poderá entrar no Reino de Deus." 

 O povo eslavo já passou por um período de terrível frio e agora está se levantando. A Rússia e as nações 
eslavas estão agora fora da zona negra fria, fora da idade negra. As nações eslavas agora têm o potencial para tomar 
seu lugar no mundo. 

 Os búlgaros são os pioneiros entre os eslavos. 

 O povo latino deu as formas, e o povo eslavo dará o conteúdo.  

 Nós chamamos os eslavos de 'povo alegre'. Alguns chamam eles de grosseiro. A grosseria vem do sol: porque 
dentro do sol tem energia, e há abundante luz e calor. E dessa energia todas as coisas ganham vida - os animais e as 
plantas.  

 Os asiáticos - os orientais dessas nações têm grande confiança nas nações eslavas. Os eslavos irão introduzir 
nessas nações o que eles necessitam - Ordem Divina. 

 Os eslavos serão unidos. Serão a ponte entre Europa e Ásia. Todo o povo eslavo necessita unir-se em um só. 
Após a unificação dos eslavos, o mundo todo irá unir-se. A Futura raça unirá a todos.  

 Os eslavos irão introduzir um elemento espiritual no mundo - de que poderemos nos tornar irmãos. E a 
missão deles é a unificação de todas as nações! 

 



 

 

124. O AMOR SEM ESTIMULOS EXTERNOS 

 

No fim do verão, fomos com o Mestre até a montanha Vítosha onde passamos alguns dias. Nos sentimos 
confortáveis na pequena hospedaria da montanha sob o pico Ostritza. De manhã cedo escalamos o cimo onde 
saudamos o sol, oferecendo nossa oração da manhã e fazendo exercícios. Um novo dia estava começando: um dia 
inexpressivo até o momento único como a Palavra do Eterno.  

 Na montanha o Mestre estava terminando seu trabalho. Abaixo no vale a guerra estava devastando o 
mundo com fogo, mas aqui Paz e Luz não haviam abandonado a terra. Enquanto a humanidade estava 
temerariamente interrompendo suas relações com o Mundo Inteligente de Deus, o Mestre preservou o sagrado 
vínculo com Quem pode salvar a raça humana: o relacionamento com Deus. 

 Assim que ele falou conosco reunidos na montanha a sua volta, ele falou para a humanidade - para o 
contemporâneo e para aquele do futuro. Sua profunda e penetrante visão percebeu a tragédia do homem 
contemporâneo e sua mão mostrou o Caminho da Salvação. Para esse propósito ele veio à terra naqueles tempos. 

 O Mundo do Amor é o verdadeiro, o real e grande mundo. O mestre veio para isso. Ele estava vivendo nele. 
Ele estava falando sobre isso em linguagem acessível para uma pequena nação. O Amor estava já se aproximando da 
terra. O Mestre revelou Suas Leis para nós. Sua Riqueza, Força, Unidade e Universalidade. O Mestre podia profetizar 
o futuro - a Grande Vida consciente - a vida de Amor - em direção da qual a humanidade aproxima-se de acordo com 
os mandamentos da Lei Divina e Eterna.  

 O Mestre afirmou: "Se quiseres libertar-se do antigo - aceite o Amor. A fim de manter o Amor em si próprio 
mantenha essa regra sagrada: Ame sem esperar ser amado."  

 Não há nada maior para a alma humana do que aspirar a amar todos os seres vivos, criados por Deus. Ame 
como o sol ama. Quando o sol desponta ele manda luz para todos os seres viventes - feios e belos, pequenos e 
grandes.  

 O homem verdadeiro jamais se arrepende de ter amado. Ele ama sem se preocupar se é amado ou não. Esse 
é o amor sem estímulos externos. Não penses que quando amas alguém, ele estará em débito contigo. Dizes: 
"Ninguém me ama." Isso não é de sua conta. Não tens o direito de ter um remo no barco de toda pessoa.  

  A Lei Divina sempre dá e nunca pensa em receber. O Amor é como a fonte que jorra continuamente. Uma 
das Leis determina: "Defenda a liberdade dos outros como se fosse a sua própria." Alguém impede a liberdade do 
próximo e as limita. Por quê? Porque estás ausente do Amor. Dizes a alguém: "Tu não me amas." Deixe-o sozinho. 
Não interfira em seu Amor. Ele é livre para amar-te ou não. A única coisa que ninguém pode tirar de ti é aquela que 
manifestas em si próprio. Todavia o homem chega a uma conclusão oposta e diz: "O outro deve me amar." Alguém 
diz: "Eu o amo, mas ele não me ama." Porque estás preocupado se ele te ama? Não podes pedir ao outro para te 
amar. Isso não é seu direito. Se amares alguém, ninguém pode interferir em seu amor. Isso é Deus que está 
manifestando-Se através de ti. Ninguém tem o direito de interferir naquilo que Deus faz. Não é de sua conta quanto 
Deus dá e como a quem quer que seja.  

 Se estivesses em harmonia com a Grande Lei do Amor, não se preocuparia se os outros amaram a ti ou não. 
Se não estás em harmonia com essa Lei, mesmo quando és amado, ainda assim vives com ansiedade anterior.  

 Foi dito: "Não julgais." Julgas alguém por não ter amor por ti do jeito que queres. 

 Aquele que tem Amor Divino dá sem esperar. O homem agradece o Amor que tem em si próprio e não olha 
para Ele externamente. O amor é assim: você dá sem pensar sobre isso, e não pedes para ser homenageado e nem 



 

 

recompensado por isso. Quando seu amigo tornar-se indiferente contigo, não deverias mudar sua atitude em 
relação a ele. Isso é moral. Deve saber que aquele homem é um ser coletivo e é, portanto nem sempre responsável 
por suas ações e sentimentos. As ações do homem serão sempre coletivas ou individuais. 

 Não peças a alguém para ama-lo, porque o Amor é o mais livre ato na Natureza. Ele manifesta-se sem 
restrição. Quando o professor quiser que os seus alunos o amem, ele deve fazer-se de tolo para eles, porque ele 
deseja algo para si próprio. Mas quando ele ama seus alunos espontaneamente e deseja o bem deles - eles 
começarão a ama-lo. 

 Alguém dirá: "Eu desejo que o povo me ame". Se fizeres tal escolha, irás encontrar muitas contradições em 
sua vida. Se pedes para ser amado, irás sofrer muito.  

 Se disseres: "Jamais amarei alguém, porque ninguém ama a mim". Nesse caso és um comerciante.  

 Se encontrares alguém e pedes para amar-te, se ele o ama deve haver razões; se ele não o ama haverá 
razões também. Portanto, quando ele o ama  - seja feliz, e quando não o ama - ainda fique feliz. Você sabe como isso 
é difícil? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

125. MEDIDAS DENTRO DA NATUREZA 

 

Por onze anos o Mestre conduziu um curso de frenologia para o povo búlgaro. Ele falou pouco sobre o 
resultado das suas pesquisas. Numa ocasião quando estávamos excursionando nas montanhas, um dos irmãos 
perguntou ao Mestre a respeito das medidas e as correlações com o corpo humano e sobre seu estudo frenológico 
sobre o povo búlgaro. 

O Mestre explicitou: 

Os estudos frenológicos apresentam uma dificuldade: quando a cabeça de uma pessoa de baixa vibração é 
medida, aquele que faz as medições precisa tomar tempo para purificar-se após isso.  

Alguns anos atrás, eu fui até uma escola superior e pedi aos professores para trazer 10, 15, 20 estudantes. E 
disse aos professores: “Podem escolher os estudantes, e eu irei dizer a vocês o que cada estudante irá tornar-se e 
quais serão as suas capacidades.” A respeito de um estudante eu disse a eles: “Esse aluno não tem inclinação para a 
matemática, ele recebeu uma nota baixa de 2 pontos.” A respeito de outro aluno, eu disse  - 3, outro ainda - 4, e 
ainda outro – 6. Os professores me perguntaram: “Como sabes essas coisas?” 

Após isso, eu media as cabeças dos professores e de suas esposas. Eu disse a um dos professores que 
duvidaram das medições: “Necessitas ser convencido.” Eu lhe direi o que irá acontecer a você em um mês. Aquilo 
que eu falei chegou a acontecer. Após permanecer por três ou quatro dias, eu viajei para outro lugar. Lá encontrei 
um homem que estava doente. Medi sua cabeça e disse a ele o que necessitava fazer.  

Eu fiz medições do povo búlgaro a fim de determinar suas características como expressei no plano físico: se 
não um futuro existirá para eles e o que eles serão. Eu estava interessado em saber o que Deus tinha revelado ao 
povo búlgaro. Eu estava procurando por aquelas coisas preciosas que Deus havia instilado neles. Existe um método 
para determinar o caráter da pessoa: quando ver uma pessoa que tem maus pensamentos, esses pensamentos 
negativos entrarão em ti, e então começará a ficar com ele. De modo oposto quando encontras uma pessoa cujos 
pensamentos são bons, então começaras a ser como essa pessoa também.  

A pessoa irá viver de acordo com o modo com que seu corpo humano foi estruturado. A história completa de 
todas as raças está contida dentro dos ossos cranianos. No futuro a história será aprendida pelo estudo dos crânios 
de todos os povos. Quando a parte superior da cabeça é ampla, a consciência é desenvolvida. Se a cabeça é estreita 
na frente e atrás, a consciência não é desenvolvida. Quando a parte superior da cabeça é ampla – essa pessoa faria 
bem se fosse economista.  

A Luz emana daqueles centros do cérebro que são desenvolvidos. Por exemplo, se o centro da consciência é 
bem desenvolvido uma sublime e clara luz irá emanar dela. Se a espiritualidade está desenvolvida – ou seja, o Amor 
de Deus – então, do centro desse sentimento que está situado na parte superior da cabeça, emanará uma luz. As 
cabeças dos criminosos são muito amplas ao redor das orelhas. Do lado direito do crânio as proporções são fendidas. 
A cabeça do lobo é ampla ao redor das orelhas. O carneiro não tem tal cabeça: ele é pacífico. Se eu tivesse que dar 
minhas informações para o povo – toda a Verdade sobre a determinação do caráter, e eles teriam que tentar ler a 
existência da pessoa a partir de sua cabeça, face, mãos e assim por diante – então eles deveriam olhar somente para 
as características negativas em uma e outra. 

Para mim, a pessoa é como a semente de uma bela maçã. Quando for semeada irá dar frutos. Cada pessoa é 
interessante a seu próprio modo.  

O retrato de um político foi mostrado ao Mestre. Ele se pronunciou: 



 

 

Aqui, a distância de uma orelha até a base do nariz é curta, e da orelha até a parte da nuca é muito grande. 
Isso mostra que ele é um materialista e que somente agora está começando a trabalhar no campo da ciência.  

A inteligência e capacidade de uma pessoa podem ser determinadas pela medição de sua testa, nariz e 
queixo.  A correspondência entre largura e altura do queixo dá as medidas através das quais poderá ser discernida a 
inteligência humana. Se a testa é alta e estreita – a inteligência é limitada. Se o queixo é baixo e amplo – tal pessoa 
tem largura, mas não profundidade. 

O queixo é a região da alma. O queixo é pequeno porque a alma está longe. O nariz e a osso molar 
expressam a vida e o coração, e a testa – o mundo da mente. A vontade da pessoa é expressa pelo queixo. Se ele 
tiver uma covinha – se o queixo é côncavo entre sua ponta e a boca – isso indica lealdade, amizade e devoção. Se a 
força de uma pessoa começa a diminuir, o queixo diminui também e seu polegar se tornará mais curto. Somente 
aquele que é inteligente, honesto e bom pode transformar seu corpo: ou seja, melhorar sua testa, nariz e queixo. A 
menor melhora em suas emoções é capaz de aperfeiçoar seu nariz. A menor melhora em sua vontade pode modelar 
seu queixo, e os bons pensamentos trarão melhora para sua testa.  

A parte mais baixa da testa representa o mundo objetivo, assim como a parte superior – o subjetivo.  

A testa é separada em três partes: a parte inferior é o mundo da informação, o meio é o mundo das leis; e o 
superior – o mundo da causa e efeito. A parte inferior da testa discerne os dados; o meio cataloga-os e o superior 
estrutura-os e conscientemente o disseminas. Todas as ciências da medição: frenologia, fisiologia e outras também 
têm sido distorcidas. Todas têm sido usadas com a finalidade material. No presente, somente os defeitos da pessoa 
têm sido estudados. É necessário entrar na ciência real. É necessário determinar as normas para o estudo do nariz, 
da boca, das sobrancelhas e assim por diante. Se eles correspondem às normas – terão direito a normatização da 
estrutura. O organismo inteiro deveria ter direito proporcionalmente.  

O tamanho do nariz mostra inteligência, a largura – a intensidade das emoções. Um nariz largo mostra calor 
humano, e o longo – leveza. Isso é conhecido somente por poucos artistas.  

Quanto maior as narinas são, mais ativa é a pessoa. A maior largura do nariz é de 4 cm. Tal pessoa será 
distinguida por sua tremenda atividade emocional. Qualquer trabalho que inicie, irá termina-lo.  

O lábio superior é ativo, e o inferior – passivo. Os lábios devem ser igualmente largos. Se o lábio superior for 
maior, a pessoa irá dar mais e receber menos e vice-versa. As pessoas cujos lábios são grossos são lentas. Se os 
lábios são particularmente finos – isso não é bom. Se tiveres uma criança cujos lábios são grossos, deves saber como 
instruí-la de tal modo a fim de influenciar sua energia. Se as emoções da pessoa são super-ativas, seus lábios 
afinarão.  

É possível determinar, a maneira na qual a pessoa irá viver por suas orelhas. Com o desenvolvimento da 
pessoa suas orelhas irão movimentar-se para frente e para trás. E a distância entre o nariz e orelhas irá aumentar.  

Aqueles que não são inclinados para a matemática não possuirão receptividade e seu centro para 
memorização é pobremente desenvolvido. O centro da memória está no meio da testa. Poucas pessoas têm 
capacidade da memória bem desenvolvida.  

A pessoa que tem sobrancelhas finas – isso esmaece seu caráter, e enfraquece sua vontade. Se suas 
sobrancelhas forem grossas – sua vontade é força. Aquele é muito observador, mas ao mesmo tempo grosseiro. 
Judiciosidade existe naqueles que são observadores. Pessoas que têm sobrancelhas finas têm muita sensibilidade e 
intuição, mas são menos judiciosas. As sobrancelhas de uma pessoa honesta têm um definido número de cabelos em 
suas sobrancelhas. Naqueles que não são honestos falta um número de cabelos. Esse número especifico é 
determinado pelo Mundo Invisível. 



 

 

Aquele cujo cabelo é longo – tem magnetismo: e possui muita energia. E contrariamente, a pessoa cujos 
cabelos caem não tem magnetismo: é irritável. O cabelo é condutor de bons sentimentos. A razão pela queda de 
cabelos não ocorre no simples espaço de uma vida, mas através de muitas gerações. O cabelo de uma pessoa 
inteligente é macio e fino. Quando o cabelo é grosso – isso indica que essa pessoa viveu em um péssimo ambiente 
que a contaminou. Quando o cabelo é macio – isso mostra que a pessoa viveu num ambiente que foi favorável ao 
seu desenvolvimento.  

 O cabelo das sobrancelhas relaciona-se com as leis dos Mundos Divino e Angélico. O cabelo da cabeça 
relaciona-se com a Integralidade da Criação. Cada fio de cabelo representa uma grande Lei natural. Os cabelos 
funcionam como antenas.  

No futuro, a face do ser humano será muito mais bela. O povo contemporâneo tem um ideal em mente, mas 
é difícil encontrar uma imagem correta para a face humana. Alguns povos têm faces retangulares. Povos como esses 
são muito ativos. Uma face alongada expressa uma natureza criativa. Emoções são predominantes naqueles com 
face redonda. Quando a face é muito larga com o osso molar proeminente – essas pessoas são muito moderadas. Os 
ossos molares de muitas pessoas hoje em dia são anormais. É necessário levar em conta as proporções também; ou 
seja, qual é a relação entre o nariz e as orelhas e o todo da face assim por diante.   

O caráter da pessoa é determinado nem tanto pela linha da sua face que está estática, como é por aquelas 
linhas que são dinâmicas.  

As linhas curvas que são presentes no Homem Perfeito são semelhantes às linhas retas porque eles têm um 
radius largo. As pessoas que têm muitas linhas curvas estudam as coisas objetivamente e bem de perto.  

O homem que destrói – sua face é densamente coberta com cabelos e tem um nariz descendente. Seu nariz 
será mais curto do que o da maioria – sua testa e orelhas serão menores. Essas são indicações de degradação. Todos 
os maus pensamentos e toda emoção ruim são impressas em sua face; ela irá gradualmente tornar-se rude e 
distorcida até perder completamente toda a expressão humana. Isso ocorre não somente com indivíduos, mas com 
sociedades interias e nações.  

Não tente arruinar o belo Pensamento Divino! O nariz, as orelhas, os olhos e assim por diante são vivos, nós 
devemos não tratá-los rudemente ou duramente, mas gentilmente. Tudo o que Deus criou e magnificente.  

A parte superior da mão – a parte coberta com pelos – representa o princípio masculino; e a parte 
espalmada, a parte lisa – o princípio feminino. As linhas cobrem o seguimento superior de cada dedo, debaixo da 
pele. Algumas são concêntricas, e outras – como espirais. Nos posteriores há melhor influencia. Quando nos 
cumprimentamos, colocamos o polegar sobre a mão do outro. Isso indica que nós estamos dizendo para a pessoa: 
“Vá com Deus.”  

Tens pés, mas não sabes caminhar. Consegues compreender o significado do caminho que trilhas. Pode-se 
determinar como irás comportar-se através do dia, simplesmente pelo modo como caminhas fora de casa. 

Uma irmã perguntou: “Há algumas indicações pela qual uma pessoa má pode ser distinguida de uma pessoa 
boa?”  

Sim. Pessoas existem que emitem um mau cheiro.O homem em sua perfeição é masculino e feminino ao 
mesmo tempo. Quando as linhas curvas predominam na face, a face é feminina. Quando as linhas retas 
predominam, a face é masculina. No Homem perfeito, há o equilíbrio de linhas curvas e reta. Quando o homem 
completa seus estudos de todas as ciências nos mundos humanos e Angélico, ele pode então matricular-se no 
Primeiro Grau da Escola Divina. Alguém pensa que eles sabem muito. E ainda, quanto é que eles sabem na verdade? 



 

 

126. IDEIAS SOBRE A MÚSICA 

 

O Mestre nos disse: 

Aquele que aspire cantar deveria ter uma mente sublime e uma vontade flexível. Músicas existem que são 
envolventes como luz e calor, que são conhecidas como ‘músicas das emoções’. Na realidade essa não é a música 
das emoções, mas a música do Amor. Todavia, a verdadeira música do Amor ainda não foi oferecida para a 
humanidade. A música contemporânea não é a música do amor, mas sim das emoções. 

Há músicas que viajam como carruagens puxadas por búfalo, outras – puxadas por cavalo, e então há 
músicas que viajam por elas próprias. Eu prefiro muito mais essas músicas.  

Música e poesia devem trabalhar juntas, mão na mão – e a filosofia na sequencia. A Música irá municiar a 
vanguarda; a poesia irá preparar a forma, e a filosofia irá fornecer o impulso para elas. 

Quando a pessoa canta ou toca um instrumento, deveria comunicar forma, substância e inspiração na 
música – ou seja: significado. 

A música se apresenta em três mundos: o Ideal, o Real e o Físico. No Mundo Ideal, a música é sem discórdia; 
no mundo Real – somente uma discórdia existe; no mundo Físico - cinquenta. 

Cada tom tem uma onda especifico com sua amplitude. As ondas da tonalidade ‘Fá’ têm uma forma circular 
sobreposta e fechada. Todo tom deve ser sublime quando ele é envolvido com luz, calor e força. A mente percebe a 
luz dos tons; o coração recebe o calor, e a alma – a força. Algumas músicas carregam mais luz, outras – calor, ainda 
outras – força. Algumas pessoas são inspiradas pela beleza do tom; outras – pelo calor, e ainda outras – pela força 
que ela carrega. Essas são as três qualidades fundamentais da música. Quando as combinações e permutações são 
adicionadas, elas se tornam sete.  

Na música antiga, o objetivo direcionava-se para suavidade. E ainda, a música que se torna muito suave 
perde sua força, e tal música torna-se efusivamente sentimental. Se a harmonia dominar – então a música irá soar 
áspera.  

Existem mais de 300 oitavas. Por exemplo, o tom ‘Do’ é repetido mais de 300 vezes. As oitavas mais altas 
somente existem nos Mundos Sublimes, e o ouvido humano não consegue escuta-las ainda.  

A raça que está chegando irá dar um novo impulso na música. Considere uma pessoa que está inclinada a 
fazer algo errado. E ainda na verdade, por ouvir essa nova música, sua inclinação é abandonada. A música desperta o 
Divino nas pessoas, e elas atenderão Seu chamado. 

Não é a intensidade do som que dá significância a música, mas sua beleza e suavidade. No interior da música 
com suavidade e beleza – habita uma poderosa força. Aquele que canta ruidosamente irá atrair seres inferiores, 
todavia aquele que canta agradavelmente atrairá seres mais sublimes. 

O Evangelho da Música é o Amor. 

  Um violinista que tem dado muitos concertos pode ter experimentado sucesso material. E ainda assim, o 
mais importante concerto de sua vida será aquele no qual ele possa ter salvado alguém do desespero ou possa ter 
despertado naqueles que ouvem sua música o desejo de tornarem-se bons e nobres, amando o próximo e louvando 
a Deus.  



 

 

A música acorda o centro da razão no homem, a aspiração pelo belo e sublime no mundo, desenvolvendo 
também a sensoralidade rítmica e muito mais.  

Se um músico trabalhasse mais com sua mente, então quando ouvires sua música todas as velas em seu 
íntimo se acenderiam. Se a música viesse de seu coração – então sentirias calor em sua alma; e se viesse de sua 
vontade – então a força de sua música daria a ti o impulso para progredires.  

No íntimo de cada tom, três ‘anjos’ podem ser ouvidos: um é o da vontade, o outro – do coração, e o último 
– da mente. O soprano traz luz do Alto; o baixo traz calor da terra. 

Pudesses tu interpretar como um baixo – então as emoções participariam ainda mais. O tenor traz a força de 
vontade; e o contra-alto – o adorno. O baixo está incluso naquele que pode prover o fundamento. O soprano traz 
beleza. O soprano – mais do que ninguém representa a Divina Beleza;  todos os outros são colocados em torno dela 
como ornamento. 

O bom humor da música contemporânea é necessário e saudável. A saúde é o resultado da Harmonia Divina 
na Natureza. 

O tempo na música deve ser entendido do seguinte modo: adágio é como um grão maduro de trigo – seu 
movimento é lento, allegro pode ser comparado com o movimento dos cavalos quando eles malham o trigo. Se você 
chamar um e mesmo tom no violino – primeiro com um dedo, depois com o segundo, e com o terceiro – ocorrerá 
uma diferença: os tons não serão os mesmos.  

Os músicos experimentam diferentes níveis para sua inspiração. A mente do músico – e do plexo solar – 
deve participar do processo criativo. Às vezes, só a mente participa, e outras vezes – somente o plexo solar. No 
último caso, falta brilho.   

A fim de que a voz seja transmitida a longa distância, é necessário primeiro ser emitida para o etéreo e então 
para a atmosfera. 

Se um violinista desejar tocar bem, ele deve instilar seu espírito no instrumento; ele deve interpretar a 
música enquanto ele toca, assim que ele possa compreensível para a plateia. E por essa razão, o violinista deve 
pensar quando está tocando. 

Os músicos recebem orientação do Alto. 

Todos os músicos sentem-se perturbados quando eles tocam. Eles são entravados pela ideia de que possam 
não ser bem recebidos. Ao músico deve ser dada total liberdade de expressão quando está tocando para que possa 
desenvolver uma interação com a audiência. Ele deve amar seu público. Os músicos devem ser capazes de sentir em 
seus corações a alma do público.  

Um ritmo fundamental existe: um ritmo que é comum a toda a humanidade. E existem ainda nuances 
particulares para cada cultura dentro desse ritmo. 

Em algumas das canções atuais, as letras não correspondem à melodia. Por exemplo, um verso deve estar 
em ascensão assim como a melodia, e vice-versa. É melhor quando existe a correspondência correta entre e a letra e 
melodia. Sempre que um músico talentoso toca, o Divino que vem habitar no interior desse músico é espargido pela 
terra para o bem de todos.   

Quando os Anjos tocam sua Música, as árvores florescem. O reino das plantas inteiro é criado através da 
Música. 



 

 

Sempre que as flores estão em florescência – se tiver um ouvido perceptivo – irás ouvir música. Sempre que 
os Anjos cantam ou tocam as árvores crescem, os brotos dos seus galhos florescem com folhas entreabrindo-se e 
frutificando. A Música torna-se a manifestação física: o fruto é o resultado final da Música Angelical.  

 Se um violinista ou cantor tocar ou cantar para as árvores frutíferas, elas maturariam. Pode-se experimentar 
nessa direção. A fim de comentar se alguém é um bom músico, pediremos que ele toque, e então observe se as 
flores brotam ou não.  

A música quando se combina com o movimento é capaz de transformar o estado de espírito da pessoa com 
facilidade.  

Quando uma pessoa fala, deveria fazê-lo musicalmente, não monotonamente.  Entendo isso assim: quando 
uma pessoa fala alto, isso deveria soar como música. 

Quando um músico toca, milhares de Seres do Mundo Invisível participam. O músico de gênio é o produto 
do esforço coletivo. Aquele que toca ou canta com Amor conecta-se com os Seres Musicais que o envolvem e o 
inspiram.  

Cantar sem inspiração é mecânico. Quando, porem, você canta ou toca sem inspiração procure conectar-se 
com os Músicos do Mundo Espiritual. Então seu trabalho progredirá. Quando não se sentes inspirado – é porque não 
estás conectado com esses músicos e o seu trabalho não progredirá. 

Quando um músico proeminente vem ao mundo, a incentivo pela música aumenta. 

 O estado de temor que atinge os grandes músicos antes do concerto é um sinal de que os Seres Musicais 
Geniais estão participando. Isso pode ser comparado ao homem milionário que guarda suas joias temendo que elas 
sejam roubadas.  

A musica de Paganini é como respirar ar puro: alegre. Ele tinha vivido sob condições limitadas, e mesmo 
assim compôs alegres e refrescantes músicas através das quais acabou se tornando livre. Todavia, nós sentimos algo 
de inocente e infantil em sua música. A arte da replica estava fortemente desenvolvida nele. 

Beethoven também lutou para adquirir liberdade de expressão – para libertar seu espírito. Todavia, os temas 
de esforço e liberdade são encontrados através de sua música. Através de sua música Beethoven nos conta: “A 
música que me libertou, irá libertá-lo também.” O Mundo Invisível precisava colocar Beethoven sob condições 
adversas para que pudesse compor e buscar a Verdade, de outro modo, ele não poderia ter criado aquilo que deu a 
humanidade. Existem lugares na sua música que demonstram que ele veio a conhecer o Amor de Deus: que ele 
recebeu introspecção do Mundo da Grande Realidade. 

Mozart é um tipo de Venus: a música dele é alegre. 

A música do Chopin dá expressão aos grandes sofrimentos através dos quais o povo polonês deveria passar. 

Uma irmã perguntou: “Mestre, como a música seria mais bem aplicada na educação?” 

A educação deveria primeiramente começar pela música. Irei prover o impulso para as ideias sublimes e 
desejos elevados. As pessoas devem fazer uso da música como uma ferramenta educacional. As crianças deveriam 
aprender primeiramente sobre a natureza, e antes de tudo, acerca das árvores frutíferas: cereja, maçã, pera e assim 
por diante. 

 

 



 

 

127. O BEM 

 

Durante a caminhada matinal, o Mestre disse: 

Aquele que faz boas obras está conectado com os Seres Conscientes. 

Se alguém faz boas obras, mas diz: "Eu fiz isso porque eu sou uma pessoa boa", ele é incorreto. Ele precisa 
dizer a si mesmo: "Deus fez o bem através de mim." O homem deve fazer o bem para Deus e não para as coisas que 
as pessoas possam dizer sobre ele. Ele deve fazer o bem sem esperar nada em troca para si mesmo. 

O homem é bom só porque o Divino que habita dentro de si é bom. 

Quando você faz bem, você não deve fazê-lo como um favor pessoal - de parcialidade -, mas com o 
entendimento de que fazê-lo para o todo, para Deus. Livre-se de toda parcialidade. 

Alguém me diz que não sabe como se comportar e que não é bem recebido. E diz a si mesmo: "Eles não 
deveriam estar agindo de tal forma em relação a mim." Digo-lhe: "Atue da maneira em que gostarias que os outros 
agissem em direção a você, e serás bem recebido." 

O mal opera no fracionário, enquanto o Bom - na alma. Conforme expresso em outras palavras: mal nasceu 
da separação do homem de Deus. Deus tem enervado o mal desde o momento da sua concepção: o mal é estéril, 
não dá frutos. 

Quando a ira de Deus é mencionada, na realidade, refere-se ao seguinte: em sua separação, o homem 
colocou um muro entre ele e Deus, e, portanto, ele não é capaz de receber a bênção de Deus. Em seu erro, o homem 
criou uma nuvem escura - uma obstrução entre ele e Deus. 

O bem que fazes é como semear um campo. Semeie para que possas colher. Quando você toma o grão de 
trigo de fora do celeiro, espalhe-o sobre o campo. Não será esquecido. Ela irá produzir e encherá seu celeiro mais 
uma vez. Neste mundo, Deus faz com que até o menor bem fique abençoado. 

Não podes trazer nada contigo a partir deste mundo para o mundo do além, exceto para o bem que você fez. 
O bom que o homem tem feito irá retornar a ele. Lembre-se: em ajudar os outros, você ajuda a si mesmo também. 

Se você foi para a fonte e deu um copo de água para uma pessoa, e depois para outra, e para terceira e 
assim por diante - não fale do que você fez, mas esteja  contente que você compartilhou essas bênçãos. 

Alguns vão perguntar: "Aonde isso vai nos levar?" Se aguares uma árvore frutífera, ela dará frutos. Esta é a 
Ordem Divina e dentro desta Ordem, toda a vida é organizada. Nada há para se organizar. Só precisas cumprir a 
Vontade de Deus. 

Um irmão perguntou: "Como se pode fazer o bem desinteressadamente, sem expectativa de recompensa ou 
bênção?" 

Quando fazes o bem desinteressadamente, sem expectativa de recompensa - esta recompensa virá, no 
entanto. 

Depois de algum bem que você faz, o Mundo Consciente vai aumentar o seu crédito. Aqueles de Cima que te 
amam estão te ajudando, porque está se movendo na direção certa. 



 

 

Esforce-se para andar no Caminho da Consciência - o Caminho do Bem, do Amor - que você pode ter o apoio 
dos seres iluminados. Para o menor bom que o homem faz, ele recebe o apoio desses Seres. 

Qual é a diferença entre o bem e o mal? Com os bons, o homem sempre ganha, enquanto que com o mal - 
ele sempre perde. Você tem feito algo de bom para alguém - é como se você tivesse o capital depositado no banco. 
Você disse uma palavra boa - o mesmo. Você disse uma palavra ruim - para isso, você vai pagar uma multa de acordo 
com a Lei. 

Quando fazes o bem - você se torna mais livre. A cada erro, limita-se. Originalmente, estavas livre. 
Originalmente, todas as pessoas estavam livres, mas quando erraram, limitaram-se. Agora precisam fazer o bem, a 
fim de libertar-se. 

Sempre quando o bem é feito para você, precisas pagar juros por esse bem, independentemente de ter sido 
feito de forma gratuita. Uma vez que um grande artista estava ensinando uma pobre moça que era adotada, e 
muitas vezes tocou para ela também. A menina lhe disse: "Deixe-me ser a única a levar o seu violino." E assim, 
devemos levar o violino que produz os tons sublimes que ouvimos. 

O bem só nasce do sofrimento. Do sofrimento deste mundo, o grande bem é nascido. Por que existe o 
sofrimento? Para que o bem possa nascer. 

Cada dia deves fazer pelo menos um pequeno bem. Existe um sistema pelo qual é determinado o quanto 
bem que precisas fazer todos os dias e quantas pessoas precisas ajudar. Se não cumprires esses requisitos, espaços 
vazios aparecerão em sua vida, como discípulos, o mínimo de esforço é necessário para que possa fazer o bem. Pode 
levar um minuto - ou apenas um segundo - mas o seu futuro vai depender disso. Se você não conseguir passar nem 
um minuto a cada dia para fazer algum bem por amor - isso demonstra que não és capaz de aplicar a Lei do Amor. 

Fazer uma experiência no campo do Amor começando com o menor bem. E em primeiro lugar tentar fazer 
isso para alguém que você não ama. 

Para salvar uma formiga que está se afogando - este é um ato de heroísmo. Por quê? Porque você está 
cumprindo a vontade de Deus. Deus cuida até mesmo o menor dos seres. Fazer por uma pessoa que ninguém jamais 
fez por ela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

128. COLABORADORES DE DEUS 

 

Os dias para a reunião de todos os irmãos e irmãs chegaram. Apesar das condições difíceis, as pessoas 
chegaram de todo o país. A casa estava cheia de gente. Muitos dos convidados se acomodaram no jardim. 

Foi um tempo de grande sofrimento e provações. As pessoas estavam matando umas as outras de acordo 
com o plano: metodicamente, 'cientificamente'. A incerteza da vida era esmagadora para todos. Só aqui neste 
ambiente fraternal a alegria podia brilhar, o reinado da paz e da consciência ativa existe. Aqui se podia relaxar e 
sentir-se num refúgio. 

Na realidade, era o amor que estava criando o milagre. Mas foi necessário possuirmos conhecimento de suas 
Leis e regras e os métodos de sua aplicação. Todo este conhecimento foi dado pelo mestre em suas palestras e 
leituras. 

No início da manhã nos reunimos para orações, e depois disso, o Mestre deu a palestra. Durante todo o dia, 
ele recebeu convidados e conversou com eles. De vez em quando, ia debaixo da grande nogueira e então, com todos 
nós reunidos em torno, a conversa começava: 

   Primeiro, a mãe serve a criança, e quando a criança cresce, ela precisa ajudar sua mãe. Quando queres arar 
o campo, esperas que o campo chegue a ti? Não, vais até ele. Quando alguém quer levar água da fonte, esperará 
que a fonte chegue  a ele? Não, ele vai até a fonte. Isso significa que não devemos esperar que Deus fizesse tudo por 
nós, mas que também precisam trabalhar. O homem pode viver de uma só forma: servindo a Deus. Queremos servir 
a Deus, porque recebemos tudo Dele. Nós tivemos Sua confiança, e Ele deu a todos nós a Sua bênção ao longo dos 
séculos. E se nós não quisermos servi-Lo, onde é a nossa retidão? Quando eu digo que precisamos cumprir a 
Vontade de Deus, significa que somos empregados para servir os outros, como os caixas do Banco Divino, porque 
tudo o que temos vem de Deus. 

Viemos à Terra para ver o que Deus criou, para se conectar com Ele e fazer algo por ele. Um versículo da 
Bíblia diz: "Somos colaboradores com Deus". Quando trabalhas para Deus, participas de sua obra. Em seguida, todas 
as aspirações da alma humana serão cumpridas. Mas não desejamos alcançar tudo de uma vez: não deseje que 
todas as flores desabrochem de uma só vez. 

O sentido da vida está em servir a Deus - a Grande Fonte Criativa. Esta é a sua tarefa. Este é o objetivo mais 
sublime! Aquele que serve a Deus precisa ser o melhor, o mais experiente, o mais forte. Ele vai passar por todas as 
provas que podem ser testadas quanto à sua disponibilidade para o serviço. O homem precisa estar interessado em 
todas as coisas vivas, em cada Manifestação de Deus. 

O valor do homem está no seu serviço a Deus. Deus dá poder e conhecimento para aqueles que O amam e 
estão prontos para fazer tudo por ele. Quantas pessoas estão prontas para passar pelo Grande Incêndio do Divino? 

   O serviço a Deus não deve vir por lei ou pela força, mas livremente e sem qualquer interesse pessoal. Não se 
deve servir a Deus por pagamento ou louvor. 

Quando Deus dá-lhe o trabalho, desista do lazer. Depois de terminá-lo - relaxe. A palavra de Cristo 
'abnegação' implica que deves manter em sua mente uma imagem só: a imagem de Deus. 

Até que pares de procurar sua fama no mundo, terás uma cultura como o indivíduo contemporâneo. Aquele 
que busca a fama será um escravo dessas condições. Mas aquele que busca a Glória de Deus será livre. 



 

 

No que se esconde a alegria da fonte? Em todo aquele que vem a ela para saciar sua sede. Elogias ou não a 
fonte - isso não lhe interessa. Ela fica feliz quando bebes de sua água. 

Quando o homem veio à terra, ele prometeu realizar as ideias de Deus e cumprir a Vontade Dele. Quando 
ele cumpre sua promessa, o homem vai ser como a fonte que dá água pura de cristal, e será como a flor que floresce 
e como a árvore coberta com frutas deliciosas e maduras. 

   O que é serviço? Faça o que fizer - que o faça por Deus: isto significa serviço a Deus. Aquele que serve - que 
se sacrifica - terá os primeiros frutos. 

Manifestar Amor - isso é servir a Deus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

129. SERVIR  

O Mestre olhou para o céu estrelado acima de nós e disse: 

Servir a Deus significa aplicar as suas leis. Quando o homem fala sobre as Leis Divinas, mas aplica a sua própria, a 
vida dele não irá melhorar. 

Às vezes, à noite, você pode ouvir uma voz dizendo: ". Em tal e tal rua e número mora alguém que está em uma 
situação difícil e desesperada. Vá e ajude-o!" E então vais lá e descobres que tudo é como a Voz disse. 

Um bom pensamento - uma ideia - entra em sua mente. Cede a ela. Isto é servir a Deus. Não jogue-a fora! Você 
deixa de lado por um ano, e aí desejas concluir tudo num dia. Se fizeres um pouco do trabalho a cada dia, então o 
trabalho progredirá. 

Um irmão disse: "Tenho notado que, se alguém deixar de cumprir uma tarefa agora, no futuro torna-se-a mais 
difícil." 

O Mestre continuou: 

Há uma voz dentro do homem que lhe diz: "Deixe isso por agora: jogue-a fora". Ele quer que você faça seu trabalho a 
fim de roubar sua bênção. Quando alguém insulta você, uma voz vai dizer: "Por que suportar esse insulto Por que 
você não o faz entender?" 

Deus não espera grandes coisas de você. Ele procura as pequenas coisas. Você está sentado e  não sabe como 
ocupar-se. Você ouve uma voz que lhe diz: "Vá para a próxima sala." Nesta sala, uma mosca está zoando que está 
presa em uma teia de aranha, e reza a Deus para liberta-la. Liberte a mosca: cumpra a vontade de Deus, e Deus 
estará satisfeito com você. 

Quando as coisas não estão claras para você, os Seres Avançados irão ajudá-lo. Assim que você começar a entendê-
los, começarás a ajudar os seres menos avançados e eles também vão começar a entender. 

Quando for visitar alguém, não comece a fazer sermão para ele. 

  Primeiro tens que começar a amá-lo. Encontre um homem que está buscando a Deus e fale com ele em seu lugar. O 
outro que dança o horó - deixa-o dançar. 

Até agora o homem tem pensado e trabalhado para si, e por esta razão, ele chegou a um impasse. Se você não 
cumprir a Vontade de Deus corretamente, você vai quebrar a sua ligação com Deus. Quando um homem se afasta de 
Deus, então mágoa, preocupação, doença e tristeza aparecer. 

Um proeminente e erudita, eclesiástico uma vez veio para Yoan Kronstadski e disse-lhe: ". Ouvi dizer que você tenha 
se desviado do verdadeiro ensinamento cristão, eu proibi-lo de pregação." Yoan Kronstadski respondeu: "Bem, e 
bom." Dois dias se passaram, e o eclesiástico perdeu a fala. Ele escreveu uma nota para Yoan dizendo: "Fale o que 
quiser e também ore por mim." Yoan disse uma oração, e o eclesiástico recuperou a fala. 

Por um "homem fraco", eu imagino um homem que ainda não está acordado. Forte é aquele que anda ao longo do 
caminho de Deus. Quando ele se afasta, ele torna-se fraco. Da mesma forma, esses seres sublimes que se desviaram 
do caminho Divino - caíram, e se tornaram frágeis. 

Vemos no livro de Apocalipse como o anjo desce do céu e põe na cadeia o caído por mil anos. Eu pergunto: que tipo 
de poder é esse que é tão grande? O caído que não compreendeu onde está o verdadeiro poder: nas ações que 
estejam de acordo com a Vontade Divina e em servir a Deus. Quando o homem faz algo para Deus, ele ganha energia 
e poder. 



 

 

Deus é justo. Quando servimos ao Mestre que é justo, vamos nos tornar justos. 

Uma Lei diz: quando o homem faz algo que agrada a Deus, ele irá sentir alegria, e quando ele erra, mesmo da menor 
maneira, ele vai sentir dor. Quando você sentir dor - isso indica que tenhas feito algo errado. Sentindo alegria indica 
que você tenha feito algo bom. Quando você começa a viver corretamente, paz e luz virão morar dentro de você. 
Mas quando você começa a fazer o mal, a escuridão chegará. Se não cumprires a vontade de Deus como deve,  
encontrarás um leão ao longo do seu caminho que irá devorá-lo. Se um homem está sentindo-se indisposto e 
começar a servir a Deus, a sua indisposição desaparecerá. Se um homem deseja manter seus pensamentos e 
sentimentos doces, ele deve servir a Deus. 

Se todas as pessoas servissem a Deus, ficariam felizes. Aquele que serve a Deus tem tudo. Ele tem todas as 
condições favoráveis para o seu trabalho como a mulher que tem lã em sua casa e pode fazer tudo o que ela deseja. 
Ou seja, ela não está privada das boas condições. O homem que não cumprir a vontade de Deus irá tornar-se rico e 
pobre ao mesmo tempo. Mas o homem que faz, não será nem rico nem pobre. 

Se você se sentir dentro de si mesmo que ganhou alguma coisa - depois de ter cumprido a vontade de Deus e as 
Bênçãos virão na hora certa. Caso contrário, elas serão atrasadas. Todo homem que serve a Deus é bem sucedido e 
protegido. Aquele que não procura servir a Deus e ao Bem - está perdido. Quando não servir a Deus - a Grande 
Causa Omnisciente - sua vida vai se tornar sem sentido, e, no final, ficarás triste. 

Quando um homem tem a Bênção de Deus, todos os Seres Conscientes irão ajudá-lo e seus negócios serão 
organizados. Que cada um servir a Deus à sua própria maneira e todas as coisas serão endireitadas. Quando o 
homem não usa sua mente, coração e vontade para servir a Deus, ele não pode alcançar nada. 

Alguém está dizendo: "Quando eu resolver meus assuntos, então vou servir a Deus." Aquele que não está 
trabalhando para a realização das coisas de Deus nunca vai resolver as suas próprias. Se desejas que seus assuntos 
funcionem bem, primeiro trabalhe para Deus, porque, neste caso, estarás investindo seu capital no Banco Divino. 

Quando as pessoas não dão nada para Deus, Ele lhes envia assaltantes a quem ele diz: "Porque essas pessoas são 
ricas e não dar nada voluntariamente, deixái-os dar a você." E assim que entrares na casa de um homem rico, roubá-
o e vais embora. Depois que saem, as pessoas ricas dizem: "Esses assaltantes levaram um monte de coisas, mas 
graças a Deus que nos deixaram vivos." 

Precisamos entender que tudo o que temos é de Deus e não nosso. A propriedade não pode existir no mundo, 
porque a propriedade privada não existe. 

Naquele momento, quando você abraçar a ideia de viver para Deus, Ele elimina todos os erros. 

Através da doença, você paga suas dívidas. No momento em que você incutir o desejo de servir a Deus dentro de si, 
Ele as pagará para você. Somente neste caminho serás capaz de ser livre e saudável. Deus é rico. Enquanto trabalhas 
em nome de Deus, tudo funcionará bem para ti. Como isso pode ser explicado? A seguinte Lei existe: quando você 
trabalha para Deus, torna-se receptivo a essas forças que todo o Cosmos emite, no caso contrário, não será 
receptiva. 

Homem cai em tentação quando não está cumprindo a vontade de Deus. Mas quando está cumprindo isso, 
nenhuma tentação pode vir a ele: mesmo que seja uma caixa cheia de ouro, poderá tentá-lo. Onde poderá 
encontrar-se - até mesmo no paraíso, se não estiver cumprindo a vontade de Deus, a tentação virá. 

Depois de ter escolhido a servir a Deus - não se preocupe com o que poderia acontecer a ti, no final - um milagre irá 
ocorrer, como o homem nunca viu. 

Vamos melhorar o mundo apenas quando servirmos a Deus. 



 

 

 

130. O CÉU 

 

  O Mestre olhou para o céu estrelado acima de nós e disse: 

   Aprender sobre o céu desenvolve a mente, a consciência, a consciência do ego, a subconsciência e a 
supraconsciência. Quando eu digo que deves estudar o céu e as estrelas, eu tenho em mente a sua ligação com as 
Forças Conscientes que operam através delas. Isso eleva e realiza o homem. 

Do sol, vem uma corrente eletromagnética que envolve a Terra e transforma-a como uma unidade de 
transmissão. O eixo da Terra mudou várias vezes. Quando as plantas surgiram, o Polo Norte tinha sido para baixo e o 
Polo Sul foi para cima. Quando os animais vieram a existir, o eixo da Terra tinha sido horizontal: ou seja, em uma 
posição vertical da atual. 

   O nosso sistema solar orbita em torno do Sol central de nosso Universo. Um ano solar é igual a muitos 
milhões de anos terrestres - o tempo em que o sistema solar completa uma revolução inteira. Por outro lado, todo o 
nosso Universo com centenas de milhões de sóis se move como um todo para outro lugar no espaço cósmico, e 
depois de um tempo, outro universo - uma outra formação estelar - virá em seu lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

131. AS LEIS DO DESENVOLVIMENTO HUMANO 

 

  Caminhadas matinais foram tomadas regularmente na pequena comunidade. O Mestre costumava ir com 
um pequeno grupo de amigos, nas primeiras horas da manhã. Ao leste o amanhecer mostrou sua bela cor. As nuvens 
altas estavam cobertas de ouro e púrpura do nascer do sol, e as últimas estrelas estavam desaparecendo no oeste. A 
luz no céu pálido mudou como se a página de um livro gigante fosse virada. 

O Mestre gostava muito do silêncio da manhã solene: os momentos de bênção antes que a terra desperta. 
Nessas horas, o ar era mais puro: fresco e refrescante de seu contato com o universo. O Mestre, que nunca perdia a 
hora que pertence à grande vida, não perdia os primeiros raios do sol nascente. Durante uma dessas caminhadas 
matinais, em uma conversa, o Mestre disse: 

O homem vem à terra para ir à escola com um programa especial que lhe é atribuído, determinado por 
quase todos os dias o que precisa ser estudado. Homem é enviado aqui para a escola e para uma excursão. 

Você sabe de onde veio? Você foi infeliz, e, a fim de ser consolado, foi enviado em uma viagem com um 
bilhete grátis. É um turista. O homem deve agradecer a Deus por esta excursão. Quando ele volta para casa, ele 
sempre vai trazer algo. Enquanto ele viaja, ele deve manter as notas. Após seu retorno, ele vai dizer a seus amigos o 
que viu. 

O homem não pode realizar todos os seus desejos em uma encarnação. Por isso, ele virá à Terra várias vezes 
até cumprir e alcançar a perfeição. 

Alguém vem a Terra a fim de expiar seus crimes, o outro - para se tornar perfeito. Outro ainda para ajudar os 
outros. Por estas três coisas, o homem chega à Terra. Quando você é enviado para a reforma, isso não é de seu livre-
arbítrio: você vem pela lei. Quando é enviado como um aluno para aprender, para melhorar, estará um pouco mais 
livre. E, quando vier para ajudar, és mais livre ainda. 

Há certas coisas sobre as quais não se pode falar e deve-se manter em silêncio. Alguém pergunta: "Você 
poderia dizer-me sobre o meu passado?" Eu respondo: "Não. Porque se eu falar, as relações entre vocês do passado 
virá à luz." Há muitas más recordações de encarnações passadas, e se o homem lembrar-se delas, irão atrapalha-lo. 

O homem passou por diferentes nações, a fim de chegar à perfeição. Cada nação é um laboratório do mundo 
invisível. 

O homem passou por diferentes escolas também. Ele encheu todos os níveis de estado social - tanto de um 
mestre como de um servidor. 

O que é a velhice? É uma aflição da carne humana. Para o espírito humano, não há velhice. O espírito sabe 
como trabalhar e como conservar sua energia. 

Quando o homem liberta-se do seu karma, ele virá à Terra por sua própria livre vontade. 

Uma irmã perguntou como libertar-se de seu karma. 

Desta maneira: não desejar tomar posse daquele a quem amas. 

A Natureza permite que você faça o que quiser, mas depois disso, ela vai te ensinar uma boa lição. Vamos 
dizer que o homem está no fundo de um cone invertido. Dentro desse cone, uma árvore de fruta cresce para cima. 
Se ele quer jogar uma pedra para chacoalhar algumas frutas, a pedra vai cair sobre a sua cabeça. Este exemplo 
explica a seguinte Lei: tudo que o homem faz, bom ou ruim, retorna a ele. 



 

 

  Alguém comete um crime.  A Natureza Consciente dá-lhe uma boa lição: Ela faz com que ele passe através 
do sofrimento. Como o tempo passa, ele se esquece. Quando ele vem à Terra pela segunda vez, ele voltou a cometer 
crimes. Este sofrimento deve ser repetido dez vezes para que ele aprenda suas lições bem. 

Corrija uma falha de imediato: não deixe acumular juros. No início, é mais fácil de corrigir. Este é o caminho 
Divino. Quanto mais o homem demorar, mais difícil se torna para corrigir. A mínima transgressão é uma semente. 
Alguém diz: "Isso é nada." Mas as consequências são grandes. A pequena semente torna-se uma grande árvore. 
Pequenas falhas criam grandes infortúnios. Um fósforo é pequeno, mas pode destruir uma cidade inteira. 

Quando o anjo faz um erro no Mundo Celestial, ele não pode mais morar lá. Quando você ficar com raiva de 
alguém no Mundo Celestial, não poderás mais ficar lá. 

O Mundo Consciente determina o destino de um homem, não de uma forma fatalista, mas de acordo com 
seus pensamentos, sentimentos e ações. Quando ele muda, então Deus também mudará Seu julgamento, e o 
destino do homem vai mudar. Estatísticas sobre isto existem. Por exemplo, digamos que você é um comerciante. Um 
homem pobre vem pedindo ajuda. Dizes: "Vá trabalhar." Mas depois disso, a recessão vem. Você perde 30-40000 
reais. O agricultor viola leis divinas, e uma inundação vem e leva tudo embora. Ele vai se lembrar por muito tempo. 
Você hesitou em fazer um favor a alguém. Uma doença vem, e vais pagar. 

De acordo com a Lei Kármica, a aristocracia russa passou de estado maior para a menor. Isso aconteceu em 
uma vida, e não - como em outros casos - em alguma outra reencarnação. 

Enquanto você viver sem amor, vai continuar a passar por nascimento e reencarnação. Quando o amor vem, 
o ciclo de reencarnação termina. Amor erradica todo karma. 

Hoje o karma da maioria das pessoas é erradicada através do sofrimento. A fim de gerir o seu karma 
facilmente, tenha em mente o seguinte: não falar mal uns dos outros. Se alguém é irascível e não pode evitar falar 
mal dos outros, pelo menos os outros devem ter cuidado para não sentirem-se magoados. Para o primeiro eu digo: 
"Abster-se de falar mal sobre o seu companheiro." Para aqueles de quem mal se falava, eu digo: "Não se sinta 
magoado." Tanto aqueles que ofendem e aqueles que se ofendam não resolvem seus problemas adequadamente. O 
karma vem em seguida, resolvê-os. O karma é rigoroso e implacável. Se você está esperando pelo karma para 
resolver suas tarefas, você não vai conseguir nada. 

Outra maneira pela qual você pode resolver suas tarefas é através do amor. Para o homem que escolhe este 
caminho, o seguinte versículo se aplica: "Deus enxugará toda lágrima de seus olhos." A isso chamamos a erradicação 
do karma antigo. Todas as pessoas são enredadas nele. Esqueça-o! 

Um dia Deus vai apagar tudo o erro humano. O karma será apagado e permanecerá apenas como um filme. 
O homem, então, verá o que ele foi no passado, o que ele estava fazendo. O passado será apagado como karma, mas 
permanecerá como um filme. Devemos deixar a arena do karma. Não há solução para as questões nele. É uma 
digressão do Caminho Divino. 

Dharma são todas essas condições favoráveis para o desenvolvimento. Dharma é Bênção. Bênção não é dada 
por acaso, mas para aquele que está pronto para se beneficiar de tudo o que é dado a ele. Fala-se de que alguém 
que possa entender e ganhar. 

Existem dois tipos de mártires aqueles que morrem, a fim de ser liberado de seu karma, e aqueles que se 
sacrificam para o seu companheiro. 

 

 



 

 

 

132. GRATIDÃO 

 

Nosso modesto almoço sob a nogueira no quintal terminou com uma curta bênção e algumas músicas. O 
mestre olhou para nós, sorriu e disse: 

   Tudo o que foi dado a nós eu fui pagando de uma forma invisível. Quando eu receber uma bánitsa, eu olho 
para ela e vejo de que é feita. É feita de farinha, e assim eu me conecto com o que plantou e colheu o trigo. Eu 
abençoou o trabalho deste homem e continuo. Encontro as ovelhas de cujo leite o queijo foi feito - Agradeço-as 
muito. Acho a vaca que deu o leite para a manteiga - Agradeço-a também. Por fim agradeço a pessoa que fez a 
bánitsa. 

Quando alguém é grato, ele sustenta e protege sua conexão interior com Deus. Só então todos os seus 
desejos serão cumpridos. 

Qual é a diferença entre a vida mundana e a espiritual? Quando um homem come e não é grato, ele não 
percebe que tudo é fornecido por Deus, e ele está na vida mundana. Mas quando come e dá graças a Deus, está na 
vida espiritual. Isto é verdade para todas as outras bênçãos também. 

  Quando Deus faz parte em seu trabalho, estás na vida espiritual. Assim que Deus deixar de participar de 
teus negócios - estarás na vida mundana. 

Seja grato a Deus, mesmo quando se encontrar com dificuldades em sua vida. Deves sempre estar contente. 
Este é apenas um momento - que poderia ser apenas um segundo ou minuto. Estás contente neste momento. Estás 
triste por causa de alguma dificuldade ou fardo - isso pode ocorrer por apenas um minuto e, em seguida, irá embora. 

Contentamento e gratidão não implica renúncia. Se estiver doente, faça um esforço para aliviar a sua 
doença, mas se contente e agradeça a cada momento dela. Quando alguém recebe algo, ele deve sempre agradecer 
a Deus. Desta forma, estará dando algo de si mesmo também. 

Quando receberes e não der graças, não vais desfrutar das bênçãos da vida. 

Gostas de alguém. Seja grato a Deus manifestando-se nesta pessoa. O amor não lhe pertence. Seja grato ao 
Amor. Gratidão é expressa através do seguinte: compartilhar parte do que recebeu com os outros. 

Uma irmã perguntou: "Mestre, como posso dar graças pela forma atenta em que me recebeu em sua 
conversa ontem?" 

Ao mostrar a mesma atenção para os outros. 

O homem que vem até uma cerejeira e come de suas cerejas, mas não agradece a Deus - não tem 
compreensão da vida. O homem sofre por causa da sua ingratidão. 

Alguém está descontente, e ainda Deus lhe deu muitos talentos que não se desenvolveram. Falta de gratidão 
impede o desenvolvimento do homem. Quando alguém não está satisfeito com o que ele tem, ele vai descer para 
um nível mais baixo e começar a manifestar qualidades animais. 

Você tem uma pequena alegria. Seja feliz e dê graças por isso. Não deseje uma alegria maior. Imagine que 
tens um chapéu esfarrapado, sapatos velhos e roupas usadas. Alguém vem e traz-lhe um par de sapatos. Dê graças a 
Deus pelos sapatos, e as outras coisas virão também. Se você não der graças, os sapatos também desaparecerão. 



 

 

Para aquele que é grato pelo menor virtude, as outras virtudes virão também. Quando você viaja e está satisfeito 
com o tempo - mesmo que não está tão bom - ele vai melhorar. 

Exigimos grandes coisas, a fim de expressar a nossa gratidão. Esteja satisfeito com as pequenas coisas. 
Aquele que está satisfeito com o mínimo vai atingir o máximo. Aquele que está satisfeito com a mínima bênção - ela 
irá crescer e dará frutos abundantes. 

Queremos que as coisas aconteçam em nosso caminho. Este é o "pecado original". Deus criou o mundo, e 
devemos desejar que as coisas ocorram de acordo com a Sua Vontade. 

Um livro existe, que contém todo o Conhecimento. Será dado a você quando obedecer a seguinte regra: 
quando levantas de manhã, primeiro dê graças a Deus pela vida que Ele lhe deu, pela a misericórdia que Ele 
derramou, e para os pensamentos sublimes e sentimentos que Ele enviou a ti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

133. AS TRÊS FASES DA NOVA CULTURA 

 

Nós cumprimentamos o nascer-do-sol na montanha. Ainda estava escuro no vale abaixo, mas aqui já estava 
claro. O ar era puro e fresco, como a água de um manancial. Nós oferecemos nossa oração matutina, realizamos 
nossos exercícios e, em seguida, sentamo-nos na grama em torno do nosso amado Mestre. O calor do sol penetrou-
nos como uma Bênção do Eterno. Ficamos em silêncio por um longo tempo, ouvindo a Voz mansa e delicada. 

 O Mestre nos disse: 

O amor é o caminho para todos os que habitam em Deus. A sabedoria é o caminho para todos aqueles a 
quem Deus se faz manifesto. A verdade é o caminho para todos os que estão a aprender a servir a Deus. 

  Cada dia da existência do homem deve ser aquele em que: o Amor se Manifesta,  a Sabedoria se Manifesta, 
e a Verdade é ensiná-lo a servir a Deus. 

Deixe o amor ser cumprido em ti - como uma medida - de suportar a vida. Deixe a sabedoria ser cumprida 
em ti - como uma medida - de suportar a luz.Deixe a Verdade seja cumprida em ti - como uma medida para ensiná-lo 
a cumprir a vontade de Deus. 

A Liberdade decorre da Verdade. O homem é livre, mas ele não deve fazer mal uso de sua liberdade. 
Estamos libertos pelo Divino que habita dentro de nós. 

O amor resolve todas as contradições. Sem amor, o homem não pode perceber o sentido de sua existência. 
A sabedoria supera as contradições da mente. A verdade supera as contradições da vontade. 

O amor constrói a harmonia no mundo. A sabedoria é o mais alto pico do homem. Ele resolve as 
contradições entre o bem e o mal: ele coloca os dois para trabalhar. A verdade é que o maior Líder: direciona todo o 
Cosmos. 

A Sabedoria Divina é a mais difícil de aprender. Mesmo os adeptos, os anjos e os deuses caíram quando se 
depararam com os julgamentos de Sabedoria. 

O amor é a maior força do mundo, e ainda, a Sabedoria e a Verdade são necessárias para que o Amor possa 
ser aplicado. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

134. EPÍLOGO 

 

Nos últimos dias do ano 1944, um homem chegou ao domicílio da irmandade a qual se chamava Izgrev. 
Estava correndo e estava com pressa. 

 “Diga ao Mestre que eu desejo falar com ele.” Durante toda a sua vida, este homem tinha oscilado entre a 
vida espiritual e a vida mundana e agora havia feito sua escolha. 

"Por favor, diga ao Mestre que eu gostaria de falar-lhe." Um discípulo informou o Mestre dizendo: "Um 
homem quer falar contigo, Mestre." 

Por longo tempo o Mestre permaneceu em silêncio e em seguida, falou baixinho: "Diga a esse homem que o 
concerto acabou." 

Mais uma vez, ele repetiu: "O concerto já terminou." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

135. NOTAS 

1. Vítosha: montanhas de origem vulcânicas situadas perto de Sófia, Bulgária. 
2. Esta palestra aparece numa transcrição búlgara sob o título ‘The Roots’ (As Raízes). 
3. Esta leitura aparece na transcrição búlgara sob o título ‘O Discípulo: Aquele que é testado na vida’ 
4. Beijando a mão: o beijo da mão não somente expressa o respeito e reverência que o estudante tem 

por seu mestre. Isso serve para estabelecer contato com o Divino.  
5. A Bêncão Eterna (Vetchnoto Blágo): coleção de palestras dadas pelo Mestre para o público em geral 

como também as suas palestras dadas na Escola oculta. Publicado em 1943, Sófia. 
6. Rila: a mais alta das montanhas da península Balcânica onde o Mestre trouxe seus discípulos para os 

retiros espirituais de verão na região dos sete lagos. Essa tradição foi reinstituída em anos recentes e 
muitas pessoas de todas as partes do mundo reúnem-se aqui todos os verões para orar e praticar a 
Paneurítmia e estudar. 

7. Sliven: cidade no leste da Bulgária onde muitos dos seguidores do Mestre se reúnem.  
8. O Alto Ideal (Vissokiyat Ideal): palestra dada pelo Mestre para classe oculta em geral em 1923, Sófia. 

Primeira publicação em búlgaro, Publicada em inglês pela Sunrise Press Books. 
9. Kaval: uma flauta de madeira que também é conhecida pelo nome ‘o cachimbo do pastor’.  
10. Gudúlka: um antigo instrumento curvado de cordas, também conhecido como rebec.  
11. Gaida: um instrumento folclórico búlgaro similar a gaita de foles e feita de pele de cabrito. 
12. Varna: cidade na costa oeste do Mar Negro onde Beinsa Douno viveu de 1895-1899. 
13. Ostritza: um pico das montanhas Vítosha próxima do vilarejo de Murtchaevo. 
14. Bogomilos: um movimento espiritual ancestral que surgiu no décimo céculo na Bulgaria. Os 

Bogomilos foram perseguidos como heréticos tanto pelos Ortodoxos de Leste e pelas Igrejas 
Bizantinas. A palavra ‘bogomil’ significa “caro a Deus”. 

15.   Hotantza: vilarejo na Bulgária onde Peter Deunov foi empregado como professor de escola após a 
sua graduação do Colégio Americano de Ciência e Teologia em 1888. Foi aqui que ele compôs sua 
primeira canção “Para o Rei dos Céus’.  

16. Mahabur: o nome dado pelo Mestre para o Lago Bubreka (‘O Lago do Rim’), o quinto dos sete lagos 
das montanhas de Rila. 

17. The Inner Bliznak: a parte sul do lago conhecido como Os Gêmeos, o quarto dos sete lagos das 
montanhas de Rila. 

18. Blagati (e Blagari) traduz como ‘bom povo’. 
19. Asparuh:  um cã do sétimo século da Dinastia Dulo, estabeleceu a Bulgária como um estado da 

Aliança das tribos Eslávicas. 
20. Tsigov Chark: uma área pitoresca das montanhas Rodopi que atualmente é um resort. 
21. No passado, os fazendeiros acreditavam que trabalhar nos campos nos dias de terça-feira e sexta-

feira trazia azar. 
22. Stefan Stambolov (1854 - 1895): revolucionário e político búlgaro que lutou pela liberação da 

Bulgária 
Konstantin Stoilov: líder do Partido Conservativo.  
Ivan Stoyanovich: estadista e jornalista que foi um dos organizadores da União entre Leste Rumelia 
com o Principado da Bulgária em 1885. Serviu como deputado na Assembleia Nacional e como 
plenipotenciário em Budapest. 
Petko Karavélov (1843 - 1906): estadista e líder do Partido Liberal até 1886 no Novo Reinado da 
Bulgária. 

23. Veliko Târnovo:  essa cidade das montanhas balcânicas foi o antigo capital da Bulgária. Durante o 
período de 1900-1925 encontros anuais dos discípulos do Mestre aconteciam aqui. Os dias foram 



 

 

escolhidos para coincidir com aqueles tempos quando Os Seres Iluminados da grande Irmandade 
Branca fizeram as convenções e transmitiram sua Luz e Amor para a humanidade. 

24. Karakatchani: clã nômade das montanhas de Rodopi que foram conhecidos por terem criado a 
ovelha Karakul.   

25. O Royal Caminho Da Alma (Tzarskiyat Put Na Dushata): coleção de palestras dadas por Beinsa Douno 
durante o verão de 1935 nos Sete Lagos de Rila. Publicado em 1935, Sófia. 

26. As notas no sistema educacional búlgaro: 2, 3, 4, 5, 6. Dois é a menor nota, e seis – maior. 
27. Horo: tradicional dança circular búlgara 
28. Ioan Kronstandski (1829 - 1908): padre ortodoxo russo conhecido por sua compaixão e eloquência e 

o dom de curar. 
29. Bánitsa: pastel tradicional búlgaro feito com fatias de queijo e ovos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

136. GLOSSÁRIO 

Dharma 

  O trabalho de amor e autossacrificio que o homem pratica em intensão de seu irmão e de acordo com a Lei 
Divina da Justiça. 

Ether - O elemento sublime que permeia todo o Cosmos.  

A Grande Irmandade Branca - Organização Divina de seres Iluminados que em perfeito acordo serve a 
humanidade em sua evolução e Portadores de Luz e Amor. Note bem: branco representa Divina Luz, não raça! Por 
essa razão, esta Irmandade as vezes conhecida como o Abrigo Branco, Irmandade Universal da Luz ou Irmandade da 
Luz e Amor. Os Seres Iluminados da Irmandade que são chamados de Irmãos brancos ou Almas . Daí, o termo 
Irmandade é usado para demonstrar família e comunidade, não gênero. 

Kali Yuga – termo sanskrito para o período de escuridão e destruição que a humanidade está deixando 
agora. 

Karma – As consequências das ações de alguém, expressadas nas Escrituras. “O que semeias – colherás.“ O 
Mestre falou especificamente das consequências negativas das ações que são prejudiciais a si próprio e aos outros. 

Homem (man) – termo usado pelo Mestre para denominar um individuo (homem ou mulher) da raça 
humana. 

Paneuritmia – o Ritmo Divino do Cosmos. Um sistema de movimentos meditativos acompanhado de música 
sagrada introduzido pelo Mestre como um método de equilíbrio físico, mental e forças espirituais dentro do homem 
de acordo com o Princípio Divino da Harmonia.  

Prana – (de Sanskrit) ‘força vital’. 

Raça do Amor – O Mestre referiu-se a raça humana na presente fase de evolução como sendo a ‘quinta 
raça’. Ele ensinou que na próxima fase evolucionária a ‘sexta raça’ qual ele chamou de ‘Raça do Amor’ surgirá. 
Através do Amor Divino a conscientização do homem irá acordar e o Reino do Deus que esteve sempre no interior 
do homem irá se Manifestar na terra. O homem então habitará com seus irmão e irmãs em uma nova Terra, uma 
nova Cultura de amor, autossacrifício e assistência mutua. Esta é a cultura da nova Terra da qual as Escrituras 
prometem. A morte não existirá mais, nem haverá luto, nem choro, nem dor, para as coisas que já passaram. 

Seres Conscientes – (Razumni Sushtestva) Seres de luz cuja consciência é uma com Deus e cumpri a Sua 
Vontade ajudando a humanidade ao longo do caminho evolucionário. 

A Natureza Consciente (Razumna Priroda) – Aquele princípio através do qual a Consciência Divina se faz 
manifestar em todas as coisas através do Mundo Físico. 

O Lótus de Mil Pétalas  - O chakra ‘coroado’. O centro de energia que está localizado justamente acima da 
cabeça e que não está muito bem desenvolvido na maioria dos seres humanos. 

 

 

 

 



 

 

  A VIDA DE PETER DEUNOV  

 

Datas e Eventos* 

 

11 de julho 1864 – Deunov nasceu no vilarejo de Hadartcha (hoje Nikolaevka), próximo de Varna na família 
do Reverendo Konstantin Deunovski. 

1878–1883 – Deunov completou a escola superior em Varna. Começou a tocar violino. 

1883 – Deunov matriculou-se no Departamento de Teologia na Escola Americana em Svishtov.  

24 de junho 1887 – Deunov completou o curso de cinco anos em Svishtov. 

1887-1888 – Deunov foi professor no vilarejo de Hotantsa próximo de Rússe. Escreveu sua primeira canção. 

Agosto, 1888 – Deunov partiu para os Estados Unidos e matriculou-se no curso preparatório de teologia de 
cinco anos no Seminario Drew em Madison, New Jersey. 

 1890-1893 – Deunov estudou na Escola de Teologia da Universidade de Boston e graduou-se em 7 de junho 
de 1893. 

1895 – Deunov retornou para a Bulgária. 

1896 – Deunov publicou seu primeiro livro Ciência e Educação. 

1895-1900 – Anos passados em solidão, refleção e contemplação, oração e buscas espirituais. 

1898 – Primeiros discípulos: P. Kirov, T. Stoimenov e G. Mirkovitch. 

Julho 1900 – Primeira convenção em Varna com seus primeiros três discípulos. Durante os anos, essas 
convenções ocorreram anualmente em agosto. Os participantes eram convidados pessoalmente por Deunov. 

1901 – Deunov começou a viajar pelo país dando palestras, envolvendo-se em pesquisas frenolôgicas e 
estudando o caráter nacional búlgaro pelos próximos 11 anos. 

1904 -  Deunov estabeleceu-se em Sófia  na Rua “Opultchenska” 66 onde gradualmente foi criado um círculo 
de seguidores. 

1914 – Deunov começou a dar palestras todos os Domingos publicadas mais tarde no volume ‘Sila e Zhivot’ 
(Força e Vida). 

1918 - Deunov foi exilado em Varna por sua critica a política do Tzar Ferdinand. 

1922 – A Escola abriu com palestras da Classe juvenil e a Classe Geral Oculta. Deunov começou a agradecer o 
sol-nascente na linha do horizonte de Sófia, em Bourchier’s Glade,mais tarde conhecido como “Izgrev”. 

1923-1924 – Deunov criou a maioria das suas canções originais. Ele chamou-as de exercícios musicais cuja 
energia desenvolvia a sensibilidade espiritual. 



 

 

1928 – Os discípulos construíram uma sala de leituras e um pequeno lar para o Mestre em Izgrev que 
tornou-se um próspero centro de vida espiritual 

1929 – Primeiro campo de verão nos Sete Lagos das montanhas de Rila. Os campos tornaram-se uma 
tradição da pequena comunidade chamada Irmandade Branca. 

1930 –Deunov introduziu um novo tipo de palestras conhecidas como conversas matutinas. Ele dava essas 
palestras no domingo de manhã antes do amanhecer. 

1932 – Deunov ensinou os primeiros exercícios de Paneuritmia. Ele gradualmente desenvolveu 28 exercícios 
acompanhados de música que ele compôs. Os exercícios pretendiam harmonizar as energias do corpo humano e 
conecta-las com o eterno ritmo da natureza. 

1942 – Deunov completou o programa de Paneuritmia com os exercícios chamados de Raios de Sol e O 
Pentagrama. 

1944 – Os piores meses da guerra foram passados por Deunov no vilarejo de Murtchaevo com um grupo de 
discípulos. 

27 de Dezembro, 1944 – O Mestre partiu deixando para traz uma inestimável herança espiritual para os 
búlgaros e para o mundo.  

-------------- 

*Datas e Eventos são tirados do livro ilustrado “O Mestre Peter Deunov”. Sófia, Kibea, 2001 
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