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ENSINAMENTOS CANALIZADOS DOS MESTRES DE LUZ

A SÍNTESEA SÍNTESE
JORNAL DE CIÊNCIAS ESOTÉRICAS
A Sabedoria Universal da Síntese
JORNAL DE CIÊNCIAS ESOTÉRICAS

Ano II - Número 5

GAUTAMA BUDA, O SENHOR DO MUNDO
O ATUAL SENHOR DA LUZ DOURADA

Distribuição Gratuita

“Seguir o Nobre Caminho é como entrar num quarto com uma luz na mão:
 a escuridão se dissipará e o quarto se encherá de luz.”

A Doutrina de Buda
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Que a Grande Força revolucionária da Gran-

de Mãe, o Terceiro Aspecto do Logos, esteja convosco.

É uma grande felicidade para qualquer alma
que se encontra firmada no Caminho da Luz este
momento, em que o lado místico e espiritual da vida,
da evolução de um sistema solar penetra noutra di-
mensão da sabedoria, das energias, da Luz e da evo-
lução cósmica.

Estamos verdadeiramente dando os primei-
ros passos mergulhados totalmente nas Forças dina-
mizadoras das Grandes Mães e nas Forças dinamiza-

doras dos Cristos Internos que as almas iluminadas
representam – o Filho.

Na Era Aquariana, o Filho e a Mãe divinos se
unem para preparar a chegada do Grande Pai que
acontecerá na próxima Era de Capricórnio.

É uma era onde tudo o que estiver relaciona-
do com a mente, a consciência e a alma estará em
foco, será dinamizado e introduzido nos Santuários
Cardíacos e Mentais de cada ser humano que, com
coração, mente e com a própria alma, busca a reali-
zação na Luz Divina.

Muitos já possuem esta consciência, os au-
tênticos Filhos da Luz, ou, como Mestre Akhenaton
fala, os Filhos do Sol ou os Filhos Místicos do Sol.

Nesta era a alma não mais aceitará ser con-
trolada pelos vícios da sua personalidade, nem pelas
divisões e imposições dogmáticas ou teóricas assen-
tes no imaginário humano.

É uma era onde grupos cada vez maiores es-
tão conscientizados, buscando a autêntica liberda-
de; não a liberdade de palavras, mas sim a liberdade
de ações, uma liberdade em todos os níveis, mas com
equilíbrio, harmonia, paz, responsabilidade.

Muitos grupos estão se unificando, se subli-
mando, às vezes, no fogo de suas personalidades que
se chocam, mas saindo desse fogo reforçados e dina-
mizados na força da alma de modo mais profundo.
Estes exigirão cada vez mais igualdade em todos os
níveis, uma autêntica fraternidade, não de palavras

Neste número publicamos uma aula especi-
al que o Mesre Conde Saint Germain, o orientador
de Aquários, dirigiu aos alunos da Escola da Sínte-
se, no último dia 20 de março, quando o sol entrou
no signo de Áries e que, pela tradição espiritualista,
é o momento em que se inicia o verdadeiro ano.
Contudo, neste ano, os Mestres de Luz nos informa-
ram que, do ponto de vista esotérico, estávamos tam-
bém entrando, espiritualmente falando, na Era de
Aquários.

Saint Germain vinha acompanhado do Mes-
tre Jesus e do Senhor Gautama Buda, o espírito
mais evoluído da Terra, o que para nós foi uma gran-
de surpresa. Seus ensinamentos e experiências fo-
ram muito importantes para todos, além da dádiva
que o Senhor Gautama deu aos presentes.

Nosso objetivo ao reproduzir seus
ensinamentos canalizados é procurar passar a todos
os nossos leitores essas maravilhosas mensagens,
como também tentar passar a todos o que recebe-

Editorial
mos, a fim de que possam receber e ter suas próprias
experiências.

Para facilitar esse recebimento, procurem ler
com atenção as instruções na página onze; depois,
concentrem-se na figura do Senhor Gautama e pro-
curem seguir os passos da experiência.

A partir deste número, tentaremos manter a
distribuição gratuita  do nosso jornal este sempre
foi o nosso objetivo, mas os custos gráficos e portes
de correio ainda continuam muito pesados para nós.
Assim, todos os que queiram voluntariamente con-
tribuir podem enviar cheque ou vale postal em nome
da Editora Portal Ltda-ME, ou depositar na conta nº
409.638-X, agência 0018-3 do Banco do Brasil, em
nome da Editora, e nos avisar por carta, telefone ou
fax. Desde já agradecemos a boa vontade de todos.

Henrique Rosa e Lourdes Rosa

Canalização de Henrique RosaMESTRE SAINT GERMAIN
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Emas de ações, não mais se permitirão ser escraviza-
dos, seja em nome de um deus, de um cristo crucifi-
cado, de um sistema econômico, político ou do que
quer que seja.

A Terra está morrendo e a cegueira humana,
os orgulhos, ganâncias, a sede de poder não permi-
tem que a grande maioria dos seres humanos se inte-
resse e nem tenha a consciência de que a Terra é um
ser que evolui, de que a Terra é um corpo e que nele
todos evoluímos.

O grupo crescente de almas que se expandem
em consciência está lutando para mudar esta reali-
dade e, se for preciso, estas darão seu sangue, suas
energias até a morte de seus corpos físicos nesta luta
para que a Terra não morra.

A Era Aquariana é a era das autênticas revo-
luções; não revoluções da violência, do caos, da de-
sordem, das armas, dos dogmas, mas a revolução da
verdade. Não se trata da verdade apregoada, trata-se
da verdade conscientizada, experimentada e
vivenciada pela alma. É a verdade que vem da expe-
riência da alma e jamais as que estão escritas nas
páginas negras dos livros. São revoluções interiores
da consciência, da mente, da alma, a alma de todas
as coisas.

Por isso, todos são poucos para não permitir
que continuem lapidando, sangrando o próprio cor-
po do ser planetário onde estamos e onde evoluímos.

É uma era maravilhosa para os que buscam a
Luz com seu coração, com sua consciência, com sua
mente, com sua alma.

Porém, é uma era terrível para os que que-
rem enganar a verdade, a Luz, as energias e as forças
superiores. Enquanto para uns será a glória do seu
sacrifício, de sua luta, de seu serviço, de sua dedica-
ção, de sua fé à luz divina, para outros só restará o
desterro deste sistema planetário, porque não estão
interessados nem nunca estiveram em reconstruir, em
criar, em libertar, em expandir, em compartilhar, em
unificar, ao contrário, tiveram sempre a ganância do
poder em favor da desordem, do caos, da miséria.

Estamos entrando na Era dos Grandes
Avataras, dos Grandes Mestres, de almas que pelas
suas obras e suas lutas galgaram os degraus da evo-
lução; estão subindo a montanha mais alta e lá serão
coroados, receberão a grande espada da Luz Divina
e serão novos guerreiros dessa Luz.

Grandes quantidades de almas estão em pre-
paração, em provação, para revelar se querem, de
fato, chegar à Luz, caminhar com a Luz, ser a Luz e,
principalmente, tornarem-se servidores da Luz.

Nesta era podereis subir a montanha que to-
das as almas anseiam alcançar, uma vez que traba-

lharam vida após vida para sair do vale negro das
sombras e conquistá-la por seus próprios méritos e
obras. Lá estão o sagrado e o divino como prêmio a
todos os que se dedicaram de corpo e alma à Luz,
sem fantasias, sem passar por cima de ninguém, com
muito amor, com muita ação, com muito trabalho,
com muita humildade.

Muitas almas antigas, que há muito tempo
não reencarnavam na Terra – não porque não quises-
sem mas porque a humanidade não estava pronta para
recebê-las – estão descendo, pouco a pouco, aos pla-
nos mais próximos da vida física. Elas querem
reencarnar e procuram famílias e casais que lhes
dêem a estrutura básica que precisam para vir ensi-
nar novas ações para renovar e inovar a própria vida.

Estamos entrando agora definitivamente num
novo portal da dimensão maior da evolução.

Esse enorme cometa ( Haley-Bope) está tra-
zendo novas energias, novas sabedorias, novas tare-
fas, novas missões para todos nós. Além dele há dois
cometas, ou outros dois mensageiros, jardineiros
cósmicos, que nos seus momentos apropriados tra-
rão para o sistema solar e para a Terra mais energias,
mais sabedoria, mais experiências e mais missões.

Esta é uma era em que aqueles que buscam
terão as ferramentas e o auxílio necessários para
desbloquear a mente, desamarrar a alma, abrir os
canais de comunicação com a alma, com o Mestre
individual, com todos os Mestres e com todos os se-
res que estão no Caminho da Luz, tudo com muita
consciência.

Por isso, muitos trabalhos estão sendo prepa-
rados para auxiliar a todos. Selecionaremos aqueles
que já estão numa comunicação direta com a alma e
com o Mestre individual, e os prepararemos para tra-
balharmos juntos com todos aqueles que buscam uma
religação com a alma e com o Mestre individual, de
modo que mais tarde também possam ser selecionados.

Selecionar não é discriminar. Há pessoas que
já estão prontas para crescer e que apenas precisam
de uma orientação, às vezes individual, de apoio, de
um melhor direcionamento para se tornarem canais
espirituais cem por cento.

Mas para quê? Para que depois de receberem
uma preparação devida possam fazer o mesmo com
outros, e mais tarde esses façam do mesmo modo.

Por isso, há milhões de anos a Terra, as Hie-
rarquias que administram todos os tipos de vida na
Terra e a própria Grande Hierarquia Solar espera-
ram este momento precioso para todas as almas que
buscam a Luz.

É hora de todos tomarem uma decisão sobre
que caminho querem seguir.

MESTRE SAINT GERMAIN
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ENão estamos falando de personalidades; te-
mos dito que trabalhamos com almas, auxiliamos as
personalidades, mas não trabalhamos para as perso-
nalidades. As Escolas da Sabedoria, quer sejam do
passado, presente ou futuro, sempre trabalham com
as almas e para as almas.

Compete a cada alma trabalhar a sua perso-
nalidade, não a nós.

Contudo, por grande amor a todos, ajudamos,
auxiliamos, dizemos o que está certo e errado para
as personalidades, de modo que a alma cresça e a
personalidade se transforme no verdadeiro veículo
da alma.

Para mim é uma felicidade administrar a Era
Aquariana, é uma oportunidade de crescer convosco
e com todos aqueles que em todas as partes da Terra
crescem dentro do Espírito da Verdade.

Mas é uma tarefa árdua em decorrência das
ilusões que invadiram mentes e corações humanos,
pelos dogmas, pelas fantasias criadas em todos os
setores, até mesmo os setores místicos, espirituais e
esotéricos.

A sede desenfreada de salvar o mundo sem
olhar os meios fez com que muitos se convencessem
de estar salvando a Terra, mas a Terra só quer que
cada um se salve. Se cada um se salvar, ela se salva-
rá, porque a razão da existência da Terra é a existên-
cia de todos os seres que nela evoluem, isto nos in-
clui e vos inclui. Na medida em que seus filhos vão
se “libertando das leis da morte”, como disse o poe-
ta1, ela se vai libertando, se vai salvando também.

Por isso, os verdadeiros libertadores e salva-
dores não são nem nunca foram salvadores do mun-
do, são libertadores e salvadores de almas.

Estamos encerrando uma era e inaugurando
uma Nova Era convocando todos os que acreditam
no Espírito da Verdade, todos que têm confiança
absoluta na Grande Luz Divina que dirige a nossa
galáxia, todos que confiam em seus irmãos mais ve-
lhos2, aqueles que estão um pouco mais na vossa fren-
te.

É hora de, como se diz na vossa gíria, arrega-
çar as mangas, colocar as personalidades em seus
devidos lugares e deixar que o tesouro espiritual que
está na alma surja, venha para fora, a fim de que to-
dos possam compartilhar a sua experiência com os
outros, orientar aqueles que querem se fundir às suas
almas para que encontrem o seu caminho, a sua ver-
dade, a vida eterna. Este é um dever e uma obriga-
ção de toda alma que se encontra no Caminho da
Luz, que é servir à Luz.

É uma obrigação de toda alma que está no
Caminho da Luz ajudar seus irmãos que ainda não
estão no Caminho da Luz, sem impor nada, sempre
expondo. Ajudar a diluir as algemas, a esclarecer as
confusões, a derrubar os dogmas, as teorias, as pri-
sões. A libertar o pássaro branco que se encontra
engaiolado dentro da personalidade.

A personalidade é uma enorme gaiola que
aprisiona o mais lindo dos pássaros, de lindas plu-
magens, com suas lindas cores e o mais lindo canto.
Este pássaro é a alma, que se encontra prisioneira da
personalidade.

O nosso trabalho, e o de qualquer Mestre ou
de qualquer discípulo aceito, avançado, em qualquer
época, e em qualquer parte da Terra, é para que não
haja gaiolas, haja pássaros livres, libertos. E isto é a
verdadeira liberdade.

Quando a alma voa pelos universos da vida,
quando a mente não tem barreiras, busca as mais
profundas e longínquas fontes de sabedoria para be-
ber da água viva da sabedoria cósmica e trazê-la para
seus irmãos que estão morrendo, para suas mentes
que estão morrendo pela falta de sabedoria univer-
sal. Só com o Espírito da Verdade e através dele
conseguireis beber dessa água viva da libertação e
da iluminação.

Libertai vossos pássaros enquanto há tempo.

A Terra precisa dessas aves que são vossas
almas libertas, a fim de que uma Nova Vida surja,
uma Nova Terra surja e um Novo Tempo surja.

Até Já

GOTGOTGOTGOTGOTAS DE LUZAS DE LUZAS DE LUZAS DE LUZAS DE LUZ
“O Senhor da Luz Dourada une em

seu Santuário Divino as forças lumino-
sas existentes neste planeta, a fim de que
processe-se o momento da Grande
Transformação.”3

SAINT GERMAIN

1 Luís de Camões.
2 Os Mestres.

3 Do livro: “Mensagens dos Seres de Luz”, Vol. I .
canais: Henrique Rosa e Lourdes Rosa.

MESTRE SAINT GERMAIN
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Que a Luz Crística desça sobre vós, na sua

nova linguagem, na linguagem das novas energias que
agora começam a trabalhar dentro e fora de vós!

Estas energias começam a trazer para o pla-
neta e para esta humanidade múltiplas mudanças,
múltiplas transformações, múltiplas renovações e
inovações, porque a Luz Crística na Era Aquariana
inicia um novo trabalho dentro de cada um dos seres
que aqui vivem, dentro de todos os seus santuários
vivos.

Esta energia crística renovará nos seres hu-
manos a sua capacidade de se unirem à essência, a
possibilidade de se religarem definitivamente às suas
origens e à sua chama sagrada e, mais uma vez, de
buscar o caminho de retorno à divindade, ou seja, o
retorno a uma consciência do Deus Trino e Uno que
habita o seu ser e todos os seres; portanto, que habita
o corpo planetário. É uma energia que estará desper-
tando gradualmente a necessidade de o ser humano
fazer com que novos valores imperem na vida desta
humanidade, assim como que novos princípios se-
jam fortalecidos dentro de todos os seres.

Que estes princípios reflitam única e somen-
te a verdade e a sede de libertação de todas as almas
e de todos os espíritos!

Esta também é uma nova época para se falar
de um Jesus que esta humanidade não teve a chance
de conhecer. É uma era da diluição dos velhos mitos.
É a era do renascimento da verdade dos princípios
Crísticos que, definitivamente, me separarão de uma
cruz e que me libertarão nas mentes e nas consciên-
cias. Pela primeira vez, grande parte da humanidade
terá acesso a esta consciência, de mim e de meu Pai,
o Cristo. Hoje apenas uma pequena parcela vivencia
e tem como verdade a ação viva de dois seres: Eu e o
Cristo-Maitreya .

Isto significa revoluções dentro de outras re-
voluções; revoluções nas instituições consideradas
mais sagradas, em todas as ordens e seitas religio-
sas, uma vez que, para que a verdade venha à tona,
será necessário destruir as fantasias, as ilusões.

Será preciso diluir na mente desta humani-
dade toda a inverdade, esta inverdade que cristali-
zou a mente humana e a fez involuir ao invés de evo-
luir, que condicionou a mente humana como se a
verdade tivesse patrão. E esse falso patrão conseguiu
aglomerar multidões para a ilusão, para a mistifica-
ção, para o fanatismo e a escravização.

Sereis testemunhas nesta Nova Era de novas
realidades humanas surgindo e despontando para fa-
vorecer com que a vida humana siga novos rumos.
Por isso, é mais do que hora de todos abandonarem,
enterrarem, encerrarem a velha vida, de todos inici-
arem um trabalho de renovação de sua própria vida
interna, reconsiderando que parte da mente foi con-
dicionada pelos velhos dogmas, moldada nos velhos
fantasmas, nos velhos padrões.

Só assim podereis auxiliar, de uma forma
mais ativa, numa ação nova e aquariana. Enquanto
estiverdes preservando e cultuando os velhos mitos,
as inverdades, os velhos dogmas, os velhos padrões
estareis completamente fora da possibilidade de as-
similar adequadamente estas novas energias, que são
energias revolucionárias por atingirem os princípios
originais da vida maior, os princípios divinos que
estão na alma, no espírito. Muitos desses princípios
jamais foram escritos e é preciso ter a coragem para
redescobri-los dentro de vós.

É preciso questionar a própria linguagem, a
ação, o pensamento, tendo continuamente a vontade
de diluir os velhos padrões, de romper com o velho
mundo, com a velha linguagem, com os velhos con-
dicionamentos.

As energias aquarianas são libertadoras, mas
no seu verdadeiro sentido são libertadoras porque
transformam, transmutam, renovam. Esta é a verda-
deira libertação, e coloca o ser humano diante da
oportunidade de vislumbrar a vida real com seus ver-
dadeiros olhos, ouvir os verdadeiros sons da vida e
sentir os seus ritmos, os seus movimentos, dentro das
novas freqüências, das novas tônicas, dos novos rit-
mos aquarianos.

Muitas das mais difíceis lutas e batalhas des-
ta humanidade estão dentro dos seres humanos.

Sois os agentes desta renovação, mas para vos
tornardes cada vez mais transparentes nas vossas
ações interna e externa tendes de diluir o velho,
transformá-lo, transmutá-lo e inová-lo.

Canalização de Lourdes RosaMESTRE JESUS
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EA verdade está dentro de cada um de vós,
não pode mais ser um mito, uma fantasia e uma sim-
ples esperança.

Esta verdade já está mobilizando todos os
seres desta humanidade. É a verdade que vos tornará
seres realmente livres, na ação, na linguagem no pen-
samento.

Aprendereis a reconstruir o vosso templo,
numa ação coerente com os vossos sentimentos, para
salvaguardar vossos santuários, fortalecê-los,
iluminá-los.

Não vos esqueçais de que esta busca da ver-
dade exige certa responsabilidade, pois são os vos-
sos passos que serão redirecionados, é a vossa ação
que se expandirá de dentro para fora, é a vossa men-
te que será transformada.

Não deveis julgar nem atirar pedras, nem ser
carrascos de ninguém. Deveis buscar a vossa pró-
pria vivência, a vossa própria experiência para que
maior seja a vossa conquista dentro da unidade.

Acolhei com força, com fé, com coragem
estas novas energias que estão sendo trazidas para a
humanidade. Muitas hoje já são fortes e a cada etapa
serão ainda mais fortes, mobilizarão todas as estru-
turas humanas e planetárias, trarão as verdades à su-
perfície, diluirão definitivamente todas as máscaras.
E isto já estais vivenciando dentro de vós.

Não dá mais para esconder a vossa verdadei-
ra face, a vossa alma e a sua força, a sua luz, a sua
linguagem.

É a força da alma que está vos impulsionan-
do, mobilizando, transformando a vossa mente, vos-
sa consciência, trazendo mais uma vez a chance de
caminhardes unidos com a vossa essência, sem mis-
térios, sem fantasias, sem ilusões, definitivamente
conscientes, aptos para discernir a ação e vossos pas-
sos no caminho.

A diferença entre a Era Aquariana e a Era de
Peixes é muito grande, são como dois opostos que
agora não se encontram mais, contudo, múltiplas
energias da Era de Peixes ainda estão dentro dos se-
res humanos. Elas estão dentro de vós, levando-vos
à acomodação, ao atraso no caminho, a um
enraizamento e a um apego indevidos, a uma dor cada
vez maior, porque hoje as energias de Peixes são
energias contrárias às freqüências energéticas
evolutivas. É como remar contra a maré. É como
andar para trás. É como falar de uma linguagem que
não existe mais. É como realizar ações que já não
fazem mais efeito.

Tendes de estar vigilantes para transmutar
estas energias de Peixes.

Tendes de caminhar em direção às energias
aquarianas, assimilá-las, vivenciá-las, experienciá-
las, para que a vivência, a experiência redesperte o
que sempre esteve dentro de vós.

A linguagem e a ação aquarianas sempre es-
tiveram em vossos corações, vossas consciências e
mentes, e é por este motivo que toda a força e toda
ação interna com elas relacionadas começam a vir à
superfície em vossas mentes, consciências, como tam-
bém na vossa linguagem e ação.

Torna-se necessária uma ação interna cada vez
mais intensa que religue esta linguagem que está per-
dida dentro de vós.

A vossa experiência espiritual não pode mais
ser comparada, jamais pôde ser comparada, mas agora
toda e qualquer comparação só vos retirará da essên-
cia.

É preciso viver a nova linguagem interna e
espiritual, de modo que se torne cada vez mais viva
dentro de vós. Viva e forte; é isto o que falta para
caminhardes com vontade, com determinação, com
disciplina. Trata-se da verdadeira disciplina, não a
disciplina imposta – tão conhecida no mundo físico
–, mas a verdadeira disciplina, que é uma energia que
vos movimenta para o equilíbrio e para uma ação
cada vez mais harmonizada; esta é a verdadeira tôni-
ca da disciplina, porque é uma disciplina aquariana,
que vos renovará a cada tomada de consciência, a
cada vivência, a cada experiência.

Muitas energias que estão em vossas almas e
espíritos começam agora a ganhar força na medida
em que múltiplas energias aquarianas descem ao pla-
no físico com a intensidade e com a vibração e na
freqüência dessas energias que estão dentro de vós.

Mas é evidente que quem está no caminho
não espera sentado, quem está no caminho busca
de múltiplas maneiras ir ao encontro de tudo que é
novo, de tudo que é renovador, de tudo que possa
revolucionar a  própria vida.

A Era Aquariana é dinâmica, é uma era de
mutação, e toda ação começa dentro de cada um. É
por isso que a humanidade está entrando em verda-
deiros ciclos renovadores.

O cometa Haley-Bope está trazendo uma ver-
dadeira doação energética à humanidade, está aju-
dando a humanidade a voltar ao seu verdadeiro cen-
tro. Sua doação vai ajudar a humanidade a fazer esta
religação definitiva com o Eu Maior, que se encon-
tra na alma e no espírito.

Múltiplas ações internas começam a despon-
tar encaminhando-vos para verdadeiras transforma-
ções, verdadeiras transmutações, impulsionando a
linguagem interna a pulsar como jamais pulsou.

MESTRE JESUS
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EEsta linguagem terá várias maneiras de ex-
pressar-se, manifestar-se, exteriorizar-se; precisais
apenas estar atentos às vivências e experiências, por-
que muitos símbolos são formas de condensar, às
vezes, uma linguagem que não sabeis expressar e que
a alma tenta imprimir para, a partir do símbolo,
decodificardes numa ação interna e externa, nos vos-
sos passos , na vossa luta em caminhar na Luz.

Não imaginais os novos horizontes que estão
diante de todos, e há muitas batalhas internas para
enfrentardes adequadas à evolução do vosso ser.

São batalhas positivas e elevarão a vida nes-
ta humanidade. São batalhas que destruirão definiti-
vamente os velhos fantasmas, as velhas ilusões, e isto
é positivo. Não importa se vos levarem a verdadei-
ras guerras internas, o importante é que tenhais a
consciência de que através delas estareis num pro-
cesso novo de vida, numa nova elaboração interna
sobre o significado da vossa própria existência.

Que essas batalhas possam fazer renascer a
vida que sempre pulsou em vós e que vos leve ao
encontro de Deus – Trino e Uno de uma forma defi-
nitiva, para não continuardes a negar a vida divina
que pulsa em vós. Que essas batalhas consigam tam-
bém libertar dentro de vós a mim e ao Cristo.

São batalhas saudáveis, são batalhas
evolutivas, são batalhas que renovarão a vida, o vos-
so ser, e que vos levarão ao caminho de retorno ao
que sois, ao que viestes realizar nesta existência, ao
que realizastes nas outras existências, e vos condu-
zirão para onde vossa alma apontar.

Este caminho de retorno é o caminho espera-
do por esta humanidade, é o caminho real que todos
tanto buscavam.

Que estas energias consigam atingir a vossa
linguagem interna, consigam expandir a vossa sen-
sibilidade, de modo que possais escutar dentro de
vós novos sons, novos ritmos, novos movimentos,
novas cores, novas vibrações, e transformar a vossa
ação, a vossa mente, dignificando os vossos senti-
mentos e o templo vivo que sois.

Vamos agora dar a palavra àquele que admi-
nistra a evolução planetária desta humanidade; há
muito que Ele não traz o seu Verbo, a Sua Força,
procurai ouvir com atenção, com o coração a sua
mensagem.

Amados filhos e filhas da Sagrada Luz Doura-
da! Que o meu Amor Dourado penetre em vossos San-
tuários Cardíacos, em vossas mentes, em vossas almas!

Há pouco, Saint Germain falou dos Filhos
do Sol, um tema muito amado e trabalhado pelo nosso
irmão que conheceis pelo nome de Akhenaton.

Há uma razão para se falar dos Filhos do Sol,
e nela estão ocultos um fundamento, um
ensinamento, uma verdade, uma sabedoria vincula-
da aos Filhos do Sol, independentemente dos raios,
dos caminhos ocultos, dos caminhos cósmicos que
cada alma trilha.

Na medida em que a alma se liberta, se ex-
pande, evolui, se ilumina, ela se torna dourada. Daí
vem a referência à grande “Ordem Dourada” , que
conheceis também como a Grande Ordem de
Melquisedeque4.

– Por que dourada?

– Porque a nossa estrela mãe é dourada.

– O que a alma anseia?

– Tornar-se uma estrela dourada, por isso,
toda alma procura tornar-se nobre como ouro, tor-
nar-se pura como ouro; o ouro é um metal que não
admite a fusão com outros metais, ele só se funde
com ouro.

O ouro chegou a ouro através de altas tem-
peraturas e se purificou, se tornou nobre. A alma
busca também o ouro espiritual através da
transmutação.

A Nova Era já está e vai fazer muitas almas
douradas. A alma, na sua jornada, passa por várias
sublimações em vários raios; na penúltima, ela se
torna prateada. Quando se liberta e se funde com a
Luz Solar, se torna dourada. É a sublimação máxi-
ma dentro do nosso sistema solar, da nossa estrela
dourada. Por isto, o regente da Terra sempre foi cha-
mado de o Senhor da Luz Dourada, o que adminis-
tra a Luz Dourada espiritual do Sol na Terra, aquele
que procura que o sol de cada um desperte e se torne
dourado.

Tenho sofrido muito por ver os filhos da ter-
ra errando, sofrendo, maltratando seus corpos, suas
almas, seus irmãos e irmãs, como a própria Terra.

Canalização de Henrique RosaSENHOR GAUTAMA BUDA

MESTRE JESUS

4 “Jurou o Senhor, e não se arrependerá: Tu és sacerdote para sempre,
segundo a Ordem de Melquisedeque.” SALMOS 110:4.
“0nde Jesus, como precursor, entrou por nós, feito sumo sacerdote
para sempre, segundo a Ordem de Melquisedeque.”
HEBREUS 6:20.
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Estou mais presente do que imaginais, estou

no silêncio, no recolhimento da vossa mente, da vossa
consciência, da vossa alma.

Estou nos ideais que buscais, estou na fé que
procurais expandir, na montanha que buscais con-
quistar, no amor que buscais doar, no serviço que
buscais executar, na missão que procurais cumprir.

Estou no silêncio, na chama dourada da vos-
sa alma, esperando que penetreis nesse silêncio,
chegueis à minha chama, que vos fundais com mi-
nha chama para vos purificar, libertar, para vos san-
tificar.

Mas mesmo assim não me sentis, não
percebeis minha Força, o meu amor, a minha confi-

ança absoluta na vossa alma porque sei que cada um
dos filhos da

Terra cedo e ou tarde se tornará Filho da Luz,
Filho do Sol, uma alma dourada.

Palmilhei todos os caminhos da Terra, desci
às suas profundezas, conquistei todas as montanhas,
desbravei todos os mares, penetrei em todas as flo-
restas. Para quê? Na busca da chama dourada. E não
a encontrei em lado algum.

Mas me esqueci de procurar dentro dos cora-
ções de todos os seres humanos, e quando penetrei
em cada coração, o que eu encontrei? No santuário
cardíaco de cada ser encontrei apenas uma minús-
cula chama dourada, esperando que alguém a dina-

O Buda Dourado

SENHOR GAUTAMA BUDA
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GOTAS DE LUZ

“O acesso à verdadeira iniciação, aos Mestres Maiores e Menores como a todos os seres
das 7 linhas evolutivas planetárias estará muito facilitado. Basta que cada um trabalhe na sua
união interna, elimine dentro de si a dualidade, deixe que a sua alma dirija todo o seu processo
evolutivo e chegue ao contato consciente com seu Mestre espiritual. Os vossos caminhos e os
vossos ‘portais espirituais’ serão facilmente abertos e darão acesso direto aos mundos sutis, às
Novas Escolas da Sabedoria Universal.

Não haverão divisões e sim uniões.

O trabalho espiritual não será de um e feito por um, mas sim em grupos e núcleos. Será
de todos para todos e ao serviço de todos.”5

GAUTAMA BUDA

mize, que alguém a liberte, que alguém abra as janelas
e as portas para que outra chama dourada penetre em
seu santuário e revitalize esta chama. Esta Luz está em
cada um de vós só aguardando que as vossas portas e
janelas se abram para permitir mais Luz penetrar, para
vos purificar, vos transformar, vos transmutar, para que
a alma vá ficando prateada e depois dourada.

Espero que a vossa chama dourada se liberte
e crie mais força, fique cada vez maior, ilumine to-
das as partes e partículas dos vossos corpos e depois,
através de vossas portas e janelas interiores, abertas
à Luz Dourada, extravase, penetre e destranque as
portas e as janelas de vossos companheiros, vossos
irmãos, vossos pais e mães, vossos filhos e demais
familiares.

Todos os Filhos da Luz Dourada estão con-
vergindo para a unificação, numa luta contra as tre-
vas que invadiram os corações, as mentes e até as
almas dos homens.

Procuro do centro da convergência dourada
convergir para o centro de todos os corações, de to-
das as mentes, de todas as almas.

– Mas o que eu vejo?

– Angústia, desespero, desilusão, inverdades,
dogmas, posturas destruidoras, escravizadoras e não-
libertadoras.

Mas se de repente, sem terdes nenhuma ex-
plicação possível e sem perceberdes alguma tristeza
exteriorizando-se em vós, uma única lágrima rolar
de vossos olhos, sabeis que não são vossas lágri-
mas que estarão rolando, mas sim as minhas.

– Por quê?

– O meu amor por todos vós se entristece di-
ante da escravidão em que se encontra a vossa cha-
ma dourada. E ninguém pode fazê-la crescer; só por
vossas próprias obras e méritos, através do trabalho,
das ações e posturas internas ela crescerá.

Nós doamos as nossas energias, as nossas
experiências, damos técnicas e mais técnicas, múlti-
plas orientações para que tenhais condições de al-
cançar a autolibertação, a auto-iluminação, porque
ninguém ilumina ninguém, sois os únicos agentes da
vossa iluminação.

– Mas como?

– Com uma ação dourada.

O Grande Pai e a Grande Mãe do vosso es-
pírito criaram a chama da liberdade, da iluminação,
e a colocaram nos corações místicos, nos santuári-
os cardíacos de cada um de Seus filhos e filhas. Eles
sabiam que um dia precisaríeis daquela chama para
vos iluminar, para vos libertar, para vos tornar Fi-
lhos da Luz, como Maitreya  fala, ou um Filho do
Sol, como Akhenaton fala, ou um Filho Dourado,
como Eu falo. A mesma ação, a mesma essência re-
side no Deus máximo que é Pai, é Mãe, é Filho, ao
mesmo tempo está no coração da nossa galáxia que
é dourada, como eu, como vós e como todos.

Na Lua Cheia eu voltarei com mais tempo
para falarmos da chama dourada. Que a minha
benção chegue a todos os que vivem em corpos físi-
cos na face da Terra, que a minha Luz Dourada pe-
netre nos santuários, desperte e ajude a libertar a
vossa chama sagrada, a vossa alma.

Que a Luz Dourada esteja permanentemente
convosco.

5 Do livro: “Mensagens dos Seres de Luz”, Vol. II . canais: Henrique Rosa e Lourdes Rosa.

SENHOR GAUTAMA BUDA
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“Ninguém pode libertar ninguém, a verdadeira libertação não se dá, conquista-se.

Ninguém pode salvar ninguém, porque cada um trás dentro de si próprio a salvação; apenas precisa
conquistá-la através da sublimação, da transformação interior e da expansão do sentimento, da compreen-
são, da mente, da consciência e da alma.

Aqueles que já conquistaram a sua libertação são verdadeiramente livres de consciência, mente e
alma. Todos os que conseguiram atingir a sua própria salvação espiritual ajudam seus irmãos e companhei-
ros a atingirem estes mesmos níveis evolutivos, dando e colocando a sua longa experiência e sabedoria a
serviço de todos que as queiram assimilar em seus santuários interiores. Portanto, todo aquele que busca a
sua libertação espiritual precisa trabalhar-se, andar com os seus próprios pés e não ficar à espera de ‘salva-
mentos fantásticos’, de salvadores e libertadores que nunca virão ou alguém que o carregue nos ombros.”7

SAINT GERMAIN

Voltei para encerrar os trabalhos de hoje, as
palavras de nosso irmão maior, o Senhor da Luz
Dourada, Senhor Gautama. Deveis fixá-las a fogo
dentro de vós e refletir, meditar na preciosidade, na
jóia que Ele vos deu. Agora vamos a uma pequena
vivência, sob a orientação do Senhor da Luz Doura-
da6, uma vez que será uma doação Dele.

Deveis fechar os olhos, elevar o pensamento
à vossa alma, procurando sentir o Mestre da vossa
alma, mesmo que não tenhais a convicção de quem
ele é. Procurai sentir a sua força, o seu ritmo, a sua
tônica, a sua vibração no vosso coração.

Concentrai a atenção no vosso santuário car-
díaco, sintonizai-vos com a vossa alma.

Por orientação e instrução do Senhor
Gautama, visualizai que do Seu coração místico, da
Sua chama dourada está saindo uma gota da Luz
Dourada, da energia dourada do Seu coração místi-
co, e que essa gota dourada está entrando, pene-
trando no vosso chakra cardíaco.

É uma gota, uma pequena chama dourada
doada pelo Grande Senhor da Luz Dourada, o Se-

nhor Gautama. Essa gota da essência dourada está
entrando no coração de cada um dos aqui presen-
tes, Ele doou uma gota da sua Luz. Visualizai que
ela está entrando através do vosso chakra cardíaco
(o santuário cardíaco), indo em direção ao altar do
santuário cardíaco. Lá está a pequenina chama dou-
rada de cada um, e essa gota vai se juntar à vossa
chama dourada interior que está acesa no vosso san-
tuário cardíaco, bem no altar do vosso coração mís-
tico. Ao penetrar, ela se fundirá com a vossa Luz
Interior. A chama dourada do Senhor da Luz Doura-
da tem o poder de duplicar, triplicar, quadruplicar a
vossa Luz Dourada, segundo a vossa fé, o vosso amor,
a vossa entrega e o vosso serviço à Luz.

Que essa gota multiplicadora aumente
quantas vezes forem necessárias a vossa chama dou-
rada para que ela cresça e um dia possa a vossa
alma tornar-se dourada.

Agradecei ao Senhor Gautama, às forças su-
periores, e Eu agradeço em nome de todos os seres
que comigo estiveram e ao Mestre Jesus pela sua
participação. Não existem palavras para agradecer
pela presença do Grande Senhor da Luz Dourada,
o nosso Pai Espiritual atual para a Terra.

Regressai aos vossos lares em paz, com vos-
sos Mestres, e espalhai esta benção aos vossos fami-
liares, amigos e companheiros.

– Como podeis fazer isto?

– Se eles permitirem, colocai vossas mãos
sobre seus chakras cardíacos, e em nome do Senhor
da Luz Dourada passai um pouquinho da vossa cha-
ma para multiplicar a chama dourada deles.

Que a Luz permaneça convosco para todo o
sempre.

6 O Senhor Gautama Buda.
7 Do livro: “Mensagens dos Seres de Luz”, Vol. II . canais: Henrique Rosa e Lourdes Rosa.

Canalização de Henrique RosaMESTRE SAINT GERMAIN
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Explicação: Krishnamurti prontificou-se a

fazer palestras mensais através da canalização es-
piritual na Escola da Síntese. Normalmente, desen-
volve um pequeno tema e em seguida responde às
perguntas dos presentes. A partir deste número, sem-
pre que possível, apresentaremos uma parte dessas
palestras e das perguntas e respostas.

JK.  – Minhas saudações na Luz, na Força
Criadora de todos nós e de tudo.

Sempre combati a fantasia, a ilusão.

Sempre combati a mentira disfarçada sob o
nome de uma religião e a mentira disfarçada de ver-
dade.

Ao longo da evolução do homem, uma teia
de ilusões, de fantasias, de dogmas foi tecida pelas
mentes embebidas na ilusão e, muitas vezes, na sede
de poder.

Sempre combati a falta de objetividade cria-
tiva da mente dos homens. Níveis muito elementa-
res de inteligência foram rotulados de muito inteli-
gentes.

Sempre lutei pela liberdade plena de pensar,
sentir e viver. Liberdade com inteligência, liberdade
com consciência, porque a liberdade que hoje está
espalhada pelo mundo físico é uma liberdade sem
consciência, uma liberdade sem inteligência. Sem-
pre fui contra isso, e se pensais que foi tarefa fácil
estar contra isso, contra a ilusão, não foi não, foi
muito difícil. Tive muitos dissabores, desilusões e
muitos inimigos. Mas me norteei pela Força Cria-
dora, inteligente, divina, que sempre esteve dentro

de mim, assim como está dentro de todos vós e de
todos aqueles que ouviram as minhas palestras.

O maior destruidor da verdade é o homem; o
maior destruidor e limitador dessa Força Criadora
Divina e sagrada, e eu já estou pondo rótulo que é
algo que sempre detestei. Mas, como Saint Germain
e Koot Koomi dizem, tenho de usar alguns rótulos
para as pessoas entenderem.

O homem sempre foi o maior limitador do
real, ele sempre limitou o real, sempre fugiu das coi-
sas reais, das coisas verdadeiras. Ele tem medo do
real, tem medo da verdade, a verdade que liberta, a
verdade que transforma , a verdade que transmuta.
De uma forma geral, os sistemas de hoje, políticos,
religiosos, científicos, educacionais estão assentes em
ilusões e mentiras.

– E por que estão?

– Porque a mentira destrói, cristaliza, muti-
la, mata. A verdade cura, liberta, expande e eleva.
As relações entre os seres humanos são feitas de
muitas ilusões e mentiras. Até o amor, que é uma
palavra hoje tão apregoada, na grande parte da hu-
manidade é pura ilusão.

Poucos sabem o que é amor. O amor é liber-
tador, comunicador, unificador e expansivo. Não é
mutilador, divisor e escravizador.

O homem foi induzido a pensar muito, e sua
mente concreta tão usada para pensar é o que cria a
ilusão, é o que destrói o real, é o que destrói a verda-
de. Porque é sombra, não é Luz, não é força criativa
e libertadora, é força escravizadora. Tanto que o uso
errado e a postura errada da mente do homem são os
causadores das guerras, da fome, das injustiças de
todos os níveis são a causa da destruição do real em
cada um, da verdade de cada um. Por isso, só uma
revolução interior, uma revolução da própria mente,
uma revolução interna objetiva e fundamental liber-
tará essa Força Criadora, essa força real que reside
em todos e em cada coisa.

De que serve ler tratados, livros, fazer cursos
em universidades, juntar diplomas, fazer rituais, pra-
ticar exercícios místicos, se não é ensinado ao ho-
mem a libertar a sua mente real, a sua mente criativa
prisioneira do seu cérebro, das emoções e dos siste-
mas divisores desta civilização?

O sistema que hoje rege a Humanidade é
divisor, é escravizador, é mutilador. Uma porcenta-
gem vem se rebelando contra isso, destruindo os
dogmas, aniquilando as ilusões, despertando parce-
las crescentes da força inteligente criadora do real
que reside em cada um. Essa porcentagem crescente
da humanidade, pequena, mas já tão poderosa, tão

Canalização de Henrique RosaDIÁLOGOS COM KRISHNAMURTI
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encontram em outros planos, em outras dimensões,
e todos juntos é que estão fazendo essa revolução da
mente criativa, da inteligência criativa, libertando
realmente a mente de sistemas educacionais opres-
sores, divisores, libertando das ilusões, às vezes pela
dor, pelo sofrimento.

Quanto às personalidades, elas já não conse-
guem pensar, sentir, ter consciência de que lá dentro
existe a Força Criadora, essa mesma força que criou
galáxias, constelações, estrelas, planetas, o próprio
Universo, que é a mesma força que vos criou. A for-
ça que criou uma estrela também vos criou, e não é
preciso saber isso filosoficamente. É preciso ter cons-
ciência disso, sentir isso, ser isso; então, cada passo
que o sistema solar, o próprio planeta dá na direção
dessa força sagrada, divina e criadora, é um passo a
mais para a libertação de toda a humanidade.

A humanidade está num processo acelerado
de libertação. Libertação das ilusões, dos dogmas,
tanto políticos, religiosos, econômicos como cientí-
ficos. Há uma enorme falta de consciência destes sis-
temas. Se houvesse consciência, não teriam obriga-
do a humanidade, neste século, a passar por duas
grandes guerras mundiais e pequenas guerras locais.
Se houvesse consciência, a riqueza material estaria
mais dividida, de uma forma igualitária e fraternal.
Não pode haver igualdade, liberdade e fraternidade
sem essa consciência, sem a mente real que é
libertadora, que atua em todos os seres humanos.
Existem níveis reais e superiores de inteligência que
todos possuem, e é essa inteligência que vai dotar
cada ser humano da capacidade de ver em seu seme-
lhante, em seu companheiro, seu irmão, a mesma
Força Cósmica Criadora que está em si mesmo.

Quando se está dentro de um corpo físico,
como estais, a própria matéria limita a visão e a cons-
ciência dessa força extraordinária, criadora, amo-
rosa, inteligente, que todos possuem. Geralmente o
ser humano não dá valor à Força Criadora que está
lá dentro dele; não dá valor a todos aqueles que já
têm a consciência dessa força despertada e que pro-
curam ajudar a despertar a mesma força em seus se-
melhantes. Isso requer desprendimento, requer sa-
crifícios. Desprender-se das coisas que oprimem nem
sempre é suave. Às vezes é doloroso, obriga a uma
enorme coragem, que é uma das forças criativas que
os sistemas dos homens, ao longo dos tempos, mina-
ram, tiraram da humanidade.

Trata-se da coragem de dizer não aos dogmas,
de dizer não às fantasias, de dizer não a tudo o que é
irreal, e de dizer sim a tudo o que é real, o que liber-
ta, o que expande, o que é verdade, porque a verdade
com V maiúsculo é libertadora, não-opressora. E a
verdade que hoje continua a ser apregoada como
verdade, é opressora, é escravizadora, não é
libertadora. São aquelas verdades que implicam sem-
pre a existência de alguém que pensa por todos. Al-

guém que dirige todos em nome de um partido, de
uma religião, crença, de um sistema econômico ou
de um nome respeitado mundialmente, de um cien-
tista, ou de alguma forma de lei criada pelos homens.

É preciso ter a coragem de dizer não a tudo
que limita, dizer não a tudo que obriga segundo as
regras das personalidades dos homens ou feito pelos
homens. É preciso caminhar com os próprios pés,
ter a consciência para onde se está indo, ter a deter-
minação do que é necessário fazer e realizar. Com-
pete a cada um lutar pela libertação de si próprio e
de todos aqueles que possam ajudar a libertar ou-
tros. É preciso combater as ilusões, os dogmas de
todos os tipos. É preciso destruir o irreal, porque só
destruindo o irreal é que o real surge. E o real para
mim é aquilo que transforma, é aquilo que expande,
que unifica, que liberta. Todos os que penetrarem
nesse real, nessa força real, nessa verdade real serão
libertados.

Por isso, o grande destruidor do real, como
muitas vezes eu disse, é a própria mente dos homens,
mas a mente condicionada. Vossas mentes estão con-
dicionadas.

– Mas quem as condicionou?

– Os sistemas educacionais, os sistemas reli-
giosos, políticos e econômicos.

Hoje não se buscam universidades e escolas
com o intuito de receber sabedoria. Busca-se um di-
ploma para se ter poder econômico, poder político,
poder sobre as outras pessoas, para poder ingressar
em empregos que pagam muito dinheiro e que dão
poder. No passado buscava-se a sabedoria. Para quê?
Para ensinar aos outros de modo que outros também
fossem sábios, também fossem livres, também ca-
minhassem com seus próprios pés.

– Então, o mundo está à beira de um colapso!

– O colapso político já surgiu. O colapso eco-
nômico está em curso. O colapso científico está à
beira de explodir, e o colapso educacional está se
iniciando. O caos está reinando, não um que caos
provoca uma elevação para a luz, mas um caos que
leva à descida para a confusão, para as trevas da
mente, da consciência e dos puros sentimentos de
amor.

Alguém quer perguntar algo?

P. – Mestre!

JK – Não! Mestre é Saint Germain. A ele
podeis chamar Mestre. A mim, podeis chamar com-
panheiro ou o que quiserdes.

P. – No passado também houve tanta des-
truição como hoje?
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EJK. – Existiram vários tipos de destruição
no passado e hoje o homem continua na sua sede de
destruição. A bomba atômica deste século já foi uma
repetição, felizmente em escala menor. A experiên-
cia genética é outra repetição. Não quer dizer que
em outras civilizações mais avançadas a engenharia
genética não esteja sendo utilizada em favor da evo-
lução dos povos, pois em outros sistemas solares há
espiritualidade, há consciência. A ciência terrestre
não tem consciência. Se a ciência tivesse consciên-
cia não teria feito as bombas atômicas, não teria fei-
to uma série de produtos químicos que só estão des-
truindo a própria Terra, o que prova que não há inte-
ligência nem consciência. Alguns cientistas estão
tomando consciência agora, e a prova disso são suas
manifestações contra as experiências genéticas que
põem em risco a evolução do próprio homem. É a
revolução, o caos, a confusão na qual a ciência está
mergulhada. Alguns já estão saindo desse caos, ou-
tros continuam mergulhados na confusão de suas te-
orias. O caos que leva à luz gera a libertação, a ex-
pansão. O caos que involui leva à destruição, à opres-
são, à aniquilação.

P. – Mas o homem continua  destruindo?

JK. – É o que o ser humano tem feito, só
tem destruído; isto diz respeito à maioria esmagado-
ra desta humanidade. Uma minoria em todo o mun-
do é que tem construído, em todo os aspectos, mas é
uma minoria. Graças a essa minoria a Terra está su-
bindo na sua escala evolutiva.

O homem está passando por um caos inter-
no. Mas quando se passa por um caos interno é natu-
ral que o estado seguinte seja um estado mais ilumi-
nado, não é?

P. – O Homem destruiria algo para renovar?

JK. – É! Não é bem uma destruição, é uma
transformação. Na realidade, é uma transformação.
Por isso, o caos que leva à luz é transformativo. Quan-
do você passa por um estado desses sente uma ex-
pansão da mente e da consciência, você sente um
bem-estar. Quando não passa, fica oprimido, fica
confuso e dividido, fica mal consigo próprio, você
fica ruim. Exemplo: você não passou por isso, mas
os que viveram a Segunda Guerra Mundial sentiram-
se péssimos, mal, divididos, inúteis, inúteis demais,
passaram por grandes sofrimentos.

Aqueles que passaram por um caos superior
ou uma revolução interna sofreram mas saíram do
caos, o ponto de mutação como Lao-Tsé dizia, sen-
tiram-se livres, expandiram-se, ficaram com uma
mente mais iluminada, uma mente mais objetiva,
conquistaram a paz interior.

Mas os outros, aqueles que viveram os hor-
rores da Segunda Guerra, estes não tiveram paz in-
terior e não a terão pelo resto de suas vidas.

Alguém que tenha vivido a Segunda Guerra,
ou o povo judeu que foi mantido por tantos anos pre-
so, perdeu a paz interior nesta vida. Já aqueles que
passaram por esse caos superior, procure como eles estão
e dirão: em paz. Há uma enorme diferença porque essa
transformação remete ao real, a outra ao irreal.

P. – Esse real aí se busca com a alma?

JK. – Tem que ser buscado com todas as for-
ças libertadoras expansivas. Não só aquilo que chamais
de alma, mas também com a mente real, aquela mente
que para atuar não precisa pensar. Ela age.

P. – E como fazer isso?

JK. – Através da revolução interior, a revo-
lução da mente e da consciência, como Aeolo8  tanto
fala. Se não houver essa revolução interior da mente
e da consciência todos continuarão prisioneiros do
irreal, das ilusões.

P. – Quando o Sr. fala em objetividade cria-
tiva é exatamente para alcançar essa libertação?

JK. – Exatamente. Só com a inteligência ob-
jetiva você chegará ao seu estado real, não haverá
ilusões. Isto é eterno, não desaparece, não morre. Se
não houver uma inteligência objetiva isto não pode-
rá ser alcançado, a mente tem que ser objetiva e não
vaguear. Objetivar sem pensar muito.

Veja bem: o que é objetivar?

A sua inteligência cria um objetivo.

Qual é o objetivo?

Atingir a força real que está dentro de você.
Aquela que não é prisioneira das ilusões, dos dogmas,
das teorias. Então, esta força está além do pensamen-
to, não é? Você dirige todas as forças que possa ter
com objetividade, para chegar a esse estado além do
pensamento. Só aí você tem paz. O estado de paz
inicia-se quando o pensamento cessa. O real só sur-
ge quando o pensamento cessa. Hoje para você diri-
gir a sua vida precisa pensar para agir, mas, na reali-
dade, quando você pensa não age. Não age por quê?
Porque a mente liberta não precisa pensar. Porque
uma força superior, por ser mais abrangente, com-
preende as forças inferiores. Por exemplo: se você
estivesse num vale, para saber o que houvesse no
vale precisaria andar, descrever : isto é uma casa,
aqui está outra casa. Mas se você subisse para o alto
da montanha não precisaria descrever nada: olharia
e veria todo o vale. Entendeu? Por que a mente li-
berta e objetiva não precisa pensar? Porque ela vê o
problema todo. Ela vê o problema e sabe todas as
respostas. Ela não precisa descrever. A outra mente
da ilusão está lá embaixo no vale; então, só conse-
8 O Mahachohan da Era de Peixes.
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Egue perceber o que vê, ou seja, uma rua, uma casa,
um carro. Ela vê uma coisa de cada vez, a outra vê a
totalidade porque está lá em cima. A sua linha de
horizonte abrange o vale todo.

Vossos problemas estão nesse vale. Estão to-
dos lá. Assim, quando está no vale você está dentro
do problema, e é por isso que não consegue ver qua-
se nada. Mas quando está no alto da montanha você
está fora do problema; por isso, consegue ver tudo.

Deu para entender? Fui confuso?

– Não!

P. – Sobre o pensamento. O pensamento é
velho e está voltado mais para as coisas externas.
Isto é pelo fato de estar colocado numa mente con-
dicionada.

JK. – Exato. Condicionada. Você pensa o que
está armazenado na sua memória. Então, é velho. A
outra mente não pensa. Porque cada ato é novo, ela
tem que se desprender. Porque no momento em que
ela age, já é velho. Para estar liberta precisa despren-
der-se disso, senão ela não consegue ver o vale. Para
ver o vale ela tem que se desprender sempre, precisa
estar sempre vendo o vale todo. É isso que eu chamo
de objetividade, ou seja, inteligência objetiva ou
mente objetiva.

P. – Isso é percepção?

JK.  – A percepção é outra coisa. Depende
do que você quer dizer por percepção. É percepção
de aperceber ou é percepção de intuição?

– A percepção de aperceber.

JK. – Mas essa percepção é transmitida pe-
los cinco sentidos. No alto da montanha você não
usa os cinco sentidos. O que trabalha com os cinco
sentidos é a mente ilusória. A outra não precisa dos
cinco sentidos porque está além dos sentidos físi-
cos. Então, ela tem um estado de consciência total e
não um estado de consciência parcial. Isto é uma casa,
estou tendo consciência porque estou vendo. A ou-
tra mente não precisa ver porque ela é o todo, tem
um estado de consciência de todo o vale. Então, tudo
o que se movimenta no vale ela não precisa ver, pois
está consciente de toda a sua movimentação. A ou-
tra mente não, ela tem que ver, ouvir, cheirar, degus-
tar, apalpar. Assim, ela sabe que isso é água, e só
assim sabe.

– Assim é realmente melhor.

JK. – O que quer dizer por melhor?

É melhor dizer, quando a outra mente, a criati-
va, tem um estado de consciência abrangente, objeti-
vo, unificado, tudo o que se passa dentro desse vale, ela

tem consciência. É um estado de consciência. A cons-
ciência vai se expandindo sempre dentro de uma uni-
dade. Um dos grandes problemas da personalidade é
não ter consciência. Ela acha que tem consciência mas
não tem. Se tivesse consciência não erraria.

P. – Mas ela tem consciência?

JK. – Ela chama de consciência porque vê
uma parede e apalpa, ouve, cheira. Isso para ela é
consciência. Mas consciência é um estado de união,
um estado de transformação permanente. A consci-
ência verdadeira está permanentemente num estado
de transformação, de renovação. O seu estado de
consciência de hoje é diferente do seu estado de cons-
ciência de ontem.

– Mentira ou verdade?

– Verdade!

Sabe por quê?

Porque se não fosse diferente, o seu estado
de consciência de hoje estaria vivendo o ontem. É o
que muitas pessoas vivem, o ontem. Não estão vi-
vendo o hoje. Muitas pessoas estão vivendo dois ou
cinco anos atrás, estão no passado e não no presente.
Muitas estão na infância ainda. Percebe? O corpo
cresceu mas a consciência não. A consciência conti-
nua infantil. A consciência está ainda num estado
infantil. Não cresceu, não se expandiu. E isso você
pode facilmente perceber sem muito esforço, muitas
pessoas estão nesse estado. A consciência não se de-
senvolveu, não se expandiu.

O que é a evolução? É uma permanente ex-
pansão e renovação da consciência.

P. – As pessoas estão presas aos dogmas?

JK.  – Sim, também. Esses dogmas anestesiam
a consciência. Anestesiam mesmo. Observem as re-
ligiões, principalmente as crenças e seitas que ulti-
mamente têm surgindo e verão pessoas anestesiadas.
Não há consciência aí. Se tivessem consciência não
estariam lá. Então, os dogmas, sejam eles políticos,
religiosos, científicos ou econômicos são como uma
injeção de anestésico na consciência.

Eles anestesiam a consciência, a consciência
anestesia a sua força motor, que é a inteligência. É o
que interessa a esses poderes, a essas forças. E ainda
por cima, falam em nome de seres respeitáveis do
passado que lutaram pela libertação do real, dessa
força interior, dessa consciência. Lutaram para que
isso não se desse em nome deles. Isso está
anestesiando a consciência. Reparem que esse tipo
de pessoas nem sabe que tem uma consciência e in-
teligência; é como se houvesse dentro delas uma fita
cassete, repetem a mesma coisa sempre. Não há in-
teligência, não há consciência.
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EP. – Mas isso é escravatura?

JK. – Talvez seja, uma das piores escravatu-
ras. A pior das escravaturas não é a escravatura físi-
ca, é a escravatura da consciência, da mente, da inte-
ligência. É a pior das amarras. Está na hora de lutar
contra isso, não é? É preciso libertar as consciências
e as mentes. É para isso que Aeolo trabalha; aliás,
todos os seres que se libertaram estão empenhados
nessa revolução, nessa libertação da mente e da cons-
ciência. Se não houver a libertação da mente e da
consciência, o mundo vai para o caos, para a destrui-
ção total. Não tenha dúvida disso. Então, cada hora,
cada dia que se perde vagueando pelas fantasias, é
uma oportunidade a menos para libertar a mente e a
consciência.

P.. – Temos então de fazer silêncio mental?

JK. – Quando você pensa isto: eu vou fazer
silêncio mental, já está fazendo muito barulho lá
dentro da mente. É aí que está a ilusão. Você precisa
ficar consciente dessa força criadora que está aí den-
tro, tem de estar procurando sempre, expandindo-a,
ou seja, que a consciência e a mente estejam sempre
num estado permanente de renovação, expansão e
de consciência. É necessário uma transformação con-
tínua. No momento em que vocês se acomodam a
um exercício, a uma técnica, a um livro, já estão se
condicionando. Já estão condicionando a mente e a
inteligência. Vocês costumam sair de um condicio-
namento para ficar com outro; só trocam de condici-
onamento, continuam prisioneiros, a consciência fica
limitada, a mente e a inteligência também ficam blo-
queadas.

(continua)

PORTAL PARA A ETERNIDADE (2ª Edição) Henrique Rosa
MENSAGENS DOS SERES DE LUZ – vols. I e II – Henrique Rosa e Lourdes Rosa
O GOVERNO OCULTO DO MUNDO – Henrique Rosa (esgotado)
O CAMINHO DA LUZ, A INICIAÇÃO AQUARIANA – Henrique Rosa e Lourdes Rosa
A SABEDORIA DOS MESTRES DE LUZ – Henrique Rosa (Fitas K7)

Aulas gravadas, canalizadas, com profundos ensinamentos esotéricos dos Mestres de Luz. Em cada
fita são desenvolvidos dois temas, transmitidos através das faculdades superiores da mente e pela ação e
unidade com a alma. Uma forma de sentir as energias vibratórias dos Mestres e de mais facilmente entrar
em comunicação com Eles.
Nº 01 - MESTRE CONDE S. GERMAIN: A Era Aquariana e A Verdadeira Liberdade
Nº 02 - MESTRE EL MORYA: A Vontade Divina e A Espada Libertadora
Nº 03 - MESTRE HILARION: A Essência Criativa e A Grande Unidade
Nº 04 - MESTRE JESUS: Viver em Cristo e o Ser Crístico.

NOVOS LANÇAMENTOS PREVISTOS:
Nº 05 - MESTRA NADA:  A Nova Mística e O Verdadeiro Ideal
Nº 06 - MESTRE LANTO:  O Caminho do Discípulo e o Templo Vivo
Nº 07 - MESTRE DJWHAL KHUL (O Tibetano):  A Tradição Oculta e a Iniciação Oculta
Nº 08 - MESTRE AKHENATON: Os Filhos do Egito e A Nova Civilização Solar
Nº 09 - MESTRE CONFÚCIO: A Lógica do Ser e A Mente Criativa
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CURSOS E AULAS ORIENTADOS PELOS MESTRES

CURSO: CIÊNCIAS ESOTÉRICAS (Esoterismo Aquariano), Abertura dos Canais Espirituais–Iniciantes,
Básico e Avançado * – Henrique Rosa

CURSO: O RETORNO DE DEUS MÃE, A Revolução do Espírito Santo – Lourdes Rosa
CURSO: A NOVA HUMANIDADE DO 3º MILÊNIO  – Henrique Rosa e Lourdes Rosa
CURSO: OS CHAKRAS NA ERA AQUARIANA  – Henrique Rosa
CURSO: OS MISTÉRIOS DA MENTE NA ERA AQUARIANA  – Henrique Rosa
CURSO: O UNIVERSO DA ALMA – Henrique Rosa
CURSO: OS SEGREDOS OCULTOS DA NATUREZA VIVA – Eliana Vita, Lourdes Rosa e Henrique Rosa
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CURSO: TRANSMUTAÇÃO ATRAVÉS DOS MOVIMENTOS – Carlos E. Nascimento e Henrique Rosa
AULAS: O TRABALHO DA UNIÃO GRUPAL – c/Seres Angélicos – canais: Henrique Rosa e Lourdes Rosa
AULAS: LINHA UNIVERSAL COM OS MESTRES CÓSMICOS  – canais: Henrique Rosa e Lourdes Rosa *
AULAS: O CAMINHO DA AÇÃO (Mestres: El Morya e Gandhi) – canais: Henrique Rosa e Lourdes Rosa *
AULAS: OS CAMINHOS DA TRANSMUTAÇÃO ENERGÉTICA  – c/Mestres Chineses –

canais: Henrique Rosa e Lourdes Rosa
AULAS: O CAMINHO DA UNIÃO TRANSFORMATIVA – c/Mestres Indianos –

canais: Henrique Rosa e Lourdes Rosa
VIVENCIANDO A ERA DE AQUÁRIOS – c/Mestre Saint Germain) –

canais: Henrique Rosa e Lourdes Rosa
PALESTRAS CANALIZADAS – canal: Henrique Rosa
GRUPO DE ESTUDOS, FORMAÇÃO E PESQUISAS (diversos grupos) –

canais: Henrique Rosa e Lourdes Rosa *
O CAMINHO DA TRANSMUTAÇÃO  (aulas semanais) – A Essência Oculta do Tai Chi Chuan
                                                                                               – Carlos Eduardo Nascimento
O CAMINHO DA TRANSFORMAÇÃO  (aulas semanais) – A Essência Oculta do Yoga e dos Mantras
                                                                                                  – Mirtes Pasetto
ORIENTAÇÃO ATRAVÉS DAS ENERGIAS PLANETÁRIAS (Astrologia Esotérica) – Orientação
espiritual individual, dentro dos novos ensinamentos do esoterismo aquariano. – Valéria Mattua
VIVÊNCIAS COM OS MESTRES DE LUZ – Esotéricas e Exotéricas (consoante a data) –

Diversos canais

*  – Só podem assistir os alunos que tenham participado do Curso Básico de Ciências Esotéricas (Esoterismo
Aquariano) - Módulo 1, e previamente inscritos.
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