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LIBERDADE 

 
 

 

O desperto não pode ser escravizado;  

o adormecido não pode ser libertado. 

 

 

 

 

 

Elias Rubenstein 
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A mais profunda escuridão ... 

Desaparece pela luz de uma pequena vela! 
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Observe seu corpo, sua personalidade, seus instintos, seu intelecto, 

suas emoções, e seu ego (Eu). 

Vá além do nível de identificação com experiências e perceba aqui e 

agora quem você realmente é, quem você foi, e quem você sempre 

será. 

Viva a partir deste nível de consciência daqui para frente! 
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Prefácio 
 

Atualmente, a maioria das pessoas pode perceber: 

 Uma mudança está acontecendo no mundo todo ... 

Pela primeira vez, estamos experimentando coletivamente eventos 

globais que afetam todos nós e mudam nossas vidas, conforme 

tomamos conhecimento deles. Até agora, crises comparáveis, 

guerras, catástrofes e, desafios foram limitados a regiões individuais. 

Como uma reação, alguns se refugiam na aceitação irrefletida de 

uma propaganda unilateral, outros em um comportamento de medo 

infundado, alguns numa indiferença fingida, e outros ainda em teorias 

de conspiração sem esperança. Todos eles repartem uma visão 

sombria de medos, preocupações, e escravidão material. 

Crises nos confrontam externamente como um espelho do que está 

dentro de nós. Elas tornam visíveis o que não foi reconhecido ou está 

inacabado. Os atuais eventos mundiais são oportunidades, como 

degraus de uma escada, para nos ajudar a olhar nosso mundo 

empírico de uma perspectiva mais superior. Todas elas nos forçam, 

através da pressão e restrição, a reconhecer: 

 Quem nós realmente somos e o que há dentro de nós. 

A maior batalha da humanidade não é contra vírus, terroristas, ou 

dissidentes, mas sim contra ilusões avassaladoras de nossos 

próprios pensamentos, sentimentos e instintos. Nossos inimigos não 

estão do lado de fora! Estamos em uma guerra contra nossas ilusões. 

Por enquanto acreditamos em uma bolha colorida e a interpretação 

da aparência externa é toda a verdade., somos impotentes. Esta fase 

é uma oportunidade momentânea de fazer um salto na consciência 

como humanidade, que está além de qualquer coisa que a maioria 

possa imaginar ou perceber. Um despertar global está sendo 

direcionado à humanidade. É comparável a um som poderoso, uma 

vibração especial, que sacode a humanidade para acordar deste 

sonho hipnótico do mundo sensorial limitado e que chama para 

contemplar a realidade onipresente. 

O antigo “normal” que eles estavam acostumados está sendo 

percebido por mais e mais pessoas como realmente é. Está saturado 

de egoísmo e inclinações pesadas, tendências más, que até agora 
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tem feito o homem se sentir separado de sua verdadeira natureza e 

da criação. Esta materialista “normalidade” de interação imprudente 

e irresponsável com nossos colegas humanos e a falta de respeito 

pela criação estão chegando ao fim. O “antigo normal”, como 

conhecíamos, está desaparecendo como o nascer do sol termina a 

noite e começa o dia. 

Nem protesto barulhento, resistência ativa, nem revolução podem 

prevenir isso. Podem atrasar o processo de mudança em um curto 

período, mas não podem parar ou evitá-lo. Algumas pessoas, usando 

grande esforço, querem reanimar a vida antiga, e acreditam que está 

dentro de seu poder fazer isso. Mas assim como um nascimento 

físico não pode ser revertido, então, juntos experimentamos o 

nascimento espiritual ou despertar da humanidade em uma nova era. 

Pessoas de diferentes estágios de evolução estão presentes nesta 

fase para apoiar a humanidade em seu nascimento neste importante 

evento. 

Dezenas de milhares de pessoas ao redor do mundo estão 

experimentando um processo de despertar, que está sendo forçado 

por crises, medidas restritivas, anonimização, isolamento, limitação 

espacial, desastres aparentes ou reais, e medos estimulados. Cada 

ser humano é forçado de uma maneira que o toca especificamente a 

deixar sua zona de conforto, dentro da velha ilusão chamada 

segurança. 

Esta declaração pretende servir como uma indicação para aqueles 

que já foram capazes de abrir os olhos um pouco. Isso não pode 

oferecer ajuda àqueles que ainda estão presos à ilusão e se 

identificam com as ferramentas do corpo, instintos, mente, 

sentimentos ou personalidade, porque eles não têm os pré-requisitos 

necessários para o verdadeiro entendimento, nem podem utilizar 

conscientemente o instrumento de alta percepção para verificar estas 

palavras. Seu racionalismo e intelecto pouco desenvolvido se 

tornarão enredados nas correntes ou raciocínio argumentativo e, em 

última análise, falharão em reconhecer qualquer solução para as 

tarefas atuais ou futuras da humanidade. 

Esta declaração é ainda menos adequada para aqueles que não 

despertaram dos truques intelectuais e os dogmas das filosofias 

profanas, na torre de marfim das tão faladas ciências ou nas pseudo 

religiões. Os impulsos aqui meramente consolidariam sua 
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incapacidade de identificar-se com o reino material. Finalmente, eles 

poderiam multiplicar emoções dolorosas, tais como rejeição, 

ignorância, arrogância, agressão, pânico, ódio, medo, separação, 

censura, raiva ou hostilidade. 

A humanidade está à beira de uma descoberta espiritual. 

Independente de todas as manifestações externas, a humanidade 

está sendo conduzida ao caminho da autorrealização, liberdade, 

autorresponsabilidade, e o desenvolvimento do processo criativo. 

Aqueles que já estão no processo de nascimento espiritual ou já 

tenham experimentado isso, podem e devem verificar todos os 

impulsos descritos aqui, para correção e expansão com aqueles 

aspectos, que foram mencionados pela abordagem individual de seu 

verdadeiro ser. 

Com a era do despertar, a tirania equivocada do homem movido pelo 

intelecto termina! 
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A Hierarquia do Serviço 
 

Assim como o sol ilumina o dia e é o centro do nosso pequeno 

sistema solar, toda vida aqui na Terra depende do trabalho do sol. A 

influência do sol não é apenas material, mas especialmente 

espiritual. De forma similar, nosso sistema solar gira com outros 

sistemas solares ao redor de um sol central maior que exerce um 

impacto ainda maior sobre a vida. Todas as galáxias no universo 

infinito giram em torno de uma estrela central, que exerce a maior 

influência sobre todos nós. Conforme chegamos à uma consciência 

superior, percebemos que planetas, sóis, chuva, ventos, pedras, 

imagens espirituais, emoções etc. são unidades vivas da 

consciência. 

A profana visão materialista é limitada ao baixo intelecto e, portanto, 

a percepção incapaz de perceber que tudo está vivo em todos os 

mundos. Pois toda a criação é uma expressão de vida. A presente 

mudança é o resultado de uma vibração viva que está agindo sobre 

a humanidade e acelerando dramaticamente sua evolução. Através 

do cosmos há uma hierarquia de amor e serviço. A mais alta 

consciência é a estrela central, em torno da qual tudo gira. Através 

de seu poder de atração, sustenta tudo e preenche tudo com amor. 

Estruturas hierárquicas também podem ser vistas na natureza. 

Existem níveis graduais de consciência – primeiro o mineral, depois 

a planta, o animal e, finalmente, o reino humano. Acima do reino do 

homem comum está o homem desperto. Contudo, os níveis de 

consciência não terminam neste nível, mas continuam gradualmente 

se desenvolvendo além disso. Quanto maior a consciência e estado 

evolutivo, maior a esfera de influência. 

No atual estágio político do ainda não desperto, populismo, 

propaganda, mentiras, fraqueza de caráter, vícios, promessas, 

lisonja, calúnia, incitação determinam a agenda. Estes atores 

políticos são eleitos por pessoas que ainda não foram despertadas. 

Estas categorias não têm mais nenhuma relevância no desenho da 

sociedade desperta. 

O homem que tem a mais alta consciência desperta ouve o chamado, 

tem a missão interna de fornecer este serviço especial à 

humanidade, e irá, no futuro, liderar toda humanidade globalmente. 

Portanto, não há a necessidade de uma eleição “democrática” pela 
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maioria, porque aquele que está verdadeiramente desperto 

reconhece e apoia este líder da humanidade, por conta própria, por 

todos os meios disponíveis. Eles o percebem como uma figura de 

liderança e como ele é. Contudo, não resulta em um novo culto de 

personalidade, mas um serviço comum em favor do bem da 

humanidade. 

A fim de que isso aconteça, é necessário um número suficientemente 

grande de pessoas a serem despertadas até certo ponto e capazes 

de perceber tudo isso. Até então, ilusões ainda distorcerão o estágio 

inicial do despertar da humanidade. Nesta difícil fase de transição, 

apenas um conselho de homens sábios pode guiar a humanidade 

conscientemente. Este conselho é composto por homens sábios que, 

eles próprios, são despertos a um certo grau e que decidem juntos o 

bem da humanidade. O líder da humanidade ou o soberano global é 

comparável a um condutor de um grande coro. Sua tarefa é 

coordenar a interação dos cantores individuais e dar uma expressão 

material à melodia interior do cosmos. Esta função é exercida por 

aquele que tem a mais alta experiência e tenha um veículo 

experimental bem treinado para expressar isso. Ele servirá à 

humanidade como um mentor ou treinador e a levará pela mão e a 

acompanhará ao longo do caminho. 

A pessoa com a mais alta consciência vem de um estágio de 

evolução mais avançado e inicialmente liderará os interesses da 

humanidade em segredo no começo, e depois será extremamente 

visível. Isso é inevitável, por que quanto mais alta consciência, maior 

a esfera de ação. Esta função não requer uma coroa e nem um cetro 

para guiar o bem-estar da humanidade. Os despertos perceberão a 

soberania por eles mesmos. Eles não sentirão desejo em sua 

presença, além de amar e servir. 
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A transformação da Humanidade 
Todas as crises deste mundo são crises dentro de nossa própria 

consciência. Portanto, só há uma forma de sucesso: 

MUDANDO NÓS MESMOS, MUDAMOS O MUNDO. 

Aqueles que querem trazer mudanças só podem fazê-lo mudando a 

si mesmo. O mundo exterior é um reflexo do mundo interior. 

TANTO COM, QUANTO SEM – TANTO ACIMA, QUANTO 

ABAIXO 

Nossa consciência é o projetor que faz aqueles eventos aparecerem 

na tela neutra da vida que estamos vivendo. Somos um centro de 

expressão para o Desejo original, que sempre criou e sustentou o 

universo. Adequadamente, causamos e sofremos os efeitos do nosso 

ser interior. Causas nunca são externas. Circunstâncias externas não 

podem mudar nosso ser interior, não importa o quanto o nosso meio 

ambiente possa nos afetar. Tão logo uma parte da humanidade 

acorde, sua consciência coletiva projetará uma aparência diferente 

do mundo externamente experimentável. Este “novo” mundo não 

corresponderá mais àqueles que ainda não experimentaram o 

nascimento espiritual. As pressões internas e externas crescerão 

para essas pessoas, até que elas também passem por essa 

transformação ou não façam mais parte deste atual fluxo evolutivo de 

consciência.  

Os padrões familiares enganosos da política, economia, sociedade, 

educação, saúde, família, religião etc. foram colocados à prova e 

desatualizados como um modelo para uma humanidade desperta. 

Esses modelos antigos de consciência coletiva da humanidade estão 

atrasados, egoístas, obras brilhantes, que são uma perversão da 

consciência humana. Eles ligam o homem ao mundano, visão 

materialista da identificação limitada e isolamento. 

Os problemas ou a interpretação problemática das atuais condições 

de vida são o resultado da identificação incorreta daqueles que estão 

adormecidos em seu veículo experimental. Para a pessoa 

adormecida, estas tarefas são insolúveis, por ele não ter ainda 

despertado para a vida real. O grande medo que várias pessoas 

estão sentindo no momento, é na verdade o convite para vir à 

consciência e ser criativamente ativo aqui e agora. 
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Aqueles que já estão no processo de desenvolvimento percebem seu 

veículo experimental (corpo, instintos, personalidade, mente 

sentimentos) parcial ou permanentemente, de um elevado nível de 

consciência e não se identificam com o pequeno “Eu” (ego), nem com 

seu veículo, função, encarnação, história de vida, nome, formas 

externas, ou aparência externa. Eles percebem a si mesmos no 

eterno aqui e agora, como um perfeito ser consciente, além do 

começo e do fim. Eles reconhecem origem e o propósito de seu 

verdadeiro ser e percebem que um pequeno aspecto de seu ser 

apareceu como uma encarnação física com todos os pré-requisitos 

neste mundo, a fim de perceber sua missão individual de auto 

despertar.  

Desde o começo da história humana, existiam “mapas” que 

apontavam o caminho através do labirinto da vida. Aqueles que já 

percorreram uma parte do caminho, o pavimentou para aqueles que 

os seguem. Desta forma, muitos e mais largos caminhos através do 

mesmo labirinto foram criados. Alguns caminhos são rápidos e 

turbulentos, enquanto outros são lentos, mas estáveis. De vez em 

quando existem aberrações e becos sem saída, que são 

apresentados como atalhos. Na superfície, estes caminhos diferem, 

mas muitos tem o mesmo objetivo. Dependendo de nossa 

maturidade, de acordo com a lei de ressonância, escolhemos um 

desses caminhos que mais correspondem a nós. Nos primeiros 

estágios a maioria das pessoas necessitam de isolamento e 

tranquilidade para encontrar a si mesmo com mais facilidade. 

Contudo, assim que se separarem deste caminho, as habilidades 

adquiridas são colocadas à prova: material, profissional, saúde, 

interpessoal, e família os desafia a tornarem-se ferramentas de 

ensino no currículo de domínio da vida. 

Assim como os caminhos diferem, também existem várias 

ferramentas, tais como meditações, atenção plena, rituais, símbolos, 

devoção, estudo, orações, humildade, serviço, compaixão, gentileza, 

mantras, imaginações, afirmações, palavras de poder, exercícios 

físicos, ritmo, importância, gestos com poderes de símbolos, ensino, 

ética, leis morais, ascetismo, jejum, comportamentos, exercícios 

respiratórios, iniciações etc. Quando ativas, estas ferramentas não 

têm poder inerente para provocar o despertar – mas elas podem, 

como os degraus de uma escada, ajudar na subida. Assim como o 

martelo é inútil sem um artesão que pode usar essa ferramenta 
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corretamente, assim as ferramentas de despertar também podem ser 

inúteis se elas não forem usadas corretamente, no meio ambiente 

correto e sob orientação experiente. Alguns comportamentos e 

ferramentas podem ser úteis para um caminho, mas um obstáculo 

para outro. 

Mesmo assim, para todas as ferramentas acima mencionadas, a vida 

cotidiana é nossa sala de aula de experiências. 

Não precisamos de uma viagem de longa distância para procurar um 

mestre exótico em uma caverna isolada, em um topo de montanha 

remoto, na mais profunda selva, ou em um monastério escondido. 

Estamos, exatamente agora, onde pertencemos. Temos tudo, agora, 

ao nosso dispor para dar o próximo passo no nosso único caminho. 

O próximo passo poderia ser treinamento em uma escola de mistério, 

um vídeo, um artigo, um áudio livro, uma experiência, ou 

simplesmente uma conversa inspiradora com um colega. Apenas 

quando implementamos o conhecimento adquirido na vida cotidiana 

percebemos isso. Quem tem olhos, deixe-os ver. Quem tem ouvidos, 

deixe-os ouvir! 
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A nova ordem mundial 
 

Muitas pessoas desejam que a bolha brilhante retornasse tão rápido 

quanto possível ao conforto e segurança de que desfrutavam antes 

dessas crises globais. Mas é só agora que as ilusões avassaladoras, 

com as quais o homem formulou anteriormente sua existência estão 

se tornando aparentes. Liberdade verdadeira é uma atitude interna. 

Apenas quando mudamos interiormente podemos experimentar a 

liberdade. A tão falada “nova” ordem mundial é um símbolo da 

verdadeira liberdade do homem. 

Muitos charlatães se apropriaram indevidamente dos conceitos da 

“nova ordem mundial” para suas próprias fantasias egoístas. No 

entanto, pessoas despertas anseiam por uma nova ordem que reflita 

a verdadeira consciência criativa do homem, não distorcida. Se 

estamos cientes disso ou não, todos temos o poder absoluto para 

mudar o mundo. Isso não será e não poderá ser feito para nós por 

um salvador político externo. O mundo externo em sua totalidade, 

exemplifica a consciência coletiva da humanidade. 

Paz, liberdade, boa vontade e autoconhecimento se manifestam em 

todos os níveis – mas podem ser e irão participar conscientemente 

nestes estados, somente quando os percebemos primeiro dentro de 

nós. Aqueles que nos precederam pavimentaram o caminho para nós 

e, nos permitiram acordar para nosso potencial criativo, nós da 

mesma forma pavimentaremos o caminho para aqueles que ainda 

não estão seguindo. A nova ordem não significa, de forma alguma, 

igualitarismo, mas sim a perfeita expressão da individualidade. Assim 

como cada raio de sol é diferente, a origem de todos os raios é no 

mesmo sol. 

Mesmo se as nações forem transformadas em uma união global, os 

seus habitantes ainda expressariam sua singularidade e diferentes 

influências e aspectos. Contudo, a ilusão da competição e separação 

é substituída pela realidade da cooperação, que depende um do 

outro. Um conselho fixo de pessoas sábias será devotado ao 

progresso fundamental. Isso assegurará conhecimentos benéficos 

para todos os ramos da sociedade e, ao mesmo tempo, um estímulo 

constante para todos os seres humanos. 
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A nova consciência coletiva da humanidade irá ganhar acesso à 

consciência universal. Como uma luz que nos mostra o caminho na 

escuridão, nós todos seremos conduzidos, passo a passo, para o 

desenvolvimento completo. 

No momento, há diferentes idiomas, assim como existem diferentes 

nações, mas todas as pessoas são unidas por um idioma interno – 

além de nomes e formas. Os despertos irão treinar sua esfera mental, 

de forma que possam expressar o idioma universal através de 

símbolos. Desta forma, o plano criativo do cosmos será percebido 

através do homem. O homem irá se tornar um cocriador consciente 

da evolução em todos os níveis do ser. Nos pensamentos e palavras 

dos despertos, uma sabedoria infalível tomará forma. Somente 

aqueles entenderem o homem em sua totalidade entenderão a 

criação ou o Criador. 
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Religião e Espiritualidade 
 

Nessa fase de desvanecimento da história humana, é ainda normal 

para representantes políticos e religiosos tentar satisfazer o egoísmo 

do homem. Por milênios, a religião tem sido usada como uma 

ferramenta para manipular, explorar e controlar pessoas. No século 

passado, a ciência materialista, com sua visão distorcida do mundo, 

limitada a aparências, substituiu o papel da religião. Desde então, a 

ciência tem sido mal-usada para continuar a manipular, explorar e 

controlar pessoas. Nem religião nem ciência é má ou maliciosa por 

si mesma, mas é antes o que eu pessoas corruptas e egoístas fazem 

disso. Enquanto o homem ainda não tiver acesso à consciência 

superior, ele carece de consciência e discernimento para usar essas 

ferramentas construtivamente. 

Enquanto o conhecimento verificável do verdadeiro ser estiver oculto, 

o homem desorientado tende a enganar seus semelhantes humanos. 

O mal é então eliminado como alguma coisa “boa”, abusando da 

confiança das pessoas. Na autoimagem desfigurada, os supostos 

direitos das massas tornam-se mais valiosos do que os direitos do 

indivíduo. Apenas porque algumas ou a maioria das pessoas 

acreditam ou fazem certas coisas de uma certa maneira, quer dizer 

que seja a forma correta ou virtuosa. Ao contrário, a normalidade 

anterior prova, de uma forma impressionante, que tudo o que as 

massas interpretaram como “normal”, era na realidade uma visão 

mundial retrógrada. Cada unidade de consciência está viva e uma 

parte necessária do plano criativo. O “plano” evolucionário é revelado 

independentemente de todas religiões e ciências ilusórias! 

Desde o começo da criação, existiram seres humanos despertos que 

também entraram na história da humanidade como grandes sábios. 

Estes sábios eram, também, fontes frutíferas para as maiores 

religiões mundiais. Os ensinamentos mais importantes foram 

formulados por eles ou por seus discípulos nas sábias escrituras. 

Mesmo assim, precisamos de uma percepção superior a fim de 

captar a sabedoria disso. Algumas dessas pessoas atualizadas 

pretendiam fundar religiões. Ao invés disso, eles queriam iluminar o 

caminho para os buscadores com luz espiritual. 

Contudo, assim que os primeiros discípulos perderam acesso à 

consciência superior, ou seja, seu ser superior, perigosas pseudo-
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religiões surgiram, que serviam com o único propósito escravizar e 

explorar a humanidade subdesenvolvida. Essas falsas religiões 

profanas e materialistas, junto com seus líderes, estavam e estão 

presas m seu veículo sensorial experimental e incapazes de 

expressar consciência superior. Eles interpretam as palavras das 

sagradas escrituras usando intelecto cego e, portanto, negam, a si 

próprios   e seus seguidores, o verdadeiro caminho do 

autoconhecimento, pois isso os tornaria dispensáveis. Tais 

instituições religiosas estão perdendo, gradativamente, suas 

justificativas para existência. Suas interpretações errôneas sobre a 

natureza do homem, sua origem e de seu destino estão 

desaparecendo na insignificância. 

Com o despertar, todo fanatismo termina. A maioria das disciplinas 

científicas, religiosas ou espirituais lançam luz limitada em 

dimensões limitadas da verdade.  Portanto, muitos de seus 

seguidores tendem ao fanatismo, como o acesso à consciência 

superior, ou perspectiva de seus seres ou a consciência universal 

lhes é negado. Como resultado, eles se tornam perdidos na 

ignorância, contenda, difamação, opressão e arrogância, lutando 

contra aqueles que interpretam ou percebem o fenômeno ou sua 

causa de uma perspectiva diferente. 

Da mesma forma, nos supostos caminhos “espirituais”, há um grande 

número de pessoas que se imaginam despertas e simplesmente 

fingem com suas próprias ideias do despertar. Basicamente, eles 

ainda se identificam com seu próprio veículo de experiência e 

projetam o conceito do despertar através de seu próprio ego, portanto 

criando uma experiência fictícia. Da mesma forma que você pode 

sonhar que está desperto enquanto está adormecido, então isso 

continua a ser um sonho. Para aqueles que despertaram na realidade 

de seu verdadeiro ser, a vida criativa começa. Para os 

verdadeiramente despertos, cada indivíduo que também é desperto 

é perceptível. Quando um certo estágio de desenvolvimento da 

consciência for percebido, o desperto pode ver, independente do 

lugar e tempo, o quão desenvolvido um indivíduo é. 

Há e houve inúmeros ensinamentos, professores e ferramentas que 

podem levar as pessoas a uma consciência superior. Enquanto o 

homem se esforçar por virtudes como o amor, união, paz, boa 

vontade, bondade etc., ele automaticamente abordará a verdade e 
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então, seu verdadeiro ser. Dependendo do potencial da alma, os 

atuais buscadores caminharão em tal caminho espiritual. Estes 

caminhos diferentes representam diferentes perspectivas da 

realidade. Muitas áreas atualmente associadas com a 

“espiritualidade” se tornarão parte do currículo infantil nas escolas, 

no futuro. 

Mesmo assim, os novos padres irão interpretar um papel importante. 

Estes padres despertos irão retornar às suas raízes e realizar suas 

tarefas originais. A consciência coletiva da humanidade se manifesta 

como o mundo exterior. Padres despertos serão escolhidos para 

cultivar a consciência coletiva, como um jardim. Em algumas religiões 

sua tarefa é chamada de equilibrando o carma coletivo; em outras 

“expiação”. Carma, a lei da causa e efeito, é ilustrada por nossos 

atos. Todos os dias, na presente consciência coletiva da 

humanidade, erros, impulsos maliciosos, e padrões destrutivos 

aumentaram. A maioria estes padrões não podem ser equilibrados 

com uma encarnação. Para todos os pensamentos maléficos, 

sentimentos e atos atraem um efeito correspondente.  Os padres 

eleitos serão também lhes será confiado ajudaras pessoas a 

equilibrar seu carma individual ou destino. Como resultado, o carma 

coletivo está se tornando uma expressão brilhante para a 

humanidade desperta. 
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A Lei 
 

As leis universais da vida se aplicam a ambos, os despertos e os que 

ainda estão adormecidos. Esta declaração sugere algumas dessas 

leis, a fim de fornecer orientação. Estas leis subjacentes ilustram a 

operação da justiça infalível em todas as circunstâncias da vida. 

Leis e liberdade parecem se contradizer, mas elas são entrelaçadas. 

Preenchidas com a compreensão da lei perfeita, a humanidade 

desperta é guiada no caminho da libertação. O desejo por liberdade 

é baseado no verdadeiro homem natural. O homem é mais do que 

seu veículo visível. Ele é a entidade invisível que usa seu veículo 

para sua expressão. O homem do presente ainda não pode imaginar 

a verdadeira liberdade, porque ele mesmo se sente “separado” do 

seu verdadeiro ser e apenas desperta gradualmente. Por milênios, o 

homem tem sido escravizado por sua identificação com seu ego, por 

outro lado, conhece apenas a liberdade; apenas a falsa identificação 

com seu veículo o limita. 

Em um espelho distorcido das circunstâncias da vida, podemos 

apenas reconhecer formas distorcidas e, portanto, julgá-las de uma 

forma distorcida. Mas a criação não é a interpretação dos nossos 

sensos distorcidos, mas uma abrangente consciência de centros de 

vida de diferentes estágios de desenvolvimento, que expressam 

exatamente a Vontade da Consciência Universal. 

No presente, as circunstâncias exteriores da maioria das pessoas 

refletem escravidão ao invés de liberdade. O indivíduo é uma gota na 

consciência coletiva. Nossa consciência individual é responsável 

pelo nosso pequeno destino individual com suas experiências de vida 

únicas. A consciência coletiva de dentro para fora do mundo, 

conforme nós experimentamos isso. No presente, a consciência 

coletiva ainda é permeada pela ilusão da separação e limitado erro 

de identificação. Através do nosso despertar coletivo, a consciência 

coletiva e, portanto, mundo comum é transformado. 

Portanto, os despertos podem ser autorresponsáveis e viver a lei 

justamente em autoridade e incorporarem a imagem pura de sua 

consciência sempre esclarecedora. As leis que forma a base da 

nossa coexistência será um sumário das leis da vida e levarão em 

consideração a dignidade do desperto com todo seu potencial. 
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Dependendo do nível de despertar, estas leis se adaptarão à 

humanidade. Há inúmeras leis da vida, que foram ensinadas pelas 

tradições da sabedoria milenar. Um pilar essencial é a lei da causa e 

efeito. Vamos colher o que semearmos. Este é nosso carma. 

Portanto, o sistema legal do futuro constituirá as leis universais da 

vida, com o objetivo de alinhar a consciência coletiva com as virtudes 

superiores. 

Contravenções ou má conduta por um indivíduo pode, portanto, ser 

vista de uma diferente perspectiva. O indivíduo é responsável por 

ambos, ele próprio e por todos. O desperto está ansioso para usar 

todos seus poderes para cumprir essas leis e ser testemunha de sua 

realização. Estas leis estabelecem a estrutura de como a criação 

funciona. Pessoas que ainda estão numa fase intermediária e não 

estão totalmente despertos são propensos a transgressões, por eles 

se identificarem com seu veículo experimental na maior parte do 

tempo. 

Há diversas expressões de má conduta, tais como espiritual, 

interpessoal, social, material etc. A má conduta material é por 

exemplo, roubo. Por se sentir separado da sua fonte criativa e, deste 

modo, ser um escravo de seus instintos maliciosos, o homem sentirá 

privação e, de forma tortuosa, tirará dos outros. No plano da 

consciência coletiva e individual, tudo é registrado, enquanto nós, 

como seres humanos, colhemos as consequências das nossas 

ações. Através do nosso ser, provocamos um destino 

correspondente. Uma sociedade em transição punirá o ladrão, de tal 

modo, que este ato é carmicamente compensado. 

Se o ladrão sentir remorso verdadeiro por seu ato maligno, ele pode 

se redimir e devolver o valor dos bens roubados, assim, saldar sua 

dívida e reestabelecer o equilíbrio de todos aqueles envolvidos. Em 

última análise, o homem desperto para a consciência atrai tudo o que 

é necessário, tanto material como espiritual, das riquezas 

inesgotáveis de substância ilimitada.  

Crime é o resultado de uma autoimagem destorcida. Os criminosos 

já sofrem o processo de punição através de sua ação. A punição 

acontece em ambos, através da sociedade ou da vida. A lei de causa 

e efeito é uma lei inegável da vida – e não comete erros. Nos estágios 

mais avançados, os padres despertos ou até mesmo os juízes 

despertos assistirão aquele que cause um débito cármico a si próprio 



    Lembre-se do seu verdadeiro Eu! 
 

  

23 

e à consciência coletiva, através de transgressão em compensar o 

seu débito. Isto pode parecer como uma punição, mas para o 

desperto, não há punição e nem recompensa, mas causa e efeito. 

Isto requer percepção das leis universais da vida, para que as leis 

terrenas e tornem um puro reflexo da realidade interior. 
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A Fraternidade da Humanidade 
 

A menor célula do nosso corpo está conectada ao corpo inteiro. Da 

mesma forma, um ser humano individual está conectado a toda 

humanidade. Uma gota no oceano é uma parte inseparável de um 

todo. Pessoas de cada nação, denominação, grupo étnico, idioma, 

ou cultura são células do grande corpo da humanidade, Juntos, 

formamos a fraternidade universal da humanidade. Nós sempre 

conectamos interiormente, mesmo que nossos não treinados sensos 

fingem o oposto. Todo pensamento e todo sentimento tem uma 

influência dos nossos colegas humanos. Isto significa, em particular, 

que somos corresponsáveis pelo bem-estar da humanidade.  Assim 

que estivermos prontos interiormente e despertos à unidade de 

consciência superior, perceberemos que estamos conectados a 

todos os seres humanos e sempre estivemos. Esta experiência de 

unidade não é limitada apenas aos seres humanos da terra, mas 

afeta toda criação, bem como aqueles que não estão atualmente 

encarnados aqui. Quanto maior nossa consciência, maior nossa 

gama de experiência. 

A fraternidade universal da humanidade é um sinônimo para o 

homem que despertou para a verdadeira vida. Vida e morte são um 

par de opostos que serão interpretados diferentemente no futuro do 

que no passado. Consciência é imortal; isso anima a forma material 

(corpo físico) em sua presença, a fim de ter uma experiência especial 

nesta dimensão. Consciência não está vinculada à experiência física. 

Esta é apenas uma da várias maneiras de experimentar a vida em 

sua plenitude.  Dependendo da tarefa na vida, a consciência escolhe 

as circunstâncias para uma encarnação. A lei da ressonância atrai 

esta alma para um certo tempo, para um certo lugar, para um certo 

meio ambiente, aos pais corretos etc.  

O homem não desperto está como em um sonho de morte. É por isso 

que os atuais códigos sociais de conduta e algumas religiões são 

orientadas para o fato de que o homem é um ser finito. Aqueles que 

passam pelo nascimento espiritual despertam para a vida real.  Eles 

se tornam conscientes de seu ser imortal, sem limites e eterno. 
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Contudo, se ainda se identificar com seu veículo experimental em um 

estado de sono agitado, ele tende a ser atraído por prazeres e 

distrações fracas. Seu ego busca um ciclo contínuo de jogo, 

consumo, prazeres baratos e férias de uma forma fácil, vida 

confortável. Pessoas que se tornaram despertas, por outro lado, 

estabelecem outras prioridades. Estas pessoas não querem ser 

distraídas pela vida mundana, mas percebem o potencial ilimitado de 

estar na vida cotidiana, e se esforçam para realizar sua intenção e 

propósito de vida. Eles olham as situações da vida de uma diferente 

perspectiva e assim reconhecem a verdadeira expressão se seu ser. 

Nem sorte e nem golpe do destino podem ter alguma relevância, já 

que são avaliações limitadas da mente não treinada. 

A fraternidade da humanidade é, portanto, não uma coleção de 

pessoas preguiçosas que escaparam dos desafios da vida e 

sucumbiram às ilusões do mundo. Ao contrário, os despertos não se 

afastam do trabalho ou esforço, mas aproveitam a expressão 

completa de sua natureza. Eles descansam em ação e aperfeiçoam  

sua consciência por meio  da criação. 
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A Vocação 
 

No presente, a maioria das pessoas trabalham para fazer dinheiro 

para atender suas necessidades. Isto irá mudar dramaticamente no 

futuro. O homem desperto trabalha para se realizar e cumprir sua 

missão, seu propósito em vida ou sua vocação. Para fazer isso, ele 

escolhe uma encarnação com certas habilidades e pré-requisitos, de 

tal forma que ele possa ter essa experiência. 

Esta atividade significativa em sua vocação e, assim, o ser humano 

se encaixa como um quebra-cabeça exatamente no lugar certo. 

Apenas essa pessoa desperta pode cumprir sua missão individual. 

Esta missão é apenas para este homem e tudo neste mundo é 

formado, de tal forma, que o homem possa experimentar isso usando 

seu próprio veículo. Nossa consciência tem uma enorme influência 

através da vida. Dependendo da consciência com a qual realizamos 

uma ação, a ação pode terá um efeito diferente. 

Alguém que culpa e responsabiliza os outros por sua vida atual, se 

enfraquece e nega a si mesmo a oportunidade de moldar 

conscientemente sua vida. Corporações, políticos, educação escolar, 

pais, companheiros, poluição ambiental, doenças, mercado de 

trabalho, situação econômica etc. são fenômenos, mas nunca a 

causa da nossa vida presente. Através do nosso ser, chamamos 

nossa vida atual pela aparência para tornar visível externamente, o 

que está dentro de nós. Nosso meio ambiente pode estar doente, 

pobre e infeliz – mas se nossa consciência estiver focada na 

harmonia, perfeição, cumprimento etc. experimentaremos todos 

estes aspectos em nossas situações de vida individual. Por causa do 

nosso potencial criativo desperto, nós temos a opção de mudar 

qualquer coisa a qualquer tempo. 

A tarefa do desperto é uma contribuição responsável à criação. Na 

sociedade do futuro, coexistência, competição não ilusória, dominam. 

Muitas profissões que ainda são populares hoje em dia irão, portanto, 

desaparecer ou ser redefinida, como elas não terão nenhum 

benefício à criação no futuro. Novas profissões aparecerão de acordo 

com o nível de consciência da humanidade. 

Faculdades mentais superiores aumentarão devido ao 

desdobramento da consciência humana; consequentemente, 
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realizações científicas darão enormes saltos quânticos. Agindo por 

uma vontade superior e apoiado por uma sabedoria e compreensão 

inflexíveis, o desperto percebe uma vida de sucesso. Pois através da 

percepção e compreensão das leis superiores do cosmos, estas leis 

podem ser aplicadas em grande ou pequena escala, para o benefício 

da humanidade e da criação. 
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Educação 
 

A educação das crianças é o pilar da nova ordem. Educação é um 

processo de maturação e, também, aprimora o veículo de 

experiência. As crianças são uma consciência tão ilimitada. Eles são 

encarnados em certos veículos para ter uma certa experiência, 

Contudo, eles ainda são desajeitados no manuseio dos seus corpos 

nos primeiros anos de suas vidas, isto não significa que a maturidade 

de sua alma é menor do que a de seus pais. 

Nas próximas gerações, o desenvolvimento educacional das 

crianças corrigirá fundamentalmente a consciência coletiva da 

humanidade. Desta maneira, esta consciência poderá cada vez mais 

ser capaz de refletir a verdade pura da consciência superior. Este 

treinamento é independente de formas externas, tais como prédios 

escolares ou salas de aula, já que a forma externa é irrelevante. A 

tarefa do professor será promover a memória da criança de seu 

verdadeiro ser e ancorar esta memória permanentemente no 

despertar diário da consciência. Desta forma, o eterno esplendor da 

consciência ilimitada é realizado. 

É também necessário usar a fermenta de experiência; 

nomeadamente, para refinar a personalidade, impulsos, intelecto e 

emoções, de modo que eles possam expressar a intenção do eu 

superior desimpedido. Crianças também aprenderão a desenvolver 

seu ego a fim de perceber e deixar ir ao próximo nível de crescimento 

e perceber de um nível superior. As leis espirituais, ou seja, as leis 

universais da vida, farão parte apenas do currículo, conforme as 

regras de convivência harmoniosa, família, parceria, saúde, nutrição, 

bem como fortalecimento físico e desenvolvimento de habilidades 

individuais a fim de ser capaz de atender ao chamado – isto é, a 

vocação, Também, idioma, habilidades mentai e emocionais 

receberão treinamento, bem como as ciências internas e externas. 

Pais despertos tem uma responsabilidade especial – através da lei 

de ressonância, eles estão conectados com suas crianças, que 

encarnaram em uma família específica a fim de aprofundar seu 

despertar juntos. Não é necessário para tais pais esperar pelos 

métodos de desenvolvimento coletivo das crianças. Eles podem 

começar neste momento a promover o despertar de suas crianças, 

conversando com elas a respeito das leis espirituais e da realidade, 
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as ajudando aperceber a experiência interiormente, e exercitando 

uma consciência desperta Neste processo, os próprios pais, em 

particular, percebem níveis superiores de desenvolvimento, já que 

agora eles podem implementas estas lições em suas próprias vidas. 

O próprio professor aprende e desdobra conforme ele ensina. 
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Comportamento 
 

A lua ilustra a influência das forças “invisíveis” no mundo material 

através das marés. Mas a lua não é apenas um corpo celestial com 

um impacto em nossas vidas. Nosso pequeno universo de 

experiencias é conectado ao universo maior. Tudo no cosmos tem 

uma influência em nós. Diferentes centros de consciência em 

desenvolvimento interagem um com o outro em um nível sutil.  Nosso 

comportamento é similar a um tipo de esquema ou modelo que 

acessamos. Tais “plantas” estão contidas na consciência coletiva da 

humanidade. Se uma pessoa for encarnar de um estágio 

evolucionário superior, ele seria capaz de moldar novos padrões, 

mais de acordo com sua verdadeira identidade na consciência 

coletiva. 

Nós todos caminhamos através de fases escuras, nas quais 

mostramos mais vícios do que virtudes. Estas fases foram ou são tão 

necessárias ao nosso desenvolvimento como sofrimento, dor ou 

remorso. 

Quanto mais desenvolvida for a pessoa, maior será o conjunto de 

opções comportamentais. Quanto menos desenvolvida for a pessoa, 

menos oportunidades ele tem de responder à uma situação da vida. 

O desperto não reage, mas age e, portanto, cria novos modelos que 

estão em harmonia com seu nível de consciência. Atuais modelos de 

comportamento nos campos da política, economia, parceria, 

sexualidade, ocupação, dinheiro, saúde etc. estão 

fundamentalmente abalados nos primeiros estágios de mudança a 

fim de fazer esses vícios aparentes. Estes padrões estão de ponta 

cabeça e negam o bom e afirmam o mal.  Apenas quando esses 

padrões são reconhecidos é possível mudá-los. Este é o começo do 

processo de purificação da consciência coletiva da humanidade. 

Nesta fase de transição, uma disciplina enorme é necessária para 

resistir à ilusão enganosa da consciência coletiva. Quanto mais e 

mais pessoas despertarem para sua verdadeira grandeza, s tornará 

mais fácil para eles expressar completa e permanentemente a 

consciência superior, através de seu veículo de experiência. Então, 

o desperto descansa enquanto ainda está em ação, e sua vida 

cotidiana se torna uma vida, constante meditação. 
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Em pensamentos, palavras e atos, o desperto baseia sua vida em 

uma fundação sólida de ser eterno. Um estilo de vida equilibrado com 

exercício suficiente, comida vital e saudável, luz do sol, água 

suficiente, “tarifa” mental e emocional edificantes e fases de 

relaxamento não são absolutamente necessárias ao desperto, mas o 

apoia na formação de um veículo robusto e fortificado. 

O despertar é mais com um processo de desdobramento do processo 

de conscientização do que uma experiência única devido ao nosso 

espectro de experiência em espaço e tempo. Com despertar, o 

tesouro e o depósito de nossa consciência se abrem para nós. Esta 

experiência muda o nosso modo de vida, conforme ganhamos 

acesso à consciência universal e às suas sete qualidades. Também 

podem verificar o que as escrituras de sabedoria relatam. Assim, 

elevamo-nos do plano do sofrimento e medo, porque somente nosso 

pequeno “eu” pode ter sua experiência limitada, enquanto nossa 

verdadeira consciência repousa na perfeição. Aí, uma ponte aos 

níveis superiores de consciência, com todas as possibilidades se 

abrirão para nós. Da mesma forma, ganharemos a habilidade de 

dominar os vícios coletivos e individuais, que são unidades 

igualmente vivas de consciência. Por um lado, nossa saúde externa 

e, por outro lado, nossa vida cotidiana é reconhecida como uma 

reflexão de nossa consciência. Como resultado, temos a 

oportunidade de mudar interiormente e, portanto, a aparência externa 

muda. Deste modo, iremos inevitavelmente triunfar sobre qualquer 

infortúnio, desastre, adversidade ou inimigo percebido. 

Ganhamos acesso ao passado, presente e futuro, como nossa 

percepção está livre das restrições da ilusão linear de espaço e 

tempo, no eterno ilimitado aqui e agora. Os mistérios da vida e da 

morte, assim como o “segundo” nascimento e “ressureição”, nos são 

revelados, já que a consciência é imortal. Nosso veículo experimental 

é transformado, assim ganhamos a consciência permanente entre 

nossa consciência desperta e nosso veículo. Iremos reconhecer 

todas as dificuldades e desafios do mundo material, em seu modo de 

vida universal original e remodelá-los.  

Da mesma forma, vamos domar todos os reinos sob os homens 

despertos. Os recursos ilimitados de nossa memória superior e o 

conhecimento da humanidade se abrirão para nós e, portanto, 

seremos capazes de relatar todos os fenômenos sabiamente, sem 
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estudo teórico. Desde que estamos odos conectados interiormente, 

podemos perceber um ao outro e olhar dentro um do outro, nas 

profundezas de nossas almas, então confiança mútua e amor 

crescerão. Nossa consciência irá mudar o que sabemos no mundo 

mundano, como a “natureza”, porque a aparência exterior no nosso 

interior é a verdadeira natureza. Isto nos libertará verdadeiramente. 

Através da nossa presença desperta, forneceremos cura e conforto 

a todos que encontrarmos. Na unidade intacto do nosso ser, vamos 

derrotar a polaridade e restaurar a síntese em todas as áreas da vida. 

Nós também nos tornamos administrados das riquezas do cosmos. 

Ao dominar nossos elementos internos, dominamos os elementos 

externos e, através da nossa consciência, trazemos tudo o que se 

pensava estar morto para vida. A aventura real da vida começa com 

o despertar. 
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A Ordem Material 
 

Através do desenvolvimento criativo dos despertos, propriedade e 

recursos terão uma relevância diferente. O que agora parece bom e 

importante não terá grande importância no futuro. Assim que o 

homem seguir seu chamado interno, a sociedade movida pela inveja 

chega ao fim e ele se torna um forte elo na cadeia da irmandade dos 

humanos que, por sua vez, presta um valioso serviço aos outros 

seres humanos. 

Para dominar as tentativas da vida, é necessário ter responsabilidade 

sobre a vida individual e situações. Fugir das responsabilidades 

significa desistir do poder. Ter responsabilidade significa ganhar 

poder sobre a própria vida. Isso diz respeito à saúde em particular. 

Devido a desafios não solucionados, os quais são resultado de uma 

visão mundial distorcida, uma mudança de paradigma na saúde 

ocorrerá. Uma “doença” não será mais vista como uma desordem, 

mas como uma mensagem inevitável da ferramenta de experiência. 

O médico desperto do futuro, não irá mais meramente eliminar os 

sintomas do ser humano com meio conhecimento materialista, mas 

trilhará o caminho da cura, ou seja, de se tornar completo, junto com 

a pessoa que busca a cura. Ele pode fazer isso, por meio da 

compreensão da linguagem das circunstâncias da vida, a fim de ser, 

dessa forma, um defensor da autocura. 

A comida externa, a água e o ar, que estão disponíveis para nós no 

presente, ilustram a nossa contaminação interna no lado externo. A 

humanidade desperta irá lidar com mais responsabilidade consigo 

mesmo e com a criação e, portanto, com a vida. Lucros a curto prazo 

sem consideração das perdas não serão mais a ordem do dia, mas 

a vida em harmonia com o ser. Criação é múltipla; portanto, cada ser 

humano é único, assim como suas necessidades são. 

O ser humano é muito mais do que a maioria pode imaginar no 

presente. Aqueles que confundem o corpo físico do homem com o 

todo de um homem são incapazes de reconhecer o que o verdadeiro 

homem é. O homem desperto incorpora conscientemente o reino do 

espírito em seu próprio corpo. 

Aqueles que tomam fenômenos políticos e sociais externos 

preexistentes como toda verdade, confundem uma célula com todo 
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corpo. Os reinos internos e externos estão esperando para serem 

descobertos. Apenas quando nós lidarmos com sabedoria com o que 

nos foi confiado, que nos foi confiado com grande responsabilidade. 

Então, estaremos prontos para explorar outros mundos e galáxias 

distantes. 

Estamos atualmente no meio de uma grande transformação. 

Algumas mudanças levarão meses outras anos, décadas ou séculos. 

As grandes mudanças evolucionárias, as quais não são perceptíveis 

atualmente, em termo concretos pela maioria das pessoas, requerem 

ciclos de vários milênios. 
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Transmita o conteúdo deste livro em PDF como vídeo on-line 

gratuitamente: 

 

www.hermetic-world.com 

 

 

Telegram Channel: “The Great Awakening” 
 

t.me/HermeticWorldEN 
 
 
 
 
“There is no self-interest, no pride, no unnoble intent in our halls; we 
know the purpose of human destiny, and the light that shines us 
causes all our actions.”   (Karl von Eckartshausen, The Cloud Over 
the Sanctuary, 1802) 
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