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“Só aquilo que somos realmente tem o
verdadeiro poder de curar-nos.”
(Carl Jung1)

1 Carl Gustav Jung, psiquiatra e psicoterapeuta suíço. Nasceu em Kesswill, Suíça, formando-se em
1900, em medicina, pela Universidade da Basileia. Faleceu em 1961, na cidade de Küsnacht, aos 85 anos.
Foi um dos maiores médicos de todos os tempos e um dos grandes pensadores do século XX. Legou
sua vida ao estudo da natureza humana para que homens e mulheres pudessem, ao se autoconhecerem,
viver melhor, alcançando a felicidade. Sua maior contribuição ao conhecimento psicológico mundial é o
conceito do “inconsciente”. De acordo com sua concepção, “a linguagem e as ‘pessoas’ do inconsciente são
os símbolos, e os meios de comunicação com este mundo são os sonhos”. Segundo Jung, o inconsciente
é o grande guia, o amigo e conselheiro do consciente. Vide: JUNG, Carl Gustav. O Homem e seus
Símbolos. Rio de Janeiro: Harper Collins, 2016.
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Chamado Interior
“We are all in the gutter,
but some of us are looking at the stars”2.
(Oscar Wilde)
“Deus dá a todos uma estrela. Uns fazem da estrela um sol. Outros nem
conseguem vê-la”.
(Helena Kolody)
“Se não podes ser o Sol, sê então o humilde planeta (...)
Dá luz e conforto ao cansado peregrino,
E procura aquele que sabe ainda menos que tu; que na sua infeliz desolação
está faminto pelo pão da Sabedoria e do pão que alimenta a sombra, sem
um Instrutor, sem esperança ou consolação,
E faz com que ele ouça a LEI”3.
(Helena P. Blavatsky)

2 Tradução: “Nós estamos todos na mesma ‘sarjeta’, mas somente alguns estão admirando as estrelas”.
3 In: “A Voz do Silêncio”, ed. Teosófica, 2011, p. 163-165-166.
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Apresentação
Nós somos herdeiros de nossa família e de nós mesmos, pelas nossas
sucessivas vidas e intrincadas relações - ofertadas pelo dogma da reencarnação - e é durante o périplo carnal que desenvolvemos os sublimes tesouros que
estão em nós adormecidos. (Muitas Vidas).
A Serteana Franciny Beatriz Abreu completa, com mais essa obra, sua
trilogia, pois esta faz parte de uma série que foi iniciada no livro “As Leis Divinas”, ed. Conceito, em 2017, em que falou das leis morais e da necessidade
de aplicá-las. Posteriormente, com o livro “Evolução: O Caminho Espiritual”,
publicado pela mesma editora, em 2018, a autora abordou acerca da transição
que nós e o planeta passamos, clamando pelo nosso despertar espiritual.
A completar, a presente obra nos chama a atenção sobre nossa família,
cujas experiências estão marcadas indelevelmente em nosso ser, podendo nos
propiciar reflexões e mais que isso, transformação, libertando-nos das amarras energéticas para alcançar a evolução espiritual. A família consanguínea
tem uma grande importância nas nossas sucessivas vidas pelo laço energético
que impregna; entretanto, a família espiritual, formada também por outros
laços, nos deixa impregnados de igual forma ou até mais. “Os verdadeiros
laços de família não são, pois, os da consangüinidade, mas as da simpatia e da
comunhão de pensamentos que unem os Espíritos antes, durante e após a sua
encarnação.” (ESEm cap. XIV, item 8).
Assim, falando da família serteana, formada por relações consanguíneas, de simpatia e de comunhão de pensamentos, constituímos nossa personalidade coletiva como nômades, ciganos, percorrendo o mundo e adquirindo experiências de vida; muitas vezes enxotados, em fuga e perseguidos,
15

sem deixar, todavia, de nos reagruparmos nas Muitas Vidas. Participando de
grandes empreitadas, como a Revolução Francesa; resgatando abusos cometidos, quando detínhamos certo grau de poder no Império Romano e transformávamos os primeiros seguidores do Cordeiro de Deus em tochas humanas.
Os ciganos dos quais nós estamos umbilicalmente ligados na nossa história,
inclusive nos circos ou nas florestas, foram queimados e estraçalhados por
animais ferozes, ainda em reparo de nossas ações nos circos romanos, onde
nos divertíamos com os leões devorando criaturas de fé.
Nestas andanças muitos de nós foram abrandando seus corações, chegando mais perto de Deus. Entretanto, não sabemos elevar-nos sozinhos, somos unidos em espírito, somos muitos, mas somos um só (família serteana).
Agora, estamos nesta abençoada Ilha do Sul do Brasil, já edificamos materialmente uma grande Obra de Caridade, a SERTE, a possibilitar o nosso resgate.
Só a fé e o Amor tem o poder de nos modificar, portanto: mãos a obra! Lembrando, sempre, de nossos dois lemas: “Fora da caridade não há salvação” e
“Um nada faz, é o conjunto que opera”.
Boa leitura!
Alexandre Herculano Abreu
Vice-Presidente do Conselho Administrativo da SERTE
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Prefácio
Querida amiga Franciny,
Parabéns por mais esta linda obra. Ela nos passa muito conhecimento
com harmonia e sabedoria. Fiquei emocionada ao ver que se trata também do
Tarot Egípcio, material escolhido por nós para estudo, iniciado este ano junto
ao grupo Estrela do Oriente, filiado à equipe espiritual Egípcia, que trabalha
no Jardim de Maria. Assim, teremos um referencial seguro. Mais uma vez a
sintonia se estabelece. Agradecida.
Seguem algumas palavras de Ramatís, pela psicografia:
“Franciny, mais uma vez receba nossos ‘Parabéns!’ por mais este lindo
livro. Mensagens de estímulo ao aprofundamento do estudo sobre a Vida, a
Sabedoria do Pai e de seus filhos que desceram ao Plano Físico para deixarem
registrado este caminho evolutivo determinado por Deus, nosso Pai.
Como raios de luz provindos de estrela, cada livro seu traz ensinamento profundo, gravando nas mentes humanas, já preparadas, o conhecimento
cósmico sagrado.
Que todos possam ler e estudar este livro “Muitas Vidas” com a mente
aberta a estes novos conhecimentos tão antigos, pois sempre foram, são e serão a expressão da manifestação de Deus no universo infinito.
Paz e Luz,
Ramatís”.
Mensagem psicografada às 12h30 min do dia 24 de março de 2019,
pela médium Ana Lídia Ribeiro Pasa.
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Introdução
“Quem pudesse acompanhar um mundo em suas diferentes fases, desde
o instante em que se aglomeraram os primeiros átomos destinados a
constituí-lo, vê-lo-ia a percorrer uma escala incessantemente progressiva,
mas de degraus imperceptíveis para cada geração, e a oferecer aos seus
habitantes uma morada cada vez mais agradável, à medida que eles
próprios avançam na senda do progresso. Marcham, assim, paralelamente,
o progresso do homem, o dos animais, seus auxiliares, o dos vegetais e o da
habitação, porquanto nada na Natureza permanece estacionário.” 4
(Allan Kardec)

Em nosso primeiro livro (As Leis Divinas), tratamos das Leis que regem a Vida e o Universo: Amor, Sabedoria e Serviço, mostrando que para evoluirmos espiritualmente é preciso aplicá-las em nossa vida diária.
Posteriormente, em “Evolução: O Caminho Espiritual”, nos aprofundamos um pouco mais nestas questões mais importantes de nossas vidas:
Quem somos? De onde viemos? O que viemos fazer? E com quem? Para onde
vamos? Em suma, apontamos que nós (Seres Humanos e o Planeta) estamos
em “Transição”. Isso quer dizer que estamos vivenciando um processo de fechamento de ciclo (saindo da Era de Peixes, ingressando na de Aquário) e que
o momento atual nos chama para o despertar espiritual, para acordarmos para
a realidade da Vida (Unidade).

4 In: KARDEC, Allan. O Evangelho segundo o Espiritismo. Editora: FEB, 2006, p. 241.
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Agora, esta pequena obra vem completar os ensinamentos compilados
nas duas primeiras e servirá como um novo alento, para quem já ingressou no
caminho espiritual, rumo à libertação.
Trataremos das muitas vidas de nossos ancestrais, das memórias registradas em nosso genoma (DNA), que deixam marcas em nosso sangue e em
nossa mente, condicionando a ação do Espírito na matéria. Essa é a proposta, propiciar a reflexão.... Meditarmos acerca de nossa condição humana, de
nossa união sanguínea com nossos ancestrais na “Teia da Vida” e seus efeitos
sobre nosso Ser (Espírito).
As vivências e as experiências de nossos antepassados influenciamnos diariamente em nosso pensar, sentir e agir, razão pela qual precisamos
nos libertar também destas amarras (laços energéticos) para nossa evolução
espiritual, como nos adverte a Bíblia, que traz em seu texto a pista a ser
seguida no caminho espiritual para a libertação final do Ser Humano da
escravidão da matéria:
“E de um só sangue fez toda a geração dos homens, para habitar
sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes
ordenados, e os limites da sua habitação”.
(Atos 17:26)
“(...) porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito
a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração
daqueles que me aborrecem, mas trato com bondade até mil
gerações aos que me amam e guardam os meus mandamentos”.
(Êxodo 20:5-6, Deuteronômio 5:9 e Números 14:18)
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Começo agora a contar a história das
muitas vidas, dentro das nossas vidas e
espero que aproveitem a viagem....
“Carpe Diem”

A Árvore da Vida

Se cada um de nós tem o poder de criar um mundo novo, de iluminar,
imagine este poder, se nos coligarmos com a força de nossos ancestrais...

A árvore genealógica é um símbolo vivo do contínuo fluxo da vida...
Corpos nascem, amadurecem e morrem, mas a vida é eterna.
O fluxo da vida, por sua vez, simboliza a unidade da energia divina, do
AMOR, que nutre todos os seres vivos.
Formamos uma teia transgeracional. Somos todos Um, ligados por “laços de amor”.
23
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Assim, conhecer e honrar nossos ancestrais significa autoconhecer e
amar a nós mesmos. E o maior tesouro que podemos deixar no mundo, a melhor semente que podemos plantar, é a energia do amor.
Por meio do conhecimento de nossas árvores genealógicas podemos
compartilhar com nossos familiares uma verdadeira jornada de evolução espiritual, impulsionando todos que estão nela enraizados para a ascensão, pois
a iluminação de um só Ser é sentida por todos (unidade). Enfim, unidos com
nossos ancestrais, pela energia do Amor, na Árvore da Vida, podemos fazer
com que uma era de unidade, paz, luz e amor seja mais rapidamente estabelecida sobre a Terra. E isso se dará através do autoconhecimento, pela atenção
plena no sentir, pensar e agir em nossa vida diária.
Portanto, é essencial estabelecermos a “religação”, tendo em vista que
a vida moderna, a intelectualização, o desenvolvimento tão somente do lado
esquerdo do cérebro, fez com que nos desligássemos de nossa linhagem ancestral; e nós estamos tanto tempo desenraizados de nossa Árvore da Vida que
esquecemos nossos antepassados rapidamente... No mundo atual, eles nada
significam para nós.
Nós precisamos urgentemente resgatar essa ligação porque se estamos
desenraizados de nossas árvores genealógicas, por consequência lógica, estamos desconectados da TEIA DA VIDA DA HUMANIDADE, de nosso Pai
CRIADOR, fonte de toda Sabedoria e Amor e do UNIVERSO.
E estabelecendo a “religação = religião”, resgataremos o passado de nossas famílias e nossos ancestrais ganharão verdadeiramente “Vida” em nossas
vidas. Perceberemos que suas histórias são também nossas histórias.
Isso porque, ao “ressuscitar” as memórias de nossos familiares os traremos para o tempo presente e perceberemos que somos todos unidos (irmãos)
fora do espaço-tempo...
Comecei, através dos sonhos, a me “religar” com minha árvore da vida
e acredito que isto está me ajudando a perceber meu lugar no mundo, aqui e
agora. A ter coragem de ir adiante, a mudar de planos, a seguir o que diz meu
24

A Árvore da Vida

coração, a sentir que estou trilhando o caminho que planejei para esta encarnação.
Seguindo meus sonhos, fui a países e lugares que me trouxeram a compreensão da Vida de forma mais plena. Enxergo com tranquilidade a transitoriedade das formas, de nosso corpo, de nossa história de vida. Assim, passei
a não desperdiçar uma oportunidade sequer de ser feliz, de fazer agora o que
sonhei.
Os nomes registrados em minha árvore genealógica ganharam literalmente vida na minha vida e meus antepassados têm me auxiliado em minhas
escolhas diárias.
Sinto-os presentes ao meu lado. E essa união tem me dado força para
prosseguir...
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Memórias
A Memória Ancestral e Familiar
“O Espírito encarnado está sob a influência da matéria. O homem que supera
essa influência, pela elevação e depuração de sua alma, aproxima-se dos
bons Espíritos com os quais estará um dia”.5
(Allan Kardec)

A memória ancestral e familiar está sendo estudada há bastante tempo
pela ciência. Muitos cientistas já afirmam que existe uma memória coletiva
formada pelo material genético que herdamos de nossos antepassados, a qual
vai sendo abastecida com experiências boas e ruins no curso de nossas vidas.
Tudo ficaria ali registrado.
Darwin6, quando estudou e formalizou a “Origem das Espécies”, já
apontava que havia evolução no mundo animal que se daria através das experiências dos animais no meio em que viviam, a seleção natural7, aperfeiçoando

5 In: O Livro dos Espíritos, Rio de Janeiro: Federação Espírita Brasileira, 2007,p. 35.
6 Charles Robert Darwin (Shrewsbury, Inglaterra 12 de fevereiro de 1809 — Downe, Kent, Inglaterra,
19 de abril de 1882 ). Foi laureado com a medalha Wollaston concedida pela Sociedade Geológica de
Londres em 1859, por ter proposto à comunidade científica a teoria da evolução, que se dá por meio da
seleção natural e sexual.
7 A seleção natural é a teoria científica proposta por Charles Darwin e Alfred Wallace, também
conhecida por teoria da evolução, a qual, em resumo, demonstra que características favoráveis
hereditárias tornam-se mais comuns em gerações sucessivas de uma população de organismos que se
reproduzem, e que características desfavoráveis que são hereditárias vão se tornando cada vez mais
raras, até desaparecem.
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os corpos de algumas espécies e eliminando outras, menos aptas, a viverem no
planeta sob determinadas condições (ambiente).
Atualmente, a Teoria da Evolução de Darwin foi ampliada para abarcar
a genética, a chamada Síntese Evolutiva Moderna. Em suma, pela teoria evolucionária atual, os fenótipos “bons” permanecem e os “ruins” são eliminados
dos genomas, incluindo o humano, pela seleção natural. Tudo que é biologicamente bom permanece no corpo, enquanto que aquilo que torna dificultosa
a vida física, é ruim ou prejudicial para aquela espécie, é eliminado.
Mas, podemos ir um pouco mais a fundo...
O reino animal nos traz muitos exemplos de memórias herdadas que
vão além das características físicas e biológicas ou de meros instintos: borboletas, andorinhas, Joões-de-barro, pombos-correio e as incríveis abelhas,
que tecem colmeias perfeitas, utilizando a proporção áurea: hexágonos entrelaçados que formam estrelas de David, infinitamente, imitando a grande
teia cósmica universal na qual estamos inseridos, nos deixando a mensagem
subliminar: “Assim é em cima como é embaixo”.
Porém, sabemos que a ciência já provou que tudo é energia. Ela é o elemento primordial do qual a matéria se origina. Sendo assim, o “em cima” e o
“embaixo” na verdade não existem. A vida é única (UNIDADE) e a vida real
é a do Espírito.
De acordo com a filosofia milenar hindu (Vedas), todo o Universo é
formado por dois elementos: substância e energia (prana ou fluido cósmico
universal, na denominação espírita), ambos intimamente ligados.
Por sua vez, a substância apresenta-se em diversos estados de identificação, assim como o estado líquido, sólido e gasoso da água. De acordo com
o grau evolutivo que um Ser se encontra, ela será mais ou menos grosseira.
Pela lei da vibração (energia) a substância originalmente inerte é percebida por nossos sentidos e pôde formar o Universo ao nosso redor (“No
Universo tudo vibra, nada está parado”, o Caibalion).
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Na Natureza e no Universo tudo tem um “ritmo”8, que associado à energia e à substância, forma a Vida em todas as suas manifestações.
Se não houvesse o “ritmo” cósmico, que confere interdependência entre energia e substância (vibração) - desde um átomo a um Universo inteiro
- não haveria manifestação, ou o “mundo das formas”. É da união da energia
com a substância, através do “ritmo”, que se forma a “prákriti” ou matéria9
em sânscrito:
Observe os ritmos da natureza: Da água, da chuva, dos rios e mares. Do sangue que
corre em nossas veias. Do ar, dos ventos, do prana (fluído vital) que respiramos, que
penetra em todo nosso corpo, órgãos e células... Observe o ritmo do pulmão. Das
batidas do teu coração. Observe o ritmo da terra, que gera a vida, desde a semente até o
fruto. Do fogo, que queima e transmuta a matéria, em toda a sua glória e beleza.... Tudo
tem um ritmo. Não comandamos esse ritmo. Ele vem de algo superior, que governa
com Sabedoria, Harmonia e Amor todas as coisas. Observe o ritmo do cosmos.
O Sol em sua magnitude, sempre presente, dando-nos força, luz e vida. A Lua e toda sua
beleza feminina, passiva, receptiva da luz solar, que promove o equilíbrio planetário
ao irradiar seu magnetismo transformador e mantenedor dos ciclos naturais, desde as
marés, até o ventre materno. Tudo observa uma lei, um sistema, tudo tem um ritmo,
na Natureza e no Universo. Estamos inseridos no ‘Sistema Evolutivo Universal’. Nada
escapa à sua Lei. Somos parte do todo, entrelaçados na rede infinita de evolução.10

Portanto, a Teoria da Evolução tratada por Darwin e ampliada pela genética, não pode ser entendida como a dos “corpos” somente (matéria). Na
verdade, ele captou por meio de sua inteligência e “insights” a Lei que rege
o Universo como um todo. A evolução da vida biológica é decorrente da Lei
maior de Evolução que atua no Espírito, sede da inteligência e Ser real em evolução: “Nascer, morrer, renascer ainda, evoluir sempre, tal é a Lei” (Kardec).

8 O Princípio de Ritmo: “Tudo tem fluxo e refluxo; tudo tem suas marés; tudo sobe e desce; tudo se
manifesta por oscilações compensadas; a medida do movimento à direita é a medida do movimento à
esquerda; o ritmo é a compensação.” (O Caibalion).
9 Nos períodos de “Pralaya”, ou descanso, energia e substância voltam ao estado primordial, deixando
de existir matéria.
10 In: ABREU, Franciny Beatriz. Evolução o Caminho Espiritual, Florianópolis: Editora Conceito,
2018, p. 105-106.
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Corpos são reflexos da VIDA ETERNA. São os instrumentos da evolução do Espírito. A evolução real é a interna de cada Ser.
O nosso cérebro pode ser comparado a um excelente “hardware” enquanto que o “software” que recebemos ao nascer seria a “memória herdada
de nossos ancestrais”, tanto em nosso corpo (células), quanto em nossa mente.
É na gestação que recebemos diretamente da mente materna a memória
ancestral ou os “arquétipos” familiares e sociais (inconsciente familiar e coletivo11 de Jung). Nesse momento, já é formada a mente racional do novo ser humano para atuar através dos cinco sentidos corpóreos, neste planeta e espaçotempo, para que, então, logo após o nascimento, o recém-chegado do mundo
espiritual esteja apto a agir adequadamente, garantindo sua sobrevivência.
O Espírito é o agente da evolução, o Ser Real que utiliza do corpo e da
mente para expandir sua consciência e ativar todas as potencialidades divinas
adormecidas em seu DNA espiritual. A maneira como um Ser vai “re-agir”
diante do acervo de memória recebido de seus ancestrais denotará seu grau
de evolução espiritual. Cada um vai atuar na matéria, ou seja, pensar, sentir e
agir, com base na memória herdada através da mente, de acordo com seu nível
de consciência.
A memória ancestral e familiar que recebemos em nossa mente ao nascer,
nos esclarece por que determinadas famílias tendem para habilidades musicais, filosóficas, matemáticas, etc., embora a sede da inteligência seja o Espírito.
Da mesma forma, em nosso corpo físico, herdamos “chips celulares”,
com memórias de determinada doença ou defeito físico, por conta dos hábitos
não saudáveis de nossos antepassados aqui na Terra. Por “hábitos não saudá-

11 “Diferentemente da natureza pessoal da psique consciente, existe um segundo sistema psíquico de
caráter coletivo, não pessoal, ao lado do nosso consciente que, por sua vez, é de natureza inteiramente
pessoal e que – mesmo quando lhe acrescentamos como apêndice o inconsciente pessoal – consideramos
a única psique passível de experiência. O inconsciente coletivo não se desenvolve individualmente, mas
é herdado. Ele consiste de formas preexistentes, arquétipos, que só secundariamente podem tornar-se
conscientes, conferindo uma forma definida aos conteúdos da consciência” (in: JUNG, Carl Gustav. Os
arquétipos e o inconsciente coletivo,11 ed. São Paulo: Vozes,).
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veis” quero dizer “modo de viver” e “modo de pensar” não harmônicos para
com a Vontade de nosso Espírito, a Vontade Divina e do Universo.
É exatamente isso que consta nestas passagens da Bíblia, mas que até
hoje não compreendemos:
E de um só sangue fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da
terra, determinando os tempos já dantes ordenados, e os limites da sua habitação.
(Atos 17:26).
[...] porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais
nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, mas trato
com bondade até mil gerações aos que me amam e guardam os meus mandamentos.
(Êxodo 20:5-6, Deuteronômio 5:9 e Números 14:18).

A “iniquidade” é o agir contra as Leis Divinas, contra a Unidade da Vida,
contra a Vontade de Deus e de nosso Espírito Imortal.
Isso não quer dizer que os “pecados” de um Ser possam atingir a evolução de outro Ser (Espírito - Individualidade). Mas, sim, que a carne (corpo sangue) recebe as emanações energéticas (vibrações) e sofre as consequências
do agir equivocado (iniquidade) da personalidade encarnada (ego12).
12 “O ego é o agente que governa as relações da pessoa com o mundo. A antiguidade do uso e a
diversidade das escolas de pensamento que o empregaram tornam impossível uma definição exata e
inequívoca deste termo. De maneira muito geral. Ele define a pessoa como personalidade distinta”. In:
DORION, Roland; PAROT,Fraçoise. Dicionário de Psicologia. Local: ed. Ática, 1998.
“Ego ou Eu ou Ich [FREUD] O significado do termo ego aparece na literatura psicanalítica de uma forma
algo ambígua e pouco uniforme entre os distintos autores, podendo, por isso, causar alguma confusão
conceitual. Esse clima algo confusional pode ser exemplificado com três situações: 1. Alguns autores
utilizam inicial minúscula – ego – para designar essa fundamental instância psíquica e reservam a grafia
com inicial maiúscula – Ego – para indicar o que atualmente se entende por self. 2. Os psicanalistas da
Escola Francesa de Psicanálise, que têm uma larga produção e divulgação no mundo psicanalítico, com
uma notória fidelidade a FREUD, costumam empregar dois termos em relação ao ego: um é je (traduzido
por eu), que designa mais especificamente o ego como uma instância psíquica encarregada de funções;
o outro é moi, que se refere mais precisamente a uma representação da imagem que o sujeito tem de si
mesmo, logo, do seu sentimento de identidade. 3. O próprio FREUD, ao longo de sua obra, empregava
no original alemão tanto a expressão das Ich (geralmente com o acima mencionado conceito de je) como
também selbst (com o significado de si mesmo). O fato de usar essas expressões indistintamente veio a
aumentar a imprecisão conceitual. É útil estabelecer uma diferença conceitual e semântica entre ego e
self (ver este último verbete).”In: ZIMERMAN, David E. Vocabulário contemporêaneo de psicanálise,
Local: ed. Artmed, ano. p. 114.
Para Sheila Tramujas: “O ego pode ser perfeitamente definido como sistema de controle do inconsciente
que funciona no modelo piloto automático reativo/repetitivo e infelizmente inconsciente. As últimas
palavras de Cristo na cruz foram: Pai, perdoai-os porque eles não sabem o que fazem. Porém, o perdão do
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O Espírito, ao deixar o corpo (desencarne), registra o aprendizado daquela vida física que ficou para trás e carrega em sua memória espiritual os
avanços conquistados, bem como os carmas adquiridos.
De outro lado, o sangue daquele corpo (o DNA), munido das vibrações recebidas, é repassado às futuras gerações que receberão um corpo carnal
mais ou menos limpo, tudo de acordo com as vivências e experiências do Ser
que desencarnou.
Assim, os “Karmas” ou o “Dharmas” de cada um não são transferidos
para as gerações futuras porque são resultados da ação do Espírito (individualidade). Porém, os reflexos corpóreos das nossas ações, de nossos sentimentos
e de nossos pensamentos no mundo físico são, sim, repassados aos corpos das
futuras gerações, tanto pela mente (memórias de vivências), quanto através
das células corpóreas, que captaram os efeitos negativos do que foi vivido, gerando doenças, ou positivos, propiciando melhor saúde corpórea, como nos
aponta a Bíblia e está comprovando a ciência.
Mas, é importante ter em mente que o fato de nossos corpos virem com
uma memória “instalada de fábrica” formada pelas histórias de vida (reflexos
das experiências e vivências) de nossos ancestrais, não quer dizer que somos
condicionados à esta memória, mas sim que ela é a “plataforma” que escolhemos viver aqui na Terra para exercitar tudo aquilo que precisamos aprender
na prática [experenciar] para nossa Evolução [a Expansão da Consciência do
Espírito Imortal que habita cada corpo].
Podemos concluir, assim, que a evolução é feita de forma empírica. O
caminho evolutivo da humanidade é traçado por experiências práticas, vivências, sem as quais o Espírito (Ser Interno) não poderá alçar o voo da ascensão.
Pai não evitou as calamidades que caíram sobre o povo de Judá, algum tempo depois da morte de Cristo.
A rigidez do povo judeu foi castigada, mas não por Jeová. Eles mesmo profetizaram: Que o sangue deste
homem caia sobre nosso povo; em resposta à dúvida de Pôncio Pilatos. Tal comando inconsciente causa
transtornos à personalidade individual e coletiva e pode ser visto como um conglomerado de crenças,
preconceitos, julgamentos e interpretações a respeito de como funciona o mundo da materialidade,
negando a existência/importância de uma vida interior que ativa a verdade”, In: Toda rigidez será
castigada, os disfarces do ego. ed. Local: ed.Fênix Gráfica Digital, 2018. p. 31- 32.
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Quanto mais conscientes nos tornamos de nossa memória ancestral,
mais liberdade começaremos a ter no dia a dia, porque poderemos identificar aquilo que “herdamos” em nossa personalidade transitória, daquilo que É
(nosso Ser Interno) e ficar com as qualidades de nossa linhagem somente, deixando perecer os defeitos que transitam por gerações em nossa teia da Vida,
como recomenda a Bíblia: “(...) mas trato com bondade até mil gerações aos
que me amam e guardam os meus mandamentos”.
Aí está todo o Segredo: O Amor e o Respeito absoluto às Leis Divinas.
Cristo (Amor) está em cada um de nós, aguardando que abramos a
porta interna que dá acesso a ele. O código que abre a porta é simples, mas
de grande significado: A sinceridade da Fé e a ardência do Amor ao Pai libera
a energia crística armazenada em nosso coração (chacra cardíaco), energia
que uma vez liberada acarreta uma silenciosa e profunda mudança no “corpo
astral” (perispírito), transmutando seus códigos genético-espirituais, propiciando que vibrações mais altas sejam ancoradas, transmutando por reflexo,
pouco a pouco, o código genético (DNA) do nosso corpo físico-etérico, padrão que se transmitirá às novas gerações, inaugurando-se um novo ciclo virtuoso na Terra.
Dentre os bilhões de Seres, há centenas de milhares de crianças que estão encarnando no planeta já munidos da energia crística, “desperta” em seus
corações. Vêm para ajudar a alavancar a evolução da humanidade nesta etapa
de “Transição”. Estão unidos com seus Espíritos (Eu verdadeiro), de forma que
suas aspirações e maneira de agir refletem um “Ser Integral13”. Recebem mais
facilmente os comandos internos, vivendo em sintonia com a Natureza e o
Universo (Unidade).
Deus, nosso Pai, Fonte de toda Sabedoria e Amor, nos deu a Vida para
que tenhamos uma grande aula prática e empirista. Quer que aprendamos
13 Segundo Jung: “o homem só se torna um ser integrado, tranquilo, fértil e feliz quando (e só então)
o seu processo de individuação está realizado, quando consciente e inconsciente aprendem a conviver
em paz e completando-se um ao outro” (In: JUNG, Carl Gustav. O Homem e seus Símbolos, Local: ed.
Harper Collins, 2016. p.40).
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com nossas próprias experiências e concluamos por mérito individual a “Escola da Vida”.
Todo conhecimento está na Natureza e no Universo: A Verdade imutável e única da Criação. Mas, aos poucos, por nossas experiências de vida,
vamos descortinando essa Verdade.
Isso é bastante claro ao analisarmos as “descobertas” científicas. Nós
(seres humanos) não criamos a luz elétrica, ela sempre existiu, nem a energia
atômica, nem a comunicação telefônica ou digital [...], tudo estava pronto,
mas velado aos nossos olhos...
De tempos em tempos, a humanidade precisa de “impulsos” para alcançar o progresso em alguma área da Vida e com isso galgar um novo estágio
evolutivo coletivo. Nestes momentos, a administração sideral nos encaminha
Seres evoluídos em missão, para alavancar o desenvolvimento necessário. Estes seres, os grandes gênios e missionários14 da humanidade, encarnam em famílias cujas histórias (memórias genético-espirituais) apresentam as qualidades necessárias desenvolvidas, ou seja, que possuem a “plataforma” mais apta a
receber tais inteligências superiores, propiciando que a missão seja cumprida.
Isso porque as “Verdades” maiores da criação só conseguem ser acessadas por quem tem “olhos de ver” e “ouvidos de ouvir”, já alcançou a sabedoria necessária, o merecimento para tanto. Para conseguirmos enxergar toda a
grandiosidade da Vida é preciso conquistar os degraus necessários.
Colhe-se do estudo de Carl Jung15 que
14 Jesus, o mais elevado de todos os Seres de Luz que já encarnou na Terra, escolheu a família carnal na
qual viria a desempenhar sua missão redentora, para que obtivesse êxito em seu propósito. Veio a nascer
entre os essênios, como descendente de Davi e Salomão, reis que tiveram forte ligação espiritual com a
Grande Fraternidade da Luz, até hoje lembrados por conta de suas Sabedorias. Consta da obra XAVIER,
Franscisco Cândido, A Caminho da Luz, de autoria de Emmanuel, psicografada por Chico Xavier
que “E, recordando esses apontamentos da história, somos naturalmente levados a perguntar o porque
da preferência de Jesus pela árvore de David, para levar a efeito as suas divinas lições à Humanidade;
mas a própria lógica nos faz reconhecer que, de todos os povos de então, sendo Israel o mais crente,
era também o mais necessitado, dada a sua vaidade exclusivista e pretensiosa (...)”. “ Muito se pedirá de
quem muito haja recebido”, e os israelitas haviam conquistado muito, do Alto, em matéria de fé, sendo
justo que se lhes exigisse um grau correspondente de compreensão, em matéria de humildade e de
amor” (2006. p. 69 -70).
15 Cf. JUNG, Op. cit., p. 159-160.
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[...] muitos artistas, filósofos e mesmo cientistas devem suas melhores ideias a
inspirações nascidas de súbito do inconsciente. A capacidade de alcançar um veio
particularmente rico desse material e transformá-lo de maneira eficaz em filosofia,
em literatura, em música ou em descobertas científicas é o que comumente
chamamos de genialidade.

E continua:
Podemos encontrar na própria história da ciência provas evidentes desse fato. Por
exemplo, o matemático francês Poincaré e o químico Kekulé devem importantes
descobertas científicas (como eles mesmo admitem) a repentinas ‘revelações’ pictóricas
do inconsciente. A chamada experiência ‘mística’ do filósofo francês Descartes foi uma
dessas revelações repentinas na qual viu, num clarão, ‘a ordem de todas as coisas’. O
escritor inglês Robert Louis Stevenson levou anos procurando uma história que se
ajustasse à sua ‘forte impressão da dupla natureza do homem’ quando, num sonho, lhe
foi revelado o enredo de ‘O médico e o monstro’.

Einstein16, para formalizar a “Teoria da Relatividade”, pensou seriamente sobre ela, formulou em sua mente hipóteses, dedicou-se com afinco ao estudo e somente após o “Silêncio”, pela meditação, é que absorveu inteiramente
a grande Verdade que estava ali, pronta a ser desvendada para o mundo:
Uma vez, quando ainda em Zurique, Einstein desapareceu por dois dias, e só no
terceiro dia reapareceu, faminto, desfigurado, e sua roupa mostrava que tinha dormido
no mato. Mais tarde, em Berlim e em Princeton, Einstein, às vezes, se fechava no seu
quarto, com severa proibição de o chamarem, fosse para que fosse17.

Einstein, assim como Descartes, Newton, Bell, Hawking, entre outros,
foram desbravadores da Sabedoria Ancestral, acessaram por meio de suas inteligências e “insights”, por inspiração, o manancial de conhecimento eterno
da Vida e do Universo.

16 Albert Einstein (Ulm, Alemanha, 14 de março de 1879 — Princeton, Estados Unidos da América,
18 de abril de 1955). Foi o cientista e físico teórico que desenvolveu a “Teoria da Relatividade” e foi o
responsável pela descoberta da lei do efeito fotoelétrico, base da física quântica. Einstein descobriu que
“tudo é energia”, matéria não existe, através de sua fórmula de equivalência massa-energia: E = mc² ,
considerada a equação mais famosa do mundo. Recebeu o Prêmio Nobel de Física de 1921.
17 In: ROHDEN, Huberto. Einstein: o enigma do Universo. Ed. Martin Claret, 2005. p. 101.
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Por sua vez, Carl Jung18, ao criar o conceito de “inconsciente coletivo”, o
fez para definir o conjunto de traços de personalidade “herdados” pelo Ser humano, porque concluiu, ao estudar milhares de pacientes, que existe uma sabedoria coletiva do passado (sabedoria ancestral), de nossos próprios familiares (memória familiar) e da humanidade como um todo (memória universal),
que interferem (condicionam) no agir, no sentir e no pensar do ser humano.
A sabedoria ancestral, o acervo de conhecimento universal, já era tratado nos “Vedas” como registros “akashicos”, que permanecem no éter por toda
eternidade, onde não há espaço-tempo. Nele há o registro de tudo e do todo.
Comprovando cientificamente o que os “Vedas” nos falam há mais de
6000 anos, atualmente, o neurocientista Brian Butterworth19, da Universidade inglesa London College, estudou milhares de bebês, concluindo que temos
muitas habilidades inatas especializadas, incluindo algumas relacionadas a
números, que ele atribui a um “módulo numérico”, o qual estaria codificado
no genoma humano a partir de nossos ancestrais que viveram há cerca de 30
(trinta) mil anos na Terra.
Portanto, a plataforma de memória (mente) que escolhemos para estar
nesta vida corpórea pode nos atingir de forma negativa: influenciar para a
bebida, vícios, atitudes de mau caráter, etc., razão pela qual devemos estar
atentos a ela (vigiar e orar). Da mesma forma, cada avô, bisavô, trisavô, tetravô
(...) representa um arquétipo de determinadas qualidades desenvolvidas no
passado na rede genético-espiritual que estamos ligados (influências positivas
da árvore genealógica). E essas qualidades podem ser fortalecidas em nossa
existência, legando cada vez mais padrões positivos aos nossos descendentes.
Ao mesmo tempo, há que se ter consciência de que a ativação em especial de determinados “chips” de nossa memória genético-espiritual-familiar
18 Carl Gustav Jung (Turgóvia, na Suíça, 26 de julho de 1875 — Küsnacht, em Zurique, na Suíça, 6 de
junho de 1961). Psiquiatra e psicoterapeuta suíço que fundou a psicologia analítica. Teorizou, por meio
do estudo analítico de seus pacientes, conceitos universais utilizados até hoje pela psicologia moderna:
personalidade extrovertida e introvertida, arquétipo e inconsciente coletivo.
19 Brian Butterworth (Inglaterra, 3 de janeiro de 1944). É um emérito professor de neuropsicologia
cognitiva no Instituto de Neurociência Cognitiva na Universidade London College.
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se deve às escolhas por nós mesmos feitas antes da encarnação, para propiciar
a nossa evolução espiritual e desenvolvermos qualidades que faltam à nossa
completude.
Doenças congênitas, assim, são agentes de nossa evolução, que vêm
como escolha pessoal, para um salto quântico; ou, em outras vezes, para expiar ações negativas passadas, desarmoniosas, que precisam ser equilibradas,
pois nada escapa à LEI maior da vida, a Lei da EVOLUÇÃO, baseada na Lei
da causa e do efeito e na LEI do AMOR Universal. Todo sentimento, todo
pensamento e toda ação do Homem contrária à Lei do Amor (no presente e
no passado) deve ser transmutada pela Lei da Evolução.
Em síntese, podemos dizer que nós, Seres Humanos, além desta sabedoria ancestral, universal, acessada por meio de intuições (insights) por aqueles
que se encontram num estágio espiritual mais evoluído, sendo assim capazes
de compreender as verdades eternas e imutáveis da vida e do Universo, temos
também uma memória genético-espiritual familiar que nos afeta profundamente, cria obstáculos ou nos dá impulso para fazermos avanços (intelectuais,
mentais ou físicos). Sofremos a interferência diária de nossos ancestrais em
nossas vidas e não nos damos conta disso.
Nesse sentido, a “epigenética”20, novo ramo da medicina, vem trazer ao
lume para o mundo científico que existem “memórias transgeracionais” de
fatos, sentimentos e reações biológicas ao ambiente, que são transmitidas de
pai para filho, pelo genoma, sem, no entanto, alterá-lo. As características (ou
memórias) boas (que se expressam em qualidades) e ruins (que se expressam
em defeitos) corporais ou mentais acoplam-se ao DNA, influenciando seu
funcionamento. 21
20 O prefixo “epi” vem do idioma Grego: “em cima; muito perto; depois; a seguir; além de; sobre;
em cima de; em; no meio de; segundo; conforme a; por; em vista de; com respeito a; ao alcance de;
no poder“. Genética: ciência voltada para o estudo da hereditariedade, bem como da estrutura e das
funções dos genes.
21 Vide: Transgenerational transmission of environmental information in C. elegans,
disponível em: http://science.sciencemag.org/content/356/6335/320;https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/23346894; Descendants of holocaust survivors have altered stress hormones, disponível em:
https://www.scientificamerican.com/article/descendants-of-holocaust-survivors-have-altered-stress37
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Estudos científicos demonstraram que as crianças e os netos das mulheres que sobreviveram à fome holandesa de 1944-1945 encontraram aumento da intolerância à glicose na idade adulta. Outros pesquisadores descobriram que os descendentes de sobreviventes do Holocausto têm níveis mais
baixos de hormônio cortisol, o que ajuda seus corpos a se recuperarem após
algum trauma.
Por sua vez, Jonathan Seckl, professor de medicina molecular da Universidade de Edimburgo e Rachel Yehuda psiquiatra e professora da Escola
de Medicina de Monte Sinai22 uniram-se após os ataques terroristas de 11 de
setembro de 2001 para estudar as consequências do evento traumático nos filhos de mulheres que estavam grávidas na época. Descobriram que tais crianças apresentam um nível de cortisona no sangue mais alto do que a média da
população. Daqui a alguns anos, quando essas crianças estiverem na fase adulta, eles pretendem examinar os seus filhos e concluir sua pesquisa científica.
Giacomo Cavalli, cientista do Instituto da Genética Humana (Universidade de Montpellier/CNRS), em colaboração com o Instituto Nacional Francês para a Investigação Agrícola, demonstrou a existência da herança epigenética transgeracional entre moscas de fruto da Drosófila. Os pesquisadores
comprovaram que as condições ambientais novas podem afetar a expressão
da informação epigenética sobre diversas gerações. No caso de choque por
calor, como o da pesquisa realizada, o “stress” contínuo causado pela exposição resultou em alteração da cromatina (vermelhidão), característica que foi
herdada pelas gerações seguintes.
No mesmo sentido, na Espanha, uma equipe de médicos liderada por
cientistas da Organização Européia de Biologia Molecular (EMBO), descobriu que mudanças epigenéticas podem ser transmitidas por cerca de sete gerações. A pesquisa teve por objeto nematóides de C. elegans (vermiformes)
hormones/; Vide também : https://www.news-medical.net/news/20170427/705/Portuguese.aspx; http://
www2.cnrs.fr/en/2915.htm (sites visitados em 11 de setembro de 2018).
22 A respeito, vide: The Ghost in Your Genes (O fantasma nos seus genes). Rachel Yehuda, Londres:
BBC, 2006, Documentário.
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que foram expostos ao calor. A exposição ao calor implicou na ativação de
um gene que gera a fluorescência, razão pela qual as sete proles seguintes dos
vermes “herdaram” esta memória epigenética, apesar de nenhuma destas gerações ter experimentado as temperaturas mais quentes.
Mas, apesar da constatação científica de que nós herdamos em nossa
mente e em nossos genes os resultados (efeitos físicos) das experiências de
nossos antepassados, todos nós podemos limpar, purificar e curar os nossos
genes e nossa mente, retirando da base de nossa memória física (mente e corpo) os reflexos das experiências e vivências negativas passadas. E essa cura
será “quântica” porque a iluminação de um só Ser propicia que a luz chegue a
todos que estão conectados na mesma corrente (rede ou Árvore da Vida), já
que a Lei da Unidade vigora absolutamente e é aplicada a tudo que existe no
Universo. A ciência está evoluindo para aceitar esta Verdade.
Cientistas russos23 já estão estudando e comprovando que podemos
contribuir por meio de nossas ações no presente: afirmativas, positivas, sadias, amorosas, para a evolução das futuras gerações, tendo uma vida voltada
para o bem-estar físico, espiritual e mental (pensamento-sentimento-ação) e
com isso “neutralizarmos” as influências herdadas de nossos ancestrais, que
acoplam-se em nossos códigos genéticos (genoma).

23 “O biofísico russo e biólogo molecular Pjotr Garjajev e seus colegas exploraram o comportamento
vibracional do DNA e descobriram que os alcalinos de nosso DNA seguem uma gramática regular e têm
conjuntos de regras como as nossas línguas. Línguas humanas não teriam surgido coincidentemente,
seriam um reflexo do nosso DNA. Pode-se simplesmente usar palavras e sentenças da linguagem
humana! Isto, também, foi provado experimentalmente! A substância do DNA vivo sempre reagirá
aos raios laser modulados na linguagem e até mesmo ondas de rádio, se as frequências apropriadas
estiverem sendo usadas. Isto explica finalmente e cientificamente por que e como as afirmações, o
treinamento autógeno, hipnose podem ter efeitos tão fortes nos humanos e seus corpos. É inteiramente
normal e natural para o nosso DNA reagir a linguagem. É claro que a frequência tem que ser correta.
E é por isso que nem todos são igualmente bem-sucedidos ou podem fazê-lo sempre com a mesma
intensidade. Uma pessoa, individualmente, deve trabalhar nos processos internos e maturidade, a fim
de estabelecer uma comunicação consciente com o DNA. Os pesquisadores russos trabalharam em um
método que não é dependente destes fatores, mas que sempre funcionará desde que se use a frequência
correta”. Texto adaptado do site: https://www.eticacongressos.com.br/os-descobrimentos-russos-sobreo-dna/, acesso em 11 de setembro de 2018. A respeito, vide também: o livro “Vernetzte Intelligenz” von
Grazyna Fosar und Franz Bludorf, ISBN 3930243237.
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Por meio de seus estudos, afirmam que o pensamento tem o poder de
influenciar a saúde do genoma, bem como que os genes estão sujeitos ao nosso comando oral (palavra-verbo), fato que os Grandes Mestres da Humanidade, como Jesus, demonstraram claramente através de suas curas, até agora
consideradas “milagrosas”.
Assim, a ciência está finalmente comprovando o que está escrito na
Bíblia:
No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava
no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi
feito se fez. Nele estava vida, e a vida era a Luz dos homens. E a Luz resplandeceu nas
trevas, e as trevas não a compreenderam. (João 1:1-5).

O Doutor Kazuo Murakami24, geneticista japonês, confirmou por meio
de suas pesquisas o poder de influência que o pensamento positivo exerce
sobre nossos genes. Partindo da premissa de que os genes são ligados ou desligados por fatores físicos ou químicos, propôs que fatores mentais também
pudessem estar envolvidos nesse processo, tendo conseguido comprovar
cientificamente que fatores positivos como entusiasmo, felicidade, fé e oração
ativam a transcrição de genes importantes, enquanto fatores negativos, tais
como ansiedade, estresse, tristeza, medo e sofrimento desativam a transcrição
de genes valiosos. Sua pesquisa foi realizada através da parceria efetuada com
uma empresa gigante de entretenimento do Japão: a Yoshimoto Kogyo Co.,
por meio da qual foi estudado o efeito do riso sobre a atividade de nossos
genes. O riso, como comprovou a pesquisa, tem o poder de ativar 23 (vinte e
três) genes diferentes, sendo um deles o responsável pelo receptor de dopamina D4 (DRD4), restando comprovado que emoções positivas podem alterar a
ação de nossos genes. Os resultados da pesquisa foram publicados na revista

24 Dr. Kazuo Murakami é um dos principais geneticistas do mundo e Professor Emeritus da
Universidade de Tsukuba, uma das líderes em pesquisa no Japão. Em 1983, decodificou a enzima
humana, renina – agente na hipertensão – o que lhe rendeu reconhecimento internacional. Em 1990,
ganhou o Prêmio de Pesquisa Max Planck. Vide: MURAKAMI, Kazuo. Código Divino da Vida, ed.
Barany, 2008.
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médica “Diabetes Care” e no periódico “Psychotherapy and Psychosomatics”,
divulgados pela agência Reuters.
Na mesma linha das pesquisas russas e japonesas, Masaru Emoto, fotógrafo e escritor japonês, estudou por toda sua vida a respeito das influências
energéticas que a água sofre. De acordo com seus testes e estudos, as estruturas moleculares da água se modificam quando expostas a palavras, sentimentos ou até mesmo música. Em seus livros e palestras, ele comprova sua tese
através de fotografias de cristais de água que demonstram que tal substância é
capaz de transmitir, reter e arquivar informação, memorizando músicas, fotografias, orações e o “estado” de consciência humana (através do contato com
os pensamentos, sentimentos e palavras).
Nas suas experiências, cristais de água foram modificados após um simples “obrigado” ou palavras amorosoas, criando desenhos harmônicos. De
outro lado, analisando as fotografias de Emoto, quando a água foi submetida
a um ambiente energeticamente pesado ou recebeu comandos verbais negativos, tais como gritos ou palavras de baixa vibração, suas moléculas transformaram-se em desenhos desconfigurados ou com aparência monstruosa.
Masaru Emoto prevê:
Quando a água for estudada com seriedade, saberemos que a base do fenômeno da
vida se chama hado (ressonância, vibração, harmonia). Quando a teoria de que a água
transmite informação for amplamente aceita, a sua eficiância será reconhecida e isso
trará resultados formidáveis ao desenvolvimento industrial. Posteriormente, quando
todos os seres humanos no planeta tiverem sentimentos amorosos e de consideração
para com a água, poderemos obter energias alternativas e sustentáveis a partir desse
recurso natural25.

As conclusões do Sr. Masaru Emoto não são novas. As religiões, de forma geral, sempre defenderam que a água é um poderoso instrumento de cura,
o que se pode verificar pelo uso contínuo da “água benta” nas igrejas ou “fluidificada” nos centros espíritas.

25 In: EMOTO, Masaru. A Mensagem da Água e do Universo. ed. Isis, 2009.
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Podemos dizer, então, que a oração e a imposição de mãos, quando realizados com a séria intenção (Vontade) de magnetizar a água, geram excelentes
resultados positivos na saúde de quem a toma.
Seguindo o raciocínio acima e considerando que somos feitos de água26,
cabe dizer que o magnetismo e as influências energéticas que a água sofre
também são sentidas por todos nós, em nosso corpo, células e órgãos. Por isso
a importância dos passes em centros espíritas, do Reiki, ou da cura prânica,
quando estamos desequilibrados energeticamente.
Enfim, temos que despertar para o “vigiar e orar”, que tanto Jesus nos falava (dominar nossos pensamentos, sentimentos e ações - mente). Precisamos
ter consciência de nossa condição humana (autoconhecimento) e agir com
atenção no dia a dia para que possamos chegar à autocura
Isto é, além de buscarmos o “Autoconhecimento” ou a “Reforma-Íntima”, devemos estar constantemente “alertas” para que consigamos anular as
influências negativas do ambiente (das pessoas ao nosso redor) e de nossa
memória familiar-coletiva. Além disso, agir de modo a ativar ou potencializar
as influências positivas de nossa memória ancestral, fortalecendo-as, sempre
em conexão direta, em uníssono, com nosso Espírito – Ser Interno.
Assim, cientes da importância de nossos pensamentos, sentimentos e
ações, que repercutem em nós e em toda rede da vida e do quanto é fundamental agir com “consciência plena”, ou seja, positivamente, no mundo das
formas; podemos afirmar que a “seleção natural”, a teoria evolutiva comprovada por Darwin, não só atua em nosso Corpo Físico-Etérico, mas, sobretudo, em nosso Corpo Astral (Perispírito), verdadeiro agente de nossa história
cósmica individual.

26 Cerca de 75% do peso de um músculo é composto por água. O sangue por sua vez contém 95% de
água, a gordura corporal 14% e o tecido ósseo 22%. O corpo humano possui aproximadamento 65% de
água em homens adultos, 60% em mulheres adultas e quase 80% do corpo de uma criança é formado por
água. Ela é o principal componente das nossas células, mas também é encontrada fora dessas estruturas
(líquido extracelular). Entre as células que mais apresentam água, destacam-se aquelas localizadas nos
músculos e nas vísceras.
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Está claro, portanto, que o Código Genético ou “DNA” espiritual cuja
sede é o perispírito é modificável pelo AMOR. Com a energia do Amor desperta, pouco a pouco, iremos dominando nossa mente e alterando, por reflexo, o DNA de nosso corpo físico, modificando o padrão de células e o funcionamento de órgãos: realizaremos uma verdadeira transmutação energética,
preparando-nos para a “Transição” interdimensional em andamento.
Assim agindo, conhecendo e nos conectando com a nossa árvore genealógica, limparemos pela energia do AMOR nossa memória genético-espiritual
-ancestral e com isso estaremos agindo conscientemente para a integração de
nosso Ser na rede cósmica de forma harmônica, facilitando nossa evolução
espiritual e contribuindo para o futuro da humanidade terrena.
Finalmente, a autorrealização será sentida, ao nos tornarmos um “Ser
Integral”, equilibrado e feliz, gerando, por reflexo, a realização coletiva de todos os elos da corrente, pois somos todos UM.
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A Memória dos Lugares
e dos Objetos
“Segura qualquer objeto nas mãos, e ele ficará impregnado com teus átomosvida, inalados e exalados, modificados e transferidos em nós a cada instante
de nossas vidas”.27
(Helena Petrovna Blavatsky)

Além da memória ancestral e familiar, há também a memória que fica
impregnada nos lugares e nos objetos, chamada “vibraturgia”. “Na natureza
nada está parado, tudo vibra”28.

27 In: Five Years of Theosophy, uma coletânea de artigos selecionados dos cinco primeiros volumes do
“The Theosophist”, 1885, p. 343.
28 In: O Caibalion, estudo da filosófica hermética do antigo Egito e da Grécia, ed. Pensamento, 2009,
extrai-se que as Leis ou “Os Princípios da Verdade são Sete; aquele que os conhece perfeitamente possui
a Chave Mágica com a qual todas as Portas do Templo podem ser abertas completamente.” Tais princípios,
atribuídos a Hermes ou Toth, estão assim sintetizados: I. O Princípio de Mentalismo: “O TODO é
MENTE; o Universo é Mental.” II. O Princípio de Correspondência: “O que está em cima é como o que
está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima.” III. O Princípio de Vibração: “Nada
está parado; tudo se move; tudo vibra.” IV. O Princípio de Polaridade: “Tudo é Duplo; tudo tem pólos;
tudo tem o seu oposto; o igual e o desigual são a mesma coisa; os opostos são idênticos em natureza,
mas diferentes em grau; os extremos se tocam; todas as verdades são meias verdades; todos os paradoxos
podem ser reconciliados.” V. O Princípio de Ritmo: “Tudo tem fluxo e refluxo; tudo tem suas marés;
tudo sobe e desce; tudo se manifesta por oscilações compensadas; a medida do movimento à direita
é a medida do movimento à esquerda; o ritmo é a compensação.” VI. O Princípio de Causa e Efeito:
“Toda a Causa tem seu Efeito, todo Efeito tem sua Causa; tudo acontece de acordo com a Lei; o Acaso é
simplesmente um nome dado a uma Lei não reconhecida; há muitos planos de causalidade, porém nada
escapa à Lei.” VII. O Princípio de Gênero: “O Gênero está em tudo; tudo tem o seu princípio masculino
e o seu princípio feminino; o gênero se manifesta em todos os planos”.
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A “vibraturgia” pode ser facilmente compreendida porque, se tudo é
energia, até os objetos inanimados irradiam um campo magnético originário
das vibrações que são captadas no ambiente.
A existência de um campo magnético em nosso corpo, suscetível a interferências do ambiente e de nossos sentimentos e pensamentos, é comprovada e demonstrada pelas fotos “Kirlian29”, que têm auxiliado no tratamento
de doenças psicossomáticas (psique= mente, soma= corpo).
Comecei a perceber a “vibraturgia” por experiência própria e posso afirmar que é a pura realidade. As vibrações e as formas-pensamento de pessoas
que habitaram um determinado local ressoam lá por muito tempo, até um dia
se desfazerem... Nos ambientes de casas, castelos, museus, hotéis, etc., ficam
registrados os acontecimentos que lá ocorreram.
As imagens, tais quais hologramas, ficam ali gravadas e podem ser acessadas por quem tem “olhos de ver”, pelo desenvolvimento de suas faculdades
psíquicas.
Às vezes, também há espíritos (almas) ainda presos pelo pensamento
em alguma situação dolorosa, num determinado espaço-tempo, no plano astral, sem consciência de seu estado, razão pela qual precisam de ajuda para retomarem o curso de suas vidas, rumo à evolução de sua consciência espiritual.
Da mesma forma, um móvel, uma pedra, uma joia ou até uma roupa,
carregam as vibrações do ambiente ou das pessoas que as portam. Cada objeto
possui um arquivo, ou compartimento energético, que registra as emanações
ou vibrações recebidas30.

29 Semyon Davidovich Kirlian (Krasnodar, Rússia, 20 de fevereiro de 1898 – 4 de abril, de 1978). Foi
um cientista e pesquisador russo que, em conjunto com sua esposa, Valentina Khrisanovna Kirliana,
professora e jornalista, identificou campos energéticos (auras) que envolvem seres vivos e objetos,
criando um método para o seu registro fotográfico, chamado bioeletrografia ou kirliangrafia.
30 LEADBEATER, Charles Webster, na obra O lado oculto das coisas, ed. Pensamento, explica de
forma magistral como as vibrações ficam impregnadas em lugares e objetos. As igrejas e templos, por
exemplo, na antiguidade eram erigidas por pedreiros conscientes de seus trabalhos, os quais oravam e
elevavam o pensamento, ficando em cada pedra da construção os sentimentos e os bons pensamentos
por eles emanados, o que facilitava a elevação do ambiente, tornando-o “sacro”.
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Se você é uma pessoa que se sente “mal” ao ingressar em antiquários,
museus e até em determinadas cidades ou ruínas antigas, sabe do que estou
falando...
Particularmente, não gosto de comprar objetos antigos para minha
casa porque sinto a energia carregada de fatos passados que aquele objeto foi
testemunha. Por outro lado, gosto de determinados objetos antigos familiares, que me fazem sentir o gostinho de aconchego e de pertencimento àquela
história passada.
Certa vez, numa viagem a Veneza, ficamos hospedados num hotel situado numa construção muita antiga, um pequeno palácio. No meio da madrugada despertei e vi ali na minha frente, no meio do quarto, dois cavaleiros
disputando um duelo de espadas. Ao final da luta, um deles ficou preso na
parede à minha direita por ter sofrido um golpe de espada do oponente na
altura do abdômen.
Mais tarde, na mesma madrugada, visualizei a imagem de um cemitério
antigo de crianças, com lápides brancas. Em seguida, apareceu à minha frente
um ônibus voador que as levou embora dali. O ônibus veio voando em minha
direção e as crianças, rindo e cantarolando dentro dele, me deram tchau.
No outro dia, ainda impressionada, fui me informar, junto aos moradores locais, se houvera algum incidente no passado que implicara na morte
de crianças em tal local. Então descobri que em Veneza, séculos atrás, mais
precisamente no Século XV, houve um surto de peste, que culminou na morte
de muitas crianças, tendo sido criada uma grande ala especialmente para elas,
no cemitério veneziano da Ilha de San Michele.
Para mim ficou claro que eu havia acessado a memória dos acontecimentos antigos e dolorosos daquele local; e, embora inconscientemente, almas de crianças que ainda estavam presas pelo pensamento àqueles fatos passados, podem ter sido libertadas daquele sofrimento.
Outra vez, quando fui a Machu Picchu, no Peru, consegui visualizar a
vida como se desenrolava ali há cerca de mil anos. Vi mulheres caminhando
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no meio de oferendas depositadas em altares junto ao chão nas ruelas de pedra e o burburinho das pessoas que transitavam pela cidadela. Senti, então, a
atmosfera elevada do local e obtive respostas internas que estava precisando.
E, mais recentemente, após termos comprado uma casa de campo, na
serra catarinense, numa das primeiras noites que lá dormimos, acessei pelo
sonho um fato muito triste que lá ocorreu. Vi, como num filme, o ataque a
índios que viviam naquele vale, em ocas encravadas no seio daquelas montanhas. Dentre os índios havia crianças e meninas pequeninas, dançarinas
e musicistas. Um índio grande e forte, fumando seu cachimbo e cantando
baixinho: CU RU CA CA, CU RU CA CA, me contava a história toda e chorava, lamentando a morte das indiazinhas... Vi, ainda, um homem de calça e
camisa, magro, rosto quadrado, que no sonho era apontado por mim como o
responsável pelas mortes dos índios.
Dias após, conversando com vizinhos e com moradores de lá, o sonho
foi novamente comprovado. Aquela região era repleta de índios, os quais foram dizimados a mando dos “colonizadores” locais. Dentre os “caçadores” de
índios estava o famoso “Martinho bugreiro”31 e o mandante, o dono das terras
(fazenda Bom Retiro), cuja foto vi num livro de história da cidade e coincidiu
exatamente com o rosto quadrado do homem de calça e camisa do sonho...
Contudo, terminarei essa história mais para frente... pois tem a ver com as
minhas memórias familiares-espirituais.

31 Marcelino de Jesus Martins, conhecido por Martinho nasceu por volta do ano de 1876, no município
de Bom Retiro e muitas histórias e lendas cercam sua personalidade. Segundo relatos, ele viveu os
primeiros anos de sua vida em sua cidade natal e logo cedo, aos 18 anos, já matava índios a mando do
fazendeiro Major Generoso de Oliveira. Segundo contam as lendas a seu respeito, ele teria sido morto
por Sabú, um indiozinho que ele teria levado para casa após ter dizimado sua tribo. O bugrinho após ter
crescido teria participado com Martinho de algumas caçadas a outros índios, pois era muito bom em
“farejar” os rastros dos bugres, porém teria matado Martinho com uma facada no pescoço. A respeito,
vide: VENTURA, Joel. Martinho Brugreiro – O Matador de Índios, Florianópolis: editora, 2009.
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A Memória Espiritual
“Os conhecimentos adquiridos em cada existência não se perdem. Libertado
da matéria, o Espírito os conserva. Durante a encarnação, ele pode esquecêlos em parte momentaneamente, mas a intuição que deles guarda ajuda o
seu adiantamento. Sem isso, deveria sempre recomeçar”32.
(Allan Kardec)

A memória espiritual é eterna. Pertence à consciência do espírito imortal. Nela estão armazenadas as lembranças de todas as nossas vidas e personalidades.
Por sua vez, a psicologia subdividiu a mente (ou psique humana) em
consciente, subconsciente e inconsciente.
É no inconsciente que se encontram as memórias de vidas passadas (memória espiritual), arquivadas em nosso espírito, as quais só temos acesso com
o desenvolvimento das faculdades interiores, através da intuição (re-ligação).
No inconsciente, também, todas as qualidades, defeitos ou fraquezas
mentais e sentimentais de nossos ancestrais estão guardados, esperando por
nossos estímulos para manifestarem-se. Quando encarnamos, recebemos
juntamente com o corpo físico uma memória celular. Tudo que nossos ancestrais viveram ficaram registrados em nosso corpo, levando à mente determinado condicionamento, fobia ou fraqueza, dependendo de nosso livre
arbítrio: pensamento, sentimento e ação, para virem à tona e se fixarem em
nosso consciente.
32 In: KARDEC, Allan. O Livro dos Espíritos, p.95, Instituto de Difusão Espírita, 1991.
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Já o subconsciente armazena recordações de acontecimentos e de sentimentos (questões emocionais) por nós vividos nesta existência. Ele controla
o sistema nervoso autônomo (ou parassimpático) que administra os sistemas
respiratório e digestivo, bem como controla o funcionamento do coração (frequência cardíaca e pressão arterial), além de comandar o nosso metabolismo
corpóreo.
É o subconsciente que estabelece comunicação com o nosso inconsciente individual, com o Universo (Todo) e com o inconsciente coletivo da
humanidade. É a ponte que nos liga também ao “mundo espiritual”, que faz a
conexão com o Espírito Imortal que habita em cada um de nós.
Pelo subconsciente recebemos comunicações, sinais, de nosso Ser interno (Espírito), quando nos sintonizamos com sua Vontade, assim como nos
são trazidas lembranças de pessoas e de acontecimentos de vidas passadas (se
temos desenvolvimento psíquico para tanto), nos encaminhando a assuntos
que viemos trabalhar e resolver nesta Vida corpórea.
É pelo subconsciente que também recebemos comunicações, sinais ou
avisos de amigos e mestres espirituais.
Pouco a pouco, fortificando a conexão com nosso Ser interno (Espírito),
pela meditação, silêncio e pensamentos harmoniosos, a memória espiritual
de vidas passadas vem à tona para nos ajudar em nosso caminho evolutivo,
nos trazendo sinais do que precisamos resolver ou aprimorar nesta existência: relacionamentos, sentimentos, desenvolvimento de qualidades interiores,
execução de determinado “Serviço” para a sociedade, etc.
A regressão a vidas passadas também pode ser utilizada como um processo de “cura da alma”. A cura se daria pelo acesso do consciente à memória
do inconsciente, através do subconsciente, utilizando o terapeuta de técnicas de
hipnose, que levam o paciente a um estado de vigília.
Com a regressão pode-se acessar, pela compreensão de acontecimentos
marcantes de vidas passadas, as causas de determinado sofrimento, o porquê
de determinadas fobias, traumas, doenças psicossomáticas, distúrbios alimen50
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tares, etc. E com isso nossa vida atual ganha novo impulso, pela limpeza energética efetuada, porque aquela memória espiritual não mais irá afetar nossos
pensamentos, sentimentos e ações, facilitando a evolução espiritual.
O psiquiatra americano Brian Weiss33 escreveu várias obras dedicadas ao assunto após tratar milhares de pacientes. Indico especialmente o livro “Muitas Vidas, Muitos Mestres”, fundamental para a compreensão do seu
magnífico trabalho.

33 Brian Leslie Weiss, M.D. é um psiquiatra e escritor norte-americano, pesquisador dos temas:
reencarnação, terapia de vidas passadas, regressão a vidas passadas e sobrevivência do ser humano após
a morte.
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A Mediunidade, as Intuições e
as Premonições
“As comunicações entre o mundo espírita e o mundo corporal estão na
natureza das coisas e não constituem nenhum fato sobrenatural. Por isso,
delas se encontram vestígios entre todos os povos e em todas as épocas. Hoje
elas são gerais e patentes para todo o mundo”34.
(Allan Kardec)

Ao lado das memórias ancestrais, espirituais e dos lugares e objetos, temos a possibilidade de nos comunicarmos com seres espirituais (mediunidade), inclusive familiares ou com nós mesmos, com nosso Ser Interno (intuições ou premonições). Através destas comunicações, podemos ser auxiliados
em nosso dia a dia, se tivermos “olhos de ver e ouvidos de ouvir”.
Em suma, descobri com as intuições, com a mediunidade e com as premonições que todos nós precisamos nos reconectar com a rede que nos liga aos
nossos ancestrais, para vivermos em harmonia (Unidade), pois as experiências da vida interna nos é trazida ao consciente nos momentos de sono e em
estado de vigília, como nos ensina Helena P. Blavastky:
Ao despertarem para a consciência externa, de um sono profundo e imperturbável,
sem sonhos e ininterrupto, os homens podem às vezes de nada lembrar. Mas as
impressões de cenas e paisagens que o corpo astral viu em suas peregrinações ainda
estão lá; embora jazam latentes sob a pressão da matéria, podem ser despertadas a

34 In: Prolegômenos do Livro dos Espíritos, p. 42, Instituto de Difusão Espírita, 1991.
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qualquer momento. E, então, durante tais lampejos de memória interna no homem,
há um intercâmbio instantâneo de energias entre o universo visível e o invisível35.

Quando lembro de minha infância, automaticamente vem à minha
mente a figura do “Vô Hélio”.
Era um espírita atuante, envolvido com obras sociais e desencarnou um
ano antes de eu nascer, em 1976, por conta de um infarto, logo após ter proferido uma palestra na Federação Espírita Catarinense, na condição de seu
presidente.
Na infância, eu tinha muitos sonhos com ele e sentia sua presença constante perto de mim. Era como um amigo invisível.
Geralmente, nos sonhos, nos encontrávamos num gramado verde, os
dois vestidos de branco, sentados em posição de lótus; conversávamos, brincávamos, eram sonhos alegres. Um destes sonhos era muito recorrente: ele me
segurando a mão para subir uma enorme escada, a escada do Colégio onde
estudava no primário. Ele na frente e eu atrás.
A última vez que eu o vi, contava com 20 anos e morava na casa da “Vó
Ina”, sua viúva.
Acordei bem feliz, ainda sentindo a alegria de ter estado com meu grande amigo e contei para a minha Avó:
- Vó Ina, sonhei com o Vô Hélio! Rolamos na grama, abraçados, de tão
felizes pelo reencontro, e rimos muito!
- Franciny, sabes que dia é hoje?
-Não, Vó!
- É o dia do aniversário do teu Vô...
Após aquele dia, nunca mais sonhei com meu avô. Mas, sei que ele continua me guiando e protegendo.
E por conta disso, acredito, fui sendo guiada por ele até chegar a Bom
Retiro, sua terra natal, onde adquirimos uma linda casa que se transformou
35 In: Ísis sem Véu, Volume I , Nova Iorque, 1877.
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em nosso refúgio... Um verdadeiro pedacinho do céu, onde me reequilibro e
encontro forças para enfrentar todas as provações da vida.
A história da casa de Bom Retiro

Antes de casarmos, meu marido já havia comprado um terreno rural,
em Rancho Queimado, perto de Florianópolis, onde morávamos. De impulso,
em razão de uma súbita “Vontade” minha de viver “no mato”, desenhamos a
nossa casa, contratamos uma arquiteta e pedreiros para começar a construí-la.
Mas, já na primeira semana da obra tudo deu errado (...) e desistimos da
construção. Pois, para nós, se algo não dá certo de primeira, se está difícil, este
não é o caminho! Assim, o quanto antes, saímos dele...
Cabe dizer que uns meses antes de começarmos a construir a casa de
campo, eu havia sonhado com uma mulher morena, de cabelos crespos, que
morava numa casa que parecia uma árvore. No sonho, eu tinha a visão de
cima e ao mesmo tempo entrava e saía daquela casa-árvore, como se estivesse
mergulhada em ondas... Havia uma floresta em frente a casa na qual eu também entrava e saía. Percebi então que estava em outra dimensão!
Dentro da casa-árvore, fui convidada a sentar na mesa de madeira rústica que havia na sala e a tomar um gostoso chá quente com aquela mulher.
Conversamos. Depois, visualizei, ainda, muitas coisas, dentre elas umas minhoquinhas que andavam juntas pelo jardim, no fundo da casa, umas sobre
as outras, que me chamaram a atenção. Vi também uns grandes troncos de
madeira delimitando uma entrada ou portão.
Contei o sonho para meu marido... E daquele dia em diante passei a
pensar seriamente em “ir para o mato”. Naquela época, não me passou pela cabeça que essa minha inesperada “Vontade” tinha alguma ligação com aquele
estranho sonho da casa na árvore, mas... tinha!
Foi então que, cerca de um mês após termos desistido da construção
de nossa casa de campo em Rancho Queimado e termos conseguido vender
facilmente aquele terreno; numa tarde de quinta-feira, no trabalho, bateu em
mim uma inesperada vontade de procurar a nossa casa de campo. Entrei no
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“google” e inseri as seguintes chaves de pesquisa: “casa de campo Santa Catarina” e a primeira imagem que apareceu foi .... a de nossa casa...! Naquele
momento não me lembrava e não havia percebido, mas era a casa-árvore dos
meus sonhos...
Eram fotos de uma casa rústica, com vegetação em cima do telhado
(ecológico). As fotos na internet mostravam, ainda, as peças da casa por dentro, que coincidiam exatamente e estranhamente com o nosso projeto de Rancho Queimado, que deixamos para trás.
Em seguida, mostrei a imagem da casa para o meu marido e ele disse:
- Puxa, essa é a nossa casa! Mas esta casa é uma foto do “google”, não
sabemos onde é e não deve estar à venda! Mas, acreditem, ela estava à venda
sim, na OLX.
No dia seguinte, empolgados com a descoberta, viajamos em busca da
casa, que, de acordo com o anúncio, localizava-se na serra catarinense, mais
precisamente na cidade de Bom Retiro.
Imediatamente, após entrarmos na casa, sentimos que ela era nossa.
Mas, naquele momento, não tinha ainda percebido que tudo estava ligado
àquele sonho da casa-árvore, com aquela mulher.
No sábado, fechamos negócio com os filhos da dona, que segundo nos
contaram teria falecido há cerca de três anos.
Na segunda-feira seguinte, dormimos a primeira vez na casa e lá dentro
encontramos objetos pessoais da ex-dona, dentre eles um álbum de fotografias. Nele, fotos de uma mulher morena, de cabelos crespos, a dona da casa.
Olhei para as fotos e pensei: conheço essa pessoa de algum lugar!
Mas foi no dia seguinte de manhã, quando vi as minhoquinhas andando
pelo jardim, todas juntas, que tudo fez sentido!
Lembrei de todo o sonho da casa-árvore, da mulher com o chá, a mesa,
a floresta, etc., tudo estava ali, na minha frente. E a mulher do meu sonho era
a Vera, a dona da casa que havia desencarnado.
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Hoje sei que existem muitas ligações nossas com o mundo espiritual,
que estamos em contato constante com nossos irmãos em vibração, que vivemos esta vida material com um pezinho no plano espiritual, que não existe
separação e que por alguma razão superior, que um dia ainda vou descobrir, a
Vera convidou-nos para morar na sua tão especial casa.
Dias após, ainda tive uma importante surpresa no Cartório de Bom Retiro. Ao lavrar a escritura da casa, mencionamos aos filhos da Vera o sonho
com sua mãe e eles se emocionaram e nos disseram que ficaram felizes por
ter a casa ficado finalmente conosco, porque assim deveria ser a vontade dela.
A cartorária, Dona Nazareth, então nos disse:
- Você sabia, Franciny, que teu avô Hélio Abreu nasceu em Bom Retiro?
O registro dele está aqui.
Naquele momento, com muita surpresa, pois desconhecia a cidade de
origem de meu avô, tive a certeza de estar no caminho certo, seguindo minhas
intuições, de volta à terra natal de meu querido avô, que tanto amo.
Dias após, confirmei a descoberta com minha avó Regine, quem me
disse que meu avô Hélio nascera em Bom Retiro sim, e saíra de lá jovem, aos
dezesseis anos, para estudar em Florianópolis, quando passou a residir com
meu tio-avô Mário, seu irmão mais velho, em sua casa, situada na Chácara de
Espanha, centro da capital.
Descobri, ainda, que na sala da casa onde vivia em Bom Retiro, sua mãe,
minha bisa Elza, fazia atendimentos mediúnicos, além de ministrar passes e
remédios naturais aos necessitados. A cidade não contava com um médico,
então ela era a “curandeira” que resolvia os pequenos problemas de saúde locais. Assim, a sala de sua casa pode ser considerada o primeiro “centro” espírita de Bom Retiro.
Tio Alcides, irmão de meu avô, teria guardado até o fim de sua vida a
“caixinha” de remédios da dona Elza, mãe que muito admirava e amava, como
me contou Edinete, sua companheira.
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Dona Elza faleceu cedo, por volta dos quarenta anos, vítima de um infarto no miocárdio. Na ocasião, o padre da cidade de Bom Retiro, por pura
ignorância, considerando-a uma “bruxa”, negou-se a enterrá-la no cemitério
local da Igreja, razão pela qual seu corpo foi transportado pela família até a
cidade vizinha, onde foi finalmente enterrada.
Então, após saber a história de minha bisa Elza, consegui entender a
razão de meu avô Hélio ter, anos mais tarde - após curto contato com Nelito
Pereira, fudador da SERTE - na praça quinze de Florianópolis, em razão de
uma enfermidade de meu pai (que não estava obtendo cura pela medicina
tradicional), iniciado um profícuo envolvimento com o espiritismo, tendo
chegado a presidir a Federação Espírita (FEC) e fundado obras assistenciais.
Em Bom Retiro “reencontrei”, ainda, uma grande amiga: Ana Lídia.
Neta de Oswaldo Ferreira de Mello, amigo de meu avô Hélio e primeiro presidente da Federação Espírita Catarinense.
Ela foi “levada” para lá pelo plano espiritual e está fazendo um lindo trabalho assistencial e humanitário, mostrando a visão espírita-universalista de
Kardec e Ramatís para o povo daquela cidade. Seu trabalho tem repercutido
positivamente em todo o Estado.
Muitos outros velhos amigos “re-encontrei” em Bom Retiro e cada um
foi se encaixando de forma perfeita nos elos da teia da minha vida, como se
sempre nos conhecêssemos.
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“Uma árvore pode representar o poder que permite a continuação da
existência. Tanto assim que na tradição de muitos povos existem árvores
sagradas e algumas delas tornaram-se símbolos mundiais como por exemplo
a figueira, venerada no Oriente e no Oriente Médio por budistas e por
cristãos.
Outra árvore considerada, digamos, como sagrada é a sequoia que está em
extinção. A Oliveira se encontra na parte oriental do Mar Mediterrâneo e é
venerada por muitos povos. Os gregos, por exemplo,
têm a oliveira como símbolo de força e de vida.”
(Trigueirinho Neto)36

Constantemente eu vinha contatando meus antepassados em sonhos.
Acessei registros de memórias familiares-espirituais da minha “Árvore da
Vida”, que me levaram às terras natais, cidades e países de meus ancestrais.
Visitei suas casas e cemitérios, agradeci, chorei e perdoei. Enfim, consegui
transmutar pelo Amor os sofrimentos que senti. Transmutei em gratidão todos os sentimentos que estavam me afetando e influenciando negativamente.
Enfim, fiquei leve!
Fiz tudo isso “intuicionalmente”, porque os sonhos mostravam-me
acontecimentos marcantes, como a vinda de meus tetravós alemães ao Brasil,
ou, ainda, fatos antes desconhecidos pela minha família, sobre a vida de meu

36 Disponível em: http://www.comunidadefigueira.org.br/sub-menu/mensagens/. Acesso em: 03 de
dez.2018.
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tetravô espanhol, que despertaram em mim a vontade de compreender o processo espiritual que estava acontecendo comigo.
Os sonhos, todos muito reais e elucidativos, com datas, nomes e lugares
bem claros, registravam situações dolorosas, sofrimentos de meus antepassados,
cujos efeitos corpóreos e mentais atravessaram gerações, até chegarem a mim.
Após várias viagens de descobertas aos locais, cidades e países das minhas origens, percebi que essas memórias estavam surgindo para que fossem
limpas, algo como um “chamado” interior.
As cidades, casas e lugares me eram muito familiares, despertando um
forte sentimento de pertencimento àqueles locais. Foi, assim, que percebi que
alguns destes antepassados cujas memórias vividas acessei, na verdade eram
antigas vivências ou personalidades minhas e outros, alguns dos meus familiares atuais, como minha avó, minha mãe, meu pai, meu filho e meu marido.
Passei, então, a compreender muitas coisas de minha vida atual (gostos, personalidade, afinidades, o porquê de estar onde estou).
Assim, por vivência e experiência própria, restou claro para mim que
encarnamos e reencarnamos reiteradamente nas mesmas famílias, tendo relacionamentos interpessoais com afetos (seres com padrões vibratórios semelhantes) e desafetos (seres de outras faixas vibratórias) para evoluir, ampliar
a consciência através do contato com o mundo manifesto e com pessoas de
diversos graus de evolução.
Enfim, reencarnamos no seio das mesmas famílias para resgatar de forma coletiva “Karmas” passados, que necessitam ser harmonizados, para serem
superados e limpos da memória coletiva familiar.
Mas, para compreendermos a história de nossa árvore da vida na Terra e
não confundir os atributos, características, qualidades e defeitos dos membros
da nossa família terrena (antepassados - ego) conosco (essência divina, Ser
real), é preciso meditarmos a respeito de nossa condição humana.
Nossa essência divina quer que passemos a pensar, sentir e agir em Unidade (unidos com a sua Vontade, Ser Interno e Eterno - Espírito). Para estabe60
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lecermos a ponte ou a “religação” existem várias ferramentas no planeta que
levam ao “autoconhecimento”, tais como: o Mapa Arcanológico do Tarot37, o
Mapa astral38, o Estudo do Eneagrama39, a Meditação40 , o Yoga41, o Reiki42, o uso
dos Florais de Bach43 e da Homeopatia44.
37 Hermes Trimegisto é o regente da atual Raça planetária (quinta raça, quarta ronda), a Árya.
Sua Escola iniciática tinha o acúmulo da sabedoria, da ciência e da organização geradas pelas raças
lemuriana e atlante, somada à ariana. Por meio de sua escola, legou também à humanidade as cartas do
Tarot (arcanologia), que nos foram trazidas ao ocidente pelos ciganos, originários do Egito. As cartas
egípcias, mas de origem atlante, foram levadas à Grécia e lá redesenhadas suas figuras, adaptando-as ao
padrão greco-romano. Ao contrário do que parece, as cartas não são instrumento de adivinhação ou
sorte. São, em verdade, uma das melhores ferramentas existentes no planeta para o autoconhecimento e
aperfeiçoamento, ajudando-nos a transcender a personalidade encarnada (ego).
38 Historiadores afirmam que a astrologia surgiu na Suméria, por volta do IV milênio a.C. Por este
motivo, durante muitos séculos, na Europa, os astrólogos foram chamados de caldeus. Os sacerdotes
caldeus nos legaram a primeira noção de zodíaco, ao observar que o Sol e a Lua cruzavam sempre as
mesmas constelações dentro de uma faixa celeste que chamaram de Caminho de Anu. Já as primeiras
cartas estelares do Egito datam de cerca de 4 200 a.C. e são atribuídas a Hemes Trimegisto (Thoth). E na
Grécia foi fundada, por volta de 640 a.C., uma escola onde se ensinava astrologia.
39 O Eneagrama é um estudo filosófico da personalidade de origem Sufi que busca o autoconhecimento
baseado num diagrama de 09 pontas. George Ivanovich Gurdjieff (1866-1949), filósofo armênio,
trouxe para o ocidente o estudo do eneagrama no começo do século passado. Conhecido como o Quarto
Caminho ou o “Trabalho”, o sistema de Gurdjieff foi baseado nos ensinamentos do Oriente que ele
adaptou para a vida moderna no Ocidente. A respeito, vide também DANIELS, David; PRICE, Virginia.
A Essência do Eneagrama. ed. Local:, Pensamento, 2011.
40 A oração mais difundida no ocidente seria a ação de “falar com Deus”; e a meditação, por sua vez,
com origem no oriente, seria um ato de silêncio, de “escutar” Deus dentro de si. Na realidade, ambas são
comunicações com teu Ser Interno (Espírito Divino que és), embora tenha denominações diferentes.
41 O Yoga é um caminho para se chegar à autosuficiência. O autoconhecimento leva à autossuficiência
e esta à felicidade (Samandhi), estado de iluminação, onde somos livres e autênticos. Seu propósito é
expandir a consciência, tornar o homem um Ser integral, unido com seu Deus interno.
42 Reiki ou Seichim/Sekhem é um sistema milenar de cura utilizado no antigo Egito, advindo de
Atlântida. Também está presente na tradição Inca e Maia na América do Sul, bem como na Índia, Tibet,
Japão e China. Seichim é o nome usado na Índia e Sekhem é o nome usado no Egito, cujo significado
é poder ou intenção. Basicamente trata-se de uma técnica de cura pela imposição das mãos. Os hindus
denominam essa energia vital de “Prana”, já os japoneses de “Ki” e os chineses “Chi”. No espiritismo,
usa-se a denominação de fluido cósmico universal.
43 Para Edward Bach, devemos nos “autocurar” por meio do autoconhecimento. Ele entende que não
existe doença, mas doentes, sustentando que o futuro da medicina é se tornar holística, tratando o ser
humano como um todo (corpo, mente e espírito). Afirma que a cura para cada sintoma deve ser feita por
meio da mudança interna (do comportamento que o gerou) e com a ajuda dos elementos disponíveis
na natureza. Vide: BACK, Edward. Os Remédios Florais do Dr. Bach, ed. Local: Pensamento, 1995.
44 Samuel Hahnemann (1755-1843) é o “pai da homeopatia” a qual está baseada no princípio “similia
similibus curantur“ (semelhante pelo semelhante se cura). A homeopatia seria então o produto
da diluição e dinamização da mesma substância que produz o sintoma num indivíduo saudável,
considerando a doença como uma perturbação da energia vital. A homeopatia é, portanto, um agente
para restabelecer o equilíbrio energético do ser humano.
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Através do “Autoconhecimento”, com o desenvolvimento do lado direito
do cérebro45, chegamos à nossa “Essência”, à Luz que está escondida dentro de
nossa personalidade.
Sois Luz! Deixai-a brilhar!

Possuímos dois aspectos distintos em nossa natureza: a Sombra e a Luz.
A “Sombra” é a personalidade do homem. É a ilusão (a “maya” hindu). É
o “ego” que encobre a nossa essência (Luz). A sombra (personalidade), por sua
vez, é formada pela soma das experiências vividas por nós, nesta existência,
condicionados pela família e sociedade onde vivemos e pelas experiências de
nossos antepassados sanguíneos (DNA).
Os reflexos destas vivências e experiências passadas (boas e ruins) geram em nossa mente determinados defeitos ou qualidades de caráter; por sua
vez, no corpo biológico geram doenças, anomalias (epigenética) ou boa saúde.
A Luz, portanto, é o Espírito do homem. E este, estagiando na matéria, é iludido pelo ego (sombra). Por isso, é importante despertar!
Apesar de nos olharmos no espelho todos os dias e vermos refletido nele
a imagem de nossa personalidade encarnada, esta pessoa, na verdade, não somos nós. Pensamos (ilusão) que ela é, mas, na verdade, ela é uma roupagem,
um veículo que esconde a Luz de nosso Espírito, nosso verdadeiro Eu.
O Grande Pai, Fonte de toda Sabedoria e Amor, nosso criador, deu ao
ego da humanidade terrena o poder (livre arbítrio), que é uma liberdade relativa, porque está situada dentro das escolhas (polaridades) da vida corpórea. Esse livre arbítrio comandado pelo ego - personalidade terrena (sombra),
desconectada da Vontade da Luz (Espírito) domina os pensamentos, os senti45 Rudolf Steiner em sua obra “O Amor e seu Significado no Mundo” ( STEINER, 2014 ), explica que
fortalecendo o corpo etérico, evitaremos doenças e estaremos mais unidos com a Vontade de nosso
Espírito, porque desenvolveremos o lado direito do cérebro. Para o autor, o corpo físico deve ser um
servo do corpo etérico. De acordo com ele, existem exercícios que podemos praticar diariamente, desde
a infância, para que a ligação corpo físico->corpo etérico se fortifique e o lado direito de nosso cérebro
se desenvolva (intuição). Dá como exemplo: contar de traz para frente, usar a mão esquerda para quem
é destro, fazer coisas inusitadas, enfim, quebrar conscientemente o padrão mental diário, estratégia que
nos facilitará a libertação do ego.
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mentos e as ações humanas (preconceitos - condicionamentos - reações) por
gerações. E, infelizmente, a humanidade insiste em permanecer nesta ilusão
da matéria, demorando-se para acordar para a realidade da vida e religar-se
ao Espírito Imortal.
Neste momento de “Transição” que estamos vivenciando, é importante
reconhecermos a Luz que somos em essência e limpar todo acervo da memória ancestral (ego) que nos afeta profundamente, tendo sempre em mente que
a vida real é a espiritual.
Perdoar, agradecer e amar cada ser que passou e deixou suas marcas em
nosso corpo físico e em nossa mente é a profilaxia necessária para nos reconectarmos à Luz!
Cada um de nós tem histórias marcantes de sofrimentos familiares que
geraram carmas ou memórias epigenéticas, que precisam ser superadas, resolvidas e perdoados pela Energia do Amor, Fonte da Vida.
Então, depois de muito meditar, conclui que é isso que nossos ancestrais
querem de nós! É preciso ajudá-los a resolver assuntos que deixaram pendentes, conflitos familiares mal resolvidos que precisam de um perdão, libertar a
família carnal de sofrimentos que devem ser superados pelo fluxo natural da
Vida, enfim uma série de questões que ainda hoje geram efeitos danosos na
mente e nos corpos de seus descendentes (todos nós). E uma vez atingida a
cura, ela será por todos sentida, ajudando cada Ser em sua jornada evolutiva.
Assim, por meio de nossa atitude consciente, positiva e proativa, a memória ancestral (nossa, de nossos filhos e das futuras gerações) será limpa, libertando-nos mais facilmente da escravidão da matéria (Lei do Karma46) pela
sublimação dos nossos corpos, desde que ajamos daqui para frente em uníssono com nosso Espírito, com atenção no dia a dia, evitando novos carmas,
pois deixaremos de carregar em nossos corpos o peso das marcas deixadas por
nossos ancestrais.
46 “Karma” nada mais é do que “a recuperação da harmonia” pelo agir desconectado com as Leis do
Universo, com as Leis Divinas.
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“1 Oh! quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. 2 É como
o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba, a barba de Arão, e
que desce à orla das suas vestes. 3 Como o orvalho de Hermom, e como o que
desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida
para sempre”.
(Salmo 133)

A literatura da Cabala retrata o produto do pensamento humano de
muitos séculos. Consiste em um conjunto de textos escritos em hebreu e
aramaico, além de uma massa de comentários desses textos, feitos por judeus de vários países em várias épocas. Influenciou e até hoje influencia
pensadores gnósticos, judaicos, gregos, árabes e até mesmo persas. O Zohar
é seu principal compêndio.
65

MUITAS VIDAS EM UMA VIDA

Para a Cabala, Shekinah seria a Glória Divina ou Divina Presença nos
templos visíveis e invisíveis, a Fonte de todas as coisas, a energia criadora imanente em todo o Universo e que habita o coração humano.
Esta obra não estaria completa se deixasse de contemplar a Árvore da
Vida Judaica, também chamada de Sephirot, que representa toda a estrutura
dos planos físico, astral-emocional, mental e espiritual.
Macrocosmicamente (Universo-homem), a Árvore da Vida inicia-se de
cima para baixo. Já microcosmicamente (homem-Universo), deve ser lida de
baixo para cima.
De cima para baixo, a Árvore começa em Kether, que é a nossa essência
ou centelha divina, que veio da casa do Pai, a causa primeira de todas as coisas.
Na descida pela Árvore, a essência divina enfrenta planos casa vez mais
densos até chegar em Malkuth, o plano material mais grosseiro, iniciando sua
jornada evolutiva.
Microcosmicamente, partindo de Malkuth, o homem vai iniciar o processo evolutivo, ampliando sua consciência, elevando-se a cada existência corpórea a fim de alcançar o último plano ou dimensão de Kether.
Assim, a Árvore da Vida é um importante símbolo milenar do Caminho
Evolutivo do Ser humano.
Sabemos que a Natureza, a Vida, e o Universo funcionam em ciclos
(criação, manutenção, transformação) e que a evolução humana ocorre de
acordo com as Leis do Amor, Sabedoria e Vontade divinas, que geram a Harmonia no Universo, no qual estamos inseridos. Todos, em verdade, somos
Um, conectados, Universo = Unidade.
A palavra barba em hebraico (Hachad), significa “Unidade”, sendo o
seu correspondente numérico 13. A=1, CH=8, d=4. Esses valores, segundo o
Zohar (Sepher Hazohar)47, correspondem às partes da barba do “Macroprosopo”, o Andrógino Superior ou Vasto Semblante, como a Cabala denomina
47 A Cabala seria, em essência, um texto revelado (Revelação de Deus aos patriarcas bíblicos Abraão
e Moisés). Essas revelações nunca foram impressas até o tempo da publicação medieval do Zohar (רַהֹז,
“esplendor” ou “radiante”), trabalho fundamental da literatura cabalista.
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Deus48, nosso grande Pai, fonte de toda Sabedoria e Amor. De acordo com
a Cabala, tanto o mundo físico quanto o próprio Ser Humano seriam uma
representação da própria imagem de Deus (reflexo); o que justificaria a informação deixada no Gênesis 1: 27 de que o homem foi criado:
“À imagem e semelhança de Deus.”

A barba de Arão descrita no Salmo 133 seria o influxo que nasce na primeira Séfora e percorre toda a Árvore da Vida unificando todas as realidades
existentes em um só verso (Uni-Verso).
A Árvore da Vida da Cabala Judaica simboliza, portanto, o fluxo do
Caminho Evolutivo do Espírito que ingressou na matéria. Ela é divida em três
colunas, sendo a da direita a da misericórdia, a da esquerda a do rigor e a do
meio a da Sabedoria (equilíbrio). E está fundada no princípio hermético da
polaridade.
Por meio da Sephirot demonstra-se que durante todo o Caminho Evolutivo (das 10 esferas) o objetivo a alcançar é nos tornarmos equilibrados, alcançando a Sabedoria, o último degrau evolutivo da Cabala, o grau 33º, assim
como ocorre na Maçonaria.
Assim, o Salmo 133, na verdade, é uma metáfora que nos foi legada na
Bíblia para propiciar a criação na mente humana da ideia da Unidade da Vida
e da imortalidade do Espírito (Centelha Divina), concepção fundamental ao
nosso progresso espiritual e para que vivamos em Fraternidade Universal.

48 O Deus de Israel era conhecido por dois nomes principais na Bíblia: Um é YHWH, conhecido
como o Tetragrama Sagrado, chamado de Yahweh (Javé) ou Yehowah (Jeová) sendo este, Jeová, o mais
aceito. O segundo nome comumente usado na Bíblia é Elohim e pode ser relacionado ao termo genérico
semítico do noroeste de Israel para DEUS: El .
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“Toda a ação física tem seu efeito moral e permanente. Machuque um
homem fisicamente; você pode pensar que sua dor e sofrimento não podem
se alastrar de modo algum para seus vizinhos, muito menos para pessoas
de outras nações. Afirmamos que se alastrarão, a seu tempo. Portanto,
dizemos que a menos que todos os homens compreendam e aceitem como
uma verdade axiomática que, prejudicando um homem nós prejudicamos
não apenas nós mesmos mas a humanidade inteira, a longo prazo, nenhum
sentimento fraternal tal como preconizaram todos os grandes Reformadores,
especialmente Buddha e Jesus, será possível sobre a Terra”49.
(H. P. Blavastky)

Há uma Lei que regula a Harmonia e o Equilíbrio em nossas vidas, que
está acima da nossa compreensão humana e que atua de forma implacável
sobre todas as coisas. Nada escapa a tal Lei na atual fase de evolução humana
neste planeta de provas e expiações.
Essa Lei é a Lei da Causa e do Efeito, ou justiça divina, alcunhada de “Lei
do Karma”50 pelos hindus (Vedas).
A roda da Vida (Samsara) gira, gira, gira...

49 In: Autoria, A Chave da Teosofia ed. Local: ed Teosófica, 2000. p. 51.
50 Karma é a recuperação da harmonia perdida, pelo agir desconectado com as Leis Divinas.
É bom esclarecer que “Karma” não é sinônimo de sofrimento, mas este virá, irremediavelmente, se
não o aceitarmos, porque ele advém de escolhas feitas por nós mesmos no plano espiritual, antes da
encarnação. Por tal razão, não aceitá-la não vai de encontro com a Vontade de Evoluir de nosso Eu
verdadeiro (Espírito).
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Vidas corpóreas vão e vêm, num fluxo contínuo, até que em determinado momento de nossa trajetória, ou caminho espiritual, nos damos conta e
acordamos para a importância desta Lei Divina e Universal em nossas Vidas.
Ao despertarmos para a realidade e profundidade da Lei da Causa e do
Efeito, absoluta, imanente e atuante em nosso Ser, que regula todo Universo
no qual estamos inseridos e fazemos parte - como centelhas divinas - nos damos conta de que precisamos “parar”.
Essa parada é essencial para percebermos quem somos e o que estamos
fazendo com nossas Vidas. Aqui e agora. Para que reflitamos sobre nossos
atos e distinguamos aqueles que vêm de nossa consciência interna (Vontade),
daqueles que são reações ao mundo das formas no qual estamos inseridos,
neste ato na matéria.
Aí começa o despertar para uma nova Vida: Consciente no mundo das
formas. A Lei do Karma atua no Espírito, sede da consciência. Toda ação do
homem receberá implacavelmente uma reação de igual ou maior intensidade,
até ele despertar e parar de agir inconscientemente.
Amor gera Amor. Ódio gera Ódio. Assim por diante.
Uma ação contrária à Vontade Divina, ao Universo e ao todo, reverbera
até não mais encontrar “resistência”. A vibração vai perdendo intensidade até
se dissipar. Por isso é preciso a reforma interior, mudar o padrão de conduta,
eliminar a “resistência” que vem do ego em aceitar a vida como ela é e as pessoas como elas são (tudo é como tem que ser e cada um está onde deve estar,
de acordo com seu degrau evolutivo).
No processo do despertar, o homem (personalidade) precisa aceitar e
receber de forma resignada em sua vida tudo aquilo que não pode mudar (o
imensurável). Viver com alegria no coração, confiando no plano divino de
evolução (fé).
O quanto antes adotar essa atitude, mais cedo se libertará da Lei do Karma, pois não estará mais lutando contra o Universo e suas Leis.
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Ao deixar fluir naturalmente os acontecimentos de sua vida, perceberá
que pode ser feliz aqui e agora; que existe uma inteligência superior (Divina) que a tudo governa e que por isso o ato de “entrega” a essa realidade é
necessária.
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O Espírito, a Personalidade
e seus Corpos
“Não confundas teus corpos contigo mesmo – nem o corpo físico, nem o
astral, nem o mental (...) Precisas, porém, conhecê-los todos, e conhecer-te a ti
mesmo como senhor deles.”51
(Krishnamurti)

Distinguir o Espírito Imortal em evolução das suas personalidades e
corpos é essencial para que se possa avançar no caminho da ascensão.
Como explica Leadbeater52
Todo homem é uma trina consciência espiritual; porém quando o observamos neste
mundo, não vemos o verdadeiro homem, mas o corpo em que vive, sua casa material,
ou empregando um símile moderno, seu automóvel, em que por toda parte a cumprir
misteres da vida, a ver o que necessita ver e a trabalhar. O citado corpo, adestrado
para determinada profissão, educado na especial cultura de uma nacionalidade, com
suas maneiras e hábitos de sentimento, pensamento e ação, constitui a personalidade
do verdadeiro homem, a máscara por cujo meio deixa ouvir sua voz no mundo das
aparências externas. Essa personalidade é quaternária e consta do corpo físico, do
corpo etéreo ou contraparte física, do corpo emocional e do corpo mental. Os dois
últimos constituem seu arquivo privado e museu de emoções e pensamentos pessoais.

Atuando na matéria, o Espírito, que é uma individualidade, manifestase através da Alma, ligada ao corpo humano pelo Perispírito, liame que co-

51 In: Aos Pés do Mestre., editora Teosófica, 2006,. p. 20 - 24.
52 In: A Vida Oculta na Maçonaria. , ed. Pensamento, 2016,. p. 66- 67.
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necta o Espírito aos corpos da personalidade (físico, aliado ao etérico; astral;
e mental inferior).
A imagem abaixo demonstra os planos espirituais (triângulo para cima
- mental superior, intuicional e espiritual ou átmico-nirvânico) e os planos
de existência da personalidade (triângulo para baixo: físico-etérico, astral e
mental inferior). Juntando-se os dois triângulos tem-se uma estrela de Davi,
símbolo do homem equilibrado (espiritual e terreno):
“Assim é em cima como é embaixo”.
(Lei Hermética da Correspondência).
ESPÍRITO – SER REAL - Pontas do Triângulo: planos mental superior
(Sabedoria), intuicional (Amor), e espiritual (Vontade) – TRINDADE DIVINA.

REFLEXO – PERSONALIDADE - Pontas do Triângulo: planos mental
inferior (pensamentos), astral (sentimentos) e físico etérico (ação).

Cada corpo ou plano de vivência da personalidade relaciona-se com
um plano espiritual; e a junção dos dois triângulos (equilíbrio – harmonia) é
o objetivo a ser alcançado – Estrela de Davi.
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A tríade superior (Espírito) simboliza a Trindade Divina (pai, filho e espírito-santo) que está latente em todo Ser humano: Vontade, Amor e Sabedoria, as qualidades e potencialidades Divinas às quais devemos nos subordinar.
O triângulo inferior (personalidade) deve se entregar aos desígnios do
superior: o corpo astral deve servir ao Amor (intuicional), buscando estar acima dos desejos da carne; o corpo mental deve obedecer à Sabedoria (mental
superior) e alcançar o discernimento; e o corpo físico deve ser o instrumento
da Vontade Divina (Espírito-Santo), do agir com boa conduta, para termos
sucesso em nosso propósito encarnatório.
O homem é um ser quíntuplo [físico, emocional, mental (inferior e superior), intuicional e espiritual]. Quando se torna evoluído em todos esses
planos53, torna-se humanamente perfeito, podendo contribuir para com o Plano Divino de Evolução, tornando-se cocriador e auxiliar do Supremo Pai.
53 Os planos são dimensões da Vida, cada qual com suas respectivas frequências vibracionais. Todos
estamos conectados uns aos outros na rede Cósmico-Universal, mas só no mundo físico existe esta
convivência entre seres espirituais de distintas faixas vibratórias, razão do necessário vigiar e orar,
da atenção constante. De acordo com nosso desenvolvimento (evolução - expansão da consciência)
já vivemos no plano cujas vibrações se ajustam à nossa frequência e seremos recebidos, quando do
desencarne, no plano espiritual que condizer com nosso grau de desenvolvimento (consciência) e
merecimento [astral (inferior ou superior), mental (inferior ou superior), intuitivo, átmico ou monádico].
Aqui na Terra “estamos” sob a interferência de vibrações e forças de distintas matizes (de muito densas
a sutis) e isso faz parte da condição humana e da própria luta encarnatória. Já nos planos espirituais onde “somos” nosso Ser Real (centelha - essência divina) – vivemos entre seres cujas vibrações nos são
semelhantes. Uma metáfora para ilustrar nossa condição seriam as faixas (ondas) de rádio. Existem
várias frequências do AM para o FM e em cada faixa são recebidas determinadas vibrações, mas só
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Do Espírito é a vivência (Karma ou Dharma) adquirida. A consciência,
sede da inteligência, se expande a cada encarnação e também assimila estagnações, em razão de vivências desperdiçadas, mas nunca retrocessos.
As memórias das vidas passadas de cada Ser ficam registradas em seu
código genético espiritual.
Sabemos que a Lei da Correspondência (assim é em cima como é embaixo) atua em todas as coisas. Sendo assim, os reflexos das vivências, boas
ou ruins, “dhármicas” ou “Kármicas” de cada indivíduo (Ser – ESPÍRITO)
encarnado ficam impregnados em seu corpo físico (sangue-DNA), passando
paras as gerações futuras como já se explanou há pouco.
Dito isso, resta clara a diferença.
Os corpos (inanimados) não recebem “Karmas” ou “Dharmas”, mas os
reflexos do atuar de seus agentes (Espíritos), de acordo ou não com as Leis do
Universo.
Por isso a humanidade está doente. A doença é o reflexo do atuar desconecto com as Leis Divinas.
Cada Ser vai abastecendo sua consciência ou memória espiritual com
o manancial de informações adquirido em cada existência corpórea e com as
experiências vividas, mas também deixa sua marca na Terra (para o bem ou
para o mal), que fica registrada no sangue (DNA) transmitido para as novas
gerações.
Essas “marcas” deixadas em nossos corpos físicos precisam ser limpas
para possibilitar a ascensão da humanidade como coletividade a um novo patamar evolutivo, por que:
Todos (vivos e mortos, desde uma célula até um Universo inteiro, Micro e
Macro) estamos conectados numa rede energética vibracional, transgeracional e
cósmica, afetando uns aos outros.
conseguimos escutá-las bem quando estão bem sintonizadas. O plano terreno seria onde as faixas se
cruzam e há o “chiado” decorrente da falta de sintonia entre os seres encarnados. Ao mesmo tempo,
quando nos deparamos com pessoas cujas vibrações coincidem com as nossas , há uma simpatia mútua
e instantânea.
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Essa realidade está descrita nos Vedas, livro sagrado hindu com mais
de 6000 anos, advindo da tradição oral Atlante, no qual está escrito que a
inteligência do Universo se estende “do menor dos menores até o maior dos
maiores”. E a síntese material desta mensagem milenar é o DNA54.
Por isso, a atual humanidade planetária somente poderá evoluir como
conjunto, passando para uma nova fase ou ciclo evolutivo, quando estivermos
despertos para essa realidade e começarmos a “agir” de modo a neutralizar
as influências que recebemos em nossos corpos de nossa própria mente, cuja
memória é abastecida pelas vivências e experiências, boas e ruins, nossas e de
nossos ancestrais, que nos fazem “reagir” aos acontecimentos diários, gerando
doenças psicossomáticas, enfermidades físicas e mentais.
Devemos, pois, seguir o que nos diz a “Voz do Silêncio”:
“A mente é o assassino do Real; que o discípulo mate o assassino”.
(Helena P. Blavatsky).

Cientes disso, em nossa vida diária, temos que estar atentos ao fato de
que muitos dos nossos ancestrais, ligados a nós na rede da Vida (genealógica),
ainda não se libertaram dos sofrimentos vividos em suas existências corpóreas e continuam a emanar vibrações que nos atingem, mantendo seus efeitos,
por reverberação, na rede ou árvore da Vida na qual estamos todos conectados (Unidade).
Mas a limpeza dessas vibrações negativas, que ressoam na rede (árvore
da Vida) e atingem nossos corpos físicos pode ser realizada!
54 “Se o DNA contido no núcleo de uma única célula do corpo fosse desenrolado, seus fios, colocados
uns após os outros, mediriam 1,5 metro. Isso significa que o filamento genético contido nos 50 trilhões
de células do corpo tem 75 bilhões de metros de comprimento - o bastante para ir e voltar da Lua 100
mil vezes”. “De fato, somos essa rede, que se projeta no mundo como corpo, emoções e ações. A rede
também não termina conosco. A ideia simplista de que micróbios são nossos inimigos mortais é apenas
meia verdade porque eles também fazem parte dessa rede. Todo o mundo vivo está indissoluvelmente
ligado ao DNA, que ao longo de um canal evoluiu como bactérias, em outro como plantas e animais
e num outro ainda como ser humano. O ambiente ‘ lá fora’ coopera com o ‘aqui dentro’ como duas
polaridades, em certo sentido completamente opostas, mas em outro totalmente complementar. Se você
olhar para a realidade do ponto de vista do DNA, não apenas o humano, então há uma rede global de
informações que deve ser mantida viva e saudável”, In: CHOPRA, Deepak. A Cura Quântica: O poder
da mente e da consciência na busca da saúde integral, Editora Best Seller, 2011. p. 288- 291.
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Ela se dará a partir do manejo da energia do AMOR, mediante a nossa
conexão com o Ser Interno (ESPÍRITO), agente da Evolução, pelo desenvolvimento da intuição.
Pela energia do Amor podemos perdoar erros cometidos por nossos
ancestrais, sublimar as experiências traumáticas, fechando feridas emocionais
originadas de vivências passadas, que afetam e condicionam nossa mente e
prejudicam a nossa saúde.
Desta forma, precisamos perdoar os entes queridos, nossos avós, bisavós, trisavós.... nossos irmãos que viveram antes de nós em corpos ligados à
nossa história genética (física). Eles precisam de libertação, que pode ser concedida por nós, aqui e agora canalizando a energia do Amor.
Aliado ao perdão, devemos agir e pensar com gratidão, iluminando pelo
pensamento elevado todos aqueles que fazem parte de nossa história na Terra,
ligados a nós por laços sanguíneos.
A era de Regeneração que ora estamos a adentrar é a Era da Transmutação, da chama violeta, do agir de acordo com a Vontade Divina, da Religação.
Precisamos estar prontos! Mas quem seria o sujeito desta frase?
O Ser (Espírito - centelha divina), nosso Eu verdadeiro foi criado à imagem e semelhança de Deus, é Deus em potência.
Mas, por conta da limitada condição humana e do livre arbítrio, a mente
cria uma dualidade que não existe: homem x Espírito.
Nas palavras de Blavatsky:
Essa guerra (a guerra entre Espírito e matéria) irá durar até que o Homem Interno e
Divino ajuste seu externo terrestre à sua própria natureza espiritual (...) Mas o animal
será domado um dia, porque sua natureza será alterada, e a harmonia reinará mais
uma vez 55.

E essa ilusão da dualidade é a principal causa de nossas doenças:
Quando a consciência se fragmenta, desencadeia uma guerra no sistema mente-corpo.
Essa guerra está por trás de muitas doenças, originando o que a medicina moderna
55 Vide: Doutrina Secreta II, editora Teosófica, 2010.p. 100.
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define como componente psicossomático das enfermidades. Os rishis talvez a
denominassem ‘o medo nascido da dualidade’ e a considerassem não um componente,
mas a principal causa de todas as moléstias56.

O Espírito (nossa essência) possui todas as potencialidades divinas, mas
elas estão adormecidas em seu código genético espiritual, aguardando o despertar de cada qualidade pela Lei da Evolução.
A personalidade (ego) é o papel que estamos representando neste ato,
aqui e agora, na matéria, no limiar de uma nova Era.
Assim, a personalidade na qual o Eu verdadeiro está mergulhado na matéria é transitória e ilusória.
No Livro “Os Mestres e a Senda”57, Leadbeater, elucida:
O Espírito sabe que algumas partes necessárias de sua evolução só podem ser
alcançadas através da personalidade, nos corpos mental, astral e físico; portanto ele
sabe que algumas vezes ele deve atentar para ela, deve tomá-la em suas mãos e trazê-la
ao seu controle. Porém, compreendemos facilmente que a tarefa pode frequentemente
não parecer convidativa, que uma dada personalidade pode não parecer atrativa ou
inspirar esperança. Se olharmos para muitas das personalidades à nossa volta – seus
corpos físicos envenenados por carne, álcool e tabaco; seus corpos atrais exalando
cobiça e sensualidade; e seus corpos mentais sem nenhum interesse além dos negócios,
ou talvez corridas de cavalos e lutas por prêmios-, não é difícil ver por que o Espírito,
inspencionando-os de sua sublime altura, possa decidir postergar seus importantes
esforços para outra encarnação, na esperança de que o próximo grupo de veículos seja
mais dócil a influências que aqueles que seu olhar aterrorizado vê. Podemos imaginar
que ele diga a si mesmo: ‘Eu não posso fazer nada com isso. Vou ver se consigo algo
melhor da próxima vez. Dificilmente essa encarnação vai valer a pena. Enquanto isso
eu tenho coisas muito mais importantes a fazer aqui.

Conclusão: o Espírito É. A personalidade Está. Ela é que precisa estar
pronta!
Nosso ego (personalidade) necessita aceitar essa realidade e se curvar à
Vontade do Espírito Imortal que quer evoluir, expandir sua consciência, ativar
56 Cf. CHOPRA, Deepak. Op. cit., p. 285.
57 In: Os Mestres e a Senda, ed. Teosófica, 2015. p. 233. Nota: para a teosofia ego e espírito são termos
similares. Na citação, o termo ego foi substituído por espírito.
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as qualidades divinas adormecidas, a fim de que nossa essência (Espírito) possa galgar mais um patamar na escada evolutiva, já que a Terra está inaugurando um novo ciclo (nova Era - nova dimensão), período em que receberemos,
se formos merecedores, um veículo (corpo) mais sutil, no mundo das formas.
Para tanto, a nossa personalidade precisa se “re-ligar – religião”, transcender o livre arbítrio, efetuar a entrega58 consciente e sincera ao Plano Divino de Evolução.
É necessário conquistar a fé raciocinada e a confiança inabalável em
nosso Grande Pai, Fonte de toda Sabedoria e Amor e em nosso Ser Interno
(Espírito).
O símbolo dessa FÉ raciocinada, da confiança em Deus e em seu Plano
é a CRUZ (+) que traduz simbolicamente a luta interna do Ser humano, entre
seu aspecto Divino (vertical) e terreno (horizontal), entre as forças celestes
(Amor, Sabedoria e Vontade) e telúricas (desejos, apegos, sensualidade, intelectualismo, materialismo), luta que estamos todos sujeitos, até despertarmos
para realidade espiritual, para a Vida Eterna de nosso Eu verdadeiro.

58 “Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que
venham tempos de descanso da parte do Senhor, e ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado, Jesus.
É necessário que ele permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas,
como falou há muito tempo, por meio dos seus santos profetas” (Atos 3:19-21).
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Assim como a Cruz Grega ou Cristã, a Chakana, também chamada Cruz
andina, símbolo advindo da cultura atlante e presente também milenariamente na Índia, demonstra a sabedoria ancestral de nosso povo nativo americano.
Com um disco central representando o Hatun Inti (O Divino Sol Central),
ela é a representação inca da constelação do Cruzeiro do Sul e considerada
como uma “ponte” entre o céu e a terra, demonstrando a simetria divina e o
equilíbrio do Universo.

Em quéchua, Chakana significa escada, a qual está presente nos seus
quatro lados. A etimologia da palavra nasceu da união do quéchua: chaka
(ponte, de ligação) e Hanã (alto, alto, grande). A Chakana como um símbolo
representa o instrumento de união entre o mundo humano e o “Hanan Pacha”
(plano espiritual ou superior).
A Cruz andina representaria “os três mundos” (Hanaqpacha – superior
ou espiritual; Kaypacha – da superfície da Terra; e o Ukhupacha – inferior
ou mundo interno). A linha horizontal, de leste a oeste, se refere ao tempo
de vida (biológico) do Ser humano, do nascimento até a morte e também o
movimento do Sol. Já a linha vertical, de norte a sul, é o símbolo do espírito
descendo à matéria, da evolução espiritual da humanidade em direção à sua
verdadeira natureza, essência divina.
Portanto, se vencermos a “Cruz” simbólica de nossa Vida terrena, começaremos a ajudar nossos irmãos logo abaixo de nós, pois olhando para o
alto com humildade, perceberemos que fomos auxiliados ao alcance da meta
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por nossos irmãos maiores e que, portanto, cabe a nós manter a corrente de
fraternidade estabelecida.
Assim, a limpeza de nossos corpos será alcançada e legaremos uma herança genética mais saudável, com padrões mentais mais elevados, às futuras
gerações da humanidade terrena.
Então, pouco a pouco, com o progressivo despertar, logo os corpos da
humanidade inteira estarão preparados para a Nova Terra, que será habitada
por seres com vibrações mais sutis, os quais necessitam de um veículo adequado para tal etapa evolutiva superior, já no seu dealbar.
A Evolução – Lei da Vida – requer a mudança interna de cada um de
nós, a partir da qual se impulsionará, em rede, a limpeza geral.
Nossos irmãos maiores aguardam por nossa resposta interna: A “entrega sincera”, código a partir do qual podem nos auxiliar no processo de transição interdimensional e vibracional que está em operação no planeta.
Quem não ingressar nesta rede positiva de mudança interna não estará
apto a aqui permanecer e passará, então, a habitar planetas cujas faixas vibratórias estejam de acordo com suas emanações fluídicas e vivências “kármicas”,
ainda não resgatadas e purificadas.
Portanto, os Corpos, na condição de depositários das emanações fluídicas e vibrações oriundas dos pensamentos, sentimentos e ações (nossos e de
nossos antepassados), precisam estar curados pela religação da humanidade à
consciência do Espírito imortal que habita em cada Ser e ao Plano Divino de
Evolução, para que estejamos prontos para a Era de Regeneração em toda sua
Beleza e Harmonia.
O Tempo é Agora. Urge que despertemos e ajamos em prol da Reforma
Íntima.
Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e
nova terra, onde habita a justiça.
(2 Pedro 3:13)
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Os Instrumentos
para o “Autoconhecimento”
(ou como encontrar o sentido da Vida)
“Conhece-te a ti mesmo.
E, ao conheceres a ti mesmo, conhecerás o Universo”.

Esta inscrição está encravada na entrada do Templo de Delfos, na Grécia. O oráculo de Delfos foi utilizado por Sócrates (469 a.C - 399 a.C) para
impulsionar o autoconhecimento na Grécia antiga.
Segundo Sócrates, para se garantir a felicidade de uma cidade seria necessário que os cidadãos tivessem o conhecimento de sua própria natureza. O
autoconhecimento seria fundamental para o aperfeiçoamento moral humano.
Por isso, defendia que antes de conhecermos qualquer coisa externa, deveríamos antes conhecermos a nós mesmos (Ser Interno).
Como vimos no decorrer desta obra, nossa essência divina quer que passemos a pensar, sentir e agir em Unidade (em uníssono com a sua Vontade, Ser
Interno e Eterno - Espírito) para propiciar nossa Evolução Espiritual.
“Nascer, morrer, renascer ainda, evoluir sempre, tal é a Lei”
(Kardec).

Evoluir é o sentido da Vida.
Porém, para nos “reconectarmos” com nossa essência (à Luz que está
escondida dentro de nossa personalidade), ou melhor, efetuar a “religação”, e
com isso conseguirmos distinguir os atributos e as características (qualidades
e defeitos) de nossa individualidade (Espírito), daquelas que recebemos por
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herança genética e que construímos pela convivência familiar e social - personalidade transitória (ego) – podemos contar com instrumentos ou ferramentas
de grande Poder para o “Autoconhecimento”, criados por “Grandes Mestres”
da Humanidade.
Passaremos agora a tratar de um desses instrumentos, para iniciarmos
a “busca interna”, que culminará em nossa realização pessoal e iluminação: O
estudo dos arcanos maiores do “Tarot”.
A intenção é demonstrar que podemos, ao nos autoconhecermos, atuar
de forma a potencializar nossas qualidades e anular os aspectos negativos de
nossa personalidade, aprendendo a agir “em Uníssono com nossa Essência”.
O leitor poderá aprofundar-se, se quiser, em tal tema, utilizando-se da
bibliografia disponível nesta obra. Assim, considere este pequeno texto, como
“ponto de partida” de seu Caminho Iniciático.
A prece de Reinhold Niebhur59 nos mostra a atitude que devemos ter ao
ingressarmos no Caminho Iniciático:
“Concedei-nos, Senhor,
a Serenidade necessária para aceitar
as coisas que não podemos modificar,
Coragem para mudar aquelas que podemos e
Sabedoria para distinguir umas das outras”.

59 Reinhold Niebhur é um Teólogo americano nascido em Wright City, Missouri, aos 21 de junho de
1892 e falecido em Stockbridge, Massachusetts em 1 de junho de 1971.
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“De acordo com a tradição, os sacerdotes de Memphis, prevendo a queda
da civilização egípcia, ocultaram seus conhecimentos sob a forma de um
baralho que, hoje em dia, é conhecido pelo nome de Tarô e o legaram aos
profanos, sabendo que, devido ao hábito do jogo, tais conhecimentos
chegariam à posteridade”60.

60 MEBES, G. O., Os Arcanos Maiores do Tarô, ed. Pensamento, 2010 p. 12.
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O conjunto de características, defeitos e qualidades que recebemos de
nossos ancestrais por meio de nossa mente e corpo carnal, e que desenvolvemos através do convívio familiar-social (meio) pelos relacionamentos interpessoais - que forma nossa personalidade terrena - está retratado nos 22
(vinte e dois) arcanos61 maiores do Tarot, que correspondem aos 22 (vinte e
dois) hieróglifos do alfabeto hebraico, sendo que a cada letra desse alfabeto é
atribuído um número.
Cada lâmina apresenta, assim, o reflexo da realidade, tal como nos vemos num espelho, razão pela qual as descrições que serão feitas a seguir se
referem ao arcano “real” e não ao seu reflexo impresso na Carta.
As Cartas do Tarot teriam sido criadas por Hermes Trimegisto (Thoth)
há milênios atrás, como instrumento da iluminação espiritual humana. A lenda sobre a criação do Tarot foi bem descrita por G. O. Mebes:
Thoth, o mítico deus com corpo de homem e cabeça de íbis, querendo auxiliar os
homens em sua evolução, teria criado um livro sagrado que continha todos os segredos
e mistérios do Universo, contidos em 78 misteriosas figuras.
Na hora da transmissão desse livro aos seres humanos, percebeu Thoth que o homem
ainda não estava pronto para receber tais conhecimentos e que um dos motivos
disso era justamente o espírito maligno e mesquinho de alguns componentes da raça
humana.
Sendo assim, ordenou Thoth que seu livro fosse encerrado em uma caixa de ouro, que
deveria ser colocada dentro de uma caixa de prata, que seria colocada dentro de uma
caixa de marfim, que seria colocada dentro de uma caixa de bronze, que seria colocada
dentro de uma caixa de cobre, que por final seria colocada dentro de uma caixa de
ferro, que segundo a lenda teria sido lançada ao Nilo.
Desta maneira, Thoth, um dos mais sábios deuses egípcios, acreditou que, quando
chegasse o momento certo, o homem descobriria as caixas contendo seus livros e
todos poderiam usar seus conhecimentos para chegar ao equilíbrio e à harmonia.

61 “ARCANUM é um mistério cujo conhecimento é indispensável para compreender um grupo
determindado de fatos, leis ou princípios. Sem o conhecimento de ‘Arcanum’, nada pode ser feito
no momento que surge a necessidade de tal compreensão. ‘Arcanum’ é um mistério acessível a uma
inteligência suficientemente diligente nessa esfera. No seu sentido amplo, o termo ‘Arcanum’ inclui toda
a ciência teórica, referente a qualquer atividade prática em determinado campo”, in: MEBES, G.O. Op.
cit. p. 13.
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Hermes Trimegisto (ou Thoth para os egípcios) é o regente da atual
Raça planetária (quinta raça, quarta ronda), a Árya. Sua Escola iniciática tinha o acúmulo da sabedoria, da ciência e da organização geradas pelas raças
lemuriana e atlante, somada à ariana. Por meio de sua escola, legou à humanidade as cartas do Tarot (arcanologia), que nos foram trazidas ao ocidente
pelos ciganos, originários do Egito. As cartas egípcias, mas de origem atlante,
foram levadas à Grécia e lá redesenhadas suas figuras, adaptando-as ao padrão
greco-romano.
Ao contrário do que parece, as cartas não são instrumentos de adivinhação ou sorte. São, em verdade, uma das melhores ferramentas existentes no
planeta para o autoconhecimento e o aperfeiçoamento pessoal, ajudando-nos
a transcender a personalidade encarnada (ego).
Psicólogos como Carl Jung, Denise Roussel, Jack Hurley e Stuart
Kaplan afirmam que o simbolismo do Tarot é um “espelho do Inconsciente e
do Eu”.
Ao estudar e conhecer o significado dos arcanos maiores, identificaremos neles aspectos de nossa personalidade transitória. Mas será uma única
Carta que representará o estágio evolutivo ou nível de consciência atual de
nossa invidualidade (Ser Interno – Espírito).
Cientes disso, devemos desenvolver e potencializar as virtudes deste
arcano - que simboliza o degrau que estamos na escada de Jacó - em nossa
personalidade. Com isso, nossa missão ou propósito encarnatório florescerá.
Todas as qualidades desenvolvidas e potencializadas irão então abastecer o
arquivo de memória do Espírito Imortal, expandindo a Consciência.
Nas vivências e experiências passadas já desenvolvemos qualidades de
outros arcanos e nas futuras, desenvolveremos, pouco a pouco, as qualidades
de cada um dos demais. Esse processo perdurará até que, em determinado
momento, tenhamos adquirido as caracterísiticas (qualidades) de todos eles,
tornando-nos UM e todos ao mesmo tempo (o UM e os muitos).
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Louis Caillaud62 ensina que
O simbolismo do Tarô, nessa orientação, se apresenta como um suporte de projeção
tridimensional: a expressão remete ao consciente, à integração ao inconsciente e à
entrega ao Eu. Essa projeção tridimensional é uma dinâmica para se acessar a órbita
do imaginário e favorecer uma percepção intuitiva.

A desindentificação com o Ego (mente) e a expansão da Consciência
adquirida pelo merecimento ligar-nos-á com Força e Poder ao nosso Ser Verdadeiro, agente do processo de Evolução Cósmico-Sideral, cujo papel transitório atuamos por meio de nossa personalidade terrena atual, aqui e agora,
tendo por objetivo final estarmos aptos a “Prestar o Serviço Devocional”, ajudar nossos irmãos maiores no desenvolvimento e Evolução da Vida, em todas
as suas formas (Plano Divino de Evolução).
Estudiosos do Tarot conseguem, por meio do uso da numerologia pitagórica, tecer um “mapa arcanológico”, tendo por base o nome e a data do
nascimento, dados que aliados e estudados intuitivamente resultarão no nível
de Consciência do Espírito, bem como refletirão o “karma”, o “dharma”, a personalidade terrena e o seu destino.
Utilizando-nos das cartas do Tarot em nosso dia a dia como um oráculo
pessoal, estaremos constantemente nos comunicando com nosso inconsciente, com tudo aquilo que precisamos compreender, enfrentar ou fazer, para que
nossa vida ganhe propósito e ajamos em uníssono com nosso Eu verdadeiro
(Espírito).
Assim, por meio do contato com os arcanos do Tarot, relembraremos
nosso objetivo encarnatório, trazendo-nos a certeza e a confiança de que todos nós estamos no mundo das formas, no espaço-tempo, objetivando evoluir
espiritualmente por meio da expansão da Consciência.
Por tais razões, proponho que o leitor utilize do Tarot como instrumento de autoconhecimento, sendo seu próprio guia e intérprete.

62 In: CAILLAUD, Louis. O tarô psicológico e iniciático, Revista “O Rosacruz”, outono de 2014, p. 39.
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A primeira carta do Tarot - mas de número zero (0) - é a do “Louco”.
Ela simboliza o início. O ponto de partida de todas as coisas. A energia do
recomeçar, da Vontade de buscar. É o Espírito que está prestes a encarnar. É
aquele que inicia, que tem a Vontade de fazer, de mudar padrões, de evoluir...
retrata, enfim, a energia do novo ciclo.
O “Louco” irá percorrer todo o caminho espiritual (Senda), dos 21 (vinte e um arcanos maiores) até reunir em si os atributos e qualidades de todos
eles, quando consciente e desperto (humanamente perfeito), poderá voltar à
Casa do Pai, de onde se originou.
É essencial mantermos viva e forte a energia do Louco dentro de nós,
porque é ela que faz com que tenhamos Vontade de Evoluir e de sermos instrumentos da Vontade Divina na Terra.
Mas, aos olhos mundanos, quem age com a energia deste arcano é considerado por muitos (aqueles que ainda não despertaram para realidade da
Vida, ou seja, a maioria dos Seres Humanos), como um lunático ou louco, no
pior sentido do termo.
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A Simbologia da Carta

Roupa colorida
As cores do arco-íris originárias da Luz solar são também o sete raios
divinos, das potencialidades e qualidades a serem despertas no caminho evolutivo. Tudo está dentro de nós. Consta na Bíblia: “Batei e a porta abrir-se-á”.
E como disse o grande Mestre Jesus: “Sois Deuses”. Isto é, somos Deus em potência, homem em ato. Podemos ser o que quisermos, se utilizarmos adequadamente os poderes dos raios divinos que estão adormecidos dentro de nós.
Enfim, querer é poder – 1º raio – da Vontade Divina (eu penso, eu quero, eu
faço), desde que ajamos imbuídos de Amor-Sabedoria. Toda essa “esperança”
está retratada na Carta do “Louco”.
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Sacola
Trazemos para o mundo a bagagem das nossas conquistas espirituais.
Tudo aquilo que já aprendemos. Nosso “dharmas”. Embora aos olhos mundanos cheguemos nus e desprovidos de conhecimento, trazemos em nosso âmago a inteligência do Espírito Imortal. Da mesma forma, a bagagem contém
“karmas” a serem resolvidos, para podermos nos libertar do ciclo de reencarnações compulsórias.

Abismo
Precisamos olhar para o céu e para as estrelas, para o sol nascente com
esperança e sonhar! Mas sempre com os pés firmes no chão, para não cairmos,
para sobrevivermos no mundo físico, que requer atenção e cuidado. Por isso
o cachorro segura-lhe a canela, lembrando-lhe que está na Terra. Devemos,
portanto, agir nem tanto ao céu, nem tanto a terra... Mas nunca deixarmos
de sonhar! O mundo necessita dos sonhadores (dos loucos), para que haja
evolução.

Sol
Símbolo do mundo espiritual, do grande Pai, Fonte de toda Sabedoria
e Amor. Está acima do louco, iluminando-o. É a consciência espiritual, nosso
Eu Verdadeiro, sempre vigilante, que nos dá os limites de nossa atuação neste
plano e ao qual devemos, pela intuição, obedecer.
Em síntese, se ao efetuarmos o jogo de tarot, sair a carta do “Louco”,
nosso inconsciente quer nos dizer que estaremos prestes a embarcar em uma
nova fase ou ciclo, dando um salto para o novo, para um recomeço em alguma
área da vida.
Viva a esperança!
Iniciada a busca espiritual através do “Louco”, deparamo-nos com o
“Mago” interior que existe dentro de cada um de nós - a segunda carta do
Tarot - de número um (01).
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O termo “magia” é originário do idioma “parsi” falado na região que
hoje conhecemos como Paquistão, centenas de anos antes de Cristo. “Magi”
no idioma parsi significa “Sábio”.
Então, o “Mago” retratado na carta número 01 do Tarot é aquele que adquiriu a Sabedoria, sabe usar dos atributos escondidos dentro de si, em contínuo contato com a espiritualidade, com seu Eu verdadeiro, tendo consciência
da transitoriedade das formas. Busca o autoconhecimento constante e quer
ajudar os demais seres humanos que trilham o caminho evolutivo ao seu lado,
mas que ainda não despertaram para a Realidade da Vida Espiritual.
O mago estuda com sinceridade os problemas que afligem a humanidade a fim de encontrar as soluções para as chagas do “corpo” e da “alma”.
A pura magia nada mais é do que o pleno domínio de si mesmo e, por
consequência, das forças da natureza que interagem com o homem no mundo
físico, consciente da ilusão da matéria e de suas formas.
O mago é aquele que usa da Vontade Divina (1º raio) com Amor no
seu dia a dia e jamais se desconecta do seu Eu interior, sendo por ele guiado.
Sabe que está no “relativo” - onde há polaridades (“tudo tem dois polos”) - e
consegue pela transmutação energética transformar “chumbo em ouro”, uma
metáfora para demonstrar que no mundo manifesto em tudo há o positivo e o
negativo, que são feitos da mesma “coisa” (substância), e que dependendo do
modo que utilizamos essa substância - com sabedoria ou ignorância das Leis
Divinas - uma mesma “coisa” pode ser usada para o bem ou para o mal.
Por isso, sempre devemos estar conscientes do fato de que o “mal” não
existe na realidade, este seria a ausência de bem (por isso está na Bíblia que de
boas intenções o inferno está cheio). Devemos, por tal razão, estar constantemente atentos para agir no dia a dia imbuídos da Vontade Divina (1º raio),
conscientes de nossa natureza espiritual, para que permaneçamos com passos
firmes na senda do progresso.
Assim, cientes de que ignorância (ilusão da matéria) é a raiz de todo o
mal, resta claro que todo mal um dia terá fim, pois a Evolução Espiritual da
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Consciência do Espirito Imortal será derradeiramente conseguida por cada
Ser humano, no devido tempo, pela Lei do Merecimento (respeitado o nível
de consciência de cada um).
Esta carta demonstra que cada Ser pode despertar o amor que existe
dentro do seu coração (chacra cardíaco), ciente da divindade (centelha divina) que habita cada corpo e dominar-se (ego), saindo da via da ilusão, ingressando no caminho reto, sem curvas, que leva ao progresso espiritual, tornando-se um mago de Si mesmo.
A Simbologia da Carta
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Braços apontando para cima e para baixo:
“Assim é em cima como é embaixo”
(Lei Hermética da Correspondência).
A imagem lembra a figura do
Aleph (primeira letra do alfabeto
hebraico63), bem como traz em seu âmago a mensagem da Trindade Divina,
ponto de partida de tudo que existe no Universo manifesto. Demonstra que
estamos ligados, em constante contato, com o céu e com a Terra (forças celestes e telúricas) que dão suporte à Vida em todos os planos de existência e
experiência. Ter conhecimento disso e administrar essas forças faz do homem
um mago: equilibrado e integral (corpo, mente e espírito). O bastão que o
mago segura na mão esquerda, apontando-o para o alto, é o símbolo do Poder
de Deus que habita em cada homem, dado que é pelo lado esquerdo do corpo
que usamos o lado direito do cérebro, ou seja, nossas faculdades intuitivas
(contato com o Deus interno). Os bastões eram usados por Reis egípcios e
posteriormente por outros monarcas, como instrumento de contato com a
Vontade Divina, indicando que eles seriam os escolhidos por Deus para guiar
aquele determinado povo.

Infinito
Este símbolo quer nos dizer que o Caminho Espiritual não tem fim,
que somos imortais. Está logo acima da cabeça para indicar o local do chacra
da coroa, que faz a ligação do Ser encarnado com o mundo espiritual e com
sua individualidade (Eu verdadeiro – Espírito). O chacra coronário é desperto
quando nos tornamos humanamente perfeitos, libertando-nos dos ciclos de
encarnações compulsórios.

63 Correspondente ao Alpha, no idioma grego. No alfabeto hebraico, o aleph é representado com o
desenho da cabeça de um touro. Neste idioma, cada uma das 22 letras (todas consoantes) representam
um símbolo de natureza mítica-religiosa. O touro era a representação física da “força”, do “poder” e da
“liderança”, sendo por isso considerado a primeira letra do alfabeto.
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A mesa quadrada
Deixa a mensagem subliminar de que para nos tornarmos magos precisamos transcender o quartenário inferior (matéria), por meio da harmonização de nossos veículos de manifestação, preparando-nos para a tríade
superior (mundo espiritual). Isto é, devemos nos libertar dos desejos (corpo
físico - etérico), fazendo deles instrumentos da Vontade Divina – 1º raio; desenvolver o Amor Universal (3º raio) para Servir à humanidade, deixando de
lado nossas mazelas emocionais (corpo astral ou emocional); e ainda, atuar de
modo a desenvolver nossa inteligência, pela instrução e autoconhecimento,
alcançando a Sabedoria (2º raio).

O pentagrama
Símbolo do homem em evolução e da perfeição da Natureza, onde
atuam as mesmas Leis, aplicáveis a tudo e ao Todo (de um átomo a um universo inteiro). A estrela de cinco pontas está associada à magia e foi usada
por Pitágoras (580 a 500 a.C) na sua escola (Círculo Pitagórico), tendo sido
alcunhada, por isso, de “estrela pitagórica”. Cada ponta retrata um dos quatro
elementos (terra, água, fogo e ar) que atuam na matéria, juntamente com o
Espírito, que é a cabeça da estrela e traz em si o poder do discernimento. Devemos saber lidar, com sabedoria e amor, com todos os elementos presentes
neste mundo manifesto para que possamos transcendê-lo e passar a um novo
estágio evolutivo.

Os objetos sobre a mesa (copas, ouro, espada e paus)
Sobre a mesa do mago econtram-se objetos que retraram os quatro naipes do baralho: uma taça, uma moeda de ouro, uma espada e um bastão de
madeira.
Estes objetos estão na esfera de atuação do mago, neste ato na matéria,
e por isso ele precisa lidar com eles de forma harmoniosa, com Sabedoria. Os
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quatro objetos (ou naipes) simbolizam também os quatro elementos existentes na natureza e que fazem parte da estrela de cinco pontas.
A taça é o símbolo do elemento água (corpo astral), dos sentimentos,
do amor do Cristo (santo Graal). Sua simbologia na figura do mago quer passar uma importante mensagem: para nos tornarmos magos, precisamos saber
lidar com as questões emocionais - relacionamentos amorosos - que são grandes geradores de carmas.
A moeda simboliza o elemento terra (corpo físico-etérico), os bens materiais. Também precisamos estar de bem com a questão financeira, saber lidar com o dinheiro, sem ter apego a ele a ponto de sermos sovinas e não tão
desapegados a ponto de esbanjar e cairmos em insolvência. O caminho do
meio é sempre o ideal, com relação a qualquer área de nossa vida, mas o equilíbrio financeiro denota uma alma amadurecida e desapegada da matéria que
sabe usufruir adequadamente do dinheiro e dos bens que possui, de forma
lícita, como fruto do seu trabalho, mas não é escrava dele.
A espada está ligada ao elemento ar (corpo mental). O mago é aquele
que desenvolveu seu intelecto, possui sabedoria, e que não é subordinado à
sua mente (ego). A luta entre mente x Espírito é simbolizada pela espada. Ela
quer nos dizer que precisamos nos instruir, mas também resgatar nossa intuição, abrir nossa mente de forma a sermos a cada dia mais ligados à nossa
essência, e com isso alcançarmos o equilíbrio.
O bastão de madeira simboliza o elemento fogo (corpo espiritual), e
está ligado ao trabalho, às nossas escolhas profissionais e a tudo aquilo de
fazemos altruisticamente para a sociedade (Serviço Devocional). Isto é, para
nos tornarmos magos precisamos também aplicar tudo que aprendemos,
usar de nossos dons para o bem maior, prestando o Serviço à coletividade
(ao outro, ao próximo), pois vigora um princípio no Universo, o qual está
sustentado sob uma rede de “autoajuda”: Todo conhecimento deve ser compartilhado para que possa gerar frutos; e quem está um passo a frente no
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caminho evolutivo deve ajudar os que se encontram logo abaixo, que ainda
se demoram na Senda.
Se cada um de nós trabalhasse na esfera que tem aptidão, na área que
possui afinidade ou “dom” e prestasse esse trabalho com amor (Serviço), o
mundo ao nosso redor estaria muito melhor. Que tal começarmos? Cada um
de nós possui uma aptidão natural, um dom que vem consigo desde criança. E
é essa aptidão, esse dom natural que recebemos que devemos usar em prol do
plano divino de evolução, ajudando aqueles que se encontram ao nosso redor.
Saindo a carta do mago, ao efetuarmos o jogo de tarot, nosso inconsciente quer nos dizer que estamos no caminho certo, que começamos a ter
consciência de quem somos, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e
para onde vamos.
Isto é, a carta nos diz que a intuição - nossa “lâmpada-guia” do Caminho
Evolutivo - está acesa e que o futuro será promissor para quem tem domínio
sobre si.
Que a Luz que somos nos ilumine e nos guie por um caminho reto e
florido, com o Sol radiante nos dando alento e confiança no plano divino.
Eu sou Luz!
O louco que tornou-se mago, ciente de seu potencial divino, deve então
encontrar-se com a “Sacerdotisa”.
A Papisa ou Sacerdotisa é a representação do gênero feminino e de seu
poder, sendo a Lua a representação macrocósmica da mulher. Como se sabe,
no mundo manifesto (dual), “tudo tem dois pólos”, princípio hermético da
polaridade, sendo o Sol o símbolo do poder positivo e a lua, seu oposto, o
negativo.
A passividade, a receptividade, a intuição, o silêncio e a discrição são as
qualidades da Sacerdotisa.
Imbuída de alto poder mental, com a intuição aguçada, ela é capaz de
unir o Céu e a Terra, estando no plano material de forma equilibrada, entre as
colunas da misericórdia e do rigor.
97

MUITAS VIDAS EM UMA VIDA

Ela olha para o infinito de forma calma e compassiva, ciente do mundo
ao seu redor, o qual não a tira de seu eixo, pois segue as Leis Divinas, papiro
enrolado em seu colo, que traz sempre consigo, estando em contato direto
com a natureza “mãe Terra”, que a rodeia.
A Simbologia da Carta

O crescente lunar
O crescente lunar era utilizado pelas sacerdotisas de Ísis, do antigo Egito e representa a abertura do terceiro olho ou “ajna” em sânscrito. Após a
iniciação, as sacerdotisas iniciadas nos mistérios de Ísis exibiam em sua testa
a marca do crescente lunar, a fim de tornar pública a sua conquista espiritual,
sendo mantidas afastadas das rotinas sociais, dedicando-se exclusivamente
ao seu Ofício.
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As duas colunas
Depois, levantou as colunas no pórtico do templo; e, levantando a coluna direita,
chamou o seu nome Jaquim; e, levantando a coluna esquerda, chamou o seu nome
Boaz. E sobre a cabeça das colunas estava a obra de lírios. E assim se acabou a obra
das colunas.
Fez mais o mar de fundição, de dez côvados de uma borda até à outra borda, redondo
ao redor, e de cinco côvados de alto; e um cordão de trinta côvados o cingia ao redor.
(Reis 7:21-23)

No Templo construído pelo Rei Salomão, havia várias colunas de sustentação, porém somente duas delas ficavam no átrio exterior, a B e a J.
As colunas B e J se situavam na entrada do Templo de Salomão, à esquerda e à direita, respectivamente, no ocidente, ao norte (“Boaz”) e no ocidente ao sul (“Jaquim”).
O termo “Boaz” é traduzido como “Nele (Deus) está a Força”, nos trazendo a Fé. Já “Jaquim”, significaria: “Jeová se estabelecerá”, traduzindo a
Esperança.
Na carta, as colunas aparecem em cores preta e branca, que denotam as
polaridades, a união dos opostos.
São também conhecidas como colunas solsticiais. A coluna J marca o
solstício de verão e a coluna B o solstício do inverno, quando se faz a passagem
das trevas para a Luz, pois no solstício de inverno as trevas (simbolizadas pela
noite) alcançam o auge de seu poder, ao passo que a partir do dia seguinte, a
Luz prevalecerá. O solstício de inverno marca a noite em que Sírius a estrela
mais luminosa de nosso céu, sol espiritual da Terra, aponta no céu como guia,
trazendo sua influência positiva, quando sua Luz radiante está em plena força.
Por tal razão, civilizações antigas, tais como a egípcia e a inca, comemoram o
solstício de inverno, dia a partir do qual mais Luz será sentida na Terra.
A estrela de cinco pontas é a estrela de Salomão e o símbolo de Sírius: O
“sol por trás do sol”. Se o sol mantém a vida no mundo físico, Sírius mantém o
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mundo espiritual. É a “verdadeira luz” que brilha no Oriente, a luz espiritual.
Esotericamente, é chamada de “estrela brilhante da sensibilidade”.
Simbolicamente, as duas colunas nos apresentam o “caminho do meio”
entre o rigor e a benevolência - do alcance do equilíbrio físico, espiritual e
mental - quando nos tornamos humanamente perfeitos, não mais suscetíveis
às influências do ambiente ao nosso redor, pois dominamos nosso ego.

A Cruz de quatro braços iguais
Símbolo da fé raciocinada, da confiança em Deus e em seu Plano. Traduz simbolicamente a luta interna do Ser humano, entre seu aspecto Divino
(vertical) e terreno (horizontal), entre as forças celestes (Amor, Sabedoria e
Vontade) e telúricas (desejos, apegos, sensualidade, intelectualismo, materialismo), luta que estamos todos sujeitos até despertarmos para realidade espiritual, para a Vida Eterna de nosso Eu verdadeiro. Simboliza, ainda, os quatro
elementos (terra, água, fogo e ar) que temos que dominar internamente, para
nossa evolução espiritual.
No tarot egípcio, a cruz que aparece é a ansata , a qual traduz a fecundação da matéria pelo espírito e a união dos opostos (polaridades), do masculino e do feminino, princípio essencial à vida humana no mundo das formas.
A mulher é a portadora do poder da fecundação, através do útero, que a liga
diretamente, no período da gravidez, com o mundo espiritual.

Flôr-de-Lis
A flôr-de-lis é símbolo de poder, soberania, honra e lealdade, assim
como de pureza de corpo e alma. Está presente na figura da Sacerdotisa, assim
como consta na Bíblia (Velho Testamento), quando são descritas as colunas
do Templo de Salomão (1 Reis 7:13-22, 41-42) 64.
64 19 E os capitéis que estavam sobre a cabeça das colunas eram de obra de lírios no pórtico, de quatro
côvados. 20 Os capitéis, pois, sobre as duas colunas estavam também defronte, em cima da parte globular
que estava junto à rede; e duzentas romãs, em fileiras em redor, estavam também sobre o outro capitel.
21
Depois levantou as colunas no pórtico do templo; e levantando a coluna direita, pôs-lhe o nome de
Jaquim; e levantando a coluna esquerda, pôs-lhe o nome de Boaz. 22 E sobre a cabeça das colunas estava
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É encontrada no brasão papal, nos primeiros cetros reais e nos escudos
dos nobres ingleses e escoceses, bósnios e canadenses. Além disso, é um símbolo maçônico utilizado para representar a ponta de lança que guia o homem
em direção ao seu destino.
Representa, em suma, a ligação com a espiritualidade, o guia que conduz os reis em suas decisões e por isso é encontrada em praticamente todas as
eras e civilizações.
Seria a representação ocidental da Flor de lótus, que nasce pura em meio
ao lodo do pântano (o espiritual que vence o material).
Na Grécia, era considerada a planta sagrada de Hades, e é usada até hoje
como símbolo de passagem segura para o Reino dos Mortos. Também é encontrada em uma das Canções de Salomão “lírio entre espinhos” (lilium inter
spinas)65, a qual faria referência à Maria Madalena e também à Virgem Maria.
Ainda, no Velho Testamento o lírio (flôr-de-lis) é encontrado:
“Serei, portanto, como o orvalho para Israel; ele haverá de
florescer como o lírio e lançará suas raízes como o cedro do
Líbano”.
(Oseias 14:5)

Enfim, é um símbolo que retrata a união do Ser Humano com sua Centelha Divina (Homem-Espírito) e, portanto, um símbolo da Unidade da Vida.
Ao nos depararmos com a carta da Papisa no jogo de Tarot, vê-se que
ela nos quer comunicar que precisamos encarar os acontecimentos de nossa
vida de forma centrada, com diplomacia, em atitude de silêncio, sem fazermos
alardes de nossas conquistas ou de nossos problemas às pessoas ao nosso redor. A discrição é fundamental e o caminho do meio é a resposta aos nossos
questionamentos. Da mesma forma, quer nos apontar que nossos planos e
desejos mais íntimos devem ser guardados e mantidos em silêncio para que
se concretizem.
a obra de lírios; e assim se acabou a obra das colunas.26E a grossura era de um palmo, e a sua borda era
como a de um copo, como de flor de lírios; ele levava dois mil batos”.
65 “Como formoso lírio entre os espinhos, assim é minha amada entre as jovens.” (Cânticos 2:2).
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Por fim, nos diz que devemos estar sempre atentos à nossa intuição, que
é nosso guia e instrumento de nosso Eu verdadeiro (Espírito) para que tomemos as decisões corretas em nossa vida diária, estando cientes de que a nossos
pensamentos, sentimentos e ações devem obedecer às Leis Divinas.
A “Papisa” quer nos mostrar que é possível o alcançarmos o equilíbrio,
entre a benevolência e o rigor. Enfim, que o caminho do meio é o que devemos trilhar!
Com a sabedoria conquistada e a intuição desperta, atributos representados pelo Mago e pela Sacerdotisa, o caminho iniciático irá nos levar à ação
amorosa: ao Serviço Devocional, simbolizado pelo arcano da Imperatriz.
A Imperatriz é a chamada grande-mãe, o símbolo do potencial humano
de geração. Ela seria o “Espírito-Santo do Tarot”, terceira pessoa da Santíssima
Trindade, filha do Mago e da Sacerdotisa, ligada, portanto ao 1º Raio (Vontade
Divina), tendo o Poder de realização.
Nos mistérios egípcios seria Ísis, o princípio feminino expresso na natureza, o aspecto feminino da divindade para o Ser Humano, a mãe de todos os
seres, a materialização da Sabedoria, da Verdade e do Poder. De acordo com
Plutarco, em seu templo havia a seguinte inscrição:
“Eu sou aquilo que é, que foi e que será, e jamais alguém levantou o véu
que oculta minha divindade de olhos mortais”66.
Está escrito a respeito de Ísis:
“Eu sou a Natureza, a mãe de todas as coisas, a soberana dos
elementos, a progênie primária do tempo”.

Geramos Vida por meio do ato sexual, porém não a criamos, faculdade
que somente teremos após galgarmos muitos outros degraus na escola de Jacó,
pois ostentar o Poder de Criação requer Sabedoria conquistada e Amor Incondicional enraizado no coração. Portanto, gerar é diferente de criar, poder
Divino em essência.
66 In: LEADBEATER , Charles Webster. Pequena História da Maçonaria, Biblioteca Maçônica do
Pensamento, 2017, p. 37.
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Por ora, a Mulher (fêmea) é a grande geradora da Vida no planeta, respeitando-se o princípio hermético do gênero: “O Gênero está em tudo; tudo
tem o seu princípio masculino e o seu princípio feminino; o gênero se manifesta em todos os planos”.
Assim, a Imperatriz é a representação do Amor materno, do Poder Feminino através do útero, que possibilita a encarnação neste Planeta.
A Bíblia retrata no Apocalipse de João67 a figura da Imperatriz, demonstrando que ela está protegida das arrebatadas das Trevas:
E viu-se um grande sinal no céu: uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos
seus pés, e uma coroa de doze estrelas sobre a sua cabeça. E estando grávida, gritava
com as dores do parto, sofrendo tormentos para dar à luz.
Quando o dragão se viu precipitado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho
varão. (...) E foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse para
o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, e tempos, e metade de um
tempo, fora da vista da serpente. E a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher,
água como um rio, para fazer que ela fosse arrebatada pela corrente. A terra, porém,
acudiu à mulher; e a terra abriu a boca, e tragou o rio que o dragão lançara da sua
boca. E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra aos demais filhos dela, os
que guardam os mandamentos de Deus, e mantêm o testemunho de Jesus. E o dragão
parou sobre a areia do mar.

67 Apocalipse de João 12:1,2, 14 a 18.
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Simbologia da Carta

Coroa de 12 (doze) estrelas
Como está descrito no livro do Apocalipse de João, a Imperatriz ostenta
uma coroa com 12 (doze) estrelas em sua cabeça. Essas estrelas, na verdade,
simbolizam as 12 (doze) constelações do Zodíaco.
Nascemos sob a influência de um signo68 solar dentre os doze que compõem o horóscopo, os quais estão, portanto, simbolicamente retratados na
coroa da Imperatriz.
68 Denominam-se signos, as constelações zodiacais por onde o Sol transitava por volta de 134 a.C, ano
em que o astrônomo grego Hiparco, inspirado na astrologia babilônica, dividiu o caminho do sol em 12
(doze) partes iguais, de 30 graus cada.
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Sabe-se que cada signo representa a constelação a qual o Sol está atravessando no momento do nascimento de uma pessoa. Um determinado signo,
dentre os doze, representa 30° graus do percurso completo do Sol, que por sua
vez, traduz-se no tempo de cerca de um mês do nosso calendário gregoriano.
Convém salientar que escolhemos o momento de nosso nascimento e
as influências astrológicas às quais estaremos em contato em cada experiência
corpórea e não o contrário, como muitos pensam. As características do signo
solar são aquelas que precisamos trabalhar internamente e que vão nos auxiliar em nossa trajetória evolutiva neste ato na matéria, possibilitando que o
objetivo reencarnatório seja alcançado.
As constelações que formam o Zodíaco (círculo dos animais, advindo
da palavra sânscrita sodi), foram definidas por volta de 500 a.C. pelos babilônios. Podem ser relacionadas pelo mnemônico ArTaGeCa LeViLiSco SaCAquaPi, pois são: Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpius,
Sagittarius, Capricornus, Aquarius e Pisces.
Historiadores afirmam que o estudo dos astros (astrologia) surgiu na
Suméria, por volta do IV milênio a.C. Por este motivo, durante muitos séculos, na Europa, os astrólogos foram chamados de caldeus.
Os sacerdotes caldeus nos legaram a primeira noção de Zodíaco ao observarem que o Sol e a Lua cruzavam sempre as mesmas constelações dentro
de uma faixa celeste que chamaram de Caminho de Anu. Já as primeiras cartas estelares do Egito datam de cerca de 4.200 a.C. e são atribuídas a Hermes
Trimegisto (Thoth). Por sua vez, na Grécia, por volta de 640 a.C., foi fundada
a primeira escola onde se ensinava astrologia.
Feitas essas sucintas explicações acerca dos primeiros arcanos maiores
do Tarot, é possível perceber sua importância para quem está ingressando no
caminho iniciático e quer alcançar a “Luz” do discernimento no pensar, sentir
e agir diário.
Ao nos deparamos com qualquer um dos arcanos maiores e seus simbolismos, sentimos que somos UM e todos ao mesmo tempo; percebemos que
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nossos gostos, características e qualidades são meros aspectos da realidade
una e eterna comum a todos nós, que nada é realmente nosso, mas de todos.
Enfim, passamos a compreender internamente a Unidade da Vida.
Cientes disso, passamos a ter a convicção de que nosso EGO pode ser
abandonado com todas as suas mazelas (orgulho, apegos e egoísmo). A liberdade pode ser conquistada! Passamos a entender que essa personagem ou personalidade que vivenciamos aqui e agora não é completa, mas sim, que reflete
uma pequena face de nossa essência divina e de nossa individualidade, e que
todo sofrimento e dor podem ser evitados porque são gerados unicamente
pela resistência do EGO em se entregar à Realidade da Vida Eterna.
Eu poderia continuar a tratar das Cartas do Tarot até seu fim, porém
este capítulo tornar-se-ia um novo livro e estaria fugindo do objetivo central
desta obra, que é instigar no leitor o interesse pelo autoconhecimento e pelo
despertar espiritual, caminho que um dia culminará no alcance da autorrealização e libertação do mundo das formas provisórias (ilusão da matéria).
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O “Trabalho Individual”
“O maior inimigo do homem não é outro senão seu próprio ego, porque ele,
enquanto não controlado, o deixa surdo e cego para o bem. Deus porém deu
ao homem valiosa amiga, sua alma, que não para de se fazer ouvir e de guiálo em direção à Luz que ele procura mais ou menos conscientemente”.
[Marie Corelli (1864 -1924)].

Quando o Senhor Buda saiu a pregar sua revelação pelo mundo, um de
seus discípulos lhe suplicou que resumisse todos os seus e ensinamentos num
verso. Ele então, com simplicidade, respondeu:
“Cessa de praticar o mal
Aprende a praticar o bem;
Purifica teu coração:
Tal é a religião dos Budas”69.

Um dos mantras mais conhecidos do budismo – “Om ma ni pad me
Hum” – é usado para ajudar o homem no controle de suas emoções negativas:
“Om” é a generosidade que purifica o ego, “Ma” é a ética que purifica a inveja, “Ni” é a paciência que purifica as paixões e os desejos, “Pad” é a diligência
que purifica os preconceitos, “Me” é a renúncia que purifica a cobiça e “Hum”
é a sabedoria que purifica o ódio. Essa seria a síntese da reforma interior, o
trabalho individual que cada Ser humano precisa efetuar.
Esse trabalho divide-se em tuas etapas.

69 Cf: LEADBEATER, Charles Webster. Op. Cit, p. 280.
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Primeiro, devemos trabalhar ardorosamente para evoluirmos espiritualmente, expandirmos a consciência do espírito imortal, por meio do autoconhecimento, instrução e aplicação da Lei do Amor, conquistando a Sabedoria
no pensar, sentir e agir em nossas vidas.
Os “Yamas” e “Niyamas” advindos do sistema filosófico hindu Samkhya, de Patanjali, codificador e sistematizador do Yoga Sutra, sintetizam o caminho para a Reforma Interna:
1. Yama – cinco proscrições (conduta minha, para com os outros): Não
à violência física ou moral; não ao roubo; não à mentira; não à cobiça; não
abusar do sexo;
2. Niyama – cinco prescrições (conduta minha, para comigo): Cultivar
a simplicidade; a alegria de viver; resignar-se com o incomensurável, tudo
aquilo que está fora do meu alcance, que não posso mudar; buscar o autoconhecimento; ter paciência; e finalmente, conquistar a fé (consciente).
Assim, para que ponhamos um fim a todo e qualquer defeito de nossa
personalidade e logremos êxito na Reforma Íntima, é preciso termos consciência dos pensamentos e sentimentos contrários à lei do amor que insistem manterem-se dentro de nós e transmutá-los na virtude oposta (Princípio
Hermético da Polaridade), antes da ação (do falar e do agir), usando de nossa
intuição, razão e consciência. O Amor e o ódio são a mesma coisa, é a polaridade do sentimento que os muda (- ou +).
Em segundo lugar, conquistando a fé consciente, devemos partir para a
limpeza de nosso veículo terreno (corpo - sangue - DNA), que recebe as vibrações de nossas vivências e experiências e transmite, como está na Bíblia, “até a
quarta geração”, as iniquidades praticadas. Isso porque, a partir do despertar,
da mudança interna, do pensar, sentir e agir em harmonia com o Todo, por
Amor, o nosso corpo será tratado com benevolência pela “Lei da Evolução”,
como também está na Bíblia: “mas trato com bondade até mil gerações aos
que me amam e guardam os meus mandamentos.” (Êxodo 20:5-6, Deuteronômio 5:9 e Números 14:18).
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Portanto, o caminho para a evolução espiritual, a saúde e a felicidade é o
desenvolvimento do Amor Universal (Crístico) em nosso coração, a expansão
do chacra cardíaco, que está relacionado ao plano intuitivo (búdico), que faz a
ligação (transição) do homem terreno para o espiritual, integral e equilibrado.
Em suma:
Com o Amor conquistado, logo virá, por meio do autoconhecimento
e instrução, a Sabedoria (acessaremos o plano mental superior) e, por fim, a
Vontade de Servir à humanidade e ao Plano Divino de Evolução. Então, poderemos viver em harmonia Universal com tudo e com todos (Unidade).
Se temos Amor, deixamos de ser violentos;
Se temos Amor, respeitamos todo e qualquer Ser vivo;
Se temos Amor, somos tolerantes;
Se temos Amor, somos saudáveis, porque há harmonia entre nossa
mente, corpo e espírito;
Se temos Amor, a fraternidade é natural;
Se temos Amor, contemplamos a grande obra do Pai e oramos em agradecimento pela Vida;
Se temos Amor, somos humildes de coração, porque vislumbramos a
grandiosidade do Plano Divino e do Universo Infinito do qual fazemos parte
inseparável, e nos damos conta da imensa quantidade de seres e hierarquias
superiores a nós que nos auxiliam diariamente;
Se temos Amor, nada nos faltará, porque Amor é tudo o que existe, é a
energia que move o Universo visível e invisível aos olhos físicos.
Se temos Amor, somos UM com Deus.
Enfim este é o segredo.
Esta é a Lei da Vida.
Ame a Deus, a si próprio e ao outro como a ti mesmo e nada te faltará.
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A Mensagem do Bhagavad Gita
“Faze parar, ó Imutável, o nosso carro no meio do espaço entre estes dois
exércitos opostos(...).
Quero ver de perto os que aqui estão reunidos com o desejo de nos matarem, e
com os quais devo travar sangrento combate.
E viu Arjuna que, divididos em dois partidos bélicos, ali estavam seus parentes:
pais, filhos, irmãos, cunhados, avós e netos, tios e sobrinhos, sogros e genros.
Notou também que mestres, benfeitores, amigos e camaradas ali estavam,
preparados para se combaterem reciprocamente.
Ó Senhor, vendo as faces e os vultos dos parentes que querem lutar uns contra
os outros, sinto exaustos de forças os meus membros está em sangue meu
coração (...).
Aquele que pensa, em sua ignorância ‘Eu mato’ ou ‘Eu serei morto’, procede como
criança que não tem conhecimento da verdade, porque o que É na realidade, é
Eterno, e o Eterno não pode matar nem ser morto.
Conhece essa verdade, ó príncipe! O Homem real, isto é, o Espírito do homem,
não nasce nem morre. Inato, imortal, perpétuo e eterno, sempre existiu e sempre
existirá. O corpo pode morrer ou ser morto e destruído; porém aquele que
ocupou o corpo, permanece depois da morte deste.
Liberta-te, ó Arjuna, dessas gunas70; sê livre dos contrastes das forças opostas da
natureza, que pertencem à vida finita e às coisas sujeitas à mudança. Procura
para teu descanso a consciência do teu Eu Real, a Verdade eterna. Deixa longe de
ti os cuidados mundanos e a avidez de possessões materiais. Concentra-te em ti
mesmo, e não te entregues às ilusões do mundo finito”71.
70 Gunas: são as qualidades da matéria (Rajas, Tamas e Sattwa), às quais manejamos pelos nossos
pensamentos, sentimentos e ações. “Tudo que tem lugar na Matéria e na Consciência é consequente de
três qualidades, as quais são o motivo de todos os atos materiais de sentir, querer, pensar e agur. Estas três
qualidades, forças ou ‘gunas’ chamam-se, em termos sânscritos: ‘Sattwa’, ‘Rajas’ e ‘Tamas’. ‘Sattwa designa
Equilíbrio, Ritmo, Harmonia; ‘Rajas’, Atividade, Movimento, Emoção, Ambição; ‘Tamas’, Estabilidade,
Resistência, Inércia, Obscuridade. (...) Quem se torna superior a estes três atributos naturais, unindo-se
à sua Essência Divina e realizando a Consciência do seu Eu Divino, alcança a Libertação”(In: Bhagavad
Gita: A Mensagem do Mestre.Tradução: Francisco Valdomiro Lorenz, ed. Pensamento, 2006. p. 139.
71 Excertos retirados do livro Bhagavad Gita, Op. cit, 2006.
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O Bhagavad Gita ou a “A Sublime Canção” faz parte do épico Mahabharata (a Grande Índia), compondo o acervo de conhecimento sagrado hindu (shruti), sendo um dos seus principais textos. É um conjunto harmonioso
das filosofias de Patânjeli, Kápila e dos próprios Vedas. A Vyasa Dvaipayaba
- grande yogi dotado de poderes sobrenaturais - são atribuídas a composição
do Bhagavad Gita e a autoria do Mahabharata.
A luta de Arjuna é a luta interna de cada homem que trilha o caminho
evolutivo rumo à perfeição.
A mensagem subliminar encontrada em seus versos é importante para
captarmos o sentido da Vida, estando lá inseridos todos nossos próprios questionamentos, como seres humanos imersos na matéria (dual).
Sua leitura continuada leva a uma profunda meditação, abrindo a mente
para a Realidade da Vida Espiritual.
A luta entre o “bem” e o “mal” ou entre as forças superiores e inferiores
(Espírito x Homem), que interferem em nossas escolhas diárias, está muito
bem retratada metaforicamente, mostrando - para quem tem olhos de ver - o
reto caminho que devemos escolher para a expansão da nossa consciência divina, ou melhor, a ativação de todas as nossas potencialidades que recebemos
do grande Pai-Criador e estão esperando pelo nosso “despertar”.
Arjuna, no campo de Batalha, precisa lutar contra seus familiares e esses, por sua vez, estão em campos opostos (polaridades), lutando entre si até
a “morte” (simbólica).
A “escolha de Arjuna” seria então a “entrega” do ego à realidade espiritual. É o deixar para trás todas as ilusões mundanas, dentre as quais os laços
familiares também se encontram.
Por isso, Jesus disse:
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“Eu sou o caminho, a verdade e a vida”.
(João 14:6)
“Vem e segue-me”.
(Mateus 19:21)
“Sigam-me, e eu os farei pescadores de homens”.
(Mateus 4:19-20)
“Eu sou a luz do mundo. Quem me segue, nunca andará em
trevas, mas terá a luz da vida”.
(João 8:12)

Ao lutar contra os membros de sua “família”, Arjuna, na verdade, empenha-se em lutar contra si mesmo, seus instintos, tendências, defeitos de personalidade e apegos, todos herdados da grande “árvore humana”, especialmente
de seus entes queridos.
Ele precisa transcender a carne para chegar à Era do Espírito, ao “fim da
luta”, quando a Paz é sentida.
No Bhagavad Gita está claramente explicada a verdadeira natureza humana (Divina em essência), bem como a “realização” interna que só será alcançada por merecimento individual.
Demonstra, ainda, que o ser humano “vive” no mundo que cria com
seus próprios pensamentos e que cada um terá no momento do desencarne
a realidade que projetou para si próprio durante sua existência corpórea de
acordo com sua “Fé”.
Traz-nos “Esperança” ao esclarecer que aquele que tem o Pai (Krishna)
no coração - que despertou para o Cristo interno – “Amor” – já “É”: sente,
vive e realiza o divino, fazendo parte da Realidade de Paz-Amor-Harmonia
do grande Pai.
E, por fim, define o objetivo final a alcançar, aquela que deve ser a meta
de nossa Vida: trabalhar por Amor à Humanidade (Serviço devocional –
“Caridade”).
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Enfim, a filosofia do Gita é profunda e perene. É o texto sagrado que
merece ser lido por todos que buscam a evolução espiritual, com amor no
coração, sinceridade e fé, trazendo a mensagem de Paulo72, da “Fé, Esperança
e Caridade” a todos os Seres.

72 1ª Epístola de Paulo aos Coríntios 13:1: “Ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e a
língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como o bronze que soa e um címbalo que retine;
– ainda quando tivesse o dom de profecia, que penetrasse todos os mistérios, e tivesse perfeita ciência
de todas as coisas; ainda quando tivesse toda a fé possível, até ao ponto de transportar montanhas, se
não tiver caridade, nada sou. – E, quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres
e houvesse entregado meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me
serviria. A caridade é paciente; é branda e benfazeja; a caridade não é invejosa; não é temerária, nem
precipitada; não se enche de orgulho; – não é desdenhosa; não cuida de seus interesses; não se agasta,
nem se azeda com coisa alguma; não suspeita mal; não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a
verdade; tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, estas três virtudes: a fé, a esperança e a
caridade permanecem; mas, dentre elas, a mais excelente é a caridade”.
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A Iluminação
“Não para si, mas para o mundo ele vive”.
“Tão logo tenha comprometido a si mesmo com a obra. [...] ele tem de se
tornar uma mera força beneficente da Natureza”73.
(H. P. Blavatsky)

A jornada da Alma humana culmina na iluminação, como está descrito
no épico Mahabarata, ao retratar a luta interna de Arjuna, no Bhagavad Gita.
O Homem trilha seu caminho evolutivo para que um dia chegue à perfeição (humana).
O trajeto do caminho espiritual pode ser divido em três etapas:
Na primeira, busca-se o domínio das paixões e emoções terrenas (plano
astral), no qual todos os desejos devem transmutar-se em Vontade de ajudar o
Pai e seu Plano, pelo despertar do Amor Universal (chacra cardíaco).
Na segunda etapa, almeja-se o domínio da mente, pelo alcance da Sabedoria, através do merecimento, autoconhecimento aliado à instrução, aplicação das Leis Divinas (chacra Ajna).
Na última etapa, alcançado o estado de Amor-Sabedoria, parte-se para
o Serviço Devocional, finalidade última da Vida (Chacra Laríngeo), podendo-se agir de modo a acessar e desenvolver o chacra coronário (contato direto com o mundo espiritual). Isso porque, na terceira parte do caminho
espiritual desperta-se a energia Kundalini, que está dormente nos nadis (ca73 In: Ocultismo Prático, ed. Teosófica, 2009, p.174-175.
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nais energéticos) situados no conduto central da medula espinhal: Sushuma,
Ida e Píngala.
A energia central, o Sushuma, abre o caminho para influência superior
do Espírito. Já o Ida sai da base da espinha dorsal à esquerda do Sushuma e o
Píngala à direita (do corpo humano e não do espectador).
Na índia, denomina-se “Bramananda”, ou bastão de Brama, a espinha
dorsal, simbolizada por um bastão, em que duas serpentes, que representam
dualidade e a interação dos opostos, movem-se para cima, chegando às asas
da iluminação ou Espírito-Santo, elevação aos mundos superiores (ascensão
ao plano espiritual). Assim, este é o símbolo da comunicação entre o Céu e a
Terra, estando ligado a Hermes Trimegisto, também chamado de Caduceu.
Os Nadis podem ser observados nesta ilustração retirada da Obra de
Leadbeater74.

A: Ida; B: Píngala, e C: o nadi central, Sushuma, ladeado pelos nadis Ida
e Píngala. Na imagem D: o Caduceu.

74 In: A Vida Oculta na Maçonaria, ed. Biblioteca Maçônica do Pensamento, 2016, p.223.
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Primeiro desperta-se o Ida, de cor carmesin, que simboliza a energia do
Amor (Filho da Trindade).
Depois, com Amor consolidado, ativa-se a energia do Píngala, de cor
amarelo dourado, que traz a Sabedoria (Pai da Trindade).
E, por último, será desperta a energia central (Sushuma), de cor azul,
que põe em ação o Ser humano para ser instrumento da Vontade Divina (Espírito-Santo), prestar o Serviço Devocional, quando se alcança a iluminação e
passamos a sentir a Divindade e o Universo dentro de Nós (Unidade).
A energia central (Sushuma) é o denominado “caminho do meio”, da
tolerância e sabedoria, do Ser que já se encontrou e cumpre seu propósito.
Por isso, as religiões trazem a pomba como símbolo do Espírito-Santo,
pássaro que tem origem na trindade egípcia: Ísis, Osíris e Horus, onde Isís
transforma-se em um falcão, transcendendo o sofrimento e mazelas humanas
(morte simbólica de Osíris), o qual renasce para a vida espiritual (EspíritoSanto) ao ser gerada uma “nova vida”: Hórus.

Leadbeater75, a respeito, magistralmente ensina:
75 In: A Pequena História da Maçonaria, ed. Biblioteca Maçônica do Pensamento, 2017. p. 34 - 35.
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Mas vede! Osíris, o Divino Espírito, e Ísis, a Divina Mãe dão vida a Hórus, que é homem,
o homem nascido de ambos e contudo uno com Osíris. Em Osíris se submerge Hórus,
e Ísis, que havia sido matéria, se torna, por meio dele, a rainha da vida e da sabedoria.
E Osíris, Ísis e Hórus são todos nascidos da Luz.
Osíris é Luz; ele veio da Luz; Ele mora na Luz; Ele é a Luz. A Luz está oculta em todas as
partes; está em todas as rochas e em todas as pedras. Quando um homem se identifica
com Osíris, que é a Luz, identifica-se também com o todo de que era uma parte, e
então vê a Luz em todos os seres, por mais densamente velada, oprimida e velada que
esteja. Tudo o mais não é;mas a Luz é. A Luz é a vida dos homens”.
Dois são os nascimentos de Hórus. Ele, o Deus sob forma humana nasceu de Ísis,
tomando carne da mãe eterna, a matéria, a perpétua virgem. Ele também nasceu de
Osíris, para redimir sua mãe da prolongada procura dos fragmentos de seu esposo
espalhados pela Terra. Ele nasce em Osíris quando Osíris do coração vê o Osíris dos
céus e reconhece que ambos são um só.

Os Apóstolos, no Petencostes, receberam a iluminação através do despertar da energia do Kundalini, e com isso passaram a estar prontos para o
Serviço Devocional que se comprometeram junto ao Cristo, em nome do
Amor Universal.
A iluminação é o destino de todo Ser-Humano, mas o alcance da meta
será mais fácil ou tormentoso, mais rápido ou demorado, conforme a Vontade
de cada um (dharmas), sua determinação e disciplina no Caminho Espiritual.
Que a Vontade Divina guie nosso propósito, mostrando-nos por onde
percorrer e os passos firmes a dar, a fim de que a humanidade alcance sua
meta evolutiva, cada vez mais, de forma alegre e resignada, evitando-se que
sejam sentidas as dores dos caminhos tortuosos, criados por nossa própria
mente (Maya).
Que a Luz alcance-nos, de forma a brilharmos para o mundo ao nosso
redor.
Que cumpramos resolutamente nosso papel na sociedade e na família
que escolhemos, rumo à evolução.
Que nossas mentes sejam, enfim, guiadas por nosso Eu verdadeiro, Divino e Imortal.
Que Assim Seja e Assim Será.
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“Louvado sejas, ó meu Senhor, com todas as tuas criaturas,
especialmente o meu senhor irmão Sol,
o qual faz o dia e por ele nos alumias.
E ele é belo e radiante, com grande esplendor:
de ti, Altíssimo, nos dá ele a imagem.
Louvado sejas, ó meu Senhor, pela irmã Lua e as Estrelas:
no céu as acendeste, claras, e preciosas e belas.
Louvado sejas, ó meu Senhor, pelo irmão Vento
e pelo Ar, e Nuvens, e Sereno, e todo o tempo,
por quem dás às tuas criaturas o sustento.
Louvado sejas, ó meu Senhor, pela irmã Água,
que é tão útil e humilde, e preciosa e casta.
Louvado sejas, ó meu Senhor, pelo irmão Fogo,
pelo qual alumias a noite:
e ele é belo, e jucundo, e robusto e forte.
Louvado sejas, ó meu Senhor, pela nossa irmã a mãe Terra,
que nos sustenta e governa, e produz variados frutos,
com flores coloridas, e verduras.”
(Cântico das Criaturas, de São Francisco de Assis).

Falamos há pouco que os corpos humanos precisam estar limpos e despertos para entrarmos numa nova fase evolutiva, já no seu início (regeneração).
Considerando que em nível macro o planeta é o corpo da humanidade
terrena e que todos nós, por meio de nossos atos, vibrações, sentimentos e
pensamentos formamos o ambiente ao nosso redor, só depende de nós que o
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planeta seja salvo, tornando-se um ambiente sadio para a humanidade porvindoura.
Num domingo à tarde, minha filha e eu estávamos assistindo a um vídeo da Nasa ao som da música “The Sound of Silence”, de Simon and Garfunkel, e foi quando juntas despertamos para essa realidade.
Impressionou-nos muito as imagens da Terra, filmadas por sondas espaciais.
Foi então que Rebeca disse:
-Mamãe, o planeta Terra parece nosso corpo! E olha os rios, parecem
nossas veias e artérias...
Eu, então, concordei com ela.
A Lei da Correspondência atua em todas as coisas: “Assim é em cima
como é embaixo”.
Da mesma forma, a proporção áurea, Phi, nos indica que todos estamos
sujeitos às mesmas Leis Universais (micro e macro), de um grão de areia até o
planeta como um todo.
A perfeição da Natureza e do Universo do qual fazemos parte demonstra que há um significado oculto por detrás de tudo que vemos e sentimos
com nossos sentidos corpóreos.
Nosso planeta é o resultado material das energias que emanamos, das
atitudes que tomamos, dos pensamentos que mantemos em nossas mentes.
Assim como nós temos um corpo etéreo, aura, chacras, cujos meridianos dão-nos suporte à Vida física ao distribuirem pelo nosso corpo o prana
(ou fluído cósmico universal na visão espírita), energia sem a qual não existiria vida na matéria; o planeta Terra, Nosso Lar, também é um Ser Espiritual,
com reflexo físico, no mundo Material.
Tudo que damos ao planeta recebemos de volta (Lei da Causa e do Efeito).
Por isso, recebemos atualmente tantos desastres climáticos! Ora, se poluímos, produzimos lixos tóxicos, desmatamos nossas florestas, estamos violentando nosso corpo coletivo que é o planeta.
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Agimos como se fôssemos vírus ou bactérias que afetam nosso organismo. Ou pior, como cânceres invasivos e reincidentes.
Só que os vírus, bactérias e células cancerígenas, ao contrário de nós,
não têm consciência, discernimento nem inteligência. Muito menos podem
agir com Amor. Não possuem livre-arbítrio. Elas reagem ao ambiente hostil
que é o nosso corpo, vítima de nossa mente!
Mas nós, seres humanos, cientes do mal que estamos causando ao planeta pelo nosso modo de viver desconectado com as Leis Divinas e do Universo, temos o dever de acordar desse “reagir” maquinal que se tornou a vida
diária na Terra e mudar de padrão de conduta, para o bem do conjunto chamado “humanidade”.
Então, passando a termos consciência de que os pensamentos e os sentimentos criam o mundo ao nosso redor, poderemos viver no jardim do Eden,
basta querermos, porque: Querer é poder, se esta Vontade estiver imbuída de
Amor-Sabedoria.
Portanto, está na hora de compreendermos que as tecnologias, os avanços científicos precisam ser preparados, estudados e pensados, por Seres que
já introjetaram o Amor, que pensam no planeta como um Todo (Unidade
planetária), isto é, que usam suas inteligências com Sabedoria.
Ou acordamos para essa necessidade, ou iremos sucumbir como humanidade planetária.
O desenvolvimento intelectual sem Amor gera a “robotização” do Ser
humano. A vida torna-se um padrão mental da massa média da população,
facilmente manipulada pelas forças da matéria, gerando-se uma humanidade
voltada para o Ter (ego - paixões - apegos) e não para o Ser (essência espiritual).
Só com o império do Amor, o desenvolvimento intelectual e científico
gerará a Evolução, no verdadeiro sentido do termo, que é a expansão da consciência da humanidade, como coletividade, propiciando que todas as formas
de Vida presentes no Universo-Terra se regenerem e torne-se possível a expressão da Vida neste planeta pelas gerações futuras.
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(Fotografia de Rosa Gauditano).

“Cumprindo a profecia, Abaçaí76 saltou da estrela que veio numa
velocidade estonteante.
Era muito branco e brilhante como são espíritos que se apossam de nós
nos fazendo enlouquecer. Diante de sua presença, imediatamente um
frenesi tomou conta de mim e começaram as visões: eu vi um povo além
do mar. Tão poderoso que consegue ofuscar o céu com uma fina e delicada
camada negra que brota de suas cidades e de suas florestas.
76 Espírito maligno da mitologia tupi-guarani.
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Um povo poderoso daqueles que chegam de surpresa (…) Eu vi esse povo
em toda a América, construindo casas, templos, arranha-céus magníficos,
parques e pontes, templos de fazrer inveja aos arquitetos Maias. Fazem
palácios muito mais fortes e resistentes que as nossas ocas.
Como nenhum outro povo, esse fala a língua dos deuses. Diferente de todas
as que conhecemos, refinada, áspera, dócil, grave.
Conhecê-los foi a glória da minha existência.
De todos, escolheu a mim para possuir, eu que tenho apenas rio e pássaros,
que me alimento daquilo que a terra me dá. Como comparar cmeu alimento
ao manjar enfeitado e parafinado dos deuses além mar.
Rituais de fogueiras com raio laser!
Esse povo tinha as sedas mais puras. Como compará-las às penas que
enfeitam um povo como o meu? (…)
Sequer a força detém aquele povo que mora além do mar. Tão fortes que
podem estancar a cachoeira, canalizá-la, vendê-la em frascos, exterminar
rápida ou lentamente tudo o que desejarem (…) São eles que tecem o
tecido da vida. Pensar nisso é ser invadido por um tremor que só se tem sob
o transe de Abaçaí.
Quando Abaçaí partiu há quinhentos anos havia um pássaro na grande
árvore, tudo estava muito verde depois das chuvas, a areia da praia estava
com um tom branco de cerimonial , o sol exagerava na onipotência.
Quando Abaçaí partiu havia um silêncio profundo, uma brisa calma
balançava folhas de palmeira e coqueiros.
Pensava ainda no medo desordenado daquelas visões quando um grito
irreconhecícel feriu o horizonte.
Olhei o mar e vi a frota portuguesa.”
(Wladimir Catanzaro77)

Não podemos falar das “muitas vidas em nossas vidas”, sem nos recodarmos dos indígenas, civilização que povoa o Brasil há milhares de anos e
que faz parte de nossa história genético-espiritual.
Nós, brasileiros, temos uma ligação muito forte com os indígenas, seja
por ancestralidade (genética) ou por estarmos conectados por laços cármicos
77 In: Brasil: 500 anos de contato, Índios, os primeiros habitantes. ed. DBAM, p. 03-04.
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a esse povo, que foi subjugado culturalmente e expulso de suas terras, sem que
fossem até hoje por nós (civilização ocidental judaico-cristã), compreendidos.
Muitos de nós, brasileiros, somos, assim, uma fusão de “alma” indígena
e europeia, isto é, uma mistura entre opressor e oprimido.
Mas, para entendermos melhor a nossa herança indígena, precisamos
voltar no tempo, até “Adão” e “Eva”, ou melhor, Adamo e Evana78, genitores da
Grande Árvore da Vida Humana neste orbe.
O homem, feito à imagem e semelhança de Deus, daqueles tempos, prédiluvianos, era um ser conectado à sua Essência Divina, vivendo em sincronicidade com a Vontade de Deus e de seu Espírito imortal.
Por diversos acontecimentos e tragédias provocados pelo mau uso dos
poderes psíquicos, o homem terreno perdeu a faculdade de estar unido a si
mesmo (essência), razão da eterna busca pelo paraíso perdido, do sentimento
de vazio que todos nós sentimos.
Seth seria a representação alegórica do Ser humano que perdeu o contato com a divindade.
Durante milênios, as religiões, por meio de instrutores e mestres enviados pelo Altíssimo, procuraram reestabelecer este estado de conexão inicial,
elo perdido pelo homem, descortinando de pouco a pouco, a grande Verdade
esquecida, para aqueles cujo progresso moral os habilitava para ter “olhos de
ver e ouvidos de ouvir” as Leis Divinas.
Ocorre que, agora “tempus fugit”! É o derradeiro momento.
A busca da religação, da união, é necessária a fim de nos habilitarmos
ao porvir, traçado há milênios pela administração sideral para a humanidade
deste planeta e para a “Terra Brasileira do Cruzeiro”.
A história do dilúvio e dos remanescentes da humanidade que iniciaram o processo de purificação moral e evolução espiritual (expansão da consciência) em resgate dos danos passados (carma coletivo da humanidade pla78 Vide: ALVARES, Josefa Rosalía Luques, As Origens da Civilização Adâmica, ed. Pensamento, 2000.
V. I-V.
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netária), há milênios nos é contada não só pela Bíblia, pelas escrituras hindus
(Vedas), pela tradição oral Inca, Maia e Asteca, mas também pelos nossos
índios brasileiros, pois a Verdade é uma Só.
De acordo com a lenda indígena Guarani Mbyás79, no princípio dos
tempos, a Terra era habitada por criaturas abomináveis. Eram os “Pamba’e
Djaguá” (Feras Extraordinárias). “Nhanderu ete” (Deus) decidiu então, por
conta da Lei de Evolução, eliminar os “Pamba’e Djaguá”, lançando sobre a Terra uma estrela incandescente, a “Djatchir Tata’i guatchú”.
Criaturas do mal (conforme relatos indígenas), os “Pambá é Djaguá”,
que conhecemos como “Dinossauros”, foram mortos pelo incêndio planetário
e forte calor provocado pelo meteoro de grandes dimensões que teria caído
sobre a Terra. Após a transição energética sofrida na Terra, estando o planeta
capacitado para receber seres com vibrações menos densas, contam os índios
que “Nhanderú etê” resolveu repovoar o planeta com um novo Ser, o “Ser Humano”, criado à imagem e semelhança de Deus, iniciando-se a Era do Espírito
na Terra.
A lenda conta que “Nhanderu ete” percorreu o “Nhe’ê Rekuagui”, o
“Mundo dos Espíritos”. De lá teria trazido o “Nhande ypy”, ou o “O Homem
Primordial”, transportando-o em seu “Bairý” (nave) até a Terra.
“Nhanderu ete” teria pedido a “Nhande ypy”que jamais permitisse que o
“ego” tomasse conta de sua essência divina e de seus descendentes, esclarecendo-o que o egoísmo seria a raiz de todo o mal da humanidade. A lenda conta
que teria dito: “Nunca pense em ti mesmo para que a humanidade não sofra”.
“Nhanderu ete” aconselhou “Nhande ypy”, ainda, que transmitisse às próximas gerações seus ensinamentos, inspirando-os a praticar o bem, pedindo que
fosse amado e lembrado pelos homens.

79 A respeito, vide: ALVES JR, Ozias. A saga dos deuses guaranis. História mitológica inédita dos
índios guaranis Mbyás de São Miguel, Biguaçu (Santa Catarina). Disponível em: http://www.staff.unimainz.de/lustig/guarani/floripa/. Acesso em: 18 de jan. 2019.
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Segundo a mesma lenda, tempos após, o Deus indígena teria trazido
uma companheira para “Nhandeý pý”, de outro planeta chamado “Nhanderu
Vutchu” (onde o sol nasce).
A língua de “Nhanderu ete”, de acordo com os índios guaranis, seria a
língua falada no mundo dos espíritos, a qual teria se transformado no primeiro idioma da Terra. Todos falavam inicialmente a mesma língua, mas ela foi se
modificando, ao longo do tempo, pelo afastamento de alguns grupos da tribo
original, com o objetivo de conquistar outras partes do planeta.
Os índios Guarani Mbyá formavam dois principais grupos: os “Kurupí”
e os “Iapó Gú” .
Os “Kurupís” distanciaram-se dos mandamentos divinos de “Nhanderu
etê”, tendo se aliado aos “espíritos ruins da Terra”. Segundo os guaranis, com a
morte dos “Pambá é Djaguá” (dinossauros) suas almas desprenderam-se dos
animais e ficaram vagando pela Terra. Com o tempo, os “Kurupís” passaram
a cultuar tais espíritos, os quais de acordo com a literatura espírita e na Bíblia
seriam os chamados “dragões”80.
Os dragões (dinossauros) habitavam o planeta quando este era compatível com suas emanações fluídicas e estágio evolutivo, mas apesar de terem
sido encaminhados para outros orbes de baixa vibração, revoltaram-se contra
as Leis Divinas e fazem parte de uma falange desterrada, poluindo os campos
etérico e astral da Terra, desde então.
Já os “Iapó Gú” eram os povos que viviam em aldeias mais evoluídas,
com casas de pedra, não invocavam espíritos de baixa vibração, mas também
não acreditavam mais em “Nhanderú etê”.

80 A falange dos dragões é citada no livro do apocalipse de João 13. De acordo com André Luiz,
no livro Libertação, psicografado por Chico Xavier, os dragões são “Espíritos caídos no mal, desde
eras primevas da Criação Planetária, e que operam em zonas inferiores da vida, personificando líderes
de rebelião, ódio, vaidade e egoísmo; não são, todavia, demônios eternos, porque individualmente se
transformam para o bem, no curso dos séculos, qual acontece aos próprios homens — Nota do autor
espiritual”. A falange dos “dragões” atuante na Terra também é citada nas obras de Trigueirinho Netto,
como “forças involutivas dos dragões”. Vide, a respeito, a obra: “A Quinta Raça”, ed. Pensamento.
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A lenda indígena Guarani Mbyá conta, ainda, que houve uma gigantesca guerra entre os “kurupi” e os “Iapó Gú”, com “machados de pedra”. Somavam-se milhões de guerreiros. A guerra toda teria durado apenas dois meses,
mas fora devastadora. A humanidade ficou reduzida ao mínimo. Os poucos
sobreviventes tornar-se-iam, milênios mais tarde, os atlantes.
E nos tempos de Atlântida a Terra tornou-se novamente um mundo de
total corrupção moral. Foi então que, em uma de suas passagens pelo planeta,
“Nhanderú etê” resolveu que a Terra deveria ser renovada e recolonizada com
homens mais puros, tendo enviado “Nhamanduráý” (Filho do Sol), em missão
para o planeta.
Conta a lenda que, em sonho, “Nhanderú etê” aparecera para “Nhamanduráý” dentro de seu veículo voador “Bairý”. Então foi-lhe dado um aviso de
que viria uma chuva torrencial que destruiria grande parte do mundo.
Descendente de uma mortal com o deus “Kraí Kendá”, “Nhamanduráý”
foi aconselhado a subir na maior montanha da terra, único lugar em que a
água do Dilúvio não alcançaria. Com ele e sua mulher “Nhandetchir Ypy”, outros dois casais foram avisados para se salvarem no alto da mesma montanha.
Passadas décadas do aviso, quando “Nhamanduráý” já era idoso, o grande Dilúvio começou com uma tempestade nunca antes imaginada. Foi então
que a humanidade inteira foi destruída, sobrando somente os três casais, sob
liderança de “Nhamanduráý”.
Após o Dilúvio surgiram os “Para Guatchú” (oceanos) que dividiram
a Terra em vários continentes. Antigos rios transbordaram formando mares.
Montanhas viraram ilhas.
Tempos após, vem à Terra “Nhanderu Ra’y” para a missão de ensinar
os homens as Leis Divinas de “Nhandery etê”. Segundo os índios, “Nhanderu
ra’y” seria Jesus.
Vemos, então, que de acordo com a tradição indígena o homem primordial era “filho de Deus” (vindo do céu) e os seus descendentes se misturaram
geneticamente com os “filhos dos homens”.
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Mas, passados os anos, a ligação com a divindade ficou no esquecimento, tendo o ego humano vencido o homem espiritual, razão das guerras, conquistas e violências de todas as ordens.
Assim, os Seres de Luz teriam se afastado da Terra, devido às suas baixas
vibrações.
Com o passar das gerações, poucos remanescentes desses primeiros humanos, que tinham ligação direta com o mundo espiritual, tiveram descendentes que preservaram a sabedoria ancestral e mantiveram-se moralmente elevados, possibilitando a manutenção da ligação “Céu-Terra” com Seres de Luz.
Estudando a literatura espírita, vemos que a Terra era habitada por seres
primitivos quando grande contigente humano (raça adâmica) foi trazido do
planeta Capela81, pela Lei de Evolução, gerando aqui uma multiplicidade de
raças brancas.
A origem dos seres humanos da Terra, portanto, é de duas ordens:
1) Viemos inicialmente dos seres primitivos que habitavam há centenas de milhares de anos a Terra, que foram sendo geneticamente modificados
pela “Hierarquia” ou Seres de Luz, seguindo a Lei de Evolução: Estes seriam
os asiáticos (chineses82) e nativos americanos (índios brasileiros, incas, maias
e astecas); e
81 Consta na obra de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, A Caminho da Luz: “Sistema de Capela.
Nos mapas zodiacais, que os astrônomos terrestres compulsam em seus estudos, observa-se desenhada
uma grande estrela na Constelação do Cocheiro, que recebeu, na Terra, o nome de Cabra ou Capela.
Magnífico sol entre os astros que nos são mais vizinhos, ela, na sua trajetória pelo Infinito, faz-se
acompanhar, igualmente, da sua família de mundos, cantando as glórias divinas do Ilimitado. A sua
luz gasta cerca de 42 anos para chegar à face da Terra, considerando-se, desse modo, a regular distância
existente entre a Capela e o nosso planeta, já que a luz percorre o espaço com a velocidade aproximada
de 300.000 quilômetros por segundo.
Quase todos os mundos que lhe são dependentes já se purificaram física e moralmente, examinadas
as condições de atraso moral da Terra, onde o homem se reconforta com as vísceras dos seus irmãos
inferiores, como nas eras pré-históricas de sua existência, marcham uns contra os outros ao som de
hinos guerreiros, desconhecendo os mais comezinhos princípios de fraternidade e pouco realizando em
favor da extinção do egoísmo, da vaidade, do seu infeliz orgulho”(p. 33- 34).
82 Sobre a China, Emmanuel ensina que “Depois de nossas divagações a respeito da raça branca, que
se constituía dos antigos árias no ambiente da Terra, é cabível examinarmos a árvore mais antiga das
civilizações terrestres, a fim de observarmos a assistência carinhosa e constante do Divino Mestre para
com todas as criaturas de Deus. Inegavelmente, o mais prístino foco de todos os surtos evolutivos do
globo é a China milenária, com o seu espírito valoroso e resignado, mas sem rumo certo nas estradas da
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2) Somos desterrados de outros planetas, tendo o maior número de humanos origem especialmente de um, da Constelação do Cocheiro, chamado
por nós de Capela, onde houve uma grande emigração em massa para a Terra, no período em que aquele planeta passava por um processo de mudança
de Era, de degrau evolutivo, e aqueles que não estavam prontos para aquele
momento planetário, vieram povoar a Terra, como está escrito no livro “A
Caminho da Luz”, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Estes se-

edificação geral. Quando se verificou o advento das almas proscritas do sistema da Capela, em épocas
remotíssimas, já a existência chinesa contava com uma organização regular, oferecendo os tipos mais
homogêneos e mais selecionados do planeta, em face dos remanescentes humanos primitivos. Suas
tradições já andavam de geração em geração, construindo as obras do porvir. Daí se infere que, de fato, a
história da China remonta a épocas remotíssimas, no seu passado multimilenário, e esse povo, que deixa
agora entrever uma certa estagnação nos seus valores evolutivos, sempre foi igualmente acompanhado
na sua marcha por aquela misericórdia infinita que, do Céu, envolve todos os corações que latejam
na Terra. (...)Jesus, na sua proteção e na sua misericórdia, desde os tempos mais distantes enviou
missionários àqueles agrupamentos de criaturas que se organizavam, econômica e politicamente, entre
as coletividades primárias da Terra. As raças adâmicas ainda não haviam chegado ao orbe terrestre e
entre aqueles povos já se ouviam grandes ensinamentos do plano espiritual, de sumo interesse para
a direção e solução de todos os problemas da vida. (...) É verdade que a palavra direta do Cristo,
consubstanciada no seu Evangelho, ainda não chegou até lá de um modo geral, aclarando o caminho de
todos os corações, mas um sopro de vida romperá as sombras milenárias que caíram sobre a república
chinesa, onde milhões de almas repousam, indevidamente, na falsa compreensão do Nirvana e do
Absoluto. Mãos valorosas erguerão o monumento evangélico naquele mundo de dolorosas antigüidades,
e um novo dia raiará para a grande nação que se tornou em símbolo de paciência e de perseverança, para
os outros povos. Esperemos a providência daquele que guarda em suas mãos augustas e misericordiosas
a direção do mundo. “Bem-aventurados os pacíficos, os aflitos, os humildes.” E as suas palavras mansas
e carinhosas nos fazem lembrar a China milenária, que, amando a paz, sofre agora o insulto das forças
tenebrosas da ambição, da injustiça e da iniquidade (p. 74-79 e 80).
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riam os hindus83, egípcios84, o povo de Israel85 e todos os descendentes da raça
83 Na mesma obra, Emmanuel explica que “Dos Espíritos degredados no ambiente da Terra, os que
se gruparam nas margens do Ganges foram os primeiros a formar os pródromos de uma sociedade
organizada, cujos núcleos representariam a grande percentagem de ascendentes das coletividades do
porvir. As organizações hindus são de origem anterior à própria civilização egípcia e antecederam de
muito os agrupamentos israelitas, de onde sairiam mais tarde personalidades notáveis, como as de
Abraão e Moisés. As almas exiladas naquela parte do Oriente muito haviam recebido da misericórdia do
Cristo, de cuja palavra de amor e de cuja figura luminosa guardaram as mais comovedoras recordações,
traduzidas na beleza dos Vedas e dos Upanishads. Foram elas as primeiras vozes da filosofia e da religião
no mundo terrestre, como provindo de uma raça de profetas, de mestres e iniciados, em cujas tradições
iam beber a verdade os homens e os povos do porvir, salientando-se que também as suas escolas de
pensamento guardavam os mistérios iniciáticos, com as mais sagradas tradições de respeito”(p.49- 50).
84 Sobre o Egito antigo, está escrito na mesma obra de Emmanuel: “Dentre os Espíritos degredados na
Terra, os que constituíram a civilização egípcia foram os que mais se destacavam na prática do Bem e
no culto da Verdade. Aliás, importa considerar que eram eles os que menos débitos possuíam perante
o tribunal da Justiça Divina. Em razão dos seus elevados patrimônios morais, guardaram no íntimo
uma lembrança mais viva das experiências de sua pátria distante. Um único desejo os animava, que
era trabalhar devotadamente para regressar, um dia, aos seus penates resplandecentes. Uma saudade
torturante do céu foi a base de todas as suas organizações religiosas. Em nenhuma civilização da
Terra o culto da morte foi tão altamente desenvolvido. Em todos os corações morava a ansiedade de
voltar ao orbe distante, ao qual se sentiam presos pelos mais santos afetos. Foi por esse motivo que,
representando uma das mais belas e adiantadas civilizações de todos os tempos, as expressões do antigo
Egito desapareceram para sempre do plano tangível do planeta. Depois de perpetuarem nas Pirâmides
os seus avançados conhecimentos, todos os Espíritos daquela região africana regressaram à pátria
sideral. Em virtude das circunstâncias mencionadas, os egípcios traziam consigo uma ciência que a
evolução da época não comportava. Aqueles grandes mestres da antiguidade foram, então, compelidos
a recolher o acervo de suas tradições e de suas lembranças no ambiente reservado dos templos, mediante
os mais terríveis compromissos dos iniciados nos seus mistérios. Os conhecimentos profundos ficaram
circunscritos ao circulo dos mais graduados sacerdotes da época, observando-se o máximo cuidado no
problema da iniciação. A própria Grécia, que aí buscou a alma de suas concepções cheias de poesia e
de beleza, através da iniciativa dos seus filhos mais eminentes, no passado longínquo, não recebeu toda
a verdade das ciências misteriosas. (...) Os sábios egípcios conheciam perfeitamente a inoportunidade
das grandes revelações espirituais naquela fase do progresso terrestre; chegando de um mundo de cujas
lutas, na oficina do aperfeiçoamento, haviam guardado as mais vivas recordações, os sacerdotes mais
eminentes conheciam o roteiro que a Humanidade terrestre teria de realizar. Aí residem os mistérios
iniciáticos e a essencial importância que lhes era atribuída no ambiente dos sábios daquele tempo. (...)
Depois dessa edificação extraordinária, os grandes iniciados do Egito voltam ao plano espiritual, no
curso incessante dos séculos. Com o seu regresso aos mundos ditosos da Capela, vão desaparecendo os
conhecimentos sagrados dos templos tebanos, que, por sua vez, os receberam dos grandes sacerdotes
de Mênfis. Aos mistérios de Ísis e de Osíris sucedem-se os de Elêusis, naturalmente transformados nas
iniciações da Grécia antiga. Em algumas centenas de anos, reuniram-se de novo, nos planos espirituais,
os antigos degredados, com a sagrada bênção do Cristo, seu patrono e salvador. A maioria regressa,
então, ao sistema da Capela, onde os corações se reconfortam nos sagrados reencontros das suas afeições
mais santas e mais puras, mas grande número desses Espíritos estudiosos e abnegados conservaram-se
nas hostes de Jesus, obedecendo a sagrados imperativos do sentimento e, ao seu influxo divino, muitas
vezes têm reencarnado na Terra, para desempenho de generosas e abençoadas missões.”
85 Explica Emmanuel que “Dos Espíritos degredados na Terra, foram os hebreus que constituíram a
raça mais forte e mais homogênea, mantendo inalterados os seus caracteres através de todas as mutações.
Examinando esse povo notável no seu passado longínquo, reconhecemos que, se grande era a sua certeza
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Ariana86, que migraram para a Europa, dando origem a uma multiplicidade de
tipos físicos, adaptados ao meio em que viviam.
A lenda indígena, portanto, retrataria essa viagem da raça adâmica, sendo “Nhande ypy” (o Adão indígena) o símbolo ou metáfora da imigração interplanetária ocorrida.
Passados os anos, os seres mais elevados espiritualmente, como é o caso
dos egípcios, se retiraram da Terra e como seus descendentes se misturaram
com os “filhos dos homens” repassaram, pela tradição, muitos dos conhecimentos que estão exteriorizados, sobretudo, nas pirâmides.
Os descendentes desses seres mais elevados podiam e até hoje ainda
podem ser distinguidos pelo seu caráter e aptidões mais elevados.

na existência de Deus, muito grande também era o seu orgulho, dentro de suas concepções da verdade e
da vida. Consciente da superioridade de seus valores, nunca perdeu oportunidade de demonstrar a sua
vaidosa aristocracia espiritual, mantendo-se pouco acessível à comunhão perfeita com as demais raças
do orbe. Entretanto, em honra da verdade, somos obrigados a reconhecer que Israel, num paradoxo
flagrante, antecipandose às conquistas dos outros povos, ensinou de todos os tempos a fraternidade, a
par de uma fé soberana e imorredoura - Sem pátria e sem lar, esse povo heróico tem sabido viver em
todos os climas sociais e políticos, exemplificando a solidariedade humana nas melhores tradições de
trabalho; sua existência histórica, contudo, é uma lição dolorosa para todos os povos do mundo, das
conseqüências nefastas do orgulho e do exclusivismo” (op. Cit. p. 65 - 66).
86 Ainda no mesmo livro, conta-se que: “Os arianos puros. Era na Índia de então que se reuniam os
arianos puros, entre os quais cultivavam-se igualmente as lendas de um mundo perdido, no qual o povo
hindu colocava as fontes de sua nobre origem. Alguns acreditavam se tratasse do antigo continente da
Lemúria, arrasado em parte pelas águas dos Oceanos Pacífico e Indico, e de cujas terras ainda existem
porções remanescentes, como a Austrália. A realidade, porém, qual já vimos, é que, como os egípcios,
os hindus eram um dos ramos da massa de proscritos da Capela, exilados no planeta. Deles descendem
todos os povos arianos, que floresceram na Europa e hoje atingem um dos mais agudos períodos de
transição na sua marcha evolutiva. O pensamento moderno é o descendente legitimo daquela grande
raça de pensadores, que se organizou nas margens do Ganges, desde a aurora dos tempos terrestres,
tanto que todas as línguas das raças brancas guardam as mais estreitas afinidades com sânscrito,
originário de sua formação e que constituía uma reminiscência da sua existência pregressa, em outros
planos. (...) Muitos séculos antes de qualquer prenúncio de civilização terrestre, os árias espalharam-se
pelas planícies hindus, dominando os autóctones, descendentes dos “primatas”, que possuíam uma pele
escura e deles se distanciavam pelos mais destacados caracteres físicos e psíquicos. Mais tarde, essa onda
expansionista procurou localizar-se ao longo das terras da futura Europa, estabelecendo os primeiros
fundamentos da civilização ocidental nos bosques da Grécia, nas costas da Itália e da França, bem como
do outro lado do Reno, onde iam ensaiar seus primeiros passos as forças da sabedoria germânica. As
balizas da sociedade dos gregos, dos latinos, dos celtas e dos germanos estavam lançadas. Cada corrente
da raça ariana assimilou os elementos encontrados, edificando-se os primórdios da civilização européia;
cada qual se baseou no princípio da força para o necessário estabelecimento, e, muito cedo, começaram
no Velho Mundo os choques de suas famílias e tribos” (p. 50-51).
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Houve, portanto, uma mistura genética dirigida pelos Seres de Luz que
administram os destinos do planeta, a fim de conferir aos primitivos a possibilidade de se tornarem conscientes da mais elevada esfera espiritual.
Os cruzamentos atingiram até às raças humanas mais inferiores, a fim
de que também obtivessem estas disposições genéticas.
Após, com a ida desses seres elevados para outras esferas, tendo realizado sua missão, cumprindo a Lei de Evolução, o planeta Terra caiu novamente
nas mãos dos mais ignorantes (presos na ilusão da matéria).
Em seu desconhecimento da realidade espiritual, sua primeira ação foi
a de destruir as grandes culturas divinas que foram criadas em diversas partes
do mundo. O poder passou de um povo para outro, resultado de constantes
guerras, que trouxeram como conseqüência a ignorância, a pobreza, a miséria
e o sofrimento.
Hoje, restaram somente ruínas dos magníficos monumentos e construções de milênios atrás que denotavam o alto grau de espiritualidade daqueles
povos, como é o caso da civilização hindu, egípcia, inca, maia e asteca.
Mas é importante destacar que durante todo o tempo, desde Atlântida,
grandes Mestres da Grande Fraternidade da Luz atuaram, dirigiram, lideraram e eventualmente se encarnaram, deixando seus legados à Humanidade,
como cientistas, artistas e mestres de religiões.
Assim, como a espiritualidade (a administração planetária guiada pelo
Divino Mestre Jesus) é vigilante, embora não possa interferir em nossa Evolução como humanidade, todas as vezes que os erros imperam, ou quando as
trevas se tornam tão densas que ameaçam os limites exteriores do Planeta,
colocando em risco nossos irmãos e civilizações próximas da Terra, seres de
Luz, em Serviço Devocional (missão), se sacrificam e descem à Terra a fim de,
encarnados num corpo físico, trazerem consolo e luz espiritual à Humanidade. Assim fizeram, dentre outros: Rama, Abraão, Zoroastro, Hermes, Orfeu,
Pitágoras, Sócrates, Platão, Confúcio, Lao-Tsé, Maomé, Moisés, Buda e Jesus,
o mais elevado de todos os seres que já ingressou neste orbe de provas e ex133
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piações, cuja “Transição” está em curso, para uma Era de Regeneração, que
se implantará pelo desenvolvimento completo da intuição e do lado direto do
cérebro associado à expansão do chacra cardíaco, com o reconhecimento da
energia do Amor Universal de Cristo (energia crística) dentro de nós.
Agora, aqueles que não se encaixarem neste padrão evolutivo - necessário à nova Era que se inicia no orbe - emigrarão para outros planetas, cujas
energias mais densas terão que lidar, onde muitos serão líderes de seres que se
encontram num degrau evolutivo mais atrasado na escada de Jacó.
A respeito, colhe-se do ensinamento de Emmanuel, no Livro “A Caminho da Luz”:
A GRANDE TRANSIÇÃO
Os antropóides das cavernas espalharam-se, então, aos grupos, pela superfície do globo, no curso vagaroso dos séculos, sofrendo as influências do meio
e formando os pródromos das raças futuras em seus tipos diversificados; a realidade, porém, é que as entidades espirituais auxiliaram o homem do sílex, imprimindo-lhe novas expressões biológicas. Extraordinárias experiências foram
realizadas pelos mensageiros do invisível. As pesquisas recentes da Ciência sobre
o tipo de Neanderthal, reconhecendo nele uma espécie de homem bestializado, e
outras descobertas interessantes da Paleontologia, quanto ao homem fóssil, são
um atestado dos experimentos biológicos a que procederam os prepostos de Jesus, até fixarem no “primata” os característicos aproximados do homem futuro.
Os séculos correram o seu velário de experiências penosas sobre a fronte dessas
criaturas de braços alongados e de pelos densos, até que um dia as hostes do invisível operaram uma definitiva transição no corpo perispiritual preexistente, dos
homens primitivos, nas regiões siderais e em certos intervalos de suas reencarnações. Surgem os primeiros selvagens de compleição melhorada, tendendo à elegância dos tempos do porvir. Uma transformação visceral verificara-se na estrutura dos antepassados das raças humanas. Como poderia operar-se semelhante
transição? Perguntará o vosso critério científico. Muito naturalmente. Também
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as crianças têm os defeitos da infância corrigidos pelos pais, que as preparam em
face da vida, sem que, na maioridade, elas se lembrem disso.
UM MUNDO EM TRANSIÇÕES
Há muitos milênios, um dos orbes da Capela, que guarda muitas afinidades com o globo terrestre, atingira a culminância de um dos seus extraordinários ciclos evolutivos. As lutas finais de um longo aperfeiçoamento estavam
delineadas, como ora acontece convosco, relativamente às transições esperadas
no século XX, neste crepúsculo de civilização. Alguns milhões de Espíritos rebeldes lá existiam, no caminho da evolução geral, dificultando a consolidação das
penosas conquistas daqueles povos cheios de piedade e virtudes, mas uma ação
de saneamento geral os alijaria daquela humanidade, que fizera jus à concórdia
perpétua, para a edificação dos seus elevados trabalhos As grandes comunidades
espirituais, diretoras do Cosmos, deliberam, então, localizar aquelas entidades,
que se tornaram pertinazes no crime, aqui na Terra longínqua, onde aprenderiam a realizar, na dor e nos trabalhos penosos do seu ambiente, as grandes
conquistas do coração e impulsionando, simultaneamente, o progresso dos seus
irmãos inferiores.”
ESPÍRITOS EXILADOS NA TERRA
Foi assim que Jesus recebeu, à luz do seu reino de amor e de justiça, aquela
turba de seres sofredores e infelizes. Com a sua palavra sábia e compassiva, exortou essas almas desventuradas à edificação da consciência pelo cumprimento
dos deveres de solidariedade e de amor, no esforço regenerador de si mesmas.
Mostrou-lhes os campos imensos de luta que se desdobravam na Terra, envolvendo-as no halo bendito da sua misericórdia e da sua caridade sem limites.
Abençoou-lhes as lágrimas santificadoras, fazendo-lhes sentir os sagrados triunfos do futuro e prometendo-lhes a sua colaboração cotidiana e a sua vinda no
porvir. Aqueles seres angustiados e aflitos, que deixavam atrás de si todo um
mundo de afetos, não obstante os seus corações empedernidos na prática do mal,
seriam degredados na face obscura do planeta terrestre; andariam desprezados
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na noite dos milênios da saudade e da amargura; reencarnariam no seio das
raças ignorantes e primitivas, a lembrarem o paraíso perdido nos firmamentos
distantes. Por muitos séculos não veriam a suave luz da Capela, mas trabalhariam na Terra acariciados por Jesus e confortados na sua imensa misericórdia.
FIXAÇÃO DOS CARACTERES RACIAIS
Com o auxílio desses Espíritos degredados, naquelas eras remotíssimas, as
falanges do Cristo operavam ainda as últimas experiências sobre os fluidos renovadores da vida, aperfeiçoando os caracteres biológicos das raças humanas. A
Natureza ainda era, para os trabalhadores da espiritualidade, um campo vasto
de experiências infinitas; tanto assim que, se as observações do mendelismo fossem transferidas àqueles milênios distantes, não se encontraria nenhuma equação definitiva nos seus estudos de biologia. A moderna genética não poderia
fixar, como hoje, as expressões dos “genes”, porquanto, no laboratório das forças
invisíveis, as células ainda sofriam longos processos de acrisolamento, imprimindo-se-lhes elementos de astralidade, consolidando-se-lhes as expressões definitivas, com vistas às organizações do porvir. Se a gênese do planeta se processara
com a cooperação dos milênios, a gênese das raças humanas requeria a contribuição do tempo, até que se abandonasse a penosa e longa tarefa da sua fixação.
ORIGEM DAS RAÇAS BRANCAS
Aquelas almas aflitas e atormentadas reencarnaram, proporcionalmente,
nas regiões mais importantes, onde se haviam localizado as tribos e famílias primitivas, descendentes dos “primatas”, a que nos referimos ainda há pouco. Com
a sua reencarnação no mundo terreno, estabeleciam-se fatores definitivos na história etnológica dos seres. Um grande acontecimento se verificara no planeta É
que, com essas entidades, nasceram no orbe os ascendentes das raças brancas.
Em sua maioria, estabeleceram-se na Ásia, de onde atravessaram o istmo de
Suez para a África, na região do Egito, encaminhando-se igualmente para a
longínqua Atlântida, de que várias regiões da América guardam assinalados
vestígios. Não obstante as lições recebidas da palavra sábia e mansa do Cristo,
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os homens brancos olvidaram os seus sagrados compromissos. Grande percentagem daqueles Espíritos rebeldes, com muitas exceções, só puderam voltar ao
país da luz e da verdade depois de muitos séculos de sofrimentos expiatórios;
outros, porém, infelizes e retrógrados, permanecem ainda na Terra, nos dias que
correm, contrariando a regra geral, em virtude do seu elevado passivo de débitos
clamorosos.
OS QUATRO GRANDES POVOS
Aqueles seres decaídos e degradados, a maneira de suas vidas passadas
no mundo distante da Capela, com o transcurso dos anos reuniram-se em quatro grandes grupos que se fixaram depois nos povos mais antigos, obedecendo
às afinidades sentimentais e lingüísticas que os associavam na constelação do
Cocheiro. Unidos, novamente, na esteira do Tempo, formaram desse modo o
grupo dos árias, a civilização do Egito, o povo de Israel e as castas da Índia. Dos
árias descende a maioria dos povos brancos da família indo- européia nessa descendência, porém, é necessário incluir os latinos, os celtas e os gregos, além dos
germanos e dos eslavos”.
Diante de todo o exposto, percebemos claramente que no decorrer dos
séculos e milênios da presença humana neste orbe, o Ser Humano Primordial
intuitivo-espiritual-divino, ligado à sua essência, cedeu ao Ser do intelecto-racional-cérebro.
Agora, nós seres humanos (racionais e intelectuais) precisamos nos
equilibrar para encontrarmos o caminho do meio (Ego x Espírito). Isto é,
estando plenamente desenvolvida nossa inteligência racional no mundo das
formas, precisamos “reencontrar” dentro de nós a “Sabedoria Espiritual”, alcançando o Estado de Amor-Sabedoria.
Mas, esta tarefa interna, de Reforma Íntima não é fácil, diante de todas
as influências que sofremos neste mundo de provas e expiações (sociedade,
ambiente e seres desencarnados), inclusive de nosso corpo carnal (árvore genealógica familiar), como já explanamos.
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Como visto pela lenda indígena - que é confirmada pela literatura espírita - desde os tempos imemoriais o planeta Terra vem sendo assediado por
entidades de baixa vibração, as quais, inclusive, contribuíram decisivamente
para a “queda” da humanidade nos tempos de Atlântida, influenciando negativamente os homens daquela época, fato que implicou no dilúvio e na perda
do contato direto que tínhamos com a espiritualidade.
87

Por outro lado, também desde os tempos imemoriais, seres de altíssima
evolução espiritual, em várias épocas, têm estado presentes no planeta com
a finalidade de ajudar nossa evolução espiritual, assistindo-nos, mas sem interferir em nosso destino como humanidade, o qual será reflexo de nossas
próprias ações.
Neste momento de “Transição”, como a limpeza interna (humana e planetária) está acontecendo, os seres das trevas terrenas (dragões) estão “em
guerra” com a Luz, que há de prevalecer no orbe terráqueo, cumprindo a Lei
de Evolução, razão do acelerado processo de degradação moral que visualizamos.
Quem ainda não encontrou a luz interna, dificilmente irá resistir às arrebatadas destes entes sombrios.
Por isso, precisamos “Vigiar e Orar” para o nosso “Brasil, Coração do
Mundo e Pátria do Evangelho”, como bem foi descrito por Humberto de
Campos, na psicografia de Chico Xavier, a fim de que esta terra cumpra sua
missão redentora, destacada há muito tempo pelo iluminado Mestre Jesus,
nesta nova alvorada que se anuncia

87 Vide o livro: “Libertação”, de autoria do espírito André Luiz, psicografado por Chico Xavier.
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Quatro gerações: Antonie Gelbke (tetravó), Emma Pfeutzenreuter Kuehne (trisavó), Iracema Mimoso Ruiz (bisavó), Alfeu Mimoso Ruiz (tio-avô).
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Dedico este capítulo especialmente para meus filhos
e aos membros da minha família.

A história deste livro começou quando “re-descobri” que nossas vidas
têm muitas vidas por detrás.
Queridos filhos, a vida é perfeita e mágica! Nunca se esqueçam disso. E
nunca deixem que os convençam do contrário...
Temos em nosso corpo físico (células, sangue, DNA e mente) o registro
das memórias das vidas corpóreas de nossos antepassados.
Por isso, a mamãe sempre gostou de ter objetos e fotos lembrando a nossa origem.... da Espanha, Portugal, Alemanha, de ciganos, de índios...; tudo
misturado em nossa casa!
Lembra Rebeca, quando te mostrei nossas árvores genealógicas? Cada
nome nelas registrado tem um pouquinho de nós.
Respeitar e preservar a memória de nossos antepassados em nosso lar
está nos dando força para que em nosso no dia a dia honremos as suas histórias e, ao mesmo tempo, estamos conseguindo enxergá-los como parte de
nossas vidas.
Na verdade, somos uma “fusão” de muitas histórias, pensamentos, vidas, memórias e corpos, com saúde e com doenças...
A mamãe descobriu que temos uma importante missão, dentre as muitas coisas que nós viemos fazer aqui e agora na Terra, nesta cidade e nesta
família!
E essa missão é reconhecermos dentro de nós as histórias de vida de nossos ancestrais, que hoje representamos; suas virtudes e defeitos, melhorando
em nós o que pode ser melhorado (reforma íntima) e usando com Sabedoria
as qualidades que herdamos e construímos ao longo de nossas muitas vidas.
Eles se foram para o além (mundo espiritual), mas deixaram as suas
heranças.
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Refletimos seus sentimentos, suas experiências, seus gostos e até seus
trejeitos, inconscientemente, pois tudo que experimentaram e vivenciaram
ficou registrado em nossa mente e DNA. Carregamos conosco as vidas de
todos eles... O nosso corpo é a síntese material e cósmica de todas essas vidas passadas.
Temos a chance única de aqui e agora reconciliar; mudar hábitos alimentares; abandonar vícios; interromper padrões negativos de conduta que
por muitos anos, ou até séculos, encontram-se enraizados no genoma de nossa família carnal, que dificultam nossa evolução (minha, de vocês e de nossos
futuros descendentes).
Além disso, acreditem, alguns de nossos ancestrais somos nós mesmos,
porque encarnamos e reencarnamos no seio das mesmas famílias para ajustar
as contas, estreitar laços de relacionamentos amorosos e interpessoais, a fim
de evoluirmos por meio da convivência, em conjunto!
Então, que tal começarmos a ajudar nossos ancestrais?
Lembram-se do filme “Moana”? E do Miguel, do filme “Viva: A vida é
uma festa”? Eles fizeram exatamente isso...
Com essa ajuda que vamos dar, não só nossos ancestrais, mas todos os
nossos atuais familiares, com quem estamos ligados na “Teia da Vida” pelo
sangue [que é a representação material dos fortes laços energéticos que nos
unem], serão ajudados e absorverão a “Cura” (quântica)88. E, claro, nós também receberemos de volta tudo aquilo que nos dispusermos a dar com Amor,
Sinceridade e Vontade!
Pois é dando que se recebe... Somos todos UM. Parafraseando o filme
“Rei Leão”: Estamos todos ligados no “Grande Ciclo da Vida”.

88 De acordo com o Dr. Deepak Chopra, “(...) a cura quântica é a capacidade de um modo de
consciência (a mente) para corrigir espontaneamente os erros de outro modo de consciência (corpo).
Trata-se de um processo fechado em si mesmo. Se me pedissem uma definição mais abreviada, eu diria
apenas que a cura quântica produz a paz” (In: CHOPRA, Deepak. A Cura Quântica: o poder da mente
e da consciência na busca da saúde integral, São Paulo: Best Seller, 2011, p. 285).
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Em razão de nossa ligação a tudo e ao Todo, na rede cósmico-espiritual-universal, tudo que for limpo em nossa história ou memória familiar não
mais se propagará como doença ou defeito de caráter aos nossos descendentes, facilitando a evolução (espiritual) das futuras gerações, que receberão um
corpo carnal mais limpo, potencializando a atuação do espírito na matéria.
Mas essa história de ajudar nossos ancestrais a mamãe já começou, só
que sem saber... E é dela que vou agora contar para vocês.
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“Peregrinamos pela sabedoria oriental, Ceilão, Índia e Tibete. Reaprendemos
noções filosóficas e religiosas entre os gregos e reforçamos a perseverança
e a disciplina entre os maias e incas. Mas onde mais nos unimos, nos
encontramos e formamos a nossa personalidade coletiva foi como homens e
mulheres livres, nômades, ciganos, tendo como Pátria o mundo, obedecendo
apenas as nossas próprias Leis, tendo como Lei maior o grande elo da
irmandade cigana”.
(Mensagem psicografada por Mercedes Brasil,
grupo mediúnico da SERTE, 1987).

Desde a infância eu me sentia um “Ser” livre, uma “alma cigana”; porém,
somente após ter ingressado no “Caminho do Auto-Conhecimento”, passei a
entender o verdadeiro sentido das palavras do Mestre Pitágoras:
”Só é livre aquele que obteve domínio sobre si”.

Ainda criança, adorava as roupas coloridas e as saias compridas rodadas. A música flamenca despertava e até hoje desperta em mim um sentimento forte, como se acelerasse meu coração, trazendo uma “Vontade” irresistível
de dançar, bater palmas e as castanholas..
Lembro-me que na infância tinha sonhos recorrentes nos quais eu me
via como uma mulher cigana, com lenço na cabeça, em uma tenda, jogando “tarot”. Eu costumava sonhar com um indiano alto, com roupas brancas
e turbante na cabeça azul claro, com uma grande pedra na frente. Ele surgia
andando num deserto e eu o sentia como se fosse um guia ou protetor.
Esses sonhos foram rareando na fase adulta e acabei os esquecendo.
Mas, de repente, há alguns anos comecei a tê-los novamente...
Há cerca de uns dez anos, eu me vi numa tenda grande a pegar fogo.
Eu era uma trapezista de circo, dançarina, ou algo assim. Anos depois, ao
ler o livro sobre a história da SERTE - entidade assistencial espírita fundada
em Florianópolis por Nelito Pereira, a qual meu avô Hélio participou desde
sua fundação e meu pai mais tarde foi Presidente, bem como minha avó;
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descobri que o grupo de pessoas que criou e que está envolvido com tal entidade está ligado carmicamente, por conta de vivências passadas, quando
formavam um grupo de ciganos e devido a um incidente com fogo, no qual
várias mortes ocorreram, ocasionando uma dívida coletiva, cujo instrumento de redenção e resgate pelo Amor Universal é a SERTE, para recuperação
da harmonia perdida (Unidade). Contudo, para isso os “egos” desses ciganos
precisam ser dominados...
Em outros sonhos, vi-me na Hungria, num grupo cigano, quando era
muito amiga de minha avó Regine, uma cigana linda, de cabelos negros compridos, que adorava o som dos guisos que usávamos nas saias, junto à cintura.
E, mais recentemente, tive a confirmação de minha ligação com a história da SERTE, tendo sido informada por guias espirituais de que eu teria
participado de seu início e planejamento espiritual, quando então me vi na
SERTE do plano espiritual, escolhendo a formatação do Lar de Velhinhos,
pátio interno e jardim.
Os guias, em outra oportunidade, deixaram clara minha ligação com a
Dona Julia Cascaes, esposa de Nelito, mostrando-me um grande livro antigo,
que seria uma árvore genealógica, onde eu aparecia como sua ancestral.
Em alguns sonhos que tive, no mesmo período, eu fazia parte de um grupo de ciganas, com saias longas muito rodadas e coloridas, incluindo meninas,
que dançavam na varanda da frente do Lar de Velhinhos, com um movimento
de giro contínuo, assemelhando-se à dança Sufi. E, eu estava ali, junto com o
grupo, naquela dança. Nas cadeiras e bancos ao redor, os velhinhos assistiam.
Falando da SERTE, lembro automaticamente de Lenir Wolter, uma grande amiga que voltou sua vida para a instituição, e que sempre foi por mim sentida como uma alma muito próxima. Identificava-me com ela desde criança.
Há cerca de um ano, quando nem mais tínhamos contato, sonhei com
ela por algumas vezes, vendo-a como uma cigana jovem, linda, vestindo um
bonito traje verde árabe. Ela atendeu-me em uma tenda e recomendou-me
algumas medidas para proteção e minha fortificação.
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Em outro sonho, estamos num grande número de mulheres ciganas e
Rebeca também aparece como uma pequena ciganinha. Lenir seria uma cigana mais velha, dando-lhe uma pulseira que muito queria, a qual seria de uma
filha dela, deixando-a muito feliz.
Aliás, a Rebeca, assim como eu, ama a música e a dança flamenca e
me pedira um vestido espanhol vermelho com preto. Quando eu e o Valmir
viajamos para a Espanha, há cerca de um ano, nas ligações telefônicas, ela
lembrava-me do vestido que queria. Comprei-o em Sevilha. No dia de retorno
ao Brasil, chegando em casa, a primeira coisa que tive que tirar da mala foi o
vestido da Rebeca, dado ao seu pedido insistente. Entreguei para ela. Na mesma hora, vestiu-o, ligou o aparelho de som, escolheu uma música flamenca e
começou a dançar! Foi um momento lindo!
Contando para Lenir todos esses meus sonhos, ela me diz que sua cor
preferida é o verde e que teria, inclusive, um quadro retratando-a como uma
árabe no Marrocos vestida com um traje de tal cor.
Ela ainda me falou que o seu guia espiritual também seria um indiano
alto, vestido de branco, o qual ela mandou retratar em um quadro. Quando
vi a pintura feita pelo artista plástico Janga, senti que era o mesmo Ser, confirmando estarmos sendo guiadas para o mesmo propósito, fazendo parte do
mesmo grupo e processo evolutivo conjunto.
Então, depois de todos esses sonhos, comecei a entender por que na infância eu sempre sentia “medo” de circo... Não contava para ninguém esse meu
sentimento. E sempre era um sofrimento para eu ir assistir a um espetáculo:
o cheiro, o barulho, a música, tudo junto geravam uma sensação que eu não
conseguia suportar. Hoje, graças ao despertar interior, já superei esse trauma!
Também, desde criança, não gostava da língua espanhola e nunca quis
estudá-la, embora tenha tido oportunidade. Felizmente, esse sentimento foi
transmutado após eu ter compreendido o processo de limpeza espiritual que
estava ocorrendo comigo.
Da mesma forma, apesar da minha descendência alemã, sempre senti
algo ruim ao escutar alguém falar alemão perto de mim e por isso nunca me
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interessei pelo estudo da língua germânica. Mais tarde, por conta de sonhos
com meus ancestrais, descobri que essa minha repugnância pela língua alemã
se deu por conta do que ficou registrado em meu DNA, os reflexos dos sofrimentos de meus ancestrais89, por tudo que passaram na sua vinda ao Brasil.
Entretanto, após ter ido à Alemanha e visitado suas cidades natais e
onde viveram, passei a amar a língua e a cultura alemã, sua comida e sua gente, transmutei um sentimento negativo em um positivo e fiquei leve.

89 Em 2017, tive alguns sonhos nos quais eu falava na língua alemã com várias pessoas. Num desses
sonhos, deram-me uma passagem de trem, que era uma tira bem comprida, onde constavam nomes
de algumas cidades, terminando em Bremen. Em outro sonho, estava numa casa toda escura, como se
estivesse sendo fechada para mudança. Falam-me, então, que estou em Stendal, ano de 1850. Vejo um
menino, com perninhas grossas, vestido com um terninho infantil de cor marrom, calças curtas, meias
puxadas até perto do joelho e chapéu na cabeça. É muito triste o sentimento que me vem ao coração, o
pai vai até o fundo da casa e prende o balanço infantil junto à parede com tristeza, intuindo que nunca
mais seu filho o usaria. Saímos da casa e vejo que a fachada é reta, com degraus, com uma escada, com
detalhes em madeira escura bem trabalhados, então pensei que não se parecia em nada com as casas
alemãs encontradas em Blumenau ou Joinville. Aliás, nunca tinha visto uma casa parecida. Resolvi,
então, pedir a árvore-genealógica da minha família alemã para minha avó Regine. E o que encontrei?
Que meus tetravós chegaram no Brasil em 1850 e viviam em Stendal, na Alemanha! Pesquisando sobre a
imigração, descobri que a maioria dos navios que aqui chegaram vieram de Bremen. Foi então que decidi
ir para a Alemanha. Após fazer contato com os arquivos públicos do referido país, lá descobri que os
“Pfeutzenreuter” viveram por séculos em Perleberg e antes em Gustrow. Minha tetravó Emilie Oemisch
nasceu em Rostock, e devido ao fato de serem do norte da Alemanha, suas casas tinham estilo nórdico,
assemelhando-se às da Dinamarca. Em visita a Perleberg, a arquivista da cidade Sylvia Pieper, de quem
ganhei um livro sobre a história de Perleberg, mostrou-me o livro de nascimentos da família até o ano
de 1600 e contou um pouco da vida de meus antepassados na cidade. Ela, assim, guiou-nos por toda
a Perleberg, mostrando-nos onde moraram e levando-nos à Prefeitura (Hataus), onde alguns de meus
ancestrais foram prefeitos. O antigo hotel (Golden Crown, hoje Deutcher kaiser) pertencia à família,
bem como a vinícola e a “brauhaus” (cervejaria). De acordo com a arquivista, os “Pfeutzenreuter” eram
“Kauffmann”, homens de negócios e sua ida ao Brasil deveu-se à crise de 1848 (revolução), quando as
dificuldades se alastraram na Alemanha e a promessa que vinha do Brasil era tentadora. Mas, a mudança
foi extremamente dramática. No museu da imigração, situado em Bremen, passei muito mal, chorei e
quase desmaiei. Foi muito forte o sentimento que veio ao meu coração, que ficou apertado. Pesquisando
nos arquivos digitais do museu, encontrei o registro da entrada no navio de imigração e passaportes de
meus tetravós. Nele constava que viajaram com seu filho Otto, com seis anos de idade, provavelmente
o menino que vi no sonho.... Já em Hamburgo, em outro museu dos imigrantes, encontramos uma foto
de meu tetravô da família Kumm, com seus irmãos, os quais viviam na região de Mecklemburg, mais
precisamente em Mirow, ondem também visitei. No mesmo museu, Valmir encontrou os registros de
entrada no navio de seu tetravô Peter Steil e o registro de casamento de seu filho, Pedro. Com surpresa,
verificamos que o casamento se realizou em Porto Belo, no cartório que hoje é de minha titularidade,
sendo que o assento que está no meu arquivo só foi descoberto por nós nos registros alemães... E mais,
o trisavô de Valmir casou-se com uma “Serpa”, família de Porto Belo que veio de onde? Sim, de Serpa,
em Portugal! Terra onde viveu meu tetravô Antônio... Enfim, tudo está muito conectado. Não existem
coincidências, e passei a entender o porquê de estar vivendo e trabalhando em Porto Belo.
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Ainda, também na época da infância e adolescência, um sentimento
forte sempre surgia em meu coração quando eu entrava em contato com padres e freiras. As freiras, com aqueles hábitos pretos, lembravam-me algo tenebroso; e os padres, com suas roupas e falas pomposas em latim, davam-me
um arrepio na espinha. Era muito forte esse meu sentimento e não suportava
entrar numa igreja por conta disso, apesar de estudar num colégio católico.
Os professores entendiam e eu quase nunca ia à igreja com a turma, sendo
dispensada por “ser espírita”.
Ao lado desses sentimentos, ao mesmo tempo, sempre tive o “dom” para
a dança e adorava me apresentar no “ballet” e nos desfiles de sete de setembro
do Colégio. Era muito espontânea essa minha inclinação, vinha da alma.
Da mesma forma, eu tinha facilidade para a língua francesa e comecei
a estudá-la já no primário. Até hoje a sinto como a minha língua de origem,
aquela que falo com o coração. Hoje compreendo o porquê: tive algumas encarnações na França. Foram existências profícuas, de desenvolvimento espiritual. A minha última encarnação teria sido lá, razão do subconsciente ter trazido ao consciente a memória espiritual da língua francesa. Alexandre, meu
filho, também tem essa facilidade para a língua francesa. Aliás, antes de falar
português, se expressava muitas vezes em francês. No início não percebia que
estava falando em francês, mas um dia quando pegou um brinquedo e me disse: “Voilà maman”, me toquei do francesinho que estava ali... Mais tarde, tive
sonhos com o Alexandre que me deixaram a certeza de termos vivido nossa
última encarnação juntos na França.
Falando do Alexandre, um competente astrólogo que fez o seu mapa
astral o descreveu como “um cigano, numa carroça tocando pandeiro e liderando o grupo”. Disse-me que ele veio com a característica de liderança e para
desenvolver trabalhos grupais...
Rebeca, da mesma forma, é uma linda “francesinha cigana”, muito intuitiva e com inclinação artística.
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E tudo isso foi ficando mais claro pouco a pouco, com o passar dos anos.
Intuitivamente, estou fazendo a conexão, isto é, a “re-ligação” das muitas vidas
em minhas vida.
Na verdade, esse “despertar” interior ganhou impulso com a chegada do
Valmir em minha vida...
Nos conhecemos e começamos a namorar em Lisboa, terra de meu bisavô. E claro que isso não foi por acaso!
Cerca de uns vinte dias antes da viagem, comecei a ter sonhos repetidos,
nos quais me chamavam para Portugal, com uma voz insistente. Um grupo de
pessoas, todos vestidos de branco, dispostos em meia lua, falavam para eu ir a
Portugal. Aliado a isso, via um telefone do meu trabalho tocar, tocar e eu não
atender.
Achei tudo aquilo muito estranho e comecei a divagar acerca do que iria
encontrar em Portugal...
Lá chegando, meu tio que estava vivendo em Lisboa, por conta de um
doutorado em Direito que cursava, nos leva primeiramente para almoçar na
“Marisqueria do Ramiro,” e convida um advogado conhecido dele que estava
de passagem por lá para nos acompanhar. Esse advogado era o Valmir!
Desde que ele chegou, começamos a conversar e não nos desgrudamos
mais.
Dias após, ele me conta que teria ligado para o meu trabalho antes de vir
para Portugal para conseguir o contato do meu tio em Lisboa, já que tínhamos
um amigo em comum e ele teria passado a ele meu telefone, mas não atendi...
Os sonhos premonitórios estavam explicados!
Enfim, a espiritualidade se comunicou para avisar que seria importante
a ida a Portugal, e lá acabei “re-encontrando” o Valmir.
Ele, aliás, pretendia ir à Espanha para assistir às touradas de maio, como
sempre fazia há anos, por amar a cultura espanhola e ter dentro dele uma paixão forte por aquele lugar, o que acabou por despertar, a partir da convivência
com ele, pouco a pouco, novamente, a minha cigana interior!
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Mas, após nosso “reencontro”, ele acabou desistindo de ir à Espanha e passamos lindos e inesquecíveis dias em Lisboa. Cerca de um ano após, casamos.
Em uma outra viagem, que mais tarde fizemos, tive a confirmação da
minha ligação com o Valmir, na Espanha, em outra vida.
Originalmente, tínhamos viajado para a Itália e por uma série de acontecimentos e sincronicidades, nossa mala foi encaminhada para Lisboa, por
duas vezes seguidas.
Isto é, quando disseram que a teriam encontrado, fomos ao aeroporto
de Milão; e lá chegando nos disseram que, pela segunda vez, a mala teria ido
a Lisboa...
Como não acreditamos em coincidências, resolvemos ir “ao encontro”
da mala.
Embarcamos no mesmo dia para Portugal, resgatamos a mala perdida,
e de lá alugamos um carro. Foi uma viagem na qual conhecemos o interior de
Portugal e decidimos, de impulso, ir à Espanha.
Foi então que, chegando em Sevilha, terra dos ciganos, fui abordada por
uma cigana na frente da “Plaza de España”, que passando por nós, pôs a mão
rapidamente na minha barriga e disse:
Listo! Tenerás uno hijo hombre deste hombre!
Fiquei chocada, até porque estávamos há poucos meses juntos, mas a
profecia se concretizou...Início de janeiro de 2013 estava grávida do Alexandre.
Neste mesmo dia do encontro com a cigana fomos a um show flamenco.
E lá tive um desdobramento consciente. Ambos ficamos emocionados com a
dança e a música, que despertaram em nós uma forte lembrança espiritual.
Vi-me vestida de vermelho, chale com franjas, flor na cabeça, cabelos e
olhos escuros, bem marcados com cajal.
Era uma festa noturna. Havia muitos ciganos juntos. A dança começou,
com uma fogueira no meio. Carroças ao redor, demarcando o círculo da festa. O som de guitarras flamencas, castanholas, das palmas e vozes fortes dos
homens não saiu da minha mente a madrugada toda, e mesmo após o retorno
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ao hotel, não conseguia dormir. A dança era empolgante, havia muitos casais
e dentre os ciganos que ali dançavam, identifiquei meu pai.
No dia seguinte da festa cigana, vejo-me chegando ao acampamento em
uma carroça decorada com um arco de flores coloridas, junto com um cigano
que parecia ser o Valmir. Ele conduzia, ao meu lado, com ar feliz, a carroça.
Todos aplaudem nossa chegada e a festa continua. Pareceu-me que era nosso
casamento.
Mais tarde, meses após essa viagem, tenho um sonho que me trouxe
uma outra forte recordação de mais uma existência passada. Estávamos fugindo numa carruagem preta. Eu senti, então, que o homem que guiava a
carruagem era o Valmir, embora a fisionomia e o tipo físico dele atual não
fossem parecidos. Nervosos, chegamos a uma pequena cidade, situada no alto
de uma montanha, com chão de areia seca, casas caiadas brancas, térreas em
sua maioria, uma ao lado da outra. Estacionamos a carruagem em frente a
uma casa do lado esquerdo da estrada, que parecia uma pousada e ficava bem
no alto da cidade. Um senhor de barba e cabelos brancos abre a porta e nos dá
um quarto para passarmos a noite.
Eu tinha cabelos longos negros que chegavam à cintura, vestia uma capa
com capuz. Então, já no quarto, tiro a capa, e por baixo dela tenho uma roupa
preta árabe; eu começo a dançar para meu amor...
Meses após, tive sonhos recorrentes com uma mulher árabe muito bonita, vestida com uma roupa vermelha carmesim e detalhes em dourado. Rosto e olhos marcantes. Ela tinha o chacra “ajna” desperto, irradiando uma luz
branca e a fisionomia alegre. Após várias noites, perguntei a ela de onde viria
e me disse: “Alcazar, Llerena”.
Procurei, então, no “google” e descobri que Llerena era uma cidade espanhola, perto de Sevilha, que teve ocupação moura e pensei: “um dia quando
retornar à Espanha irei lá...”.
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Meses antes, meu guia, em sonho, havia me revelado que eu faria parte
de um grupo cármico oriundo da inquisição espanhola90 . Surpresa, disse-lhe:
“Eu não matei ninguém.” Ele me diz que realmente não, mas que eu, em outra
existência física, havia sido morta pela Inquisição, fazendo parte de um grupo
ligado carmicamente por esses acontecimentos.
Algum tempo após ter recebido essa mensagem, ganhei um livro de um
grande amigo. Era um livro que contava a história dos Cátaros,91 os cristãos
puros, ou “homens bons”, que se assemelhavam muito aos espíritas de hoje
porque não seguiam dogmas, mas tão somente os ensinamentos cristãos de
Jesus e seu Evangelho, principalmente o Sermão da Montanha e consideravam-se unos com Deus, vivendo de acordo com a Vontade divina. A reencarnação era aceita por eles, sendo considerada um instrumento para evolução
da consciência do espírito imortal. Por fim, utilizavam-se da imposição de
mãos para a cura de doenças da população, saindo em grupos durante a noite
para ministrarem os passes magnéticos nos necessitados (viviam em pleno
Serviço devocional).
Os Cátaros surgiram na Europa, hoje território da França e Alemanha,
no início do século IX. No século XIII haviam se tornado muito influentes e
muitos deles eram membros da nobreza. Por conta, sobretudo, dos aspectos
econômicos e das disputas de poder (embora isso fosse velado aos olhos do
povo) iniciou-se, a mando do papa, a repressão da Igreja de Roma contra os
Cátaros, tornando-se uma verdadeira guerra religiosa.
90 A Constituição promulgada pelo Papa Lúcio III em 1184 é considerada por alguns escritores como
a origem e gérmen da Inquisição. Aquele ato do poder papal, expedido de acordo com os príncipes
seculares, ordena aos bispos que, por si, pelos arcediagos, ou por comissários de sua nomeação, visitem
uma ou duas vezes por ano as respectivas dioceses, a fim de descobrir os delitos de heresia, ou por
fama pública ou por denúncias particulares. Nessa constituição surgem já as designações de suspeitos,
convencidos, penitentes e relapsos, com que se indicam diversos graus de culpabilidade religiosa,
com diversas sanções penais. Mas, foi no século XIII que começou a aparecer a Inquisição como uma
instituição da Igreja. A Inquisição Espanhola, originalmente conhecida como “Tribunal Del Santo Ofício
de La Inquisición”, foi requisitada pelos nobres soberanos da Espanha, a Rainha Isabella de Castela e o
Rei Fernando V de Aragão, que casaram em 1469 para consolidar os seus reinos e formar a base de
poder da Espanha.
91 MIRANDA, Hermínio C. Os Cátaros e a Heresia Católica, ed. La Chatre, 2005.
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Nessa época, a região conhecida como Languedoc - Roussillon, hoje sul
da França, não fazia parte do território francês. Era formada por um conjunto de principados independentes governados por nobres feudais, dentre eles
os chefes das famílias Toulouse e Trancavel. O território de influência Cátara
incluía importantes cidades, tais como: Toulouse, Montpellier, Avignon, Narbonna e Marselha.
Pode-se dizer, com base na literatura e estudos históricos, que essa região possuía a cultura mais avançada da Europa medieval. Lá se mantinham
estreitas ligações com os árabes e havia tolerância com judeus e mouros, que
formavam grande parcela da população.
Assim, a região do Languedoc-Roussillon constituía uma exceção às
trevas da idade média, uma terra de Luz inserida numa Europa dominada
pelo barbarismo e obscurantismo religioso.
Foi em Lunel e Narbonna, por exemplo, que se desenvolveram as escolas
dedicadas ao estudo da Cabala. Lá, o Judaísmo, o Cristianismo e o Islamismo
conviviam em paz, sendo mais objeto de estudo do que de disputas.
Lendo acerca da perseguição que sofreram por parte da Igreja e ainda
sobre a Cruzada Albigense implantada nos Séculos XII a XIV, que implicou
na morte de centenas de Cátaros e seus simpatizantes em fogueiras em praça
pública, foi que percebi internamente pertencer a esse grupo de pessoas, escrevendo essa triste página da história da humanidade.
Sofri uma reação interna tão intensa, que ao ler o nome de “MontSegur”,
instantaneamente, senti um fortíssimo arrepio na espinha e entrei num choro
convulsivo, com meu coração apertado, e tive a certeza de já ter estado lá, vivenciado toda aquela situação e aquele sofrimento. Por muito tempo, sequer
conseguia pronunciar ou escutar a palavra “Montsegur” sem sentir um aperto
no coração, cair no choro e tremer.
A perseguição aos Cátaros encerrou-se em 16 de março de 1244, na
Fortaleza de MontSegur, no Sul da França, quando foram mortos cerca de
duzentos “homens bons”, após dois anos de guerra religiosa.
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Então, levando em conta meu pavor intuitivo pela Igreja, padres e freiras desde criança, percebi que esse sentimento vinha de vidas passadas.
Como nada é por acaso, porque estamos numa rede cósmica-espiritual, todos interligados; ano passado, em viagem a Portugal e Espanha,
devido a várias sincronicidades, consegui, enfim, compreender mais a fundo esses sentimentos todos relacionados às minhas vidas passadas, tendo a
confirmação de que muitas dessas memórias espirituais consistiam-se também em vivências de alguns antepassados meus, conseguindo a confirmação
interna de que reencarnamos reiteradamente nas mesmas famílias (árvores
genético-espirituais).
Um dos primos portugueses, Mario Manoel, em um de nossos encontros, em conversa com o Valmir, contou-lhe espontaneamente uma síntese da
história de Antônio Ruiz Gomez Lopez (meu tetravô).
Em resumo, nos disse que ele vivera em Serpa - cidade portuguesa onde
está enterrado - após ter fugido da Espanha, no início do século XIX, por conta da invasão napoleônica. Ele era membro da monarquia e nascera na Corte
Real de Madrid.
Já em Serpa, como médico, apesar das guerras em andamento, atuou
tratando e ajudando muitos ciganos que lhe eram caros, inclusive deixando
-os estabelecerem-se em suas terras. Mario, meu primo, frisou que, segundo relatos familiares, os ciganos, por conta de sua forte amizade e ajuda, teriam, quando de seu desencarne, providenciado seu enterro e homenagens
ao estilo cigano.
Então pensei: Por que meu primo viria justamente com essa história
para nos contar? Isso soou aos meus ouvidos como um “chamado” interior.
Dois dias depois, alugamos um carro e fomos em direção a Serpa.
Foi então que, já na chegada à cidade, em seu portal, recebo um sinal
evidente do porquê de eu estar ali: Cruza em nossa frente uma carroça de
ciganos...
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Serpa, situada no topo de uma montanha, é formada por várias ruelas
com casas caiadas de branco, uma colada na outra, tendo uma grande muralha de proteção ao redor, com um portal de entrada.
Claro que lembrei-me na hora de meus sonhos..
Entusiasmados, fomos diretamente ao antigo cemitério da cidade.
Lá chegando, procuramos por alguém que nos desse informações sobre os registros das sepulturas, mas só havia uma senhora, responsável pela
limpeza da Capela, que nos pediu que retornássemos à tarde, para checar tais
dados com a responsável pelo cemitério.
Contudo, naquele instante, senti que estava perto do túmulo de meu
tetravô e fui intuitivamente até ele... Limpei com o pé a terra que cobria a sepultura situada na via principal do cemitério, em frente à Capela. E consegui
ler, embora muito desgastadas pelo tempo, as seguintes letras empoeiradas
e antigas:
“Aqui jaz o Virtuoso Doutor Don Antônio Ruiz Gomez Lopez, de saudosa memória.
Nasceu a 11 de setembro de 1791 na Corte Real de Madrid e faleceu em Serpa a 17
de julho de 1865”.

Emocionei-me. A senhora do cemitério, impressionada, então falou:
Parece que teu avô te cutucou, em?
Coloquei sobre seu túmulo uma flor vermelha que acabara de colher e
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agradeci do fundo do meu coração por aquele momento. Conversei, assim, com meu tetravô e disse que o agradecia por tudo, o amava e o perdoava.
Senti que a missão estava cumprida!
Na viagem de volta à Espanha fomos a Llerena, cidade da mulher árabe
dos meus sonhos. Lá havia um Alcazar (castelo em árabe). Descobri que o
mesmo havia sido a sede de um grande Tribunal da “Santa” Inquisição.
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Já acomodada no hotel, durante a madrugada, despertei e tive a súbita
vontade de procurar nos arquivos públicos digitais espanhóis os nomes de
meus ancestrais. E o que encontrei? O nome de meu tetravô Antônio, fazendo
parte de uma ata da Inquisição Espanhola de Madrid, em razão de ter sido
indicado por uma testemunha como “herege”. Então, pensei: será que não foi
essa a razão da sua “fuga” a Portugal?
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Na volta da viagem, já em Porto Belo, resolvi ler até o fim o livro que
havia sido recentemente redigido acerca da vida de meu bisavô Alexandre Nogueira Mimoso Ruiz92, jornalista português, alcunhado de “O Pena de Ouro”,
por Assis Chateubriand.

(Foto do jornalista Alexandre Nogueira Mimoso Ruiz, em Portugal)
92 Alexandre foi um jornalista português, vice-presidente da associação nacional de jornalismo de
Portugal, que veio cobrir no Rio de Janeiro o centenário da independência do Brasil em 1922 e acabou
não mais voltando a Portugal, sua terra natal, onde constituiu família, por conta das perseguições
políticas que era vítima, tendo sido, inclusive, duas vezes preso, já que desafiava o poder “constituído”,
que em 1908 derrubara a monarquia e assassinara o Rei D. Carlos I e o seu filho mais velho, o príncipe
real D. Luis Filipe de Bragança, na “praça do comércio” (antigo terreiro do paço). Posteriormente, em
3 de outubro de 1910 instalou-se uma revolta armada que provocaria a deposição de D. Manuel II e
a criação da república portuguesa. E, contra toda essa situação que passava Portugal, insurgia-se nos
jornais portugueses, sendo alvo de perseguições, inclusive tendo sofrido atentado contra sua vida, razão
de sua escolha por estabelecer-se no Brasil.
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E o que estava lá escrito? Que meu tetravô Antônio, avô de Alexandre,
era o Conde de Llerena...

Consta do livro redigido por Andrei Francisco Fernandes93, que Antônio “Nasceu em 11 de setembro de 1791, na Corte da Rainha Teresa de Bourbon,
em Madri, na Espanha, na região de Llerena. Seguindo seus estudos, formou-se
nas faculdades de Filosofia, Farmácia e Medicina. Devido à sua grande inte93 Toma-se como referência a obra: Alexandre Nogueira Mimoso Ruiz: O Pena de Ouro. Florianópolis:
ed. Papa Livros, 2018.
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ligência e coragem, desempenhou papéis relevantes na corte espanhola, vindo,
inclusive, a receber, pela resistência ao Exército Napoleônico, o título de ‘Benemérito da Pátria em grua Heróico’; e, em 1822, assumiu como Regedor Constitucional da Comarca de Madri (equivalente a Governador do Estado no Brasil).
Durante o reinado de Fernando VII, António Ruiz foi um dos chefes revoltosos
contra as ações despóticas do monarca, que não aceitava a Constituição espanhola de Cádiz; por isso, em 1823, precisou se refugiar em Lisboa após seus bens
serem confiscados e correr o risco de fuzilamento.
Em Lisboa iniciou sua vida profissional como médico, após aprovação por
diploma do Rei João VI, que o naturalizou cidadão português em 28 de outubro
de 1824. Foi o médico responsável da Vila de Mertola e da região de Serpa, local
onde conheceu e desposou Caetana, vindo lá a falecer em 18 de junho de 1865”.
Conversando com meu pai sobre as minhas descobertas, ele contou-me
que teria tido, anos atrás, sonhos nos quais ele era um nobre dono de terras
e que teria ciganos vivendo em sua propriedade. E mais, lembra que lutara
contra as tropas napoleônicas e que teria falecido olhando para uma pequena
cigana que tentara salvar...
Minha avó Regine, após eu ter lhe contado acerca de meus sonhos e descobertas, lembrou-se também que na infância seu pai Alexandre sempre lhe
contava a história de sua bisavó árabe, que teria fugido grávida do Marrocos ...
Após a conversa com minha avó, analisando minha árvore genealógica94, verifiquei que Caetana Colaço Mimoso - esposa de Antônio e minha tetravó - é natural do Marrocos e sua mãe (Catharina Maria Celestina Rombado

94 Alexandre Nogueira Mimoso Ruiz – Bisavô. Nasceu em Lisboa, Portugal. Alexandre César Mimoso
Ruiz – Trisavô. Nasceu em Serpa, Portugal. Caetana Colaço Mimoso – Tetravó. Nasceu em Tânger, no
Marrocos e casou-se com Antônio Ruiz Gomez Lopez - da Corte de Madrid. Pais de Caetana: pentavós.
Francisco Xavier Mimoso nasceu em 28.02.1770 em Santiago, Tavira. Teve dois irmãos, ambos nascidos
também em Santiago: Joana (03.08.1767) e Bernardo (20.08.1768). - D. Catharina Maria Rombedo
Colaço Mimoso, natural de Tânger. Avós paternos de Caetana: hexavós. - Dr. Joaquim António Mimoso
(médico), natural de São Bartolomeu de Messines. - D. Antónia Angélica Xavier de Brito, ou Xavier
de Mendonça, natural de Loulé. Avós maternos de Caetana: hexavós. - Jorge Pedro Colaço, Capitão de
Mar-e-Guerra, Cônsul Geral da Nação Portuguesa nos domínios de Marrocos, natural de Gibraltar. - D.
Ana Rombedo, natural de Gibraltar.
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Colaço Mimoso) seria, então, a bisavó de Alexandre que teria fugido do Marrocos... pelos anos de 1700...
O pai de Catharina - meu hexavô - Jorge Pedro Colaço, que nascera em
Gilbratar, fora o primeiro cônsul português no Marrocos, após o Tratado de
Paz, tendo vivido no Tânger.
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(Foto de Jorge Pedro Colaço, na capa do livro sobre a família Colaço).

Manoel Joaquim Nogueira Mimoso, também meu hexa-avô, foi Sargento-Mor no Tânger, na mesma época, razão do enlace de seus filhos.
Após, a família transferiu-se para Portugal e viveu em Castro Marin.
Manoel, era casado com Maria Figueiredo, que descende dos Mascarenhas, ambas famílias militares estabelecidas por séculos no sul de Portugal.
Meus hepta, octa e nono avôs, da linhagem dos Figueiredo, teriam sido, por
várias gerações, os “Alcaides”, o similar de prefeito dos dias de hoje, da cidade
de Faro.
Tudo isso que descobri fez-me automaticamente pensar na linda mulher
árabe de meus sonhos...

E sentir que faço parte de todas essas histórias, das “Muitas Vidas em
Minha Vida”!
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Mensagem Final
Eu sou o que Sou: Luz.
Imensa Sabedoria, Bondade e Justiça.
Não vivo entre os homens, mas no infinito que me contém.
O Amor é minha emanação.
O homem que despertou para meu Ser sabe quem É. Sente meu sentir, Vive
meu viver.
Está no aqui e agora mas Vive na realidade espiritual.
Não estou além, não estou aquém, mas dentro de ti, em cada partícula de teu
corpo.
Sinta-me.
Sou a energia que move este mundo e o Universo.
Sou Luz, Paz e Harmonia.
Entre em sintonia.
Este é o caminho para a Vida Eterna.
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A Grande Invocação
Para que alcancemos um período de Boa-Vontade e Luz na Terra, inaugurando uma Nova Era de Paz e Regeneração, cabe a nós fazermos, com sinceridade e fé “A Grande Invocação”:
“Do ponto de Luz na Mente de Deus Flua Luz às mentes dos homens; Que a
Luz desça à Terra.
Do ponto de Amor no coração de Deus, Flua amor aos corações dos homens;
Que o Cristo volte à Terra.
Do centro onde a Vontade de Deus é conhecida, Guie o propósito, as
pequenas vontades dos homens; O propósito que os Mestres conhecem e a
que servem.
Do centro a que chamamos raça dos homens, Cumpra-se o Plano de Amor e
Luz
E mure-se a porta onde mora o mal.
Que a Luz, o Amor e o Poder restabeleçam o Plano na Terra.”
“A invocação ou Oração acima não pertence a nenhuma pessoa ou grupo, mas a toda Humanidade. A beleza e a força desta invocação repousam em
sua simplicidade e em sua expressão de certas verdades centrais que todos os
homens inata e normalmente aceitam – a verdade da existência de uma inteligência básica a Quem nós vagamente damos o nome de Deus; a verdade por trás
de toda aparência exterior, o poder motivador do universo é o Amor; a verdade
que uma grande individualidade veio à terra, chamada por cristãos, o Cristo, e
encarnou aquele amor de modo que pudéssemos compreender; a verdade que
tanto o amor como a inteligência são efeitos do que é Vontade de Deus; e finalmente, a verdade auto-evidente que somente através da própria humanidade
pode o Plano Divino realizar-se” . (Djwal Kuhl, por Alice A. Bailey).
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Anexo A Árvore Genealógica
Depois de tanto falarmos acerca da importância de conhecermos nossos
antepassados, proponho um desafio ao leitor que recebeu de coração aberto
a mensagem desta obra: identificar seus ancestrais, incluindo seus nomes na
árvore genealógica que acompanha este livro.
Além disso, é claro, instigo o leitor a procurar conhecer um pouco da
história de cada ascendente, de cada nome que faz parte de sua árvore da vida.
Garanto que ao final da busca, o sentimento de pertencimento às histórias passadas florescerá dentro de cada um, criando um elo de forte conexão
com esses entes queridos, que nos legaram muitos dos traços que ostentamos
como nossa “personalidade” aqui e agora.
Lembra-te : Quem procura acha! “ Batei e a porta abrir-se-á”.
Embarque nessa jornada de autoconhecimento. Irás descobrir internamente que vivenciamos no “hoje” o reflexo do que nossos antepassados foram
ontem; e que, portanto, nossa responsabilidade é grande no mundo das formas. È preciso que essa experiência corpórea seja profícua, para que possamos
legar frutos que propiciem às futuras gerações o alcance da paz, da harmonia e
da felicidade, num mundo cada vez melhor, seguindo a Lei de Evolução.
Por fim, desejo-te: Vida longa, farta e produtiva!
Que vivas intensamente o tempo necessário ao alcance de tua meta encarnatória.
Que tenhas os meios materiais necessários à tua subsistência, que nada
te falte de essencial e que consigas entender o valor de tudo que conquistastes
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por mérito próprio, mas que, ao mesmo tempo, vivas sem desperdício e fujas
do que é extraordinário, pois o caminho do meio é sempre aquele a seguir, em
todas as áreas da vida.
Que tua existência corpórea seja cheia de sentido e que produzas luz no
meio da escuridão. Para tanto, não precisas de um grande ou importante “trabalho”, mas sim de boas e sinceras intenções, pois pequenas ações amorosas
geram, pelo exemplo, grandes e preciosos frutos.
A Autora.
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