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Que o Cristo Solar ilumine a todos nós.
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PRÓLOGO
Este livro é destinado às pessoas que por algum motivo sentem
em seu íntimo uma necessidade de mudança. O que é lançado aqui
são apenas algumas centelhas de um fogo eterno de
Conhecimento, que já foram muitas vezes revelados para a
humanidade, mas essa última sempre prefere ao mal, vira as costas
para o guru interno, ri do que desconhece, prefere o sabor vida. A
humanidade atual aborrece ao Cristo Cósmico.
O curso de esoterismo dado neste livro foi dividido em sete aulas.
A mente é uma prisão, é necessário estar aberto ao novo. O
ensinamento que será aqui apresentado possui raízes antiguíssimas,
e de tão antigo nos parece novo.
O objetivo principal deste curso é que se você não conseguir sua
autorrealização, então pelo menos seja capaz de compreender o
real motivo de sua vida, seus karmas, seus limites, seus erros, e se
preparar para uma nova chance numa nova existência. O curso
todo será apenas o pontapé inicial para que cada um tenha
ferramentas para preparar sua própria arca, encontrar seu mestre
interno e salvar a sua essência.
Aconselho a seguir numericamente as aulas, pois muitas práticas e
teorias serão quase sempre somadas com outras, portanto será
mais fácil a assimilação.
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AULA UM
O KARMA
Acredite, estávamos vivos antes de nascermos e estaremos vivos
depois de morrermos, a vida está acima dos conceitos da mente,
do sentimento, da vontade, da consciência e do espírito. O V.M.
Samael uma vez relatou: “a vida resulta de um problema que
ninguém entende”, por mais títulos ou dinheiro que alguém
possua, jamais poderá compreender a vida, antes mesmo da
criação existir a vida já pulsava, antes mesmos de nossos pais
nascerem já éramos velhos, se pudéssemos contar os dias que
estamos vivos faltariam números.
É necessário distinguir entre estar vivo na criação e estar vivo no
criador. A criação é o universo tridimensional que achamos que
conhecemos, aqui podemos nos localizar como um ponto
matemático no planeta Terra. Mas fechemos os olhos por alguns
instantes e onde estamos? As barreiras desaparecem, imagine agora
um mundo onde não existam paredes, onde tudo pertence a todos,
onde qualquer perturbação no ambiente é sentida por todos os
seres vivos. Acredite, esse lugar existe, é o seio do Criador. De lá
saímos, para lá voltaremos, conscientes ou adormecidos. .
Quando saímos do seio do Criador estávamos adormecidos, aliás,
foi para isso que viemos à criação, para DESPERTAR, desta
forma foi criado pelos agentes cosmocratores um mundo de
regras, de leis mecânicas, de seres perfeitos, mas que careciam de
conhecimento entre o certo e o errado, entre o bem e o mal. Na
primeira vez que entramos na criação éramos como pequenos
bebês que necessitavam crescer e aprender. .
A vida é um eterno aprendizado e nós péssimos alunos. A mãe
natureza criou muitos brinquedos, pois como crianças choronas
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onde a mãe dá brinquedos para entreter, assim somos nós, temos
no nosso dia-a-dia inúmeros acontecimentos que nos entretém e
esquecemos-nos de viver, esquecemos-nos de nós mesmos. .
Assim éramos nos nossos primeiros dias, independente do lugar
do universo onde nos encontrássemos, lá estaria nós:
ADORMECIDOS.
Durante os primeiros anos nos identificamos com os
acontecimentos da vida e fomos criando dentro da nossa psique
aquilo que chamamos de EGO, que nada mais é do que uma
pequena personalidade mecânica que aprisionou parte de nossa
essência, e aos poucos fomos criando, através de repetitivos erros,
mais e mais EGOS (ou eus, defeitos, demônios vermelhos de Seth
ou o nome que você queira dar) e fomos aprisionando mais e mais
essência, que a humanidade hoje chama erroneamente de alma.
O que ocorre é que não temos apenas uma existência, mas muitas,
e em cada uma delas lá estávamos nós criando mais EGOS
(Luxúria, Ira, Cobiça Inveja, Preguiça, Orgulho, Vaidade... e, assim
por diante). Em função disso, nossas virtudes como o altruísmo, a
clarividência, a abstinência, a intuição, e muitas outras inerentes ao
ser humano foram perdidas, essas hoje são tratadas como dons,
como se isso fosse um prêmio, quando na realidade, todas as
faculdades ou virtudes nos pertence como herança, o que temos é
que resgata-las, só isso. .
Hoje, no séc. 21, depois de muitas existências, pois retornamos a
esse mundo centenas de vezes, estamos em média com 97% de
nossa essência aprisionada nos EGOS, e mais ou menos 3% são
de essência livre, porém adormecida.
O mais grave de tudo isso, é que os retornos e reencarnações
sempre fizeram parte da doutrina de muitas religiões, entretanto,
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devido a muitos interesses, que não cabe aqui esclarecer esse tipo
de atitude dos reitores dessas instituições, esse ensinamento foi
banido de muitas religiões, e devido a isso as pessoas,
especialmente as ocidentais acreditam que o sofrimento, a dor, a
pobreza, a doença e tantas outras melancolias são de vontade
divina, como se fosse da Vontade de Deus que uma criança nasça
deformada no meio de uma favela.
Deus, ou a Lei Divina, seria um verdadeiro tirano se fizesse sofrer
um de seus filhos, e desse ao outro o dinheiro, a saúde, o bemestar e boas condições de vida. O mais interessante é que devido
ao fato de inúmeros retornos, a humanidade ao invés de evoluir
psicologicamente, faz o contrário, se degenera de uma forma
absurda, guerras e disputas gananciosas tornaram a vida humana
insuportável, então para silenciar a voz intuitiva que grita em nosso
interior dizendo que há alguma coisa errada, a humanidade cria
todo o tipo de entretenimento possível a fim de adormecer mais e
mais a Consciência, para que poucos mandem num mundo de
todos.
Mas se você acha que isso é o pior, lamento meu amigo, isso é só
o começo, a cada novo retorno é nos acrescido as consequências
de nossas ações na existência passada. É a Lei da CAUSA E
EFEITO: KARMA E DHARMA, essas são palavras sânscritas
que em última análise significam “o resultado negativo e positivo
de seus atos”.
Aquela frase: ‘... é algo que ninguém pode passar por mim” define
tudo, isso ocorre porque na Criação, todos os universos (físicos e
espirituais) têm as suas respectivas leis dependendo do tipo de
plano em que a pessoa vive, falando especificamente de nós seres
humanos adormecidos, somos regidos por 48 leis, a lei do Karma
(uma espécie de saldo negativo) e Dharma (uma espécie de saldo
positivo) é uma dessas leis que regem a nossa vida. .
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