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No sopé da montanha havia uma pequena gruta com paredes de pedra 
ásperas, sobre as quais as sombras da fogueira se mexiam sem fim, 

fundindo-se uma com a outra. Repetindo a dança das chamas, as sombras 
alongavam ou encurtavam.

Pessoas em simples túnicas laranjas estavam sentadas ao redor 
do fogo, escutando com atenção. Seus olhares se voltaram para o 
Guardião do Conhecimento, que estava recitando uma oração. Seus 
discípulos mais próximos se reuniram aqui, e agora seus lábios se 
moviam lentamente, pronunciando palavras bem conhecidas após o 
Mestre.

Todos eles já ouviram esta oração muitas vezes e a sabiam de cor, 
porque o Sábio iniciava cada conversa espiritual com ela.

A voz do Mestre soava retumbante e expressiva, refletindo-se na abó-
bada e nas paredes rochosas da gruta. A oração era curta, mas cada pala-
vra nela vibrava com incrível energia e poder.

Já estou entregue ao Poder que rege meu destino.
Não me apego a nada e não tenho mais nada para defender.
Não tenho pensamentos, o que significa que vou poder enxer-

gar tudo.
Não tenho medo, o que significa que vou me lembrar de mim.
Na renúncia ao mundo, tendo encontrado a Alma, sou livre…
Quando o Sábio terminou e olhou com amor para seus discípulos, um 

deles levantou levemente a mão.
– Você tem alguma pergunta, irmão Adão? - perguntou o Guardião 

do Conhecimento.
– Sim – o homem respondeu rapidamente, e uma sede insaciável de 

conhecimento iluminou seus olhos. - Grande Mestre – disse ele, olhando 
para o Sábio com apreensão, “a oração que você lê dá sentido à vida!” 
Posso pedir-lhe para explicar o significado de cada linha? Talvez eu não 
tenha entendido direito…

O Mestre olhou para o aluno com carinho:
- Cada linha aqui está repleta de Verdade – ele respondeu, e, depois 

de uma pequena pausa, repetiu a primeira linha da oração:
- Já estou entregue ao Poder que rege meu destino…
– De que tipo de poder estamos falando? - perguntou outro estudan-

te, um jovem magro com cabelo curto ruivo dourado e rosto sardento.
– A primeira coisa que devemos perceber – o Guardião do Conheci-

mento começou a explicar em detalhes –, é a quais forças nós servimos. 
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Existem muitas forças diferentes que têm influência sobre nós e nos pu-
xam em direções diferentes, estando vinculadas a nós mesmos, a nossas 
personalidades. Devemos entender que também existe um Poder Divino, 
tentando nos abrir, nos entregar a ele, para que ele comece a nos guiar. 
Sua influência é boa para nós.

– E as outras forças do nosso Ego? - o mesmo rapaz perguntou ani-
madamente. - Elas nos prejudicam, é isso?

- Essas forças interferem em nossas vidas e tentam nos atrair para o 
lado delas – o Mestre explicou suavemente. - Isso é egoísmo, emoções 
negativas, maus pensamentos, preguiça, poder da opinião pública que-
rendo nos distanciar do Poder Divino, para que não possamos nos entre-
gar completamente a ele. Portanto, precisamos prestar atenção exata-
mente nas forças que nos influenciam e no caminho para onde elas nos 
levam.

Nesse momento, uma das alunas, uma mulher de meia-idade de olhos 
azuis-claros, que estava sentada em círculo, quase em frente à Guardiã do 
Conhecimento, levantou a mão:

– Mestre, posso contar-lhe uma história que ilustra uma dessas for-
ças? Quero ter certeza de que entendi certo a sua explicação…

O Sábio assentiu, e todos os presentes voltaram os olhos para a mu-
lher.

- Obrigada, - ela sorriu e começou sua história: - Eu tenho uma 
amiga, uma cantora muito talentosa. Quando ela canta, parece que tudo 
ao redor dela para, apreciando a beleza de sua voz. Ela poderia se tor-
nar uma verdadeira estrela e já estava nesse caminho: chamavam ela 
para vários eventos, convidavam para shows e festivais que abriam 
grandes perspectivas, mas… todos ao seu redor continuavam dizendo a 
mesma coisa: “Você já tem vinte e cinco anos, é hora de pensar em ca-
samento, em filhos, caso contrário será tarde demais”. Ela escutava isso 
em casa, no trabalho, viajando nas férias. E assim, essa moça se rendeu 
sob a pressão de sua mãe, seus parentes, colegas, amigos, e encontrou 
um marido, - a narradora fez uma pausa e continuou, um pouco entris-
tecida, - então sua carreira de cantora chegou ao fim, antes mesmo de 
começar.

– Mas por quê? - outra aluna estava sinceramente surpresa. Era uma 
garota graciosa com duas longas tranças. - É realmente impossível conci-
liar família e carreira?!

A narradora suspirou.
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– O marido dela era totalmente contra suas performances – ela expli-
cou. - Ele achava tudo aquilo muito frívolo, tendo medo de que outros 
homens olhassem para sua mulher. Ele estava com ciúmes… provavelmen-
te por um sentimento de possessividade. E ela obedeceu ao marido, se 
tornou uma dona de casa, deu à luz três filhos, e a única coisa que ela 
cantava eram canções de ninar para os filhos… Então foi o poder da opi-
nião pública que a influenciou, é isso? – a mulher virou-se para o Guar-
dião do Conhecimento. - Se ela não tivesse obedecido à opinião das pes-
soas que a rodeavam e não tivesse se casado, ela não teria desviado do 
caminho certo?

A aluna parou de falar, olhando interrogativamente para o Sábio.
– Sim, Maria, você entendeu muito bem a essência - respondeu o 

Mestre, dando à mulher um olhar radiante. - O poder da opinião pública 
muitas vezes nos desorienta completamente, nos desviando do caminho 
para onde aspiram nossas almas e para onde o Poder Divino nos chama. 
Tantas pessoas são influenciadas pelo poder da opinião pública e vivem 
vidas alheias.

Nesse momento, um homem magro, com um capuz laranja cobrindo 
a cabeça dele, levantou a mão.

– Mestre, posso perguntar sobre a escolha da profissão? – perguntou 
ele, e tendo recebido a aprovação do Sábio, continuou: – Tenho um ami-
go que fez faculdade de Medicina só porque todos na família eram médi-
cos. Porém, ele mesmo sempre sonhou em se tornar ator e, se ele tivesse 
começado a estudar nessa área, certamente teria revelado seu talento. 
Entretanto, trabalhando como médico, ele não alcançou grandes êxitos, 
e o trabalho era um castigo para ele. E outro amigo foi estudar Engenha-
ria, porque era sonho do pai dele, embora ele mesmo quisesse ser escri-
tor a vida toda, mas a opinião pública… representada pelo seu pai, lhe 
impôs que ser escritor é algo fútil… e que não se pode ganhar dinheiro 
com isso…

– Sim – disse o Guardião do Conhecimento, olhando em volta para 
todos os presentes. - Muitas pessoas vivem por outros: primeiro pelos 
pais, depois pelo marido, depois pelos filhos e netos. Elas estudam cinco 
anos na universidade para agradar os pais, depois vão para um trabalho 
que não gostam por toda a vida, se casam só porque é necessário…

– Isso significa que essas pessoas já estão entregues ao poder, como 
se diz na oração? - perguntou a mulher de olhos azuis. – É a força da opi-
nião pública que rege o seu destino?
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– Sim – assentiu o Sábio. – E essa é apenas uma das forças negativas. 
Há outras, por exemplo, a força do “bezerro de ouro”…

– E que tipo de força é essa? - a aluna perguntou com grande interes-
se e se inclinou para a frente para não perder uma única palavra do Mes-
tre. - Como ela funciona?

– Desde os tempos antigos, essa força faz com que as pessoas gas-
tem toda a sua energia, todo o seu tempo, saúde e toda a vida para ad-
quirir bens materiais, para ganhar o máximo de dinheiro possível. Em 
busca do “bezerro de ouro”, as pessoas estão dispostas a fazer o que não 
gostam, desviando do caminho, deixando de se desenvolver espiritual-
mente…

Nesse momento, o irmão Adão levantou a mão novamente, e ficou 
claro que ele estava transbordando da necessidade de compartilhar:

– Eu sempre tive um exemplo desses diante de meus olhos: o meu ir-
mão mais velho – disse ele com notas de dó em sua voz. - Ele gostava de 
pintura e gráficos desde a infância, e todos ao seu redor pensavam que ele 
se tornaria um artista famoso, já que ele realmente estava apaixonado por 
isso e era muito talentoso. Então, ele se formou em artes plásticas e come-
çou a fazer pinturas em um estúdio, mas com o dinheiro que ele ganhava, 
não podia pagar o que queria: comprar um apartamento, um carro caro e 
assim por diante… Um artista novato é sempre pobre… então ele desistiu 
de tudo e foi para a área de vendas para construir uma carreira gerencial. 
No começo, às vezes ele ainda encontrava tempo para pintar para a alma, 
mas quando ele se casou, criou uma família e teve filhos, sua esposa co-
meçou a importuná-lo dizendo que eles precisavam de mais dinheiro ain-
da, e ele conseguiu um segundo emprego. Não havia mais tempo para 
pinturas. Ele vivia constantemente em uma correria louca, em um tre-
mendo estresse, e no final ele acabou com a saúde dele e teve um ataque 
cardíaco. Nos últimos anos, ele gasta todo o dinheiro que ganha em trata-
mento…

Os participantes escutavam atentamente o irmão Adão, e quando ele 
chegou a este ponto, o silêncio quase completo se estabeleceu na gruta, 
sendo interrompido apenas pelo leve crepitar do fogo. Todos ficaram em 
silêncio, pensando na história de oportunidades de desenvolvimento per-
didas e uma vida quebrada.

– As pessoas gastam sua saúde para ganhar dinheiro e depois gastam 
dinheiro para restaurar sua saúde. Focando freneticamente no futuro, 
elas esquecem-se do presente, de modo que não vivem nem no presente 
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nem pelo futuro. Elas vivem como se nunca fossem morrer, e quando es-
tão morrendo, percebem que nunca viveram…

– Ele mesmo se entregou nas mãos do poder que rege seu destino – 
repetiu o irmão Adão calmamente, parafraseando a primeira linha da ora-
ção. - Mas esse poder levou tudo…

– Portanto, todos nós devemos tentar evitar que essas forças negati-
vas tenham poder sobre nós – disse o Guardião do Conhecimento.

– E como conseguir isso?! - exclamou o jovem discípulo, olhando in-
quisitivamente nos olhos do Sábio.

- Para isso, devemos nos abrir mais ao Poder Divino, entregando-nos 
a Deus – explicou ele com majestosa serenidade - assim o Poder Divino 
poderá nos guiar mais. Se nos submetermos a outras forças que nos pu-
xam em direções diferentes, não seremos capazes de nos abrir ao Poder 
Divino.

– E quais são outras forças negativas que existem, Mestre? - pergun-
tou Maria. - Você disse algo sobre preguiça…

- Preguiça ou o poder de Tamas, força da inércia ou, se preferir, gra-
vidade…

– Gravidade? - a mulher ficou surpresa. - Ou seja, a força da gravida-
de e a preguiça são fenômenos da mesma ordem? Isso é o que eu sinto às 
vezes quando estou com preguiça, é como se eu estivesse sendo puxada 
para o sofá, para mais perto da Terra.

– Tenho um amigo que vive assim a vida toda – comentou o rapaz 
ruivo sardento. - Ele só come e dorme. Ele vai ao trabalho como se 
fosse um forçado de galés, e lá ele não faz nada além de reclamar que 
ninguém aprecia ele, porém, ele mesmo não faz nada, não mexe um 
dedo. Ele não quer nada e nada lhe interessa: nem esportes, nem ar-
tes, nem trabalho… É impossível convencer ele a sair de casa para 
correr, e mesmo para viajar para fora da cidade, é preciso ficar insis-
tindo.

– Quando as pessoas se entregam completamente a esse poder, elas 
vivem assim – disse o Sábio –, deitadas na frente da TV sem fazer nada, 
pensando apenas em comida, sexo e outros prazeres.

– E como é possível resistir a isso?
– Devemos nos lembrar constantemente das forças hostis – a força da 

inércia, a força do “bezerro de ouro” e a força da opinião pública. Deve-
mos aprender a ver quando elas nos dominam, começando a agir. Somen-
te tendo consciência disso podemos evitar que elas nos influenciem. Per-
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cebendo isso, poderemos nos abrir mais ao Poder Divino, sintonizando 
emoções e pensamentos sublimes. Assim, o Poder Divino agirá através de 
nós, e então receberemos o verdadeiro bem em nossa vida. Devemos ten-
tar abrir nosso coração a Deus, cultivando emoções sublimes ao mais alto 
grau. Tudo deve ser dominado pela influência do Poder Divino, que eli-
mina as influências negativas sobre nós.

O Mestre terminou de falar e mais uma vez olhou em volta para to-
dos os presentes com um olhar atento, seus olhos radiavam amor incon-
dicional penetrante, que ele sentia pelos presentes. Os rostos dos discí-
pulos naquele momento se iluminaram com luz interna. Parecia que era 
essa luz que dava energia para uma compreensão profunda de tudo o 
que era dito.

Estudantes de diferentes idades se reuniram em torno do Mestre: 
vários rapazes e moças jovens, assim como pessoas de cerca de quaren-
ta anos com marcas da experiência vivida em seus rostos, e até mesmo 
uma velha obviamente de meia-idade, magra, com cabelos grisalhos 
presos em um coque, cujo rosto estava pontilhado de rugas, mas seu 
olhar ao mesmo tempo mantinha uma clareza e uma perspicácia sur-
preendentes.

Todos tentaram captar a Verdade, e o Mestre percebeu isso, sentindo-
-se feliz por suas palavras terem despertado nos discípulos as mais exalta-
das emoções.

Ele ficou em silêncio por vários segundos, olhando para longe, para 
onde se estendiam as pitorescas rochas e montanhas, cujos picos se er-
guiam em um silêncio misterioso, envoltos em uma névoa lilás do crepús-
culo.

Os alunos esperavam pacientemente que o Mestre continuasse.
- Não me apego a nada e não tenho mais nada para defender 

– disse ele finalmente, recitando a segunda linha da oração.
– Como isso deve ser interpretado corretamente?
- Não devemos nos apegar às nossas identificações. Uma pessoa ge-

ralmente se agarra a elas com força e começa a defendê-las. Ela defende 
sua preguiça, emoções negativas, ressentimentos, inveja e outras quali-
dades negativas. Uma pessoa sempre quer justificá-las de todas as ma-
neiras possíveis e, portanto, elas começam a conduzi-la e assim devorá-
-la. – O Sábio falou suavemente e com moderação, e cada uma de suas 
palavras descrevia o Conhecimento de forma surpreendentemente sucin-
ta e precisa.
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Quando o Mestre fez uma pausa, seu olhar caiu sobre Maria, 
aquela aluna que contou sobre a amiga que tinha seguido a opinião 
pública, optando por casar-se em vez de desenvolver seu talento de 
cantora.

– Maria, você quer dizer alguma coisa?
- Sim, Mestre. Agora, quando você estava falando, lembrei-me nova-

mente da minha amiga. Como ela tentou defender suas identidades. Eu 
disse a ela muitas vezes: “Ainda não está tudo perdido, você não perdeu a 
voz, por que você não começa a cantar de novo?” E a isso ela sempre me 
respondia com um suspiro: “Nunca mais serei cantora, mas tenho marido 
e filhos”.

– Mas este não é o maior sonho! - exclamou uma jovem loura que 
estava acompanhando atentamente a conversa por todo esse tempo.

– Eu lhe disse a mesma coisa – Maria respondeu tristemente. - Mas 
toda vez ela começa a me provar que marido e filhos são muito mais im-
portantes do que qualquer dessas bobagens de sonhos etéreos. É impossí-
vel mudar a opinião dela. Ela parece cega, como se ela não percebesse que 
o marido é um tirano ciumento, que não a deixa dar um passo sem que ele 
soubesse.

– O meu irmão também nunca quis admitir que estava errado – Adão 
se juntou à conversa. – Mesmo quando já havia acabado com a saúde 
dele, não parava de dizer: “Eu faço tudo certo, sou realista, mas preciso 
alimentar minha família”.

– Sim, e com meu conhecido, que, sob a influência do poder da inér-
cia e da preguiça, acontece o mesmo – o ruivo entrou na conversa. - Ele 
nunca admitiu que vive errado. Ele só fala: “Deixe-me em paz, tudo me 
convém, eu estou bem!” Ele não consegue nem entender que sua mente 
está nublada e que sua vida está passando enquanto ele está atolado neste 
pântano de preguiça.

– Além disso, as pessoas protegem suas emoções negativas – disse o 
Mestre. - Quando elas estão com raiva ou ofendidas com alguém, elas 
nunca admitem sua própria culpa, sempre alegando: “A culpa é de outra 
pessoa, não minha”.

– É isso mesmo! Igual o marido daquela minha amiga faz! - exclamou 
Maria. - Ele é… - ela fez uma pausa, como se estivesse na dúvida se valia a 
pena continuar a história, compartilhando detalhes desagradáveis, mas 
depois de uma pequena pausa, ela continuou falando. -No final das con-
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tas ele começou a beber e bater nela, justificando que “a culpa é dela”, que 
“foi ela que o comprometeu com seu comportamento”! Isso sempre me 
irritou.

– Sim, as pessoas sob a influência de forças negativas sempre prote-
gem suas identidades – disse o Guardião do Conhecimento. - Qualquer 
tirano mais terrível e criminoso mais duro fazem isso. Eles encontram mil 
desculpas e justificativas para sua própria malícia. E isso destrói não ape-
nas a vida dos outros, mas também a própria vida deles. Para evitar que 
isso aconteça, é preciso renunciar a essas influências e qualidades negati-
vas sem se apegar a elas. Só então elas deixarão de deteriorar uma pessoa 
por dentro, destruindo sua vida. É por isso que na oração dizemos: “Não 
estou me apego a nada e não tenho mais nada para defender”. Isso signi-
fica que devemos parar de arrumar desculpas nos apegando a nossas 
identificações com forças negativas e parar de defendê-las.

Os olhos dos discípulos demonstravam compreensão. Ficou claro que 
nesse momento, tendo contato com a energia e o Poder do Mestre, eles 
tinham a oportunidade de ver uma imagem muito nítida do universo e 
seus lugares nele.

– Não tenho pensamentos, o que significa que vou poder en-
xergar tudo – continuou o Guardião do Conhecimento, pronunciando a 
próxima linha da oração. – Enquanto temos pensamentos, vemos apenas 
eles e não vemos a realidade. Só vemos o que nossa mente nos diz. E a 
mente diz coisas que estão longe da realidade. Ela pode, por exemplo, 
confundir uma cobra com uma corda, ou imaginar qualquer outra coisa. 
A mente tende, por exemplo, a imergir no mundo cor-de-rosa, ou, pelo 
contrário, ver tudo em cinza. Tudo depende da emoção. Sob a influência 
de uma emoção negativa, tudo é visto em cinza, e sentindo emoção posi-
tiva, tudo é visto em cor-de-rosa.

Maria levantou a mão novamente.
- A minha amiga – disse ela –, quando ela se casou, ela imaginava sua 

futura família apenas em tons de rosa. Embora seu homem revelasse há-
bitos tirânicos mesmo antes do casamento, parecia que ela não notava 
isso. E então tudo piorava cada vez mais – ele começou a beber… E ela 
sempre justificava isso: “Qual o problema? Agora todo mundo bebe. É 
melhor um homem assim do que ser solteira… É melhor eu ficar sozinha 
com os filhos? O que vou fazer?”.
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– Claro – uma outra aluna concordou com amarga ironia –, afinal, a 
opinião pública nos impõe: “O mais importante é se casar, é o auge da 
felicidade”.

- Exatamente - Maria sorriu tristemente. - “E eles viveram felizes para 
sempre”. Todos nós fomos educados com esses contos de fadas, mas nun-
ca descobrimos o que acontece com a princesa após o casamento, quando 
o belo príncipe de repente se transforma em um monstro terrível. Então 
essa amiga ainda vive em seu mundo cor-de-rosa, e eu já perdi a esperan-
ça de ajudá-la de alguma maneira…

– Às vezes acontece o contrário – disse Adão. - Quando tudo parece 
estar bem na vida de uma pessoa, e ela tem abrigo, comida, saúde, mas cai 
em depressão. Ou se atormenta com pensamentos invejosos: “A grama do 
vizinho é mais verde, e seus filhos são mais inteligentes, e sua esposa é 
mais bonita”…

Uma jovem mulher de cabelos crespos que estava sentada à esquerda 
do Mestre e estava em silêncio até esse momento, de repente decidiu par-
ticipar da conversa.

- Sabem, para ser honesta, eu mesma… eu estava deprimida por um 
longo tempo – ela confessou calmamente, baixando os olhos, como se 
estivesse envergonhada por sua revelação. - Aparentemente, eu não tinha 
nenhum motivo para isso, mas… eu sempre tinha impressão que faltava 
alguma coisa, e isso me atormentava. Eu não conseguia simplesmente go-
zar a vida, não podia relaxar e curtir a natureza, um dia lindo ou minhas 
pessoas queridas. Eu não parava de me comparar com os outros, invejan-
do aqueles que tinham algo melhor do que eu tinha. Agora eu entendo 
que eram apenas pensamentos negativos que não tinham nada a ver com 
a realidade. Mas eu via tudo em cinza…

– Quando eu terminei com meu namorado, pensei que esse era o 
fim – outra garota entrou na conversa. - Eu até pensei em acabar com 
tudo tomando uma overdose de comprimidos. Então fiquei à mercê de 
pensamentos e emoções que me impediam de enxergar a realidade, mas, 
na verdade, nada de tão terrível aconteceu. Mas naquela época… era tão 
difícil perceber e entender isso…

– Nossa mente não vê tudo objetivamente, distorcendo as informa-
ções pelo prisma de reações emocionais – comentou o Guardião do Co-
nhecimento. – Quando não temos pensamentos, quando os descartamos, 
começamos a ver tudo do jeito que é de verdade.
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– Então suprimindo o fluxo de pensamentos e o infinito diálogo in-
terno, seremos capazes de olhar objetivamente para as coisas? - pergun-
tou um dos alunos.

- Sim, Martha, você entendeu certo – o Mestre assentiu, confir-
mando suas palavras. – Portanto, devemos tentar chegar a um estado 
de silêncio em que veremos tudo realmente, do jeito que é. É por isso 
que fazemos meditações, trabalhamos com a respiração, fazemos 
práticas de conscientização que nos ajudam a suprimir o diálogo in-
terno.

– Mestre, nos conte, qual é a prática mais fácil para interrompê-lo? - 
perguntou um homem magro.

– Peguem um relógio com ponteiro de segundos -respondeu o Guar-
dião do Conhecimento. - E concentrem-se em seu movimento sem se dis-
trair com mais nada. Vejam por quanto tempo vocês conseguem segui-lo 
sem pensar em outras coisas? Por quinze segundos? Ou por trinta? Ou 
por um minuto? Tentem fazer isso, e vocês entenderão como é difícil parar 
o fluxo de pensamentos. Mas praticando assim, vocês poderão aprender a 
ver tudo de verdade.

 – E se nos distrairmos, o que devemos fazer?
– Vocês têm que controlar o processo, ficando atentos. Vocês de-

vem entender o seguinte: “Uma vez que um pensamento surgiu, agora 
eu voltei a ver tudo da maneira antiga, subjetivamente”. Nós nos iden-
tificamos com o pensamento que veio e acreditamos que esta é a verda-
de. E então outro pensamento vem à nossa mente, e já estamos identi-
ficados com ele, e já podemos ver e avaliar as coisas de maneira oposta. 
Portanto, é necessário estar em estado de silêncio sem pensar em nada 
com a maior frequência possível, percebendo o mundo desde tal esta-
do. Então veremos a nós mesmos e tudo ao nosso redor de forma mais 
realista.

– Obrigada pelo esclarecimento, Mestre – disse Martha com sincera 
gratidão. Seu rosto revelava entusiasmo, brilhando com a alegria por per-
ceber a Verdade. – Ouvi e repeti esta oração muitas vezes, adivinhando 
intuitivamente o seu significado, mas agora… Suas palavras parecem ter 
retirado um véu invisível, e todos as peças do Conhecimento se uniram em 
uma imagem só.

O Mestre sorriu em resposta às palavras da mulher, enviando-lhe a 
energia da bondade e do amor. Neste momento, os outros alunos acena-
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ram com a cabeça animadamente, expressando sua concordância sobre o 
dito.

– Não tenho medo, o que significa que vou me lembrar de 
mim mesmo – pronunciou o Sábio, continuando a interpretar as pala-
vras da oração. - Enquanto tivermos medo, não podemos nos lembrar 
de nós mesmos, estamos constantemente agitados e preocupados. Nós 
nos percebemos como pessoas assustadas que podem ser ameaçadas 
com algo. Portanto, não nos vemos na realidade e não nos lembramos 
de que somos parte de Deus, que está em nossa casca física, no nosso 
corpo.

– Mestre, o que você quer dizer com isso? - perguntou Maria. - Como 
assim;  “não nos lembramos de nós mesmos” - isso deve ser entendido no 
sentido literal ou figurado?

– Por exemplo, quando uma pessoa experimenta um forte medo por 
si mesma ou por seu futuro, nesse estado ela pode prejudicar outra pessoa 
ou até mesmo cometer um assassinato – explicou o Guardião do Conhe-
cimento com paciência e calma –, porque ela não se lembra de si mesma, 
esquecendo que todos nós somos unidos com Deus.

– Oh, eu tenho um exemplo que parece se encaixar perfeitamente – a 
garota com tranças loiras se animou - Tenho uma amiga que estava com 
tanto medo de que seu namorado deixasse ela por sua linda vizinha que 
começou a ameaçar jogar ácido nela e começou a exigir que ela se mudas-
se do apartamento.

– Existem muitos exemplos assim – disse o Guardião do Conheci-
mento. - Por exemplo, as pessoas temem por sua reputação e começam 
a mentir, se esquivar e passar por cima dos outros. Ou, por exemplo, 
não se lembrando de si mesma, uma pessoa está pronta para se jogar 
pela janela, por medo de que algo ruim possa ser revelado sobre ela. 
Com medo de perder dinheiro, uma pessoa pode cometer assassinato. O 
medo sempre vem do “ego”, sempre temos medo de perder algo: valores 
materiais, o amor de outra pessoa, um bom relacionamento, reputação. 
Se nos lembrássemos de que somos parte de Deus, não teríamos medo 
de nada, como Cristo, que não teve medo, foi crucificado e perdeu a 
vida.

– Por que isso?! - Adão ficou surpreso.
– Porque é impossível tirar algo de Deus, e se você faz parte dEle, 

então como você pode perder algo? Se nos lembrarmos de nós mesmos, 
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começaremos a nos desenvolver. Com a ajuda de diferentes situações, te-
mos que despertar, acordar e superar a influência do corpo e da falsa per-
sonalidade.

O Sábio novamente parou por um momento, e uma atmosfera ver-
dadeiramente incrível se instalou ao redor da fogueira, e todos os pre-
sentes sentiram isso. Essa conversa parecia um sacramento durante o 
qual os segredos do universo foram revelados. O fogo crepitava confor-
tavelmente, impedindo a escuridão de engolir completamente o vale da 
montanha.

– Na renúncia ao mundo, tendo encontrado a Alma, sou livre. 
- As palavras da estrofe final da oração soaram dos lábios do Guardião do 
Conhecimento de forma majestosa e solene, causando arrepios. Uma dú-
zia de olhos inspirados se voltou para ele.

– Terei uma alma quando renunciar ao mundo – explicou ele. – Ago-
ra as pessoas ainda não encontraram suas almas, porque são atormenta-
das por larvas, várias forças e influências. Estamos sempre identificados 
com o mundo, perseguindo o “bezerro de ouro”, nos esforçando para 
atender às expectativas da sociedade para sermos “como todos os outros”. 
Não podemos seguir essas regras do jogo…

– Como minha amiga – disse Maria –, que continua a viver com seu 
marido tirânico.

– E como meu irmão, que continua tentando ganhar mais dinheiro – 
disse Adão.

– Sim – o Mestre assentiu, confirmando a Verdade. – Existem muitos 
exemplos assim, eles nos acompanham ao longo da história da humanida-
de. Por exemplo, quantos reis e czares, em busca de valores materiais e 
poder, encenaram guerras sem sentido, caindo sob a influência de demô-
nios…

– Existe até uma frase assim: “Mate uma pessoa e você se tornará um 
assassino. Mate milhões e você se tornará um conquistador. Mate todos e 
você se tornará Deus.” - disse um dos alunos.

– Certo. Cada um dos conquistadores procurou exaltar a si mesmo e 
suas façanhas militares, e apenas alguns deles, no final de suas vidas, 
compreenderam toda a inutilidade desse alvoroço e da corrida pelo ouro 
e pelas riquezas. Por exemplo, Alexandre, o Grande, tendo conquistado 
metade do mundo, em seu leito de morte pediu para ser enterrado em seu 
escudo com os braços nus estendidos em diferentes lados. Para mostrar 
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que ele não poderia levar nada consigo para o outro mundo... Quando 
renunciamos ao mundo, mantendo distância dele, começamos a sentir 
que encontramos nossas almas, que elas são nossas, e não dos demônios, 
diabos ou de outras forças das trevas.

– Mas como podemos sentir e compreender isso – perguntou uma 
garota bonita com longos cabelos loiros que desciam como uma cachoeira 
até a cintura –, que já nos libertamos da influência das forças das trevas? 
Como podemos saber que não estamos enganados?

– Para fazer isso, precisamos observar como as forças das trevas 
nos dominam na forma de vários pensamentos e emoções – disse o 
Guardião do Conhecimento, respondendo à pergunta da aluna. - Como 
elas começam a nos puxar em direções diferentes, não nos permitindo 
sermos nós mesmos, nos forçando a realizar algum tipo de plano som-
brio deles. Então, quando estamos desapegados, nos obtemos e possuí-
mos nossas almas. Se nos identificamos com tudo, sem exceção, com 
qualquer pensamento, com qualquer emoção que nos venha, então 
tudo isso usurpa nossas almas, e nós perdemos o controle sobre elas. 
Devemos cortar todas essas influências e, quando criarmos uma dis-
tância entre nós e essas forças negativas, daremos liberdade para nos-
sas almas e começaremos a nos sentir nós mesmos. Mas enquanto não 
houver essa distância, enquanto estivermos identificados com tudo o 
que acontece, não poderemos sentir nossas almas, vendo apenas iden-
tificações. Primeiro uma, depois outra, terceira, e assim deixamos de 
nos ver. É como se não existíssemos, e como se houvesse só uma situa-
ção momentânea, uma identificação momentânea, emoções e pensa-
mentos momentâneos. E nós, como almas, não existimos neste mo-
mento. Se renunciarmos e nos distanciarmos, vendo tudo de fora, en-
tão nós conseguimos encontrar a nós mesmos. E então essas influên-
cias negativas não podem mais nos destroçar porque nos tornamos 
íntegros. E então nós encontramos a nós mesmos, nossas almas e a 
verdadeira liberdade…

Quando o Sábio terminou de explicar, brilharam lágrimas de com-
preensão nos olhos de alguns alunos. Tal reação indicava que eles haviam 
passado as palavras do Mestre através de si mesmos. Essas palavras eram 
importantes para eles e atingiam o fundo de suas almas.

Tantas vezes eles leram essa oração, mas só agora eles alcançaram um 
nível de compreensão profunda e clareza extraordinária.
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Antes de passar para outro assunto, o Sábio leu novamente a oração 
que foi ecoada por um harmonioso zumbido de vozes:

 
Já estou entregue ao Poder que rege meu destino.
Não me apego a nada e não tenho mais nada para defender.
Não tenho pensamentos, o que significa que vou poder enxer-

gar tudo.
Não tenho medo, o que significa que vou me lembrar de mim.
Na renúncia ao mundo, tendo encontrado a Alma, sou livre…



EPISÓDIO 2

CONSCIÊNCIA
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Um salão enorme, com pé-direito alto, estava superlotado de pessoas. 
As fileiras de assentos foram especialmente removidas para aumentar 

a capacidade da sala e dar a todos a oportunidade de conhecer o Mestre.
Agora, milhares de discípulos olhavam para o palco com olhos arden-

tes e, prendendo a respiração, captavam cada som, cada palavra, para não 
perder um único grão de Sabedoria. Havia aqui pessoas de diferentes ida-
des, sexo e status social, mas todas elas tinham uma coisa em comum – o 
desejo de crescer e se desenvolver espiritualmente, o desejo de sentir o 
calor e o amor incondicional que emanava do Guardião do Conhecimen-
to. Aqui e ali brilhavam as roupas de cor laranja dos alunos mais próxi-
mos, aqueles que uma vez fizeram sua escolha em favor da Luz, seguindo 
com confiança este caminho.

Um desses discípulos, que estava em frente, levantou a mão. Era um 
homem alto e magro, com uma barba curta e bem-feita, olhos castanhos 
atentos e uma expressão de entusiasmo no rosto. O Mestre acenou para 
ele, dando-lhe um olhar caloroso, repleto de  sabedoria, compaixão e 
bondade.

A conversa era sobre consciência, e esse tema despertou grande inte-
resse e um grande número de perguntas.

- Mestre, como não confundir consciência com remorsos? - o homem 
perguntou, olhando para o palco com a esperança de encontrar a resposta 
certa, obtendo a orientação certa para sua busca espiritual.

– Remorsos podem ser diferentes – respondeu o Guardião do Conhe-
cimento. – Existe remorso associado à moralidade básica. Por exemplo, 
quando os pais dizem: “Você estuda muito mal, sempre é reprovado, você 
não nos escuta”. E há um sentimento de culpa diante de Deus, diante do 
nosso Ego Superior, quando nos sentimos culpados por não crescermos, 
por fazermos tudo mecanicamente, por não aspirarmos à consciência, por 
nos esquecermos de nós mesmos e do caminho do desenvolvimento espi-
ritual. Isso ocorre porque ninguém nunca nos indicou o caminho certo, 
nem adultos nem professores na escola ou na faculdade. Este sentimento 
de culpa já é completamente de outro nível. E tal culpa já desperta a cons-
ciência.

– Como então despertá-la? – ouviu-se a voz sonora de alguém do 
salão. A voz pertencia a uma morena bonita, mas não muito jovem, com 
um elegante terno de negócios, que estava na plateia do lado direito do 
palco. – O que é preciso fazer para experimentar esse… sentimento de 
culpa supremo?
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O Sábio olhou para a mulher e deu alguns passos em sua direção. 
Com seu longo traje preto, ele se movia com um andar surpreendente-
mente suave, mas confiante, como se não estivesse andando, mas pairan-
do um pouco acima do chão.

– Devemos nos arrepender mais, analisando o que fizemos de errado, 
onde e como hibernamos –  ele respondeu suavemente e sem nenhum 
tom didático. A sua entonação só revelava o desejo de ajudar, responden-
do à pergunta levantada e dando a oportunidade de compreender a Ver-
dade. - Temos que descobrir – continuou ele –, quando agimos mecani-
camente e quando as emoções negativas tomam conta de nós. Ao come-
çarmos a nos arrepender de tudo isso, pouco a pouco a consciência come-
çará a despertar. O arrependimento é a base para o despertar da 
consciência.

Satisfeita com a resposta obtida, a morena assentiu, e seu rosto reve-
lou um intenso trabalho mental. Ela ficou pensativa, imergindo em si 
mesma e analisando suas ações. Enquanto isso, uma jovem loira já estava 
fazendo outra pergunta:

– Querido Mestre, a voz da consciência é a voz de Deus dentro de 
nós? Por que o impacto das emoções negativas faz com que essa voz seja 
abafada?

O Sábio ouviu atentamente a aluna e olhou ao redor da sala com um 
sorriso meigo.

– O que vimos desde a infância? - ele perguntou, dirigindo-se a todos. 
- Vocês já conheceram os santos que oram sem parar, sempre fazem peni-
tência e se orientam por sua consciência? - Ele fez uma pausa e olhou ao 
redor da plateia, dando a chance de pensar sobre isso.

O silêncio se instalou no salão por alguns segundos, seguido por uma 
leve onda de zumbido. Muitos começaram a conversar entre si para com-
partilharem suas ideias e opiniões.

– Não, nunca conhecemos pessoas assim – continuou o Sábio, res-
pondendo à sua própria pergunta. – Vimos exemplos de constantes emo-
ções negativas por parte de pais, parentes e professores na escola. Vocês 
se lembram de como os professores da escola uivavam como baleias, gri-
tando durante as aulas. Assim eles nos educavam… Crianças pequenas 
veem apenas emoções negativas desde a infância. Basicamente, as crian-
ças têm emoções muito mais positivas do que os adultos ao seu redor. 
Crianças pequenas são oprimidas de todas as maneiras possíveis. Suas 
emoções positivas naturais são rejeitadas e consideradas ruins. “Rir sem 
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motivo é sinal de tolice”, “Você está feliz porquê?”, “O que você acha tão 
engraçado?” Comecei a escrever poesias, mostrando-as para minha mãe: 
“Olha, mãe, escrevi um verso espiritual religioso”. Ela comentou: “Você 
fez um erro aqui, outro ali”. A única coisa que ela percebeu foi a ortogra-
fia, ignorando o significado.

O Mestre parou novamente, olhando com atenção a plateia e tentan-
do entender se suas explicações foram compreendidas.

- Portanto, é natural - ele voltou a falar -, se uma pessoa, vendo essas 
emoções negativas ao redor,  começa a revelar sua própria negatividade. 
Isso é considerado normal. Se a criança está irritada, tudo certo então. 
Quando ela está com raiva e com medo de algo, por exemplo, de ter toma-
do uma nota negativa,  muito bem então. Tais emoções são estimuladas. 
Assim, um culto de emoções negativas começou a se desenvolver na so-
ciedade. Crianças pequenas são tão positivas, ativas, alegres, entendem 
tudo corretamente, não se identificam com nada. Elas são muito mais es-
pirituais do que qualquer adulto. Mas os adultos sempre tentam oprimi-
-las de qualquer maneira, quebrá-las, fazendo com que elas se sintam to-
las, para formar pessoas iguais a eles mesmos.

– Mas por que isso acontece? - exclamou sinceramente surpresa a 
jovem que perguntou sobre emoções negativas.

– Porque a moral da sociedade visa tornar todos iguais. Cama de Pro-
custo da opinião pública… E a sociedade corta tudo, ou distorce. As crian-
ças são educadas de acordo com a forma da sociedade, de acordo com a 
forma de moral comum. Quando crescem, elas tornam-se como todo 
mundo, privadas de muitas emoções elevadas e carregadas com um fardo 
de negatividade. E isso pode resultar até em transtornos mentais. Muitos 
acabam em manicômios por causa de emoções negativas. Precisamos en-
tender isso o mais rápido possível e começar a mudar. Não foi à toa que 
Cristo disse: “Eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se 
tornem como crianças, jamais entrarão no Reino dos Céus”. Resumindo, as 
crianças são muito mais espirituais do que qualquer adulto.

O Guardião do Conhecimento terminou de falar e voltou lentamente 
ao centro do palco. Sua figura com um chapéu cilíndrico e um traje de 
gola alta fascinava e chamava a atenção. Uma energia incrivelmente posi-
tiva emanava do Mestre, preenchendo tudo ao redor e criando uma at-
mosfera de amor universal, bondade e sede de conhecimento.

– Mestre, conte-nos: como despertar a consciência? - perguntou um 
dos alunos, um homem de meia idade com um rosto determinado, com 
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primeiras rugas. – Como entender o que exatamente é consciência? Como 
sentir isso?

Ao fazer perguntas que o preocupavam, o homem ficou todo ouvidos, 
sem tirar os olhos do Sábio.

– Existem medo, vergonha e consciência – falou o Guardião do Co-
nhecimento novamente. – Medo é quando fazemos alguma coisa temen-
do consequências negativas. Por exemplo, se nos disserem: “Se você não 
fizer isso, você não vai comer”, nós iremos agir por medo. Existe vergo-
nha, é o que nos foi imposto na infância. Por exemplo, não podemos 
andar pelados pelas ruas. Nos ensinaram o que é vergonhoso e o que não 
é. Isso tem a ver com a moral. E existe consciência que está ligada ao 
desenvolvimento espiritual. A consciência desperta quando somos guia-
dos não pelo medo de que não nos deem algo e nem pela moral comum, 
ou seja, pela vergonha, mas quando agimos conforme um estado espiri-
tual, ou seja, quando experimentamos um momento espiritual em rela-
ção a Deus e ao nosso desenvolvimento espiritual. “Estou pecando, es-
tou fazendo algo errado” – isso é consciência. E devemos ser guiados por 
esse sentimento. A consciência é um sentimento muito sublime, uma 
emoção sublime. Embora tenha um certo tom negativo. Por exemplo, 
amor e alegria são positivos, enquanto a consciência parece ser negativa, 
mas é justamente desse detalhe negativo que realmente precisamos. A 
consciência sempre nos acorda, nos dirige e nos para. É como nosso 
Guru interior. Como Deus, que desperta dentro de nós e começa a nos 
conduzir. É isso que é consciência. Este é um sentimento incrível, que 
permite que percebamos o que é certo e o que não é. Uma pessoa pode 
até não entender a situação, mas sua consciência a dirige. No centro 
emocional já temos um profundo conhecimento e sentimento deste 
mundo. Se despertamos nossa consciência, logo começamos a entender: 
isso é a verdade, mas aquilo é uma mentira. Mesmo não possuindo co-
nhecimentos específicos, mas se nossa consciência está despertada, po-
demos simplesmente ser guiados por ela, atingindo o nível de santos. 
Porém, a consciência é desconfortável para nossas falsas personalidades, 
falsos egos. Ela evita que qualquer sujeira e imundície. Portanto, muitas 
pessoas fazem de tudo para sufocá-la, se justificando de todas as formas 
possíveis. Essas desculpas acabam com a consciência. E então a voz de 
Deus dentro de nós se torna cada vez mais fraca. E um dia paramos de 
ouvi-la completamente. É assim que nos desconectamos de Deus. Nós 
meio que dizemos: “Deus, você está me incomodando. Estou negativo 
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aqui, e você está me atrapalhando!” Então começamos a enterrar Deus, 
rejeitando ele. Assim que ouvimos a voz de Deus, devemos imediata-
mente prestar atenção nela, tentando segui-la. Então esta voz em nós 
falará cada vez mais forte.

O Sábio parou de falar e mais uma vez olhou atentamente para a pla-
teia, esperando por novas perguntas.

– Compreendi certo que quando a consciência desperta, há essa luta, 
um desconforto interno? - perguntou uma mulher das primeiras filas. - 
No começo eu me sentia incomodada por esse estado. Comecei a focar em 
melhorar. E ficou mais fácil. É certo fazer isso?

– Claro que é – respondeu o Mestre. - Não precisa ter medo desse 
desconforto. Sim, é desagradável e doloroso entender sua própria miséria. 
Isso pode horrorizar. Portanto, as pessoas não querem perceber isso, 
achando desculpas ou se distraindo com outras coisas, outras atividades, 
apenas para não se olhar de forma realista. Mas é preciso seguir em fren-
te. Então a ilusão irá diminuir. Quando nos vimos de forma realista, isso 
significa que a mudança já começou. E se não nos vemos e não queremos 
nos ver de verdade, se queremos moldar algum tipo de máscara e mostrá-
-la aos outros, nunca mudaremos. Apenas a máscara mudará, e continua-
remos os mesmos. E se queremos nos ver de verdade, então este é o pri-
meiro passo…

O Guardião do Conhecimento fez uma pausa, olhou ao redor do au-
ditório com um olhar amoroso e falou novamente. As pessoas se calaram, 
e no silêncio que se instalou, soaram os versos. As palavras saíam dos lá-
bios do Mestre, pairando no ar como uma bela melodia mágica. Elas se 
combinavam em uma incrível harmonia de rimas e significados, preen-
chendo completamente o espaço e abrindo caminho para entender coisas 
importantes.

DESDE CRIANÇA, OS LAÇOS MUNDANOS
EMARANHARAM MINHA ALMA COM ESPINHOS,
MAS EU ENTENDO QUE ISSO TUDO É BOBAGEM
LUTANDO COMIGO MESMO, NÃO TEMO NADA.

NÃO RECUAREI PERANTE A MURALHA
DO PRECONCEITO MÍTICO,
ENFRENTAREI SEM MEDO A MULTIDÃO.
POIS ANSIEDADE É UMA PIADA SEM GRAÇA.
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CARNE E SANGUE SUBMETIDOS AO ESTRESSE
SE REVOLTAM NUMA TEMPESTADE, O CORAÇÃO ESTÁ PAR-

TINDO.
CALMA, O CORPO É O SEU ABRIGO,
EM MEU PEITO FIQUE EM PAZ.

A REDE INVISÍVEL DO PECADO
EU VOU RASGAR COM MINHA MENTE.
A MORTE ME DEIXARÁ PARA SEMPRE,
A BÊNÇÃO DA VIDA REINARÁ ETERNAMENTE…
 
Quando o Sábio terminou de falar, os discípulos ponderaram silen-

ciosamente suas palavras por mais algum tempo. Muitos rostos mostra-
vam que por dentro estavam acontecendo mudanças drásticas. As pessoas 
estavam projetando as palavras ditas pelo Mestre em si mesmas, tentando 
entender seus próprios sentimentos e estados. Os rostos de muitos ouvin-
tes se iluminaram com luz interna, eles sentiram a incrível alegria do co-
nhecimento.

Tais conversas com o Mestre não deixavam ninguém indiferente. De-
pois disso, as cabeças clareavam: caíam as “viseiras” que por muitos anos 
fechavam seus olhos, impedindo-os de olhar as coisas do jeito que elas 
são e ver a Verdade.



EPISÓDIO 3

DESENVOLVIMENTO  
E AJUDA DO MESTRE
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De vez em quando um vento leve soprava pelas janelas abertas, trazen-
do consigo o hálito quente do calor do meio-dia. Mas aqui, sob o teto 

do templo, escondido de olhares indiscretos, estava agradavelmente fres-
co. Os raios do sol brincavam com reflexos dourados nas cortinas translú-
cidas e na seda das paredes, enchendo o espaço com uma luz suave e di-
fusa.

O Guardião do Conhecimento se acomodou em um pequeno palco 
construído em frente à espaçosa sala, respondendo concentradamente às 
perguntas dos alunos e interpretando as complexas leis do universo em 
palavras simples e acessíveis. Dezenas de olhos se voltaram para o porta-
dor da Verdade.

– Amado Mestre – começou uma das alunas, uma mulher de meia-i-
dade com um perfil grego ideal –, diga-me: devemos buscar a felicidade 
aqui na Terra? Minha avó tem quase cem anos. E uma vez perguntei a ela: 
“Você vive há tanto tempo, então me diga: você encontrou felicidade na 
vida?”. Ela disse: “Vivi cem anos, mas não encontrei a felicidade, talvez as 
pessoas estejam mentindo, e a felicidade não existe.”

O Sábio ouviu a pergunta até o final e, depois de lançar um olhar 
atento a todos os presentes, falou com confiança:

– Somos enviados para aqui para a Terra a fim de trabalharmos sobre 
nós mesmos e para aprendermos lições difíceis. A felicidade estará no ou-
tro mundo, havendo as emoções e os estados mais elevados, e lá dará para 
sentir a presença de Deus mais próxima. Mas aqui são dadas lições difí-
ceis. Por isso vivemos na Terra em estado de ignorância. Se fôssemos 
oniscientes, não haveria lições.

Quando o Mestre fez uma pausa, uma jovem graciosa levantou a mão. 
Ela, diferentemente de muitos outros alunos, não estava usando o tradi-
cional traje laranja, que foi substituído por calça jeans simples e uma blu-
sa, e seus ombros estavam cobertos por um lenço com enfeites multicolo-
ridos.

– Eu gostaria de contar sobre o que está acontecendo comigo agora – 
ela começou, e o Guardião do Conhecimento assentiu com aprovação, 
encorajando sua disposição para falar. - Quando comecei a ajudar as pes-
soas, gostei muito disso, porque isso fazia as pessoas felizes - disse a moça, 
escolhendo as palavras com cuidado e tentando expressar seus pensa-
mentos com a maior precisão possível. - Há pouco tempo, uma blogueira 
me ofereceu uma entrevista sobre esse assunto. Eu concordei, mas na 
transmissão ao vivo ela me denegriu de todas as maneiras possíveis e... no 
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final das contas, ela me desonrou aos olhos de uma audiência de milhares 
de seguidores. Agora eu acho que não sou capaz de ajudar as pessoas de 
forma alguma – a moça ficou em silêncio e olhou meio questionando para 
o Guardião do Conhecimento –, e… talvez eu não devesse estar na Esco-
la… - Ela falou as últimas palavras tão baixinho que foi difícil interpretá-
-las: – Não gosto de toda essa situação, e eu… para ser sincera, já estou 
pronta para desistir…

O Sábio olhou atentamente para a aluna, mas não havia nem o míni-
mo traço de condenação em seus olhos. Seu olhar transmitia amor incon-
dicional, aceitação e compaixão.

– Muitas vezes as pessoas desistem logo ao enfrentarem o primeiro 
obstáculo e a primeira barreira – disse ele com uma voz serena e mansa –, 
mas, afinal, para que então viemos à Terra?

Depois de fazer a pergunta, o Guardião do Conhecimento ficou em 
silêncio, esperando pacientemente que a moça respondesse. Ela ficou 
pensativa, considerando várias opções em sua cabeça, e o silêncio se esta-
beleceu na sala. Os outros alunos também estavam pensando, o que se 
refletia em seus rostos concentrados.

– Para… obter a devida experiência para o desenvolvimento da alma? 
– disse a garota por fim, indecisamente.

O Sábio assentiu com aprovação.
- Sim, Agatha – ele sorriu. - Estamos aqui para ganharmos experiên-

cia e para aprendermos. Mas as pessoas pensam que, mesmo sendo anal-
fabetas, conseguem tirar notas máximas logo no começo. Isso não é pos-
sível. As pessoas devem aprender, tornando-se inteligentes. E só depois 
disso elas podem conseguir algo. Fazendo alguma coisa pela primeira vez, 
não podemos esperar que os outros nos aplaudam imediatamente. Vem 
um aspecto, surge uma situação, e Deus nos dá lições. E quando alguém 
nos condena, falando mal de nós, devemos perceber que essa é mais uma 
lição de Deus. E o mais importante nesse caso é tirar as conclusões certas 
e aprender com sua própria experiência.

– Guardião, o que acontecerá se desistirmos do que não deu certo e 
começarmos a fazer outra coisa? - a moça perguntou novamente. - Essa 
lição de Deus… terá que ser aprendida de qualquer forma?

– Sim, isso mesmo – o Sábio respondeu firmemente. – Não importa o 
que a pessoa faça… em qualquer negócio, mais cedo ou mais tarde vão 
acontecer alguns erros, mancadas, alguma coisa vai dar errado, porque é 
para isso que estamos aqui: para que isso aconteça. Primeiro vem o trígo-
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no, um aspecto bom. Quando há uma influência positiva dos planetas, no 
trígono ganhamos força e descansamos. Uma pessoa inteligente aproveita 
um trígono para se preparar para as futuras dificuldades, orando intensa-
mente e se desenvolvendo espiritualmente. Então vem a quadratura, a 
oposição, os aspectos negativos, e surge uma situação difícil, que deve ser 
percebida e superada corretamente.

- Mestre, voltando à minha situação – Agatha tomou a palavra nova-
mente. - Deixe-me ver se entendi certo: mesmo se eu abandonar a Escola, 
as situações negativas não irão parar de acontecer?

– Certo – respondeu o Sábio, olhando para a aluna com amor inaba-
lável. - Onde quer que você vá, não importa o que você faça, aspectos e 
situações difíceis vão se repetindo, aliás, sempre as mesmas. Porque você 
não passou por essas lições e não tirou as conclusões necessárias. - O 
Mestre falou sem um tom edificante, não tentou acusar de nada. Ele sim-
plesmente declarou um fato, revelando a profunda essência da existência 
humana na Terra.

– E essas… situações… são diferentes para todas as pessoas? - pergun-
tou um rapaz baixo e atarracado com olhos puxados. Não é uma coinci-
dência também? Quer dizer que cada pessoa deve trabalhar sobre sua 
própria situação?

– Certo, Eldar. A alma vem à Terra para aprender as lições que foram 
ignoradas em vidas passadas. Por isso fomos enviados para aqui agora 
para que nossas almas cheguem ao nível de consciência necessário, por 
exemplo, para que deixemos de sentir ressentimentos, e raiva, para que 
deixemos de ver o mundo cor-de-rosa e assim por diante. E se uma pessoa 
pensa que tudo vai ser diferente em algum outro lugar, e ela só vai tirar 
notas máximas, e que ela será aplaudida toda vez ao fazer algo, é o que não 
vai acontecer. Mudando de lugar, lá acontecerá a mesma coisa, e essa pes-
soa cometerá os mesmos erros que estão ligados à estrutura de sua psique.

– O que deve ser feito para acabar com essas situações? - perguntou o 
rapaz, fazendo uma pergunta que interessava a todos.

– As pessoas devem mudar a si mesmas – disse o Guardião do Conhe-
cimento –, elas devem mudar seu pensamento, sua abordagem para as 
coisas. Se as pessoas não mudarem e não pararem de ver o mundo cor-de-
-rosa, elas irão cair na mesma armadilha, e tudo se repetirá. É essencial ter 
um Mestre por perto, que possa explicar tudo, sugerir e orientar. Todos os 
seus erros em qualquer lugar serão repetidos, onde quer que elas estejam 
e o que quer que elas façam. E o Mestre pode não existir mais, e isso é o 
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pior. E então a pessoa simplesmente vai fazer bico, vai ficar ofendida, vai 
chorar, vai se preocupar, mas não mudará, continuando ser um tolo que 
só reclama de uma vida ruim. Ao mesmo tempo, ela vai se justificar, pen-
sando: “O meu destino é difícil, as pessoas são más”. Tal pessoa vai culpar 
todos, menos a si mesma. Ela encontrará milhares de desculpas para si 
mesma em vez de pensar: “Sou um tolo!”. E é o que deveria ser feito desde 
o começo. “Eu sou um idiota! E eu preciso aprender e me tornar inteligen-
te” - esta é a Grande Sitha, a superpotência que precisa ser desenvolvida.

O Mestre fez mais uma pausa e olhou em volta para todos os alunos 
para entender em que estado eles estavam e se eles estavam prontos para 
seguir em frente e compreender a Verdade contida em suas palavras.

– Guardião, conte-nos, como se tornar inteligente? - perguntou uma 
das alunas, uma morena bonita com uma bata laranja clara. – Como che-
gar à conscientização necessária para que uma situação ruim não volte a 
acontecer?

O Sábio passou a mão na barba curta, como se não quisesse responder 
rapidamente de propósito, para que os alunos pensassem por si mesmos.

– Não é possível se tornar inteligente do nada – disse ele depois da 
pausa, sorrindo enigmaticamente. - A pessoa se torna inteligente apenas 
passando por situações difíceis. Assim, ao começar a trabalhar sobre si 
mesma, ela obtém a oportunidade de crescer e se desenvolver. É disso que 
é preciso começar. Sem se justificar, sem procurar os culpados, porque 
isso não ajuda a mudar, mas, pelo contrário, mantém a pessoa no mesmo 
nível. É preciso começar com a percepção da necessidade de aprender, 
com a preparação moral para situações difíceis e para ganhar experiência. 
É assim que uma pessoa deve pensar: “Agora as situações vão acontecer, 
vou me preparar, me prevenir e passar por elas corretamente”.

– Explique, por favor, como podemos entender se tiramos as conclu-
sões certas da situação ou não? - perguntou um outro aluno, um homem 
de olhos castanhos e barba lisa – digamos, eu posso achar que estou en-
tendendo, e se for apenas minha visão subjetiva? E se for apenas uma 
ilusão de que estou ciente de tudo, mas, na verdade, ainda estou usando 
óculos cor-de-rosa?

O Guardião do Conhecimento ouviu atentamente a pergunta e enviou 
raios de calor e graça ao aluno.

– É para isso que serve um Mestre – explicou ele. - É aquele que ex-
plica tudo e ajuda a acordar, se livrar das ilusões, tirar os óculos cor-de-
-rosa ou pretos. Na vida de todas as pessoas acontecem situações difíceis, 
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mas não há ninguém para explicar seu verdadeiro significado e importân-
cia. Portanto, muitas pessoas muitas vezes não entendem por que isso 
aconteceu. A pessoa pensa: “Sou tão inteligente, mas por que deram um 
golpe em mim de novo? Por que fui enganado? Como isso aconteceu? As 
pessoas muitas vezes não entendem que ainda são estúpidas e precisam 
aprender por muito tempo. Porque a vida é uma coisa, e o que nos ensi-
nam na faculdade… é um conhecimento absolutamente sem vida. Tangen-
tes, cotangentes, logaritmos… na vida real não se aplica nada do que foi 
aprendido na universidade e caiu em provas. E então a pessoa fica com o 
fardo desse conhecimento abstrato e com a estupidez herdada de sua mãe 
em sua cabeça. E nada acontece na vida dela, e nada dá certo.

 – Então qual é a saída?! O que é preciso fazer?
– Ficar felizes quando essas situações acontecem na presença do 

Mestre que pode dar as devidas explicações: sobre a essência da lição e 
sobre a maneira certa de aproveitá-la para se desenvolver e crescer, como 
interpretá-la de forma certa e como transformá-la em uma prática espiri-
tual. Aqui não adianta decorar o que são tangentes e cotangentes, isso não 
vai ajudar. Para se desenvolver, é necessário trabalhar sobre si mesmo, 
mudando suas reações, emoções e pensamentos.

– É possível perceber isso sozinho, sem um Mestre? perguntou Agatha.
- É muito difícil. A pessoa pode ficar em uma situação por muito tem-

po e não entender nada.
– Isso quer dizer que quaisquer dificuldades, na verdade, são boas, se 

essa experiência for interpretada corretamente, se a pessoa analisar seu 
comportamento, encontrar erros e entender os verdadeiros significa-
dos… – disse o homem de olhos castanhos, resumindo tudo o que o Guar-
dião do Conhecimento tinha dito. - Por que, então, as pessoas muitas ve-
zes rejeitam ajuda? Por que elas se ofendem quando o Mestre ou outra 
pessoa aponta seus erros?

– Se uma pessoa rejeita a mão do Mestre, ela rejeita a mão de Deus – 
disse o Sábio. – O ressentimento é mais importante para essa pessoa do 
que a prática espiritual, mais importante do que o desenvolvimento. Por-
tanto, devemos enfrentar corajosamente diferentes situações. Com certe-
za haverá erros, eles são inevitáveis. Mas as dificuldades no caminho da 
vida são precisamente a verdadeira prática espiritual.

– Mestre, e as meditações e as orações? - De repente, uma voz calma 
soou da parte lateral da plateia. – Essas não são verdadeiras práticas espi-
rituais?
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A voz pertencia a uma mulher magra de aparência ordinária, com um 
lenço preto e branco cobrindo sua cabeça. Esta aluna estava atrás de to-
dos, quase encostada parede. Dava para perceber que ela estava tão emo-
cionada e comovida com a pergunta feita que, apesar de sua timidez inte-
rior, ela queria alcançar uma compreensão profunda da essência, até o 
âmago da Verdade.

– É uma excelente pergunta, Vera – o Mestre encorajou a mulher. - 
Digamos que, se fizermos a prática espiritual em algum canto, sentamos e 
oramos, isso é uma coisa. Isso é bastante fácil de fazer. E se surgir uma 
situação que nos afeta profundamente, aparecem emoções negativas e 
pensamentos ruins. Nosso ego neste momento está ferido, e a falsa perso-
nalidade sofre. Só então começa a verdadeira prática espiritual. Aquela 
prática espiritual quando orávamos era apenas uma preparação para que 
a verdadeira prática espiritual fosse percebida corretamente. Portanto, 
deve-se dizer em oração: “Sei que haverá um aspecto ruim, que acontece-
rá uma situação negativa, e em vez de me ofender com a vida, com outras 
pessoas, em vez de experimentar emoções negativas e repetir pensamen-
tos ruins na minha cabeça, vou trabalhar sobre mim mesmo, vou começar 
a exagerar minha condição, vou começar a me desidentificar, vou come-
çar a perguntar ao Mestre como é certo entender tudo isso agora, como 
mudar para que essa situação me faça bem”. É assim que se deve pensar!

O Guardião terminou de falar, e o silêncio se estabeleceu novamente 
na sala por alguns momentos. Agora os alunos vinculavam tudo que tinha 
sido dito a si mesmos, processando as informações recebidas. O Sábio não 
apenas compartilhava o Conhecimento, ele transferia uma parte da ener-
gia, aquecendo a todos com seu amor incondicional, e isso ajudava os 
alunos a receber as vibrações elevadas da alma... e a alcançar clareza e 
compreensão. Muitos tinham reflexos de insights em seus olhos, mas à 
medida que a consciência progredia, naturalmente surgiram as seguintes 
perguntas.

– Querido Mestre – disse Agatha inesperadamente. Preciso do seu 
conselho, o que devo fazer a seguir? Qualquer comentário para mim é 
acompanhado de resistência interna, causando um forte protesto. Na mi-
nha mente, eu entendo que isso não deve acontecer, mas não posso fazer 
nada com minhas emoções. Diga-me, como posso aprender rapidamente 
a aceitar críticas com gratidão e humildade?

– É preciso orar de antemão, mesmo quando tudo estiver calmo, para 
se preparar – respondeu o Sábio. – E quando uma pessoa já está bem 
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preparada, então todas essas situações vão fazer bem e se tornarão etapas 
de crescimento. – Ele ficou em silêncio por alguns segundos e olhou ex-
pressivamente para a mulher e depois voltou seu olhar para os outros 
alunos. - A atitude certa é muito importante…

– Amado Mestre, como devemos orar corretamente? – perguntou El-
dar com um desejo sincero de entender. – Como se preparar para trans-
formar obstáculos em etapas de crescimento?

– Devemos pedir ao Senhor ajuda, força e iluminação em situações 
difíceis. Para que através dessas situações possamos resolver o mais rápi-
do possível tudo para que nos trouxe para cá, para a Terra. Se nos prepa-
rarmos desse jeito, se orarmos assim, então tudo será diferente para nós. 
E se só estivermos sonhando: “Eu sou tão Grande, todos devem me reco-
nhecer, todos sempre devem aplaudir para mim”, então com tal atitude 
será difícil sobreviver mesmo a qualquer ninharia. Um simples aborreci-
mento pode se tornar muito doloroso, porque estamos inflados como uma 
bolha de sabão e, de repente, essa bolha de sabão estoura. Mas por que 
isso tudo? – O Guardião do Conhecimento levantou-se de sua cadeira e 
com um andar suave e leve moveu-se para a beirada do palco, analisando 
os rostos dos presentes, como se lesse seus pensamentos.

– Porque oramos de maneira errada… - supôs Eldar, respondendo à 
pergunta feita.

O Sábio acenou:
– Além da atitude incorreta. Queríamos agradar o centro de prazer de 

maneira falsa, exaltando e elogiando a nós mesmos. Este caminho falso é 
muito perigoso. Quanto mais nos exaltarmos, mais grave será a depressão 
que teremos mais tarde, quando virmos que tudo realmente não é como 
imaginávamos. O verdadeiro prazer são emoções sublimes. Amem mais as 
pessoas, sejam mais compassivos, sejam gentis, estejam na graça de Deus, 
orem mais. Essa é a verdadeira felicidade, que leva ao desenvolvimento e 
destrói o egoísmo em nós. Quanto mais amamos as pessoas e a Deus, 
quanto mais nos compadecemos e nos tornamos mais gentis, mais o nos-
so egoísmo é destruído. E então surge o sentimento de felicidade.

Quando o Guardião do Conhecimento pronunciou essas palavras, 
algo incrível aconteceu: os sons de sua voz começaram a vibrar, e o espaço 
de repente explodiu com uma energia luminosa. Todos que estavam perto 
do Mestre sentiram uma onda de força e uma incrível elevação espiritual, 
clareza e leveza supremas. Eles se olharam surpresos e sorriram um para 
o outro.
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E então a figura de uma jovem mulher elegante com um lenço colori-
do nos ombros se destacou do grupo de alunos. Agatha deu um passo em 
direção ao Mestre, incapaz de conter seu estado. Havia lágrimas de felici-
dade em seus olhos.

– Obrigada pelo Conhecimento – ela disse fervorosamente. - Agora 
eu entendo… - Ela tentou se concentrar para expressar suas emoções 
avassaladoras em palavras adequadas. - Se algumas dificuldades surgirem 
novamente, se algo for diferente de como eu quero, se de novo falarem 
mal de mim ou me disserem algo desagradável, vou aproveitar isso como 
uma prática... vou parar de me ofender e ficar presa em pensamentos ne-
gativos porque me entenderam mal, porque na realidade tudo é diferente, 
porque as pessoas são injustas ou porque o mundo inteiro é ruim. Vou 
começar a aproveitar essas situações para o desenvolvimento e para o 
crescimento, vou começar a trabalhar sobre mim mesma, sobre minhas 
falhas e minhas qualidades.

Os outros alunos ficaram em silêncio, ouvindo as palavras de gratidão 
da mulher, e quando Agatha terminou, o salão explodiu em aplausos.

- É difícil subir as escadas – disse o Guardião do Conhecimento quan-
do um relativo silêncio se instalou no templo –, mas se não houvesse es-
cadas, seria completamente impossível chegar ao topo. Precisamos desses 
degraus – ele olhou para os alunos ao redor e abriu um sorriso transpa-
rente e iluminado. – Abençoados sejam os obstáculos, pois, eles nos fazem 
crescer. É assim que devemos entender isso e tentar explicar isso para ou-
tras pessoas para que elas também entendam. Para que elas enfrentem 
felizes uma situação difícil, e o Mestre ajudará a fazer a prática espiritual, 
explicando tudo. É o que vocês devem pensar, se preparando e orando por 
isso...

O Sábio fez uma pausa antes que no salão soassem as linhas de uma 
estrofe concisa e simples refletindo com muita precisão a essência da con-
versa espiritual de hoje:

Não amaldiçoe as pedras sob seus pés.
Aqui está a altura que se abre.
Pense só: se não fossem elas
Como você subiria a montanha?



EPISÓDIO 4

EMOÇÕES E CONSCIÊNCIA
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O céu estava fechado com leves nuvens azuis prateadas, e os raios do sol 
transluziam através desses véus delicados. Ao redor, até onde a vista 

alcançava, estendia-se uma majestosa planície coberta de grama verde e 
fresca. Antigos megálitos se erguiam em uma composição harmoniosa no 
leste, estendendo para cima suas mãos de pedra. Mesmo a algumas deze-
nas de metros de distância, sentia-se a Força que emanava deles. Ela esta-
va em toda parte: no ar quase imperceptivelmente cintilante, em cada fo-
lha de grama na vasta extensão, nas nuvens prateadas que revestiam o 
firmamento até o horizonte.

O Guardião do Conhecimento reuniu aqui alunos e seguidores mais 
próximos. Aqui estavam vinte homens e mulheres que outrora optaram 
pelo desenvolvimento espiritual e pelo conhecimento, mas cada passo 
nesse caminho gerava novas perguntas e dúvidas.

As pessoas sentadas na grama formaram um círculo, no centro do 
qual estava o Sábio. Ele acabou de responder uma pergunta e, depois de 
lançar um olhar penetrante e reconfortante aos presentes, esperava por 
uma nova pergunta, pronto para saciar a sede espiritual.

– Amado Mestre, o que fazer quando a preguiça intelectual se enraíza 
na cabeça? - perguntou uma mulher de rosto redondo que usava óculos, 
através dos quais brilhavam olhos cinzentos transparentes e atentos. - Por 
exemplo, eu recebo a tarefa de escrever um artigo, mas minha cabeça está 
vazia? Como influenciar o processo mental? No caso da preguiça física, eu 
entendo, é só se levantar, ficar ativo, e o processo vai indo. Mas como 
superar a preguiça intelectual?

– Boa pergunta, Dana – disse o Guardião – mas, para respondê-la, 
precisamos entender as razões. A preguiça intelectual ocorre com mais 
frequência quando o centro emocional está desativado.

– Isso quer dizer que o trabalho intelectual deve despertar emoções 
em nós, então tudo será fácil e não haverá necessidade de nos forçar-
mos? – perguntou a aluna.

O Sábio entrelaçou seus lindos dedos. Houve uma breve pausa, du-
rante a qual ele olhou para a mulher de forma avaliadora, escolhendo as 
palavras que permitissem a ela e aos outros captar a própria essência, 
aproximando-se de uma compreensão mais profunda do padrão exis tente.

– Olha – disse finalmente o Mestre, abrindo os dedos –, existe uma 
analogia em que uma pessoa é comparada a uma carroça, três cavalos e 
um cocheiro que dirige essa carroça. Todos os três cavalos devem agir se 
incluindo no processo, para que ocorra o movimento. Você sabe o que 
esses cavalos representam? - Ele olhou interrogativamente para Dana, de-
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pois olhou para os outros alunos do círculo para ver o quão bem e corre-
tamente eles entenderam suas palavras.

– Provavelmente, as partes emocionais de todos os centros? - Dana 
sugeriu hesitando.

– Pense no que nos move – o Guardião do Conhecimento fez uma con-
trapergunta. - Globalmente, são três centros diferentes: instintivo, emocio-
nal e sexual. O centro instintivo são as necessidades físicas do nosso corpo, 
tais como calor, comida e água. Quando queremos comer, tomamos medi-
das para satisfazer essa necessidade: vamos ao mercado, compramos comi-
da, cozinhamos, e antes disso arranjamos um emprego para ganhar dinhei-
ro e poder comprar esses mesmos produtos... Mais ou menos a mesma coisa 
acontece com os centros emocionais e sexuais: eles nos movem, nos fazem 
realizar certas ações, nos encorajam a lutar contra a preguiça e a inércia. Se 
houver envolvimento sexual, a pessoa está pronta para ir até os confins da 
Terra em busca do objeto de seu desejo. Além disso, quando envolvidos 
emocionalmente, temos muita energia para fazer o que gostamos.

Os alunos que estavam ouvindo atentamente o Guardião do Conheci-
mento, assentiram rapidamente, e faíscas de compreensão brilharam em 
seus olhos.

- Agora imaginem que a carroça está passando por uma estrada que-
brada – continuou o Mestre –, dirigida por um cocheiro bêbado. A carroça 
é o nosso corpo, e o motorista é a nossa mente. E para não capotar a carro-
ça, é preciso ativar um desses cavalos, ou seja, um desses centros. Para su-
perar a preguiça intelectual, o mais importante é ativar o centro emocional.

O Sábio terminou a frase e ficou em silêncio, permitindo que os alu-
nos processassem mais uma porção de informação.

– Mestre, mas como ativá-lo? - Dana olhou atentamente em seus 
olhos. - Não podemos nos forçar a sentir emoções.

– Sim – o Guardião do Conhecimento assentiu –, ativar o centro emo-
cional não é fácil. Por exemplo, nos mosteiros e conventos trabalham com 
outro cavalo – com o centro instintivo. Suponhamos que um noviço faça 
um voto: “Eu não vou comer até que eu faça alguma coisa”. E então o ca-
valo começa a acordar lentamente, movendo a carroça. Mas o centro emo-
cional também pode ser ativado com a ajuda de diferentes imagens. As 
imagens dependem do tipo de emoção que precisamos. Por exemplo, como 
vocês acham o que é necessário imaginar para despertar a compaixão? - o 
Guardião perguntou, incentivando os alunos para uma reflexão ativa.

Depois de uma pequena pausa, várias mãos se levantaram. O Mestre 
acenou na direção de uma mulher de meia-idade com cabelo arrumado.
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– Por exemplo, pode-se imaginar que uma velhinha pobre está pas-
sando fome e não tem dinheiro nem para comprar pão, ou como um in-
cêndio florestal matou animais. Assim a compaixão desperta.

– Isso mesmo, Cristina – o Guardião do Conhecimento confirmou. - 
Ou seja, precisamos escolher imagens que despertem as emoções que pre-
cisamos. E quando essas emoções aparecerem, a força para agir também 
aparecerá. E você poderá escrever um artigo ou fazer algo. Essa é uma 
força emocional, e é muito importante para nós dominar essa força e 
aprender a administrá-la. Porque no centro emocional está escondida a 
coisa mais importante – a alma de uma pessoa e seu contato com Deus.

– Mestre, eu tenho uma pergunta: por que isso está acontecendo? - 
perguntou uma das alunas, uma garota de cabelos compridos com cílios 
espessos e queixo pontudo. - Eu tenho uma tia. Ela não é muito mais ve-
lha do que eu, e antes nos comunicávamos muito. Eu sei que ela lê muitos 
livros sobre Deus, mas uma vez na conversa ela disse que não sentia Deus, 
embora estivesse tentando alcançá-lo através dos livros.

- Irina, você mesma já deve imaginar o porquê, certo? – sorriu o 
Guardião do Conhecimento. - Não é por coincidência que você me fez 
essa pergunta agora mesmo. Sim, sua tia está tentando conhecer Deus 
através do centro intelectual, mas o contato com Ele acontece justamente 
por meio do centro emocional. Acontece que ela aprendeu tudo sobre 
Deus, como Ele é, mas não tem contato com Ele.

– O que fazer, então? Como ajudá-la a despertar emoções?
– Ela deve rezar, ouvir cânticos religiosos, dançar. Então a emoção 

surgirá, estabelecendo imediatamente o contato com o Altíssimo Senhor.
A menina inclinou a cabeça agradecendo ao Mestre e, enquanto isso, 

o rapaz de olhos claros levantou a mão:
- Gostaria de pedir um esclarecimento a respeito: pelo que eu entendi, 

o objetivo também pode ajudar? Pois é o objetivo que dá um tipo de ima-
gem, e então as emoções despertam em uma pessoa?

– Isso mesmo – confirmou o Mestre – sim, deve haver uma meta, pois 
a imagem está ligada à meta. Ou seja, se imaginarmos uma velha passando 
fome, já temos um objetivo traçado, que é, ajudá-la. Os objetivos são dife-
rentes. Por exemplo, pode haver um grande objetivo – alcançar o nirvana. 
Como conseguir isso? – O Guardião do Conhecimento novamente dirigiu 
a pergunta a todos os alunos que o ouviam com a respiração suspensa.

– Nós temos que imaginar algo – o rapaz de olhos claros respondeu 
meio questionador.
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- Sim. A mais simples é a imagem de Bodhisattva, um iluminado que 
quase atingiu o nirvana, mas desistiu disso para ajudar as pessoas. Essa, 
sim, é uma imagem ilustrativa. O Bodhisattva atinge um alto nível para 
ajudar as pessoas que sofrem, atormentadas na Terra. Assim surge a com-
paixão, surgem as emoções, há uma imagem e fica claro por que ir ao nir-
vana – o Guardião do Conhecimento olhou para o jovem que lhe fez a per-
gunta sobre o objetivo, dando-lhe um olhar cheio de amor incondi cional.

– Sim, eu entendo! - o rapaz exclamou, não escondendo a alegria por 
perceber a Verdade que o dominou. – Nós… representamos a imagem de 
Bodhisattva, adaptando assim o conceito abstrato do “nirvana” para a lin-
guagem das emoções e… vivenciamos essa imagem emocionalmente.

- Isso mesmo – disse o Mestre. – E depois disso podemos prosseguir 
ao nirvana. Tais abstrações, como a fusão com Deus, devem ser experi-
mentadas emocionalmente. E então elas se tornarão objetivos para nós, 
algo perceptível e não abstrato.

 
Por algum tempo, um silêncio pacificador se instalou no círculo de 

participantes, os rostos dos discípulos que cercavam o Sábio refletiam um 
trabalho mental ativo. Cada um dos presentes tinha sua própria experiên-
cia, passando por certos insights e seguindo em frente, para novos hori-
zontes de busca e desenvolvimento espiritual. Todos os alunos sabiam que 
o Guardião do Conhecimento os aceita, lhes dá amor e os ajuda a chegar 
a importantes realizações, então ninguém tinha medo de fazer perguntas, 
falar sobre seus problemas e dificuldades no caminho espiritual.

E então… O olhar do Mestre pousou na mão erguida de uma mulher 
cuja cabeça estava coberta por um turbante amarelo-claro. Ao longo da 
conversa espiritual, ela não pronunciou uma palavra, mas agora ela final-
mente decidiu fazer a pergunta que a preocupava.

– Mestre, aqui falamos sobre a preguiça intelectual e suas causas, mas 
eu quero perguntar sobre o meu problema – ela fez uma pausa, organi-
zando seus pensamentos: - Sou muito desatenta e muitas vezes esqueço 
tudo. Como entender qual é a raiz da minha desatenção e esquecimento?

O Guardião do Conhecimento olhou para a mulher, penetrando nas 
profundezas de sua alma, tocando-a com um Poder brilhante e leve.

- O que você mesma acha? - ele perguntou com um sorriso caloroso.
Sentindo o toque de energia, a mulher também sorriu, mas imediata-

mente desviou o olhar, ficou em silêncio, submersa em pensamentos por 
um tempo.

– Na maioria das vezes, sinto que estou desatenta quando me identi-
fico com medo ou algum problema - disse ela finalmente. – E não tenho 
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energia para considerar informação, posso até repeti-la, mas depois não 
me lembro de nada.

Depois de ouvir a resposta da aluna, o Sábio assentiu:
– Esse também é um problema de falta de conexão com o centro das 

emoções. Se uma pessoa faz algo sem emoções pensando em outra coisa, 
então ela não poderá memorizar nada por estar distraída. Mas quando 
nossas emoções estão ativadas, elas nos levam na direção certa. Portanto, 
devemos nos preparar emocionalmente, garantindo assim uma boa con-
centração de atenção.

– E como fazê-lo, também através de imagens?
- Sim, está certo. Precisamos imaginar que estamos fazendo algo, o re-

sultado desse trabalho, para que serve, como vai ajudar outras pessoas, 
como vai nos ajudar a nos desenvolver. Se ao virmos tudo isso, pelo menos, 
alguma pequena emoção despertar em nós, estaremos atentos, e será mais 
fácil manter a concentração. E se fizermos algo sem emoções, com relutân-
cia, simplesmente porque alguém disse, então naturalmente tudo será es-
quecido. A mente se distrairá com outra coisa e será o tempo todo levada 
para a direção oposta. Portanto, ao se sentirem distraídos, façam a visuali-
zação. Façam qualquer coisa com emoções mesmo pequenas, mas positivas.

O rosto da mulher ficou iluminado e repleto de entusiasmo. Agora ela 
entendeu claramente como lidar com o problema que a preocupava, e a 
luz em sua alma brilhou com renovado vigor.

No entanto, a mão de um homem alto e musculoso já se estendia:
- Mestre, eu entendo que o envolvimento emocional está conectado com 

a consciência – ele disse em uma voz baixa e pesada. – Quando há emoções 
positivas, então memorizamos tudo facilmente, temos mais empenho em 
ações, superamos a preguiça, ou seja, agimos conscientemente. E as emoções 
negativas? Na minha experiência, notei que quando elas se enfurecem, pare-
ço estar mais inconsciente, e fica difícil manter o controle sobre mim mesmo.

– Sim, isso é verdade – confirmou o Guardião do Conhecimento. As 
emoções negativas levam à perda de consciência. Raiva, ressentimento, 
agressão, ira – quando nos submetemos a tais emoções e esquecemos de 
tudo, então começa o inferno, estamos no fundo do poço. A identificação 
plena com a mentira é um estado mecânico inconsciente. Destruição 
completa. No nível da sociedade, quando as emoções negativas vencem, 
começam as guerras, conflitos, perseguições, jihad, caça às bruxas. Isso é 
muito perigoso e precisa ser monitorado. Mas quando emoções positivas 
vencem, fica muito mais fácil para nós estarmos conscientes.
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– Mas a consciência não é um produto da mente? - Dana perguntou 
surpresa, ajustando a armação fina de metal dos óculos redondos na pon-
ta do nariz.

- Se tivermos apenas a consciência da mente, sem emoções elevadas 
normais, não teremos energia suficiente e sempre esqueceremos de nós 
mesmos - explicou o Sábio –, e se tivermos muitas emoções elevadas, ao 
contemplarmos a beleza, ao ouvirmos música espiritual, ao orarmos, en-
tão acumularemos impressões positivas para sermos conscientes.

Dana assentiu agradecida, satisfeita com a explicação do Guardião do 
Conhecimento.

A conversa sobre emoções sintonizou todos a uma certa frequência de 
vibrações. Os rostos inspirados dos discípulos diziam que era precisamen-
te “aqui e agora” que eles experimentavam a maior alegria pela proximi-
dade do Mestre e pela oportunidade de absorver a Verdade.

O Sábio abraçou todos os presentes com os olhos e falou novamente.
Suas palavras se transformaram em estrofes poéticas:

MONTANHAS ENORMES, GRANDE VASTIDÃO,
A VISÃO ELEVADA ÀS ALTURAS ENEVOADAS,
UM PENSAMENTO É LEVADO PARA LONGE,
COMO AS ONDAS DO MAR, FLUI A MINHA VIDA.

PELO INFINITO CÉU, LEVE E CLARO,
AS NUVENS FLUEM ALTO.
LEVADAS PELO VENTO A UM LUGAR LONGÍNQUO,
O DIA VAI ACABAR SUBSTITUÍDO PELA NOITE.

A LUA APARECEU NO CÉU ESTRELADO,
CHEIA DE PAZ E LUZ MARAVILHOSA,
ILUMINANDO-ME NO SILÊNCIO DA NOITE,
FLUTUANDO COMO UM BARCO NA EXISTÊNCIA MUNDIAL.

A voz do Guardião foi entrelaçada no ruído quase imperceptível do 
vento, e junto com ele flutuava sobre a majestosa extensão da planície 
como uma onda elástica vibrante.

Parecia que ele queria abraçar o mundo inteiro, chegar aos cantos 
mais distantes do globo para levar o Conhecimento às pessoas e dar-lhes 
a energia da criação, aceitação e amor…



EPISÓDIO 5

ILUSÕES E A VERDADE  
DA VIDA
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O Guardião do Conhecimento e seus discípulos se alojaram em um 
cume levemente inclinado de um planalto criado pela própria natu-

reza. Abaixo, um rio carregava suas águas em uma corrente majestosa, 
brilhando como uma fita sinuosa nos raios do sol do amanhecer. Seu leito 
contornava suavemente as colinas verdes e perdia-se na espessa calda da 
bruma matinal. À frente estendia-se uma imensa extensão que era de tirar 
o fôlego só ao olhar.

O ar frio e revigorante cheirava frescor. Um novo dia estava começan-
do, e as almas dos discípulos estavam abertas para novos Conhecimentos. 
Todos os seus pensamentos estavam focados em encontrar respostas para 
perguntas difíceis: sobre a verdade da vida e ilusões, sobre sofrimento e 
alegria, sobre erros e reações a eles.

– Amado Mestre, conte-nos, como interpretar corretamente a frase 
de que a verdade da vida não pode ser má? - perguntou uma aluna loi-
ra, uma mulher de meia-idade com expressivos olhos verdes transpa-
rentes.

O Sábio olhou para ela com bondade e amor, e sob o simples efeito do 
seu olhar, o rosto da mulher se suavizou, iluminado pela inspiração.

– A verdade em si é boa – respondeu o Guardião –, porque a verdade 
é Conhecimento.

– Mesmo que esse Conhecimento machuque? - perguntou novamen-
te a aluna, e o Sábio assentiu serenamente.

– Sim. Mesmo que seja o Conhecimento que revele a existência de 
emoções negativas, degradação, guerras, forças destrutivas e egoísmo. A 
verdade em si, ou seja, o Conhecimento disso, é uma bênção. Quando 
descobrimos a verdade, obtemos informações e conhecemos o inimigo 
que precisamos combater.

O Mestre fez uma pausa e, olhando para os alunos reunidos ao seu 
redor, continuou: - E o pior é uma mentira que encobre algo. Por exem-
plo, quando nos impõem que a guerra é algo bom. Quando nos dizem: 
“Vá para a guerra para defender sua pátria”.

– Mas… não deveríamos defender a nossa pátria? - ouviu-se uma bai-
xa voz masculina pertencente a outro aluno, um moreno atlético. Ele pa-
recia genuinamente surpreso.

– O que é pátria? – o Mestre fez uma contrapergunta, olhando astu-
tamente para o questionador e imediatamente acenou na direção do rio 
que fluía abaixo. - Nossa pátria é um rio, uma floresta, um prado, colinas. 
Do que devem ser protegidos?



– 48 –

O rapaz ficou pensativo e silencioso, tentando entender o que o Guar-
dião do Conhecimento queria dizer.

– Na verdade, a expressão “defender a pátria” tem um significado 
completamente diferente – continuou o Mestre –, significa “proteger os 
interesses da elite dominante”. Assim tem sido ao longo da história huma-
na, começando com os antigos impérios ou até antes. Com o tempo, só 
muda o sistema político, e cada um deles obriga a defendê-lo. Mas a es-
sência não muda. E há muitas dessas mentiras na sociedade, distorcendo 
os conceitos, e muitas vezes o significado inicial das palavras muda para o 
oposto. As pessoas estão convencidas que esse significado oposto é a ver-
dade. Tudo está virado de cabeça para baixo, e as pessoas vivem assim, 
sem entenderem o que realmente está acontecendo. Elas não conseguem 
distinguir a verdade da mentira, e isso é péssimo…

– Guardião, veja só, a verdade da vida significa não apenas a verdade 
sobre as guerras, não apenas a distorção dos fatos pelas autoridades, mas 
também inclui algumas questões cotidianas e também a verdade sobre a 
própria pessoa, não é? Por exemplo, sobre seus vícios, sobre suas defi-
ciências? – disse o moreno. - Estou certo?

– Está certo, Constantino – confirmou o Sábio – e é bom que a pessoa 
primeiro saiba a amarga verdade sobre si mesma, começando a se desen-
volver espiritualmente para se tornar melhor. Porque se ela primeiro sou-
ber sobre coisas mais elevadas, sem perceber sua própria ignorância e ví-
cios espirituais, qual será o proveito?

Constantino assentiu, deixando claro que entendeu a resposta do Sá-
bio. Então o Guardião olhou novamente para os alunos presentes – seus 
rostos concentrados demonstravam que eles estavam processando as in-
formações recebidas e que essa conversa para eles não era uma conversa 
divertida, mas um ato importante de transferência do Conhecimento, que 
estava acompanhado por um sério trabalho interior. O Guardião esperava 
por outras perguntas.

Uma jovem com cabelo dourado, crespo e rebelde, levantou a mão.
– Querido Mestre, sinto que preciso lhe dizer - ela começou hesitan-

do –, posso?
O sábio sorriu, enviando raios de carinho e apoio à aluna. A garota 

sorriu de volta para ele, exalou e falou novamente:
– Quando comecei a praticar ioga e ler livros sobre o assunto, uma 

amiga me perguntou uma vez: “Por que você se interessa com cada boba-
gem, hein?” Respondi que não era bobagem e a convidei para ler também. 
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Então ela me respondeu que já sabia tudo sobre a vida, e não tinha mais 
nada a aprender, embora… ela nunca tivesse realizado práticas espirituais 
e não tivesse a menor ideia sobre isso - a menina suspirou com pesar e, 
depois de uma pequena pausa, levantou um olhar meio questionador 
para o Mestre: - Ou seja, ela não sabia de nada, ela vivia em completa ig-
norância, mas por dentro ela pensava, que ela sabia tudo: como viver e o 
que está acontecendo…

– Muitas pessoas têm um entendimento muito falso. Elas acham que 
sabem tudo, por isso não querem aprender, descobrir a Verdade, desen-
volver-se espiritualmente – explicou o Mestre, sem tentar culpar ou acu-
sar ninguém, mas sim, simplesmente declarando um fato. – Uma pessoa 
não entende que está hibernando, que age mecanicamente, que é egoísta 
e precisa se desenvolver, mudar, que agora está em estado de ignorância e 
se degrada. Quando ela aprender a verdade sobre si mesma, essa verdade 
será desagradável e dolorosa, mas ao percebê-la, isso a ajudará a se desen-
volver e a se ver de forma realista. Portanto, a Verdade e o Conhecimento 
são sempre bons, e a Ignorância é sempre má. A falsa autoconfiança im-
pede a pessoa de conhecer realmente a Verdade, e a pessoa rapidamente 
cai sob a influência de forças negativas das trevas que a puxam em dire-
ções diferentes e a forçam a servir seus objetivos.

Quando o Guardião do Conhecimento terminou de falar, a mão de 
uma outra aluna se levantou. Era uma mulher na casa dos trinta com uma 
bandana azul-celeste.

– Mestre, eu quero compartilhar – a mulher começou com uma voz 
alta e profunda. – Tem gente que acha que está se desenvolvendo espiri-
tualmente porque frequenta alguma comunidade ou algum curso, e ago-
ra existem vários. Lá as pessoas se encontram, se unem, fazem algo inte-
ressante, e parece que estão se desenvolvendo espiritualmente. Astrólo-
gos, praticantes do Reiki e muitas outras personalidades pseudoespiri-
tuais vêm às nossas aulas… pensando que sabem tudo. Mas.. não é bem 
assim, é?

A mulher de bandana terminou de falar e olhou para o Guardião do 
Conhecimento com um desejo sincero de entender. Era evidente pelos 
rostos dos outros alunos que eles não estavam menos interessados nessa 
questão. Todos se concentraram, escutando atentamente e olhando para 
o Mestre.

- Primeiramente, acontece acumulação de informações – disse ele, 
respondendo à pergunta –, e não é ruim que as pessoas leiam livros, se 
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comuniquem sobre assuntos espirituais e discutam. Mas se a acumulação 
continuar sem fim, não levará ao desenvolvimento. Deve haver práticas 
espirituais, e não apenas teoria, porque a pessoa deve se desenvolver an-
tes de tudo. Se ela simplesmente acumula informações, mas não se desen-
volve de forma alguma, então ela não consegue se controlar e perde o 
tempo.

– Ou seja, uma pessoa frequenta alguns cursos por muito tempo e 
pensa que está seguindo o caminho espiritual, mas está enganada?

- Se essa pessoa não fizer práticas espirituais - explicou o Guardião. 
- São elas que levam a mudanças internas. E qualquer coisa, qualquer 
trabalho pode se tornar uma prática espiritual, se começarmos a fazê-lo 
conscientemente, se começarmos a nos desenvolver em cada ação.

– E se a pessoa não acumular informações, mas imediatamente come-
çar a praticar? - uma aluna de olhos verdes perguntou com interesse. - 
É possível?

– Existem duas fases de desenvolvimento espiritual – explicou o 
Guardião do Conhecimento. - A primeira é o acúmulo de informações. 
Essa fase é importante e necessária, mas não pode durar muito. E já na 
segunda fase, fazemos práticas espirituais para aprender a nos controlar.

– O quão rápida deve ser a transição de um estágio para o outro, em 
uma situação perfeita? - perguntou Constantino.

– Quanto antes, melhor – respondeu o Mestre confiante, deixando 
claro que a resposta a essa pergunta é inequívoca –. Devemos passar do 
acúmulo de informações à ação para nos tornarmos espirituais, para cul-
tivarmos emoções sublimes, sermos conscientes, treinarmos a força de 
vontade e tentarmos ser integrais em cada ação, despertando a consciên-
cia. Mas se continuarmos a trocar uma atividade por outra, acumulando 
informações e lendo livros espirituais sem prática, isso não nos ajudará no 
desenvolvimento, porque o simples acúmulo de informações não pode 
nos levar à mudança.

O Sábio terminou de falar, ajeitou a gola alta de seu longo manto 
preto e olhou pensativo para o leste, onde apareceu o disco brilhante 
do sol nascente por trás do horizonte. Os raios brilhantes iluminaram 
a figura do Guardião, como se ela fosse tecida de milhares de minús-
culos cristais dourados. Os olhos dos alunos se voltaram para ele ex-
pressando admiração, espanto e gratidão inexprimível ao Sábio que 
lhes trouxe o Conhecimento, assim como o sol traz luz e aquece com 
seu calor.
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– Mestre, posso? - o silêncio estabelecido foi interrompido pela voz 
de um dos alunos, um jovem homem com cabelo preso no alto da cabeça 
em um pequeno rabo de cavalo. Ele ergueu a mão, sem tirar os olhos do 
Sábio, com a intenção de fazer uma pergunta que o preocupava.

– Estou preocupado com o seguinte – começou o homem depois de 
uma breve pausa para organizar seus pensamentos. – A alma vem à terra 
para se desenvolver e ganhar experiência. Você disse que a experiência 
negativa, a experiência do sofrimento, é muito importante. É necessário 
que uma pessoa experimente o sofrimento e aprenda com isso? A pessoa 
não pode aprender com o sofrimento dos outros?

– Boa pergunta, Egor – elogiou o Guardião do Conhecimento. – Cla-
ro, uma pessoa pode aprender com os erros de outras pessoas. Mas tam-
bém devemos experimentar sofrimento deliberadamente. É essencial. 
Porque sem sofrimento é impossível se livrar das ilusões e descobrir a 
verdade sobre si mesmo e sobre o mundo, o que significa que o desenvol-
vimento também será impossível.

– Mas Mestre, como assim? - O aluno ergueu as sobrancelhas surpre-
so. – O sofrimento nos traz emoções negativas, das quais devemos nos 
livrar. Não consigo entender plenamente…

- O primeiro passo é a rejeição do sofrimento estúpido, quando nos 
atormentamos com emoções negativas, imaginação doente, pensamen-
tos negativos, medos, lembranças ruins e ressentimentos. Esses sofri-
mentos devem ser eliminados. Mas não devemos temer o sofrimento 
consciente.

– Amado Mestre, você pode dar um exemplo? - perguntou outra alu-
na, uma garota de óculos com armação fina. - O que é sofrimento cons-
ciente?

– Por exemplo, um atleta treina, é difícil para ele, mas ele se supera, e 
todos os dias ele continua treinando – respondeu o Sábio. - Isso é sofri-
mento consciente. Tal sofrimento é necessário, pois ele ajuda a crescer.

– E quando despertamos a consciência, sofremos por deixarmos de 
justificar nossas ações. Isso também é sofrimento consciente? - a garota 
de óculos perguntou novamente.

- Sim, Yana, você entendeu tudo corretamente – o Sábio sorriu. – 
Quando despertamos nossa consciência, nos sentimos desconfortáveis, 
mas devemos agir conscientemente. Porque se nos sentirmos sempre con-
fortáveis, permanecendo em um estado preguiçoso, nunca seremos capa-
zes de nos desenvolver. Nunca seremos capazes de ver o estado real das 
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coisas. Quanto às emoções negativas, sim, precisamos nos livrar delas, 
pois elas interferem na consciência…

- Mestre, posso contar sobre a chave encontrei para mim mesma? - 
Perguntou Yana. – A chave para não esquecer quem eu sou, para não me 
render ao poder da negatividade e ver tudo de verdade e para acompa-
nhar meus estados.

- Por favor, compartilhe com todos – o Mestre sorriu com aprovação.
 – A chave que encontrei foi descobrir que sou um vazio – Yana co-

meçou a contar animadamente. - Será que alguma coisa pode abalar o 
vazio? Quando eu começo a experimentar emoções negativas, eu me per-
gunto: “Porque alguma coisa me influencia assim?”. E depois eu digo a 
mim mesma: “Se eu fosse um vazio, eu apenas acompanharia o que está 
acontecendo”. E então me sinto aliviada, e fica mais fácil me controlar, 
reagindo calmamente à situação.

– Yana, é um método muito certo – disse o Guardião do Conhecimen-
to. - Pois, se nos imaginarmos muito importantes e significativos, ativa-
mos a falsa personalidade. E essa personalidade pode se ofender, sentir 
inveja ou raiva.

 – E por que isso acontece?
– Nossa atitude em relação a nós mesmos gera a atitude das pessoas 

em relação a nós. Se inventamos algo sobre nós mesmos, as pessoas co-
meçam a reagir precisamente à nossa atitude em relação a nós mesmos. 
Quando isso acontece, ficamos ofendidos ou invejosos, podemos ficar 
com medo ou com raiva, e uma variedade de reações negativas podem se 
revelar. Portanto, devemos começar com a imagem que criamos para nós 
mesmos. Na maioria das vezes, imaginamos ser o que fomos inspirados 
desde a infância, pais, educadores, professores. Desde a infância, nos di-
ziam como somos, por que vivemos, qual é a nossa essência. Tudo isso 
fica depositado na cabeça, formando duas ou três imagens: uma para os 
amigos, outra para os pais, mais uma, por exemplo, para os professores e 
colegas. As pessoas ao nosso redor não interagem com verdadeiros nós, 
mas sim, com essas imagens existentes, e nós simplesmente reagimos às 
suas atitudes em relação a nós.

– Quer dizer que essas imagens são ilusórias, pois inicialmente nos 
são impostas de fora e não têm nada a ver com quem realmente somos e 
com nossa alma? Constantino pediu para esclarecer.

– Sim, são falsas personalidades, mas são elas que geram reações ne-
gativas e interferem na consciência. Portanto, se sentirmos que somos o 
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vazio, não haverá imagens e nada que provocaria nossas reações. Esta é 
uma prática muito boa – separar-se de todas as imagens, parar de imagi-
nar coisas sobre si mesmo, e simplesmente tornar-se uma consciência 
pura, apenas uma testemunha, então não teremos também reações nega-
tivas.

O Mestre olhou fixamente para Yana, que havia decidido comparti-
lhar sua experiência espiritual. Seu rosto revelava inspiração, brilhando 
por dentro.

A produtiva conversa estava chegando ao fim. As explicações do 
Guardião, junto com sua energia de amor incondicional e aceitação, de-
ram força aos alunos, clarearam suas cabeças e possibilitaram preencher 
as lacunas do Conhecimento. Cada um dos alunos queria aproveitar ao 
máximo essa oportunidade única, que era estar perto do Sábio, conversar 
com ele, recarregar as energias.

O sol subiu ainda mais alto, dissipando a calda de neblina sobre o rio, 
e um céu azul-claro apareceu entre as nuvens.

O silêncio estabelecido interrompia-se apenas pelo ruído sereno do 
fluxo do rio caudaloso e uma leve brisa de vento. E neste silêncio, a voz 
vibrante e forte do Mestre ressoou sobre o planalto, como uma majestosa 
canção solene:

 
BUSQUE PRIMEIRAMENTE O REINO DE DEUS,
O RESTO LHE SERÁ DADO EM ACRÉSCIMO.
VONTADE CELESTIAL É UM DESTINO FELIZ
DE QUEM A SEGUE.
VOCÊ DESCONHECERÁ O SOFRIMENTO E A TRISTEZA,
E NÃO SERÁ MAIS UM FANTOCHE DE PAIXÕES.

AS LEIS ETERNAS NOS LEVARÃO
AO AMOR RECÍPROCO E AO BEM COMUM.
ABSORVE-AS COMO ELIXIR DE CURA.
QUEM BEBER SEU BÁLSAMO, OBTERÁ A IMORTALIDADE.

NÃO ANSEIE PELOS FRUTOS DESTE MUNDO MORTAL
SUA DOÇURA É INCONSTANTE E ATRAI OS PROBLEMAS.
RENUNCIANDO AO FESTIM TÃO DESEJADO
OBTENHA PODER, GLÓRIA E HONRA.
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OS MAJESTOSOS APOSENTOS DO MUNDO DE CIMA,
ONDE O NÉCTAR CELESTIAL ESTÁ DERRAMADO.
SERÃO GOZADOS PELOS FIÉIS AO VOTO
DADO A SVETOZAR.

SONHE NESSE MARAVILHOSO PAÍS,
ASSOCIANDO TODAS AS SUAS ESPERANÇAS A ELE,
SEJA FORTE E PERSISTENTE NESTA DECISÃO SAGRADA,
E SUA VIDA NÃO CONHECERÁ TRISTEZAS.



EPISÓDIO 6

PROGRAMAS DA INFÂNCIA
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Uma fila de pessoas de diferentes idades em longos mantos soltos se 
estendia por dezenas de metros. Elas estavam caminhando por uma 

ponte estreita feita de tábuas bem encaixadas umas nas outras, às vezes 
segurando o corrimão de madeira e olhando ao redor com evidente pra-
zer. A água abaixo da ponte construída bem no centro do lago da monta-
nha, era cristalina e esmeralda. A poucos metros de distância, os jatos de 
cachoeiras caíam das colinas, enchendo o ar com um murmúrio irides-
cente. A ponte rangia ritmicamente. Às vezes, as pessoas conversavam 
baixinho, compartilhando olhares de admiração umas com as outras, 
apreciando a harmonia da natureza e, ao mesmo tempo, antecipando an-
siosamente a reunião.

O Guardião do Conhecimento estava esperando por todos em um pe-
queno templo com grandes janelas abertas, erguendo-se em palafitas 
brancas como a neve ao lado do lago. A sala cheirava a incenso, e esse 
aroma agridoce misturava-se com o cheiro de vegetação jovem e delicadas 
flores da montanha. Os alunos estavam sentados em longos bancos que 
ocupavam quase toda a área do espaçoso salão. Muitas pessoas vieram 
aqui de longe para conhecer o Mestre, para lhe fazer perguntas, sentir 
mais uma vez seu olhar amoroso sobre si mesmos, que despertava tudo de 
melhor que havia em suas almas…

Todos se reuniram aqui para uma conversa espiritual importante so-
bre os programas da infância. Esse assunto sempre despertava muitas per-
guntas e requeria uma análise atenta das respostas.

A primeira pergunta foi feita por uma morena baixinha na casa dos 
trinta ou trinta e cinco anos com um rosto severo e sério.

- Mestre, eu percebi em mim o programa de aluna nota 10 – ela come-
çou a contar decididamente, mas então uma sutil nota de culpa cintilou 
em sua voz, como se ela estivesse falando sobre algo desagradável e se 
arrependesse -. Se não consigo fazer algo perfeitamente, então não consi-
go nem começar...

O Sábio olhou encorajador para a aluna, esperando a continuação.
Então a mulher começou a falar novamente:
- Ao mesmo tempo, eu comecei a perceber um diálogo interno no 

qual eu mesma me elogiava – ela abaixou os olhos e logo subiu-os 
bruscamente para o Mestre. - Por que isso acontece? Eu quero enten-
der. Essa exaltação de si próprio foi incentivado pelo papel de aluna 
nota dez? Ou, pelo contrário, surgiu antes, gerando e reforçando esse 
papel?
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- Agradeço a pergunta, Natália – respondeu o Sábio com um sorriso 
meigo. -  Tudo isso porque fomos ensinados a sermos bons meninos e 
meninas pelos pais, educadores, professores. Lembrem-se: todos nós fo-
mos incentivados ganhando doces ou carinho. E nós adorávamos, não é?

Natália assentiu, ouvindo atentamente ao Guardião.
- E o que devemos fazer quando crescemos e nos tornamos adultos?
- Quando paramos de receber carinho como incentivo? - perguntou a 

mulher e ficou pensativa. - Bem... acontece que o programa infantil já está 
enraizado em nossas mentes…

- Sim – confirmou o Mestre. - Nós continuamos querendo incentivos, 
por isso começamos a nos elogiar nós mesmos, o que gera impulsos de 
prazer no cérebro. É um caminho muito perigoso.

- Perigoso? - Natália ficou surpresa. - Por quê?
- Os cientistas fizeram o seguinte experimento - o Sábio começou a 

explicar com um exemplo. – Um eletrodo foi implantado no cérebro de 
ratos, e eles foram ensinados a pressionar um pedal que ativava esse cen-
tro de prazer. Os animais o pressionavam para sentir prazer sem parar até 
morrer. E a mesma coisa pode acontecer com as pessoas. Elogiamos a nós 
mesmos e ativamos nosso centro de prazer. Ou nos justificamos, ou con-
denamos alguém, mas ao mesmo tempo pensamos: “não sou como ele, 
sou muito melhor”. O prazer em nossa cabeça fica ativado, e o orgulho 
cresce.

- O que fazer então? - perguntou Natália olhando para o Guardião 
com esperança.

Ao perceber seu olhar, o Sábio tocou na aluna com um raio de energia 
pura e cintilante.

- Devemos notar e nos aperceber do que está acontecendo a tempo – 
explicou ele. Captando seu olhar, Natália sentiu sua alma se tornando 
leve e alegre. – Esse será o primeiro passo que com o tempo porá fim ao 
processo prejudicial…

O Guardião do Conhecimento entrelaçou os dedos e olhou para as 
pessoas sentadas nos bancos. Ele sabia que todos queriam fazer suas per-
guntas. Várias mãos se levantaram ao mesmo tempo, e ele acenou na di-
reção de uma mulher magra com um lenço azul, que estava sentada na 
primeira fila.

- Eu me convenço que sou fracassada, e que nada vai dar certo para 
mim – a mulher disse rapidamente como se tivesse medo de ser interrom-
pida por alguém. Mas ninguém pensou em interrompê-la, todos os parti-
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cipantes estavam ouvindo-a com atenção. Então a mulher fez uma peque-
na pausa, expirou e logo acrescentou rapidamente – Eu consigo inspirar 
sucesso em outras pessoas, mas não em mim mesma. É falso ego. Eu até 
me proibia de ficar feliz com a ideia de conhecer Você – ela de repente 
abaixou a voz, como se estivesse contando seu segredo mais íntimo. - Po-
rém, eu consigo ficar feliz por outros… - Ela estava olhando fixamente 
para o Sábio, esperando sua reação. - Tenho... um hábito de sofrer.

– Tudo isso vem da infância – explicou o Guardião do Conhecimento, 
tendo esperado a mulher terminar de falar. - Você foi deformada por seus 
pais e adultos ao seu redor. Como geralmente acontece: uma criança pe-
quena se alegra sinceramente, e eles lhe dizem: “Por que você está tão 
alegre? Não foi você que tirou nota dois hoje?” E então eles começam a 
menosprezá-la. E assim eles a afastam das reações normais, acostuman-
do-a com manifestações feias.

– Não procurei o motivo tão profundamente – disse a mulher, ajus-
tando a gola de sua camisa social com um movimento habitual. – Mas, 
amado Mestre, como devo aproveitar esse Conhecimento?

- Você precisa se lembrar de como isso aconteceu na infância, quais 
situações levaram ao fato de você se sentir culpada quando fica feliz. É 
necessário analisar esses casos e tentar imaginar contrário. Se voltarmos 
ao exemplo de nota dois, deixe soar em sua cabeça: “Você não pode ficar 
feliz porque você tirou uma nota negativa”. Imagine como você responde-
ria a isso: “Pelo contrário, devo ficar ainda mais alegre! Eu não vou te 
ouvir! Eu vou melhorar”. E comece a mudar seu estado interno. Modifi-
que esses programas e padrões de comportamento estabelecidos na infân-
cia. E quando você perceber tudo isso, então será possível passar por cima 
dessas convicções, permitindo-se experimentar alegria e ter confiança em 
suas habilidades.

O rosto da mulher se iluminou com sincero entusiasmo, e o olhar do 
Guardião do Conhecimento se voltou para um homem barbeado com pe-
netrantes olhos cinza-claros, que também queria obter uma resposta à sua 
pergunta.

- Minha mãe costumava me dizer: “Os fracos têm menos problemas”, 
“Ninguém bate numa pessoa caída”- disse o homem com uma voz profun-
da e um pouco rouca com um tom de ironia sutil. - Essas atitudes quase 
nunca me permitem reagir fortemente, mesmo quando preciso fazê-lo… 
apesar do meu desejo. Como superar isso? Como posso sair da posição de 
fraco?
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– Você deve fazê-lo primeiramente em sua imaginação – respondeu o 
Sábio –, imagine isso. Como se a situação quando você precisa resistir a 
alguém se repetisse novamente. Você deve pensar: “O que vou fazer nesta 
situação? Como vou agir? Como vou me comportar? Você precisa imagi-
nar suas reações de forma muito vívida e detalhada. Lembre-se dessa ima-
gem de si mesmo, preenchendo-a com emoções. Faça uma prática energé-
tica. Só assim podemos preencher essa imagem com emoções e nos ex-
pressar através dela, quando tal situação realmente acontecer.

– Obrigado, Mestre – o homem disse com emoção. - Eu certamente 
farei isso!

– E se imaginarmos isso, mas não sentiremos as devidas emoções? - 
perguntou de repente uma aluna sentada atrás do homem. - Então não 
será possível se expressar de uma maneira diferente?

– Será difícil, então – admitiu o Sábio, e, percebendo o mal-entendi-
do no rosto da aluna, explicou mais precisamente. - A mente pensa uma 
coisa, mas as emoções e o corpo vão em uma direção completamente dife-
rente. Porém eles devem ir juntos. Fazendo práticas, entramos no clima 
certo. E então a mente, as emoções e o corpo agem em unidade e não se 
contradizem. E só então podemos fazer alguma coisa. Temos que criar a 
imagem desejada em nossa cabeça, imaginar as situações, assim ajustan-
do a mente. E então devemos realizar práticas para sintonizar o corpo 
com as emoções.

- Mestre, é possível interpretar essas situações no teatro Sans? - per-
guntou de repente um homem da primeira fila. - Dizer tudo em voz alta, 
afirmando na frente de todos que vou reagir assim.

– Sim, Victor, isso é muito útil, porque as palavras têm uma mensa-
gem de energia muito forte. E ao interpretar a situação no teatro Sans, já 
obtemos uma experiência em que reagimos de uma maneira diferente…

Victor assentiu com satisfação, e ficou claro pelo seu rosto que ele 
queria seguir o conselho do Guardião e colocar o Conhecimento adquiri-
do em prática o mais rápido possível. Enquanto isso, uma jovem esbelta 
com um rabo de cavalo comprido levantou a mão:

– Mestre, eu notei em mim mesma que se eu vejo um defeito em al-
guém que eu também tenho ou já tive, então é difícil para mim moralizar 
essa pessoa. Afinal, já errei também, então não posso censurar por isso.

– Por que não? Você deve pensar que está ajudando essa pessoa a se 
livrar dessa deficiência – explicou o Guardião com uma confiança serena. 
- Ninguém é perfeito. Se pensarmos: “Quando me tornar perfeito, come-
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çarei a me desenvolver”, é claro que esse dia nunca chegará. Agora é o 
momento para começarmos a nos desenvolver. Se você perceber que algo 
está sendo mal feito, você precisa fazer uma observação para a pessoa, 
ajudando-a assim, sem esperar que ela adivinhe e perceba.

– Querido Mestre, mas… eu sempre pensei que devemos começar por 
nós mesmos… - A jovem olhou confusa para o Sábio, e ele se levantou da 
cadeira e deu alguns passos em direção a ela.

– Às vezes é difícil começar por si mesmo – disse ele, olhando nos 
olhos da aluna –, você precisa pelo menos começar a ajudar outra pessoa. 
Às vezes isso ajuda. Ajudando os outros, também nos tornamos mais per-
feitos. Nós mesmos começamos a nos desenvolver naquilo em que ajuda-
mos os outros. Portanto, é muito importante ajudar outras pessoas, des-
pertá-las e evidenciar suas imperfeições.

– E por que eu penso que… não devo contar aos outros sobre suas 
faltas, se tenho as mesmas? Isso – a menina fez uma pausa – também 
provém de programas da infância?

- Se tais pensamentos surgiram, é preciso se lembrar de onde eles vie-
ram. Tente mentalmente voltar à infância. Onde eles começam? Professo-
res e parentes nos humilhavam, traumatizando nossa psique. É necessário 
se livrar dessa influência negativa: primeiro conecte a mente com a imagi-
nação, crie uma imagem e depois preencha-a com emoções através de 
práticas…

O Mestre parou no meio do palco improvisado, e depois lentamente 
“voou” até a janela amplamente aberta, atrás da qual ele podia ver uma 
parte do lago esmeralda. Ele respirou o ar fresco com prazer e olhou pen-
sativo para longe. Assim ele deu aos alunos a oportunidade de pensar 
sobre o Conhecimento, organizando-o em suas mentes, e só depois disso 
seguir em frente.

Voltando-se para a plateia, o Sábio acenou para um jovem homem de 
cabelo curto, que, a julgar por sua mão levantada com insistência, queria 
fazer uma pergunta importante.

– Mestre, já que estamos falando de programas infantis que são incu-
tidos pela família, então… não pode acontecer o mesmo, só no nível físico, 
no nível genético? Por exemplo, será que as doenças dos parentes nos 
afetam também? Será que elas de alguma forma afetam nossa saúde em 
geral?

- Boa pergunta, Eugene – o Sábio disse com aprovação. - Sim, doen-
ças de parentes são transmitidas geneticamente para nós, ou seja, assim 



– 62 –

elas nos afetam. Além disso, se nossos parentes estiverem doentes estan-
do próximos a nós, sua energia dolorosa pode nos afetar. Em geral, qual-
quer energia deles se reflete em nós. Isso também se aplica a quaisquer 
outras pessoas ao nosso redor. Se elas têm energia boa, ela é transmitida 
para nós, assim como a energia ruim. Quanto mais contato temos com 
uma pessoa, mais forte é o fluxo.

– Então se em qualquer comunicação corremos o risco de captar 
energia ruim – disse Eugene –, quer dizer que é melhor não termos con-
tato com ninguém?

O Mestre olhou para o rapaz com tanto carinho e amor com que os 
pais olham para seus filhos bobos.

- Para que qualquer energia estranha não seja transmitida para nós, 
precisamos nos sintonizar com a energia superior – ele explicou gentil-
mente –, e então receberemos a energia dos planos superiores. Quando 
oramos, obtemos estados sublimes de Deus e dos anjos. Recebemos ener-
gia do alto e a espalhamos através do amor e da compaixão…

O olhar do aluno se iluminou com compreensão, e o Guardião do 
Conhecimento ergueu as mãos e estendeu-as para os lados. E então, na-
quele exato momento, ele estava compartilhando a mais alta energia divi-
na com todos os seus discípulos.

O salão ficou imóvel por um instante, mas um segundo depois foi per-
corrido por um estrondo de vozes alegres. Não havia ninguém que não 
sentisse a onda de amor, aceitação e compaixão do Sábio.

Parecia que todos os presentes naquele momento estavam conectados 
por fios de energia invisíveis, uns com os outros, com o Mestre e com todo 
o Universo.

Quando o Guardião do Conhecimento falou novamente, sua voz re-
pleta de poder soou como uma música encantadora:

 
A VERDADE DO SENHOR, SE REVELE.
COM VOCÊ, EU PERCEBO MAIS A FELICIDADE.
SEJA UMA LUZ PARA MIM, COMO O SOL.
COM VOCÊ, O FOGO NÃO ME QUEIMARÁ.
          
SÓ AO ME LEMBRAR DA PALAVRA DE DEUS,
A FÉ ILUMINA MINHA VIDA NOVAMENTE,
DESEJOS E PAIXÕES IRÃO EMBORA,
E O AMOR AO SENHOR REVIVERÁ.



EPISÓDIO 7

DRIBLANDO  
A NEGATIVIDADE
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O interior da casa de verão estava inundado com a luz do sol que pene-
trava pelas janelas panorâmicas  localizadas em todo o perímetro e 

estendidas do chão ao teto. O telhado de quatro águas parecia leve. Atra-
vés dele dava para ver um céu azul penetrante com nuvens flutuando se-
renamente.

O espaçoso salão estava se preenchendo pouco a pouco com o zumbi-
do das vozes dos alunos, e quando o Guardião do Conhecimento apare-
ceu na porta, a multidão se separou, com respeito e admiração, deixando-
-o passar. Ele parou para examinar a plateia e ergueu as mãos em um 
gesto de boas-vindas. Os rostos de todos perto de quem passava a majes-
tosa figura do Mestre estavam iluminados com a sua luz interior. Eles fi-
caram muito felizes por estarem perto e por serem incluídos no campo da 
energia pura.

O Guardião sentou na cadeira preparada para ele, e o assistente dele, 
um jovem alto e de cabelos curtos em uma túnica laranja, colocou um 
microfone ao lado dele e o configurou de modo que até as pessoas das fi-
leiras de trás pudessem ouvir as palavras do Mestre.

O encontro programado era dedicado à superação da negatividade. 
Os participantes tinham uma coisa em comum: eles queriam fazer suas 
perguntas e receber as respostas do Sábio. As respostas que os ajudariam 
a progredir no caminho de conhecimentos, se desenvolver espiritualmen-
te e continuar conscientes.

Uma jovem esbelta se inclinou para a frente, chamando a atenção por 
uma beleza oriental incomum e marcante: cabelos pretos brilhantes des-
ciam até a cintura como uma cachoeira, e olhos castanhos expressivos 
brilhavam sob sobrancelhas espessas.

– Excelentíssimo – disse ela sonoramente, e a plateia parou para es-
cutar a pergunta dela – como deve-se manter a devida determinação? Fa-
zendo práticas, muitas vezes eu não consigo me concentrar em coisas Su-
blimes, sobretudo quando algo me distrai. Aparecem emoções negativas, 
e eu nem entendo isso imediatamente, mas percebo depois de me subme-
ter à negatividade…

A mulher terminou de falar e olhou para o Guardião do Conhecimen-
to com um desejo sincero de obter a resposta. Ele respondeu com um 
olhar compreensivo, cheio de amor incondicional:

– Toda emoção negativa deve servir como um alarme para despertar 
– explicou ele. - A negatividade que surge dentro de nós deve nos alertar: 
“Algo está errado”. A nossa máquina biológica nos dá assim um sinal de 
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que ela se deparou com um obstáculo… para que mudemos ou corrijamos 
alguma coisa. Acontece que emoções negativas são um sinal para voltar-
mos a ser conscientes, um sinal para repensarmos a situação e entender-
mos quais pensamentos nos levaram a tais estados.

– Querido Mestre, mas como é possível não nos esquecermos desse 
alarme? - perguntou a mulher de cabelo preto, sem tirar os olhos do Sá-
bio. - Quando estamos dentro de alguma situação ou fazendo práticas e 
então nos distraímos, às vezes fica difícil nos lembrar disso, e a negativi-
dade começa a… nos destruir por dentro…

– Devemos estar atentos e nos analisar – respondeu o Guardião do Co-
nhecimento – para criar uma âncora em nossas mentes. Deve-se sempre 
pensar: “Se estou sentindo emoções desagradáveis, então algo está errado. 
Eu preciso parar, analisar meus sentimentos, ver o motivo e tentar consertar 
isso”. Quanto mais conscientes estivermos, mais atenção daremos para nós 
mesmos e melhor entenderemos como somos organizados e como tudo 
dentro de nós funciona. A nossa máquina biológica também começará a 
funcionar melhor. E então começaremos a crescer. Se não nos controlarmos, 
e qualquer coisinha puder causar irritação, raiva, depressão ou ódio em 
nós... isso significará que nossa máquina está quebrada, colapsando cada 
vez mais. É por isso que vemos tantos idosos que sempre estão negativos, 
não gostam de nada, muitas vezes falam sozinhos, perdem a capacidade de 
se analisar e se controlar… e não conseguem mais ver a realidade e se desen-
volver. Isso é o que acontece se não observarmos nossas reações negativas…

Satisfeita com a resposta recebida, a aluna de cabelos pretos recuou 
agradecida, e várias mãos se levantaram para fazer mais perguntas.

O Guardião apontou para um homem baixo e atarracado com uma 
bandana de cor clara.

– Mestre, responda, por favor, como fazer para parar de julgar? - ele 
perguntou, e então, apressadamente, antes que o Sábio começasse a res-
ponder, ele explicou: – Muitas vezes me pego pensando que condeno ou-
tras pessoas, mas… não para ajudá-las a ver seus defeitos… - ele parou e 
ficou perceptivelmente ansioso.

Era evidente que ele estava incomodado e envergonhado de expor 
seus verdadeiros motivos de comportamento. Mas, olhando para o Mes-
tre, ele percebeu amor e carinho no seu olhar sem o menor julgamento. 
Ao notar isso, o homem fez um esforço sobre si mesmo e continuou:

- Quando julgo outras pessoas, eu… tiro a atenção de mim mesmo e 
direciono-a para os outros. Normalmente eu percebo isso depois, e mes-
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mo assim nem sempre… Isso significa que… eu quero tanto me exaltar aos 
olhos dos outros e de mim mesmo, certo?

Um silêncio se instalou no salão. Os discípulos escutavam com respei-
to o homem que não tinha medo de reconhecer suas próprias defeitos na 
frente de um público tão grande.

– Alexey, perceber e reconhecer seus erros e enxergar os problemas já é um 
grande passo à frente – disse o Guardião do Conhecimento, dando ao aluno  
um olhar amigável repleto de total aceitação. – Para erradicar essa condenação 
em si mesmo, você precisa entender sua fonte. Lembre-se da sua infância. Ha-
via alguém com quem você poderia aprender esse padrão de comportamento?

O homem pensou, e em menos de dois segundos exclamou com sin-
cera surpresa:

- Sim, Sim! Meus pais… Eles se condenavam um a outro o tempo 
todo… Porém, nunca cheguei a pensar que podia ser isso que me tinha 
influenciado…

– Todas as nossas ilusões sobre nós mesmos vêm da infância – lem-
brou o Mestre. - Tal condenação em relação aos outros sustenta o falso 
“ego”, alimentando nosso egoísmo. Ou seja, se alguém é ruim, então eu, 
ao que parece, automaticamente sou bom…Precisamos observar tudo isso 
em nós mesmos. Já que você percebe isso, é um sinal de que você está no 
caminho certo…

- Mas, Mestre, o que devo fazer? Como eu posso me debater contra 
isso se eu só percebo isso depois…

– Tirando sarro de si mesmo – respondeu o Guardião com sorriso. - 
Quando isso acontece, revire a situação, encontrando em si mesmo duas 
vezes mais defeitos do que nos outros…

– Obrigado, Mestre, vou tentar fazer isso – disse Alexey e inclinou a 
cabeça em agradecimento e sincera gratidão pelos esclarecimentos.

No entanto, já começaram a fazer outra pergunta. A atenção de todos 
os presentes se voltou para outro homem. Ele era alto, tinha bíceps defi-
nidos e uma barba escura e espessa em um rosto jovem, o que lhe dava um 
aspecto mais maduro e sólido.

– Querido Guru – ele falou com sua voz baixa e nítida –, quando eu 
começo a ser mais ativo, mais energia yang desperta em mim. E eu perce-
bo que isso está começando a alimentar o meu egoísmo também. Diga-
-me, como posso me livrar do egoísmo nesses momentos?

– Você precisa observar a si mesmo e ficar atento para que esse estado 
yang não faça você condenar outras pessoas, se gabando e demostrando 
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seu “ego” - explicou o Sábio com calma. Não havia nem mesmo um pingo 
de condenação em sua voz novamente.

- Também preciso revirar a situação? - perguntou o aluno. – Se eu 
notar que isso está acontecendo de novo?

– Isso mesmo – o Mestre assentiu. - Você deve imediatamente rir 
de si mesmo, para que a exagerada energia Yang não comece a se 
transformar em negativa. Acontece que com pouca energia, a pessoa 
pode não revelar seus demônios. Mas assim que o nível de energia 
subir, toda a negatividade vem à tona: inveja, raiva, ressentimento… 
porque os demônios internos foram alimentados. E então uma pessoa 
pode mostrar tudo de que é capaz, o que foi incutido nela por uma 
sociedade doente. Portanto, quando nossa energia aumenta, o auto-
controle também deve aumentar para que não deixemos esses demô-
nios saírem…

O Guardião ficou em silêncio, e um leve estrondo percorreu o salão 
– os alunos estavam conversando entre si, discutindo o Conhecimento 
que tinham acabado de receber. O Sábio não os apressava, dando-lhes a 
oportunidade de pensar, sentir e aceitá-lo…

Quando várias mãos se ergueram novamente, ele deu a palavra a uma 
mulher em um rigoroso terno cinza, que veio para a frente das fileiras de 
trás.

– Mestre, gostaria de saber como superar o medo de ser avaliada? - 
ela perguntou e olhou para o Sábio com a esperança de obter não apenas 
o Conhecimento, mas uma solução para seu problema de longa data. - 
Nos momentos de alguns acontecimentos importantes, se ativa uma parte 
de mim que tem muito medo… de que comecem a me criticar, avaliar e 
repreender… - Ela fez uma pausa, relembrando seus sentimentos para 
contar descrevê-los com a maior precisão possível. – Isso acontece… não 
só ao nível das emoções negativas, mas também ao nível do corpo. Come-
ço a tremer, fico com calor e não posso fazer nada, quero fechar os olhos 
e fugir. Às vezes eu só consigo constatar isso, mas não consigo sair desse 
estado. O que eu faço?

O Guardião ouviu atentamente a história da aluna e disse:
– Infelizmente, fomos ensinados desde a infância a ter medo das ava-

liações alheias. Nos diziam: “Ai, o que você está fazendo, boas crianças 
não agem assim. O que vai pensar tal tia ou tal tio?!”. E assim nos acostu-
mamos com o fato de que, se fizermos algo errado, as pessoas vão nos 
olhar feio e nos condenar… Muitas vezes isso só ocorre em nossas cabeças. 
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Ninguém pensa nada sobre nós. Mas nos parece que alguém realmente 
pensa mal sobre nós, começamos a nos preocupar ainda mais por causa 
disso, tendo medo de agir abertamente, de se mostrar e de fazer o que vem 
do coração. Devemos ver, conscientizar e tentar descartar essa dependên-
cia da opinião alheia e esse medo de condenação. Para isso, é bom fazer a 
prática “Dança do Bêbado” com mais frequência. Pensem comigo: por 
que as pessoas costumam beber para ganhar coragem? - o Sábio pergun-
tou, olhando ao redor da sala e parando seu olhar na mulher com o terno 
formal que tinha feito a pergunta.

Ela olhou em volta confusa, mas quando percebeu que o Mestre esta-
va esperando por sua resposta, ela incerta sugeriu:

- Talvez os bêbados realmente se sintam… mais corajosos?-
- Sim, mas alguém já se perguntou por quê? – o Sábio virou-se para o 

público e, depois de esperar alguns segundos, começou a explicar: – Isso 
porque no momento da embriaguez todos os nossos limites se apagam, a 
falsa personalidade some, e o medo da avaliação desaparece. Não temos 
mais medo de fazer algo errado, não temos medo da condenação. Assim, 
a prática da “Dança do Bêbado” nos permite entrar nesse estado cons-
cientemente, sem vodka e outros entorpecentes. É preciso imaginar que o 
corpo está livre do controle da mente, como se tivéssemos bebido um 
pouco de álcool. Deixem os braços e as pernas soltos, o corpo mais rela-
xado possível, e vocês se sentirão leves. Nesse estado, os complexos e o 
medo da avaliação desaparecem, a falsa personalidade some, e nós nos 
desidentificamos com ela.

– Obrigada, Mestre, com certeza farei esta prática –, disse a mulher, e 
em sua voz podia-se sentir um desejo sincero de começar o mais rápido 
possível.

O Sábio assentiu, aceitando gratidão e olhou para a aluna como se 
soubesse que ela teria sucesso, acreditando nisso.

Enquanto isso, as mãos se ergueram novamente no salão. O entusias-
mo daqueles que desejavam fazer suas perguntas não diminuía.

– Grande Mestre, como posso me livrar da vontade de tirar proveito a 
meu favor? - perguntou outra aluna, uma senhora ruiva com um longo 
vestido azul. – Eu notei que mesmo quando peço a Deus que me ajude em 
algo bom, na caridade ou no trabalho voluntário, há sempre um motivo 
pessoal. Eu tenho noção de que serei avaliada positivamente por um de-
terminado feito, provando a minha importância. Parece uma eterna nego-
ciação com Deus. Mas eu adoraria aprender a ser altruísta!
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– Rita, é muito bom que você entenda e observe isso em si mesma – 
elogiou o Guardião do Conhecimento. – Sim, é preciso notar essa parte da 
personalidade, que se formou sob a influência da sociedade na infância. 
Mamãe nos dava doces, nos dava palmadinhas nas costas, nos elogiava 
quando fazíamos algo bom. Portanto, surgiu essa necessidade de que al-
guém sempre nos dê um tal de “doce”, por assim dizer, ou seja, uma apro-
vação. Devemos lembrar como esse mecanismo foi implantado e embuti-
do em nós. E então revirar a situação, vendo tudo de fora, rindo de nós 
mesmos. Devemos nos separar dessa parte da nossa personalidade. Se der 
certo, seremos independentes dela, e então os pensamentos egoístas tam-
bém desaparecerão, e não dependeremos da aprovação constante de nos-
sas ações. Nesse caso ajudará a mesma prática que já mencionei, a “Dança 
do bêbado” ou “Dança do louco”. Tentem brincar, imaginem-se loucos, 
cujos movimentos não obedecem à mente. Tentem se mover neste estado. 
Isso ajudará a desidentificar-se da falsa personalidade e, então, será mais 
fácil separar-se dela e ajudar as pessoas sem esperar pela aprovação.

– Querido Mestre, muito obrigada – disse Rita. - Eu definitivamente 
continuarei a trabalhar sobre mim mesma! - Posso fazer mais uma pergunta?

O Guardião do Conhecimento acenou com a cabeça afirmativamente, 
e então a mulher falou de novo:

- Como aprender em uma equipe feminina a não se comparar com as 
outras? Eu percebi em mim mesma que estou sempre procurando padrões 
e exemplos para me orientar. Isso também vem da infância?

– Sim, isso mesmo – confirmou o Sábio. - Isso acontece quando ensi-
nam a criança a se comparar com os outros: “Olha, o filho do vizinho es-
tuda bem, mas você só tira notas negativas, então você é ruim, e ele é 
bom”. Nossos pais sempre faziam essas comparações, querendo nos im-
por o comportamento que fosse confortável para eles. E então continua-
mos a seguir o mesmo modelo quando adultos, e nós mesmos começamos 
a nos comparar com todos. Mas devemos nos esforçar para tirar proveito 
disso. Nos comparando com alguém e percebendo que alguém é melhor, 
só precisamos imitar essa pessoa. Ao sentirem inveja, imitem os outros e 
tornem-se melhores também.

– Ou seja, isso pode ser usado para o bem, para o nosso aperfeiçoa-
mento? - a mulher ficou chocada.

- Sim. A comparação de nós mesmos com os outros pode gerar emo-
ções positivas e agir como uma força motriz quando percebermos que al-
guém é melhor do que nós, e quisermos nos tornar iguais… Devemos estar 
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felizes por essa pessoa, e não invejá-la, e ficar felizes por nós mesmos pelo 
fato de haver uma oportunidade de aprender com ela, pois temos um 
exemplo a seguir, há alguém que pode nos orientar. Temos que aproveitar 
isso. Seria ruim se todos fossem piores do que nós e não haveria ninguém 
para servir de exemplo, ninguém para admirar ou para imitar.

O rosto de Rita se iluminou de compreensão. Ficou claro que a conversa 
com o Mestre foi uma grande revelação para ela – tudo que causava senti-
mentos negativos evaporou, e ela sabia agora como continuar trabalhando 
sobre si mesma. Muitos dos alunos receberam impressões igualmente for-
tes, principalmente aqueles que já haviam enfrentado problemas semelhan-
tes… Eles escutavam, absorvendo o Conhecimento e repensando nele.

Entretanto, acenou em direção a um homem alto que por muito tem-
po levantava a mão com insistência, querendo fazer sua pergunta.

– Excelentíssimo, já que estamos falando sobre o trabalho com a ne-
gatividade – começou ele –, por favor, ajude-me a responder corretamen-
te às pessoas que se deparam com a condenação da Escola. Elas ouvem 
algo ruim sobre a Escola e começam a duvidar de sua experiência pessoal. 
Parece-lhes que estavam sob alguma influência, hipnose ou pressão. 
Como direcioná-las para sua própria experiência?

O Sábio olhou para o homem com um sorriso triste e transparente. 
“Essas perguntas são eternas – parecia que ele estava dizendo sem pala-
vras –, e sempre haverá quem tente denegrir os portadores da Verdade. E 
sempre haverá quem acredite neles”.

– As pessoas devem ter seu próprio “Eu”, seus pensamentos, acreditar 
em sua própria experiência, observar suas sensações – disse o Guardião 
em voz alta. – Depois de um seminário, elas devem entender alguma coisa 
sobre si mesmos, chegando à conclusão: “Eu estive no seminário, me sen-
ti bem, recebi tais impressões, tais revelações, isso me ajudou nisso ou 
naquilo”. E se alguém disser: “O seminário foi muito ruim”, mesmo sem 
assisti-lo, acontece que a pessoa não confia em sua experiência pessoal, 
nem em sua opinião, nem em seu “Eu”.

– Então qual é o jeito certo de responder àqueles que acreditam nas 
pessoas que querem denegrir a Escola de propósito?

– Cada pessoa tem sua própria opinião.
Cada cabeça, uma sentença. Se ouvirmos a todos, dependeremos de 

influências externas. Um dirá uma coisa, o outro – outra, o terceiro – o 
oposto. Devemos ouvir o nosso “Eu”, tentar avaliar por nós mesmos: cer-
to ou errado, bom ou ruim. Cada pessoa deve pensar, analisar e com-
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preender. Então será realmente nossa experiência, e a conclusão será cor-
reta. Mas correta só para quem chegou a ela por si mesmo. Essa é a atitu-
de que você precisa transmitir às pessoas…

– Obrigado, Mestre – o homem agradeceu, mas logo perguntou no-
vamente: - Então as pessoas não deveriam ouvir opiniões autorizadas? Os 
próprios pensamentos e sentimentos não podem estar errados?

– As opiniões de quem têm autoridade, sim, – explicou prontamente 
o Guardião do Conhecimento. – Se algo foi dito por Cristo ou Buda… ou 
outro Grande Mestre, ou, pelo menos, por uma pessoa que conseguiu 
algo na vida, que entendeu alguma coisa, chegou a importantes realiza-
ções… claro, deve-se ouvir tal opinião. Mas coisas negativas sobre a Esco-
la são ditas por pessoas ignorantes que não entendem nada, são superfi-
ciais e degradantes. Elas vivem uma vida medíocre e só transmitem fofo-
cas e boatos…

Tendo terminado de responder à pergunta, o Guardião do Conheci-
mento, inesperadamente para todos, começou a ler um poema. Ele se le-
vantou da cadeira, mas não pegou o microfone, em vez disso ele levantou 
a voz para que suas palavras chegassem aos cantos mais distantes da sala.

A plateia ficou em silêncio, apreciando a profundidade dos significados…
 
EU ROMPI MEUS CAMINHOS E LAÇOS
COM A VIDA PASSADA ONDE VIVEM VOCÊS.
NÃO ME ATRAIAM MAIS PARA O MAL
AQUELES QUE SÃO FIÉIS AOS SEUS DESEJOS.
 
COMO A ESCURIDÃO NÃO PODE ESCONDER DA LUZ
O MISTÉRIO GUARDADO DENTRO DELA,
ASSIM A ESCURIDÃO NÃO DARÁ UMA RESPOSTA RAZOÁVEL,
MESMO DISCUTINDO COM UM SÁBIO À TOA.
 
COMO A MORTE LIVRARÁ VOCÊS DE UMA VIDA PECAMINOSA.
ASSIM A VIDA NOS DARÁ A LUZ DA LIBERDADE.
E CHEGARÁ A HORA DO RENASCIMENTO DA TRIZNA,
ENTÃO TODA A AMARGURA DOS ANOS PASSADOS SERÁ ES-

QUECIDA.



EPISÓDIO 8

ESTADOS SUBLIMES





– 75 –

A noite sulina descia rapidamente sobre a vila costeira, trazendo consi-
go o frescor tão desejado. O pôr do sol alaranjado pintou o céu com 

machas coloridas e se misturou com o misterioso azul do crepúsculo, mas 
logo o sol se escondeu atrás do horizonte, embrulhando o céu em uma 
matéria escura e cintilante.

Levantar a cabeça e examinar o Universo cintilando com a luz fria era 
de tirar o fôlego. Eva, uma aluna baixinha com feições suaves e nariz ar-
rebitado, involuntariamente congelou em um torpor, admirando as pro-
fundezas infinitas do espaço. Os pontos distantes das estrelas formavam 
constelações e novamente se desintegravam em centenas, milhares de lu-
zes. A mulher de repente se sentiu pequena, porém, uma parte integrante 
do espaço infinito transpassado por ondas vibrantes de energia.

Em tudo isso sentia-se uma beleza e harmonia surpreendentes. Eva 
sentiu de repente uma brisa fresca do mar em sua pele, ouviu o bater das 
ondas, embora a praia estivesse a pelo menos duzentos metros de distân-
cia dela. Mas agora a distância não era importante. Por um momento, a 
mulher tornou-se essa mesma onda do mar, e, ao mesmo tempo, um grão 
de areia na praia, levantado pela força invisível da maré, arrastando-se na 
crista da onda e sendo jogado com força de volta para a praia.

Ela era a luz de estrelas distantes e, ao mesmo tempo, os reflexos de 
um fogo e uma sombra dançando na parede… Ela se sentiu como uma 
partícula de Deus. Sentiu o Amor incondicional que permeava tudo, e ela 
ficou dominada por uma onda de emoções tão fortes que as lágrimas vie-
ram aos seus olhos.

O Guardião do Conhecimento olhou para a aluna e instantaneamente 
sentiu sua condição, sorrindo suavemente. Ele parou perto de um cara-
manchão entrelaçado com videiras, e olhava pensativo para o fogo. Os 
outros alunos estavam ao seu lado, formando um círculo.

– Amado Mestre, por que choramos quando experimentamos emo-
ções elevadas? - Eva perguntou, enxugando apressadamente os olhos com 
as costas da mão como se estivesse envergonhada de suas lágrimas.

- Quando as emoções afetam nossa alma, as lágrimas geralmente apa-
recem junto com elas. Mas isso é bom. Não precisa parar de chorar.

- Sério? - a mulher perguntou com sincera surpresa. - Mas eu pensava 
que… as lágrimas refletem nossa dor, desânimo, sentimentos negativos. 
Eu achava que, chorando, mostramos nossa fraqueza…

– A sociedade nos impôs que chorar é ruim e vergonhoso – explicou 
o Sábio com calma –, mas isso não é verdade… quando sentimos uma 
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emoção elevada, podemos e até devemos chorar, isso faz bem porque, 
chorando, nós estamos sendo purificados, e nossas almas se livram da 
negatividade.

- Quer dizer que, quando alguma emoção nos domina, e fica impossí-
vel retê-la, ela transborda em forma de lágrimas, certo? - perguntou Eva.

– Isso mesmo… – o Mestre confirmou, – há uma conexão entre lágri-
mas e emoções fortes, e não importa se são positivas ou negativas.

Olhando em volta para os alunos próximos, ele parou o olhar em ou-
tra aluna que se inclinou um pouco para frente, mostrando o desejo de 
fazer sua pergunta. Ela era exatamente o oposto de Eva: uma loira alta e 
rígida com maçãs do rosto salientes e um perfil aristocrático.

– Em um dos seminários, ouvi dizer que o outro lado do ressentimen-
to é a alegria – ela começou a pergunta –, isso significa que, para remover 
o ressentimento, é preciso aspirar à alegria?”

– Sim, Tatiana, todas as emoções negativas têm um outro lado – o 
Guardião do Conhecimento assentiu. - E muitas vezes acontece que elas se 
transformam. Por exemplo, o medo pode se transformar em consciência.

– Mas isso não acontece do nada, não é? - perguntou a aluna. - O que 
precisa ser feito para que essa transformação aconteça?

– Sim, é verdade, isso não acontece do nada – assentiu o Guardião do 
Conhecimento. – Temos que trabalhar nisso, ou seja, observar essa emo-
ção negativa. Precisamos estar cientes do que está acontecendo conosco. 
Por exemplo, se nos ofendemos, devemos dizer a nós mesmos: “Agora me 
sinto ofendido”. E então devemos monitorar nossos sentimentos, enten-
der como eles mudam. Quando observamos nosso estado emocional por 
muito tempo, começamos a nos afastar desses ressentimentos. Ao mesmo 
tempo, paramos de identificar a nós mesmos com nossos sentimentos, e a 
energia da emoção negativa muda sua qualidade. É assim que vem a ale-
gria.

– E assim acontece com qualquer emoção negativa? - perguntou um 
moço magro de olhos castanhos, jogando outra porção de galhos secos no 
fogo.

– Certo. Se a observarmos, se não nos identificarmos com ela, ela 
começará a mudar de qualidade e se transformar em seu oposto, ou seja, 
em uma emoção sublime.

Tendo recebido a confirmação do Sábio, o moço assentiu com satisfa-
ção e, pegando uma vara grande, ajeitou os galhos do fogo. As faíscas 
cintilantes dispararam imediatamente.
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- Querido Mestre – ele falou novamente, concentrando-se em sua 
pergunta e dirigindo-se ao Sábio com respeito e admiração –, percebi que 
o melhor momento para a penitência é após a meditação, pois não há 
pensamentos agitados que geralmente distraem. Então me lembro de 
quem realmente sou, mas… me pergunto por quê? Afinal, emoções eleva-
das são apenas emoções. Por que a meditação tem tanto efeito sobre o 
arrependimento?

– Quando uma pessoa fica agitada, como ela pode experimentar emo-
ções sublimes? – o Mestre fez uma contra-pergunta e, após alguns segun-
dos de silêncio, ele próprio começou a respondê-la: – Primeiro precisamos 
ficar em paz. E só ao fazer isso, podemos evocar emoções em nós mesmos. 
E quando ficamos agitados, começando fazer uma coisa, depois outra, é 
difícil ficarmos concentrados. A concentração é atingida com calma.

- Mestre, você já falou do estado de puro altruísmo – disse outra alu-
na, uma mulher de meia-idade com um rosto sério e um curto cabelo cas-
tanho claro preso em rabo de cavalo baixo. - Como aprender a entrar nes-
se estado? Como despertá-lo em relação a outras pessoas?

– É preciso pensar para que serve esse altruísmo – respondeu o Guar-
dião do Conhecimento e olhou atentamente para a aluna, como se quises-
se atingir o fundo da sua alma através de seus olhos, tocá-la com o calor 
de seu olhar, acendendo a luz divina de Amor abrangente dentro dela. - 
Irina, você entende por que você precisa disso?

Sob o olhar do Mestre, o rosto da mulher mudou, começando a bri-
lhar por dentro:

– Sem altruísmo, continuarei no mesmo estado degradando – disse 
Irina, sem tirar os olhos do Guardião. - Eu preciso de altruísmo. Sei que 
deveria ser mais rigorosa comigo mesma e mostrar mais diligência…

O Mestre sorriu e assentiu:
– Sim, mas primeiramente você precisa imaginar como isso vai ajudar 

as pessoas. O que sua dedicação pode dar a elas? Esta imagem é muito 
útil, despertando em nós a emoção certa, dando força para agir. Muito 
depende do nosso estado. A coisa mais importante a entender é o estado – 
o Sábio enfatizou esta palavra com entonação e fez uma pausa para certi-
ficar-se de que a aluna entendeu corretamente suas palavras. - O estado 
certo promove a ação certa.

Nos olhos de Irina acendeu a luz de compreensão:
– Ou seja, se começarmos a agir mecanicamente sem a determinação, 

então continuaremos no mesmo estado? - pediu ela para esclarecer.
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– Sim – respondeu firmemente o Sábio. – Portanto, devemos nos pre-
parar desde manhã, todos os dias, imaginando como seremos altruístas e 
ativos hoje, que conseguiremos fazer tudo e lidar com tudo. Então tudo 
dará certo!

Irina olhou para o Sábio com gratidão, e ficou claro que ela já estava 
encarregada de fazer boas ações, com atividade e criação. Enquanto isso, 
a seguinte pergunta já foi feita:

– Mestre, conte-nos, por favor, como nos desenvolver constantemen-
te? - perguntou uma jovem de cabelos pretos. – A cada seminário, sinto 
que compreendo novos Conhecimentos, que me torno melhor, me torno 
mais consciente sobre mim mesma… mas depois de duas semanas, tudo 
começa a decair de volta para a velha imagem de mim mesma…

– Boa pergunta, Alina – disse o Guardião do Conhecimento. – O fato 
de você sentir isso já é um grande passo à frente. É da natureza humana 
ser preguiçoso e caprichoso. E quando uma pessoa se permite relaxar, ela 
volta para os trilhos antigos. Para evitar que isso aconteça, precisamos 
sempre nos esforçar. Cada pequeno esforço nos torna mais perfeitos, nos 
ajuda a crescer – a voz do Mestre soava serena e benevolente, transmitin-
do confiança, tranquilidade e a força que os alunos precisavam tanto. Eles 
o ouviam com a respiração suspensa, com medo de perder uma palavra. 
- Este é um pequeno degrau que subimos. Se não fizermos esforços e não 
nos treinarmos de maneira correta, não nos desenvolveremos, mas come-
çaremos a degradar. São nossos esforços conscientes que começam a de-
senvolver a força de vontade.

– Mestre, o que ajuda a manter contato com os ensinamentos do cami-
nho espiritual? - perguntou um homem de aparência intelectual e em ócu-
los elegantes. - Afinal… o processo de despertar, morrer, nascer é doloroso. 
Nem todo mundo consegue aguentar…  Dá medo perder essa conexão…

Ele falava abruptamente, de vez em quando fazendo pausas, tentando 
transmitir a essência de sua pergunta com a maior precisão possível.

Sim, Maxim, você está certo. É muito difícil. Temos medo de nos es-
forçar, – respondeu o Guardião do Conhecimento, – e não queremos nos 
desenvolver. As partes antigas do nosso “eu” tendem a viver da maneira 
antiga. Mas existem diferentes formas de ajudar a nós mesmos. Devemos 
fazer uma promessa: “Eu não vou comer antes de fazer… por exemplo, 
uma prática ou uma meditação”. Esse é um método efetivo. Então a parte 
preguiçosa do nosso “eu” começará a se mexer. Ela estará incomodada 
recusando comida, e assim teremos energia para fazer alguma coisa.
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– Quais são as outras formas? – perguntou o mesmo aluno, – pelo 
que entendo, podemos fazer diferentes votos para nós mesmos? Quais 
funcionam melhor?

– Você precisa encontrar as chaves certas para si. Pergunte a si mes-
mo: “O que vai me animar? O que me ajudará a criar o estado elevado 
adequado?” Você pode fazer votos diferentes para si mesmo, dizendo: 
“Até que eu faça isso, não vou comer e beber, vou me privar de algo muito 
agradável”. E então já teremos a força para fazê-lo, a força para nos ven-
cer. Nosso centro instintivo é inerte e não quer nos dar energia. Pelo con-
trário, ele quer salvá-la, mas quando ele não come, imediatamente come-
ça a se mexer, e então vem a energia e atividade.

– Obrigado, Mestre – disse Maxim com sincera gratidão. - Agora as 
coisas ficaram mais claras.

Ele recuou um pouco, permitindo que outros falassem e fizessem 
mais perguntas também.

– De que outra forma se pode experimentar estados exaltados? - Eva 
de repente perguntou.

– De várias maneiras – respondeu o Guardião do Conhecimento e, 
após uma pausa, começou a listar: – Por exemplo, cantando cânticos di-
vinos, rezando, ouvindo música adequada, fazendo práticas, realizando 
boas ações, contemplando a natureza,  visitando Lugares de Poder. Então 
teremos a força de vencer as partes negativas do nosso “eu”.

O Mestre ficou em silêncio por um tempo, dando tempo aos alunos 
para perceberem esse Conhecimento, senti-lo e vivê-lo.

 – Além disso, pode-se ler poemas Divinos – disse o Guardião, e a 
plateia tornou-se toda ouvidos, antecipando outra experiência espiri-
tual.

E então o Mestre falou novamente, de forma expressiva e sucinta. 
A cada nova estrofe, sua voz soava mais alta, vibrando com a pura energia 
da luz, do amor e da Graça Divina:

 
OS DIAS VOAM, A VIDA VAI ATÉ O FIM.
POR QUE VOCÊ ESTÁ PARADO E NÃO VAI AO CRIADOR?
E POR QUE VOCÊ TREME, TRANSBORDANDO MEDO
XINGANDO O DESTINO E EMBRIAGADO COM O DESEJO?

O MAR AZUL, AO SOL DO DIA
ME SACIE COM SUAS ONDAS CORREDORAS.
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SERRAS NEVADAS AO MEU REDOR
OLHEM PARA LONGE - ONDE MEU AMIGO VIVE.

COMO O MUNDO É DESERTO, SÓ EU SOZINHO.
ESTOU EM SILÊNCIO, ME DISSOLVENDO NELE.
TUDO QUE EU AMAVA VAI SE TRANSFORMAR EM FUMAÇA
DE MANHÃ TUDO QUEIMARÁ EM CHAMAS.
 
TUDO QUEIMARÁ COM O FOGO DA MANHÃ QUE ACORDARÁ 
O DIA DISPERSANDO AS TREVAS.
MAS O QUE EU DIGO AO PAI ORANDO?
A CHUVA GLORIOSA TRAZ O FRIO.

PRATEANDO O AR, A NEVE CAÍA NA ÁGUA.
ASSIM COMO A VIDA DO HOMEM MORTAL.
POR MAIS QUE VOCÊ VOE, VOCÊ SERÁ DERRUBADO.
POR QUE VOCÊ ESTÁ SILENCIOSO, COMO SE NÃO FIZESSE 

NADA?

SE VOCÊ FALAR, DIGA O PORQUÊ?
EU IMPLORO, DIGA, MOSTRE-ME - O QUÊ?
DIGA-ME - POR QUEM SEREI SALVO?



EPISÓDIO 9

CONFISSÃO E CAMINHO 
PARA DEUS
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A praia branca como a neve se estendia por muitos quilômetros ao lon-
go da costa recortada por baías. Ela parecia infinita, assim como a 

superfície azul do mar do lado direito. Ao olhar para longe, uma onda de 
paz, uma sensação de harmonia, uma alegria luminosa e silenciosa come-
çavam a inundar a alma. Essa beleza era impossível de abraçar, era para se 
fundir com ela, tornando-se uma coisa só.

As figuras dos discípulos moviam-se lentamente pela areia em dire-
ção à serra que se estendia no horizonte em um longa cordilheira aciden-
tada. Suas roupas esvoaçavam ao vento como flamas coloridas. A gruta de 
pedra onde o Guardião do Conhecimento estava esperando por eles fora 
esculpida pelas ondas do mar e pelo vento na rocha branca estratificada. 
Era uma perfeição criada pela própria natureza…

O Sábio cumprimentou os recém-chegados com um olhar caloroso e 
pronto para iniciar uma conversa espiritual. Os alunos se acomodaram em 
torno dele sob as abóbadas de pedra, sérios e concentrados, preparando-
-se para receber o Conhecimento.

A primeira pergunta foi feita por um homem baixo com olhos verdes 
claros desbotados, no fundo dos quais estava uma tristeza quase imper-
ceptível.

- Grande Mestre, gostaria de saber: eu posso orar por mim mesmo, 
para que Deus me ajude a sair de um estado insensato? - ele perguntou, 
olhando para o Sábio com esperança.

Este deu um passo em direção ao aluno e colocou as mãos em seus 
ombros. Uma conexão energética surgiu entre eles, pela qual imediata-
mente fluiu a energia mágica da aceitação incondicional. Com apenas um 
toque de Amor, algo mudou no rosto do aluno que reviveu, iluminado 
com alegria.

- Sim, Alexei, você pode orar por si mesmo – disse o Mestre com uma 
confiança serena –, mas sempre adicione “NÓS”. Quando temos algum 
problema, por exemplo, egoísmo, então precisamos orar para que  outras 
pessoas se livrem dele também, para que este defeito enfraqueça e dimi-
nua. O maior problema é quando uma pessoa se preocupa consigo mesma.

– Mas, Mestre, não deveríamos pensar em nós mesmos, em como 
nos desenvolver e em como nos tornarmos melhores? - Alexei perguntou 
com um desejo sincero de entender e de abordar a questão de diferentes 
ângulos.

- Eu queria dizer “se preocupa” no mau sentido da palavra, explicou 
o Guardião –, quando a pessoa não pensa em seu próprio desenvolvimen-
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to, mas se preocupa por não ter recebido algo, por não ter sido elogiada e 
por seu egoísmo carente. Quando uma pessoa tem inveja de que alguém 
tem mais dinheiro ou outros benefícios do que ela mesma. Isso causa mui-
tas emoções negativas, ressentimentos, preocupações, medos. E é isso que 
devemos erradicar em primeiro lugar. A preocupação por si mesmo  causa 
emoções negativas e é a coisa mais destrutiva que temos.

O aluno ficou pensativo olhando para longe, para a paia deserta e 
selvagem e depois olhou para o Mestre novamente:

– Mas… já que podemos orar por nós mesmos, sobre o que deve ser? 
Qual é o jeito certo de fazer isso?

O Guardião esperava por essa pergunta.
– Devemos orar a Deus para percebermos a tempo os estados em que 

o egoísmo aparece em nós – ele explicou com paciência –, pedindo forças 
a Deus para não sucumbir à inveja, ao ressentimento e para deixarmos de 
sentir pena de nós mesmos. Devemos pensar mais sobre o que podemos 
fazer de bom para os outros, quem podemos ajudar e que responsabilida-
de podemos assumir. Ao começarmos a pensar assim, fica mais fácil. 
Emoções sublimes vêm imediatamente, nos despertando e nos incitando 
ao desenvolvimento.

- Obrigado pelo esclarecimento, Mestre – disse Alexei com gratidão e 
admiração.

Nesse momento, uma moça esbelta, flexível e com um olhar aberto 
deu um passo à frente. Seus longos cabelos loiros caíam abaixo da linha 
da cintura, envolvendo sua figura e dando ainda mais suavidade e femini-
lidade à sua aparência.

- Mestre – ela começou em voz alta –, é certo deixar de lado a mente 
na oração?” – a garota inclinou a cabeça para o lado, fazendo uma pausa, 
e imediatamente continuou, querendo explicar suas palavras o mais pre-
cisamente possível: – Sintonizando-se com o coração do Mestre, com seu 
amor e compaixão? E então a alma se encherá do amor infinito do Mestre, 
e a oração será plena, real e viva…

- Olesya, você captou perfeitamente a essência - elogiou o Sábio. – É 
muito importante sintonizar-se com o Mestre, com Forças Superiores e 
com Deus. Vocês lembram o que Cristo falou sobre fé nos Evangelhos?

Ele olhou inquisitivamente para todos os alunos e fixou o olhar na 
garota. Com um movimento suave, ela ajeitou o cabelo para trás e ficou 
pensativa:

- “Tua fé te salvará?” - ela citou com incerteza.
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O Mestre sorriu, encorajando-a e deixando-a entender que ela não 
estava errada.

- A fé faz maravilhas, mesmo que seja do tamanho de um pequeno 
grão de mostarda – explicou ele. - Fé significa conexão com as Forças 
Superiores, com o Mestre, com os anjos, com Deus. Isso é o que é fé. E 
quanto mais forte essa conexão for em nós, mais seremos capazes de rece-
ber energia espiritual elevada.

– Amado Mestre, entendi bem que a fé se baseia nas emoções, e, ao 
sintonizar-se com Forças Superiores, devemos ser guiados não pela men-
te, e sim pelas emoções. É isso?

– Corretamente. Essa conexão deve ser estabelecida através do centro 
emocional.

– E se for através da mente? - outro aluno interveio na conversa, um 
moreno de cabelos pretos e barba bem feita. – É realmente impossível 
manter contato com Deus através do juízo?

– É possível, mas normalmente essa conexão não funciona bem – res-
pondeu o Mestre. - A mente é fraca e não consegue captar as vibrações 
sublimes, mas nosso coração é criado exatamente para manter contato 
com o Divino. Portanto, para se sintonizar com algo Superior, é impor-
tante ativar o centro emocional. E quando as emoções elevadas atingem 
uma certa intensidade, então a conexão com Deus, com anjos, com o 
Mestre e com todas as Forças Superiores se fortalece.

O Sábio ficou em silêncio e de novo olhou atentamente para os discí-
pulos, que estavam ao redor, completamente imersos no processo de com-
preensão da Verdade. A conversa espiritual despertava novas perguntas 
neles. Uma dúvida gerava uma série de novas dúvidas, formando assim 
uma teia ramificada de perguntas. As respostas dadas pelo Guardião pou-
co a pouco preenchiam as lacunas, e assim as partículas do Conhecimento 
estavam formando uma tela integral.

– Guardião, por favor, diga-nos: como despertar a consciência? - per-
guntou uma mulher com um vestido longo feito de tecido bege claro, que 
descia até o chão e começava a esvoaçar mesmo com um leve sopro de vento.

– Devemos sempre nos confessar – respondeu o Sábio. - Mesmo quando 
não fazemos nada de errado, porém, pensamos algo feio: condenamos al-
guém na nossa cabeça, ficamos bravos, sentimos ciúmes ou nos ofendemos.

– Devemos nos arrepender mesmo por coisas que não fizemos? - ou-
tra aluna, uma jovem ruiva, ficou espantada. - Apenas por termos pensa-
do em algo?
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– Sim, Júlia. Mesmo quando aparentemente sorrimos e tudo parece 
estar bem, mas mentalmente desejamos mal aos outros, estamos com 
raiva de alguém ou ofendidos, devemos perceber isso em nós mesmos e 
começar a nos arrepender desses pensamentos e emoções. E assim, pou-
co a pouco, se nos observarmos e nos arrependermos sempre de pensa-
mentos e emoções mesquinhas, a consciência começará a despertar – o 
Guardião fez uma pausa e, certificando-se de que a compreensão estava 
amadurecendo aos olhos dos alunos, continuou: - Muitas vezes uma 
pessoa pensa assim: “Fiquei ofendido e estou certo, porque o ofensor 
estava errado. Ele foi injusto comigo”. Em vez de se arrepender, a pessoa 
começa a justificar a si mesma e sua emoção negativa de todas as manei-
ras possíveis, mas só fica ainda mais irritada e ofendida, alimentando seu 
mau estado em vez de se arrepender, despertando consciência e emoções 
elevadas.

Quando o Sábio terminou de falar, a mulher de vestido longo chamou 
sua atenção para fazer outra pergunta:

– Querido Mestre, qual é o estado emocional mais apropriado para o 
arrependimento? - ela perguntou. - Às vezes, durante o arrependimento, 
quero chorar, mas acontece também o contrário, quando sinto raiva…

- No início, devemos ficar com raiva de nós mesmos – o Guardião do 
Conhecimento começou a explicar gentilmente –, porque muitas vezes 
estamos tão insensatos que nem mesmo percebemos por que nos arrepen-
der. A raiva de nós mesmos nos ajudará a chegar a um estado mais ativo, 
no qual é mais fácil ver seus erros e deficiências. E então já poderemos nos 
confessar humildemente a Deus.

– Acontece que a raiva de nós mesmos nos ajuda a perceber a própria 
necessidade de arrependimento. É isso mesmo? - perguntou a aluna. - E 
para nos arrependermos sinceramente, devemos parar de justificar nossos 
maus pensamentos e negatividade em relação aos outros, não é?

- Sim, certo. Para nos arrepender, devemos tentar nos separar dos 
pensamentos e emoções negativas e perceber que não somos eles. Eles, 
como as larvas, bebem nosso sangue, sugam energia e vivem por nossa 
conta. Se não os alimentarmos com nossas desculpas, eles logo perderão 
seu poder e irão sumir. Portanto, devemos nos observar cuidadosamente, 
para não perdermos a consciência.

Quando o Sábio terminou de responder à pergunta, fez-se silêncio 
por alguns segundos no interior da gruta de pedra, interrompido apenas 
pelo farfalhar suave das ondas do mar. Na atmosfera que se instalou, tudo 



– 87 –

o que acontecia parecia ser um Grande mistério, que permitia aos alunos 
tocarem o Conhecimento absoluto...

De repente, no silêncio encantador, soou uma voz calma, mas con-
fiante que pertencia a uma mulher magra, de meia-idade, com uma ban-
dana azul e branca e um terninho de lona. Durante toda a conversa espi-
ritual, ela ficou na última fileira, a mais distante do Mestre, e agora ela se 
moveu cautelosamente para a frente.

– Guardião, como posso me tornar mais viva, sincera e honesta na 
oração?

– É preciso envolver emoções fortes. Se apenas repetirmos a oração 
mentalmente, então esta será uma oração fraca, especialmente se nem 
pensarmos em seu significado.

– Isso quer dizer que além do centro emocional, devemos também 
incluir a mente? – perguntou a aluna.

- Isso mesmo, Anastásia – respondeu o Sábio. - A primeira coisa que 
devemos fazer é entender a essência da oração, para que fique claro o que 
estamos pedindo ao Todo-poderoso. A segunda é começar a experimen-
tá-la emocionalmente, fazendo com que a oração evoque as mais fortes 
emoções elevadas. E no auge dessas emoções, a resposta à nossa oração já 
virá de Deus.

- Em qual forma será essa resposta? - a aluna ruiva, a quem o Sábio 
tinha chamado de Júlia, interveio com sua pergunta. - Como saberemos 
que Ele respondeu?

- Vamos sentir isso – disse o Sábio, acompanhando suas palavras com 
um olhar penetrante e um sorriso misterioso de um homem que possui 
um Conhecimento secreto escondido dos outros -, compreenderemos que 
uma nova visão veio de Deus, uma nova percepção incomum, novos pen-
samentos que nunca tivemos. As pessoas costumam falar muito, mas 
Deus não ouve suas palavras. Ele percebe apenas emoções fortes que sur-
gem em nossos corações. Isso é o que Deus vê e nos responde da mesma 
maneira: com emoções.

A garota assentiu considerando a explicação do Mestre. Pelo seu 
rosto dava para entender que ela estava se lembrando de sua própria 
experiência e sentimentos que surgiam durante os momentos de ora-
ção.

Entretanto, já estava soando a próxima pergunta.
– Mestre, por favor, explique-nos: qual é a diferença entre uma con-

fissão diante de Deus e diante de pessoas? - perguntou um aluno alto no 
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tradicional manto laranja. - Qual das confissões é mais forte? E como sa-
ber se Deus aceitou seu sacrifício?

- Boa pergunta, Victor – disse o Sábio, e ficou pensativo por um mo-
mento, escolhendo as palavras certas. - Mais forte é aquela que desperta 
mais consciência em nós – ele fez uma pausa e olhou incisivamente para 
o aluno. – Às vezes a confissão diante de Deus produz mais efeito, e às 
vezes, mas também acontece o oposto, quando a confissão diante das pes-
soas é mais abaladora.

- Isso significa que, se nossa consciência desperta, então o arrependi-
mento deu certo para nós? - o homem pediu para esclarecer.

 – Sim, porque o verdadeiro arrependimento não consiste apenas em 
palavras formais que pronunciamos. São experiências reais, uma com-
preensão de que estamos fazendo algo errado, que queremos nos livrar 
desse mal em nós mesmos. Se isso acontecer, então o arrependimento é 
verdadeiro…

O Guardião do Conhecimento olhou para Victor para entender se ele 
havia entendido o significado desse Conhecimento e, encontrando o olhar 
ardente do aluno, voltou a falar:

 
GRANDES PALAVRAS DO SENHOR
TROUXERAM-ME A CAPACIDADE DE VIVER,
À BEIRA DA MORTE DO INFERNO,
LUTAR, ACREDITAR E AMAR.

UM MOMENTO DE FELICIDADE PARADISÍACA,
A GLÓRIA DA GRANDE LUTA
CONSTRÓI O CAMINHO DA PERFEIÇÃO,
DANDO À LUZ UM ESPÍRITO…

A voz do Mestre possuía um magnetismo incrível, triplicando e vi-
brando e, refletido nas paredes altas, ela retornava aos alunos com pura 
energia sutil. Dava vontade ouvi-lo e segui-lo firmemente, despertando e 
se preenchendo com a Força, ganhando sensatez e consciência…



EPISÓDIO 10

LIBERDADE
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O espaçoso interior do templo claro e calmo. As cortinas alaranjadas 
das janelas quase não refletiam os raios do sol, deixando eles passa-

rem através do tecido leve, enchendo o espaço com um mágico brilho 
dourado e iluminando as pinturas penduradas nas paredes. Um grupo de 
alunos se reuniu em torno de uma dessas pinturas, olhando com interesse 
e conversando animadamente entre si. Alguns deles até discutiam, apon-
tando certos detalhes da tela.

A pintura que causou tal reação não parecia nenhuma das famosas 
obras de arte que normalmente são expostas em galerias. O lugar central 
era ocupado por uma enorme… caveira. Sua boca estava amplamente 
aberta, e entre os dentes de cima e de baixo havia uma grade com prisio-
neiros por trás. As órbitas vazias dos olhos também continham grades 
com outros prisioneiros por trás deles. Eles esticavam as mãos para fora, 
gritavam, pedindo ajuda, e seus rostos estavam distorcidos de sofrimento, 
horror e desejo de libertar-se o mais rápido possível.

Abaixo estavam guardas empunhando lanças, todos distintamente di-
ferentes uns dos outros, cada um segurando uma máscara na mão. Acima 
do crânio, se erguia uma montanha coberta de neve, no topo da qual esta-
va o Mestre. Ele segurava uma corda nas mãos, tirando um dos prisionei-
ros da caveira-prisão. A figura do Sábio brilhava em uma auréola de Luz 
forte, que abria caminho através do céu nublado.

A tela chamava atenção e provocava sentimentos ambíguos. Dava 
vontade de analisar pequenos detalhes, que eram muitos, encontrando 
um profundo significado oculto em cada um deles. Quanto mais os alunos 
olhavam para a imagem, mais pormenores encontravam, imaginando e 
tentando explicar um ao outro o seu significado. Eles ficaram tão envolvi-
dos nesse processo que não ouviram os passos do Guardião atrás deles, 
mas quando ele já estava bem perto, todos se viraram ao mesmo tempo, 
sentindo o toque da energia leve e quente.

As disputas cessaram no mesmo momento, e os discípulos se separa-
ram em reverência para deixar o Mestre passar.

Uma jovem loira deu um passo à frente.
- Caro Mestre – ela se dirigiu ao Sábio –, estávamos contemplando 

agora a nova imagem… ela é tão diferente… Parece que cada detalhe signi-
fica alguma coisa… Você pode nos explicar se os entendemos correta mente?

- Sim, estão certos. Esta obra nos mostra como deve ser a arte objeti-
va, onde cada detalhe tem um porquê… ela denota o caminho espiritual, o 
estado em que a pessoa se encontra. Se houver mais obras objetivas e arte 
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objetiva, poderemos nos iluminar mais rápido. O problema é que tais ima-
gens não nos foram mostradas no jardim de infância e na escola, e é por 
isso que é tão difícil decifrar esse simbolismo.

– Você pode nos ajudar? - Ksênia olhou nos olhos do Guardião com 
esperança. - Explique-nos, por favor, o significado. Por que uma caveira, 
por que uma prisão e máscaras? Quem são essas pessoas com lanças abaixo?

O Guardião do Conhecimento deu mais alguns passos em direção à 
pintura, e um sorriso misterioso surgiu em seus lábios.

- Esta foto é sobre liberdade interior – ele respondeu sucintamente e, 
olhando para os alunos significativamente, continuou: - Todas as pessoas 
estão presas, mas não em masmorras terríveis, nem em campos de arame 
farpado. Essa prisão está na nossa cabeça. As pessoas estão trancadas em 
seus desejos, crenças, falsas personalidades. Essa prisão nos limita. Não 
nos permite evoluir espiritualmente e nos sentir livres e felizes…

– Isso significa que a caveira simboliza a cabeça onde estão guardadas 
todas as nossas falsas atitudes? - disse um homem alto com atentos olhos 
castanhos. – Mas por que uma caverna, e não um cérebro, por exemplo?

– É para enfatizar que é algo que está morto e não vivo. Estamos nes-
te estado morto – o Mestre olhou para a tela e apontou com a mão na di-
reção da caveira retratada nela. – Vejam: o que está no lugar de dentes?

– Sim, já notamos, são máscaras – respondeu o homem de olhos cas-
tanhos. - Mas o que isso significa?

- Nossa prisão consiste em máscaras, em nossos papéis e em falsas per-
sonalidades – explicou o Sábio. - As pessoas estão tão presas aos seus pa-
péis que elas desempenham que começaram a acreditar que elas são assim 
de verdade. Imaginem só o que aconteceria se os atores no teatro começas-
sem a se identificar com seus papéis. Imaginem alguém fazendo o papel de 
Napoleão, depois, saindo do teatro, ia continuar a gritar que era um grande 
comandante e exigir que lhe dessem honras. O que aconteceria então?

- Ele teria acabado em um hospital psiquiátrico imediatamente – dis-
se a garota de cabelos loiros e deu uma risadinha ao imaginar tal cena.

O Guardião do Conhecimento assentiu.
- É para onde esses papéis levam. Se uma pessoa se identifica com seu 

papel, se torna ele, então ela se perde. Ela perde a noção de quem ela mes-
mo é. Somente na primeira infância as pessoas são elas mesmas, e depois, 
cada vez mais, elas fundem com suas máscaras.

Os discípulos ouviam atentamente as explicações do Mestre, incapa-
zes de tirar os olhos do quadro. Pouco a pouco, a imagem estava adqui-
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rindo seu verdadeiro significado, revelando detalhes, ganhando volume, 
incitando as pessoas a sentirem sutilmente e assimilarem o Verdadeiro 
Conhecimento.

– Amado Mestre, o que representam essas pessoas com lanças? - per-
guntou uma loira baixinha com covinhas fofas no rosto, apontando para 
o fundo da imagem.

- Esses são os aqueles guardas que colocam máscaras nas pessoas e as 
forçam a desempenhar papéis - explicou o Sábio. - Eles começaram a nos 
influenciar desde a infância, incentivando-nos intensamente a nos con-
formar com as imagens criadas. Nós sempre desempenhamos papéis, nos 
ajustando às pessoas ao nosso redor. Máscaras são falsas personalidades 
que limitam nossas forças e capacidades, não permitindo que elas se reve-
lem e se manifestem. Olhem, cada guarda tem uma máscara na mão tam-
bém, certo? Isso significa que eles também desempenham seus papéis. Por 
exemplo, esta mulher com um rolo da massa em seus bobes. Ela desempe-
nha o papel de mãe em nossas vidas e nos mantém na prisão de falsas 
personalidades ao longo de nossas vidas.

– Mas, Mestre, afinal, mãe é a pessoa mais querida e mais próxima 
para nós – a loira se surpreendeu -, como ela pode ser uma carcereira 
malvada?

- Claro, toda mãe deseja a felicidade para seus filhos, mas cada pessoa 
tem suas próprias ideias sobre a felicidade, e muitas vezes nossas mães 
querem encarnar seus desejos, seus sonhos e esperanças em nós… Lem-
brem-se, quantas vezes quisemos ser bons para nossas mães na infância, 
para agradá-la, para fazer algo pela aprovação dela, mesmo que não gos-
temos nada dessa ação. E então nos tornamos adultos, e já temos vinte, 
trinta, quarenta anos, e ainda continuamos a ouvir a voz dela em nossas 
cabeças, que nos diz o que fazer e como devemos ser… Muitas vezes acon-
tece que não correspondemos aos requisitos idealizados de nossas mães. 
E sofremos muito com isso. Não aproveitamos o potencial que temos, não 
desfrutamos de nossas oportunidades para nos desenvolver porque du-
rante toda a vida tentamos nos adaptar ao papel de “boa menina” ou “bom 
menino” que nossa mãe nos impôs.

- Por exemplo, quando uma mãe quer que sua filha se torne advoga-
da, mas esta sonha em ser bailarina? - perguntou outra aluna de voz so-
nora, uma mulher atraente e bem-arrumada, com feições regulares e 
olhos penetrantes. - Eu entendi corretamente?

O Guardião do Conhecimento assentiu:
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– Sim, Ksênia, você capturou a essência com muita precisão – ele elo-
giou. - Mas esta é apenas uma das opções possíveis. Na verdade pode 
haver muitas restrições, até o ponto de uma menina se casar e dar à luz 
filhos apenas porque sua mãe quer que ela desempenhe o papel de uma 
menina obediente da melhor maneira possível.

- E os outros carcereiros, quem são eles? - perguntou um moço alto e 
musculoso, apontando com a mão para uma respeitável senhora retratada 
ao lado da imagem da mãe. - Esta mulher perto do quadro-negro parece 
uma professora. Isso quer dizer que os professores também impõem pa-
péis e criam falsas personalidades?

– Claro, estes são guardas muito fortes – explicou o Sábio. - Desde a 
infância, eles nos explicam o que devemos ser e o que fazer: estudar bem, 
ser diligentes, agradar a todos…

- Mas o que há de errado com isso? – o rapaz ficou espantado e olhou 
para o Guardião do Conhecimento.

– Sob a influência dos professores, as pessoas muitas vezes começam 
a se esforçar para ser amadas por todos e para se adequar a ideais rebus-
cados em vez de seguir seu próprio caminho, desenvolvendo sua indivi-
dualidade e potencial único. Infelizmente, em nosso mundo, os professo-
res muitas vezes transmitem falsos valores, forçando os alunos a usar 
máscaras em vez de lhes dar a oportunidade de serem eles mesmos. Na 
infância, nossa psique é muito móvel, e exatamente neste momento eles 
formam falsas personalidades em nós.

- Eu ainda me lembro como no primeiro ano do Ensino Fundamental 
a professora nos fez ficar sentados por meia hora depois da aula simples-
mente porque um dos meninos se comportou mal – de repente disse uma 
mulher com um olhar profundo de olhos azuis-claros e com um lindo 
lenço fino nos ombros.

Seu tom revelou ironia e uma leve amargura. Olhando para a aluna, o 
Mestre enviou-lhe raios invisíveis, mas tangíveis, da energia do amor, 
bondade e aceitação.

– É verdade, Ada. Os professores muitas vezes nos obrigavam a ficar sen-
tados sem nos mexer, sem falar, sem nos virar, aliás, nos anos mais ativos da 
vida, quando queremos correr, pular, brincar, explorar o mundo ao nosso re-
dor. E então voltávamos para casa da escola, e lá nossas mães também se esfor-
çavam para nos alimentar da melhor maneira possível. E assim nos acostuma-
mos a vida sedentária, a sermos preguiçosos e a comer muito. Tudo isso destrói 
nossa Força natural e nosso centro instintivo e contradiz a própria natureza.
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O Guardião do Conhecimento olhou para outros alunos, analisando 
o efeito produzido por suas palavras. Seus rostos estavam iluminados com 
compreensão, e ficou claro que cada palavra dele ecoava em suas almas, 
mexendo com eles e fazendo com que cada um voltasse para sua própria 
infância e procurasse a influência dos guardas de sua prisão interior…

– E aquele guarda, quem é? - Ksênia apontou para o retângulo do 
lado esquerdo da foto com um homem de terno que parecia um locutor de 
notícias. Ele também tinha uma lança na mão.

– A televisão – respondeu o Sábio -, é um dos guardas mais fortes de 
nossa prisão. – Talk shows, seriados, notícias… A TV impõe às pessoas 
muitos padrões de comportamento que todos querem seguir. Séries ro-
mânticas nos ensinaram a ser ciumentos e manhosos, a fazer escândalos e 
birras, tornando-se a nossa prisão. Essa é a maneira que nos comporta-
mos no relacionamento romântico. Vários talk shows impõem às pessoas 
padrões de comportamento prontos, instigando-as a reagir e agir de certa 
maneira em diferentes circunstâncias.

O Mestre fez uma pausa, e naquele momento o seu olhar parou em 
uma das alunas, uma jovem morena baixa, forte e com cabelo curto:

– Sabe, minha mãe ainda acredita que tudo que se diz na TV é a ver-
dade absoluta e indiscutível - notas céticas cintilaram em sua voz.

- Infelizmente, existem muitas pessoas assim, aquelas que acredi-
tam incondicionalmente na TV e em várias mídias – disse o Guardião do 
Conhecimento com tristeza. - Enquanto isso, a televisão é um verdadei-
ro hipnotizador doméstico. Ela nos prende, nos faz desempenhar mui-
tos papéis desnecessários que nos impedem de crescermos espiritual-
mente.

– Quanto à TV, está tudo claro. E esses personagens aqui? - pergun-
tou a mesma aluna, apontando para outras figuras com lanças, para os 
jovens que seguravam seringas e garrafas. - É uma personificação dos 
maus hábitos?

- Os maus hábitos não aparecem do nada - respondeu o Mestre. - Eles 
são frequentemente associados a um círculo social decadente que afeta 
nossas vidas de forma destrutiva, levando-nos a consumir álcool ou dro-
gas. Mas as pessoas pensam que esta é a essência da sua liberdade: fazer 
algo proibido e desafiar a sociedade. Mas isso não é verdade. Nós sim-
plesmente nos adaptamos às pessoas com quem nos comunicamos e que, 
por uma razão ou outra, são importantes para nós, mas, ao mesmo tempo, 
estamos nos afastando cada vez mais de verdadeiros nós.
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- E esse jovem com o computador? - Ada perguntou, apontando para 
a figura de outro guarda revelando sua surpresa. - Ele joga. Isso também 
é tão ruim? Não é álcool, nem drogas…

O Guardião do Conhecimento ouviu a pergunta  pacientemente e co-
meçou a explicar:

– A realidade virtual é perigosa porque ela afasta do momento pre-
sente. Os gamers gastam todo o seu tempo e energia em um mundo artifi-
cial e ilusório. Lá eles podem ser quem quiserem: reis, magos com super-
poderes, elfos, amazonas. Ao mesmo tempo, eles não se desenvolvem, não 
percebem seu potencial. As pessoas estão tão imersas em jogos que per-
dem o contato com a realidade.

Ao ouvir as palavras do Sábio, uma das alunas, uma garota extrema-
mente magra, levantou a mão, pedindo a palavra. Quando o Mestre ace-
nou com a cabeça em sua direção, ela se inclinou para frente e, ajustando 
os óculos na ponta do nariz, começou a falar:

- Eu já tive um exemplo vivo diante dos meus olhos - disse ela, superando 
o constrangimento que era claramente visível em seus olhos – meu irmão 
mais velho tinha quinze anos e praticamente vivia no mundo de um jogo 
online. Ele abandonou os estudos, não saía de casa por nada… E quando sua 
mãe tentou raciocinar com ele de alguma forma, ele respondia com grosseria, 
sabe, de uma maneira muito maldosa… e até mesmo uma vez – ela fez uma 
pausa, e sua voz tremeu, - quando ela simplesmente desligou o computador, 
ele levantou a mão contra ela. Eu vi tudo, mas eu ainda era muito pequena…

A moça terminou sua história e ficou em silêncio. Estava claro que 
essas lembranças eram desagradáveis e que ela sentia um culpa pelo fato 
de não poder argumentar contra seu irmão e ajudar sua mãe…

– Marina, que bom que agora você encontrou forças para contar isso 
– disse o Mestre, acompanhando as palavras com um olhar caloroso e 
amoroso que vinha do fundo da alma. - Você não deve se culpar, porque 
você era criança… Infelizmente, as pessoas viciadas em realidade virtual 
reagem de forma muito agressiva a quem tenta ajudá-las tirando desse 
mundo de ilusões. Isso provoca muitas brigas e escândalos entre marido e 
mulher, entre pais e filhos…

Captando o olhar do Mestre, Marina sorriu e até relaxou perceptivel-
mente, como se tivesse tirado um velho fardo desnecessário de seus ombros.

– Amado Mestre, posso fazer mais uma pergunta sobre esta imagem? 
- ela disse, dirigindo os olhos para a foto. – Todos os guardas que você 
mencionou: mãe, professores, má companhia, realidade virtual – isso 
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tudo deu para entender, mas por que aqui está retratado um padre? Ele 
também nos obriga a colocar uma máscara e desempenhar um papel?

O Sábio seguiu o olhar da aluna e, entrelaçando seus longos dedos, 
falou:

– Muitas vezes, sob o pretexto de justiça, representantes da igreja 
também nos aprisionam. Eles nos impõem muitas restrições, alegando: 
“Isso é pecaminoso, e aquilo agrada a Deus”. Eles camuflam seus objeti-
vos com boas intenções, religião, bondade e santidade, e até mesmo ini-
ciam guerras em nome de Cristo.

- O que aconteceu nas Cruzadas, não é? - perguntou um jovem de 
cabelos curtos e olhos azuis.

– Sim – o Sábio respondeu firmemente. – E não só isso… Mas se Jesus 
Cristo os conhecesse, nunca teria aprovado o que eles fazem e ficaria mui-
to surpreso que a religião do amor pudesse levar a tal derramamento de 
sangue. E a inquisição medieval? Em nome da fé, centenas de belas jovens 
extraordinárias foram queimadas vivas por serem consideras bruxas. Os 
eclesiásticos modernos também estão longe de ideias de santidade. Eles 
usam relógios caros, dirigem carros de luxo. Tudo isso está muito longe 
das ideias de verdadeira santidade. Mas vamos ver quem mais pode ser 
considerado guarda da nossa prisão – disse o Guardião do Conhecimen-
to, apontando para a figura de um general com ordens e medalhas. – O 
que vocês acham que isso quer dizer?

Ele fez a pergunta a todos os presentes ao mesmo tempo, incentivan-
do-os a encontrar a resposta por conta própria.

- Provavelmente, essa é uma alusão ao Exército – disse o jovem de 
olhos azuis. - Mas afinal, o Exército é criado com bons objetivos, para 
proteger a pátria, não é? Isso também é ruim?

- A guerra é, em qualquer caso, um morticínio cruel de pessoas por 
representantes de sua própria espécie - disse o Mestre firmemente –, e 
não importa qual seja sua fé, religião ou nacionalidade. Assassinato é 
sempre um pecado. E muitas vezes vemos como a religião e a igreja aben-
çoam as guerras. Se olharmos para tudo de forma realista, as pessoas são 
simplesmente forçadas a colocar uma máscara e desempenhar o papel de 
defensora da pátria.

- E as pessoas não deveriam defender sua pátria se ela fosse atacada 
por um inimigo? – o rapaz ficou pasmo.

– Nossa pátria é rios, florestas, campos, montanhas… tudo isso não 
requer que as pessoas derramem seu sangue. Na verdade, somos obriga-
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dos a lutar não pela pátria, mas pelo trono do próximo governante, que 
busca ganhar ainda mais poder…

- E se… uma pessoa se alistar voluntariamente? - o rapaz perguntou 
novamente, interessado no assunto do Exército.

– E por que ele se alista? Alguém já pensou? – O Mestre olhou curio-
so para o rapaz e para os outros alunos, encorajando-os a procurar a res-
posta por conta própria. - Na verdade, nós simplesmente tentamos viver 
de acordo com as ideias sobre nós mesmos que nos inspiraram – disse o 
Sábio após uma pausa –, por exemplo, ser um bom soldado, um comunis-
ta ou um fascista, um defensor da pátria… Indo voluntariamente para a 
guerra, não entendemos que estamos nos esforçando para desempenhar o 
papel que nos foi imposto da melhor maneira possível…

– E Lênin sobre um carro blindado, é um símbolo de poder? - presu-
miu Ksênia.

O Sábio assentiu:
- Certo. Este é um símbolo dos próprios governantes que colocam 

máscaras em nós. Eles se camuflam com vários pretextos nobres, lemas 
pretensiosos e nos encorajam a segui-los, mas na verdade eles perseguem 
apenas seus próprios interesses. Lembrem-se da história. Por exemplo, 
aonde levaram as ideias bolcheviques de igualdade e fraternidade?

- À pobreza ainda maior do povo - responderam os alunos.
– E Hitler – continuou o Guardião –, ele justificou sua monstruosa 

guerra com ideias positivas. Ele clamava pela limpeza da nação ariana 
para reviver a força de seu povo. E há muitos desses governantes: Mao 
Zedong, Stalin, Kim Jong-un e muitos outros… Com seus discursos inspi-
radores, eles nos limitam e nos incitam a seguir seus objetivos. E como 
resultado, não podemos nos manifestar do jeito que nós mesmos quere-
mos, e deixamos de seguir o caminho que ajudaria nossa alma a se desen-
volver.

– Quem é aquele homem loiro de moletom vermelho? – perguntou An-
gelina, apontando para um homem com uma lança no lado direito da foto.

- Esta é a personificação da propaganda, outro guarda poderoso da 
nossa prisão. Ela nos incita a comer certos alimentos, usar roupas da 
moda, comprar um telefone novo só porque saiu um novo modelo. Somos 
encorajados a gastar nossa energia e tempo para ganhar dinheiro para 
comprar uma enorme quantidade de coisas desnecessárias, e esta é a nos-
sa prisão. Trabalhamos a vida inteira para corresponder às imagens de 
pessoas de sucesso da propaganda, mas isso não nos deixa felizes…
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O Guardião do Conhecimento terminou de falar, e o silêncio se insta-
lou no salão. Todos continuaram a olhar para a pintura, ponderando suas 
palavras.

- Querido Mestre – Ksênia dirigiu-se ao Guardião com apreensão e 
gratidão –, muito obrigada por nos explicar tudo. Agora o verdadeiro sig-
nificado e o sentido simbólico desta imagem tornaram-se claros. No en-
tanto, eu gostaria de saber, o que podemos fazer para sair desta prisão? 
Afinal, somos parte da sociedade e não podemos nos livrar completamen-
te dos papéis que ela impõe.

O Sábio ouviu atentamente a pergunta da aluna, dando-lhe um olhar 
caloroso e bondoso:

- Devemos observar todos os nossos papéis, analisar todas as nossas 
máscaras, e então poderemos começar a sair de nossa prisão mental inte-
rior – respondeu ele com uma voz sonora expressiva. – É importantíssimo 
perceber que a cada momento desempenhamos algum papel. Devemos 
nos desidentificar com ele, entender que não somos nossas máscaras. So-
mos independentes delas. Devemos tomar consciência de todo o repertó-
rio de nossos papéis, vê-lo de fora e começar a renunciar a tudo.

– E então poderemos encontrar a liberdade interior?
- Sim. Prestem atenção, esta imagem já indica o caminho a seguir.
O Mestre apontou para uma figura em longas vestes escuras no topo 

de uma montanha. Essa pessoa era surpreendentemente semelhante ao 
próprio Guardião do Conhecimento. Ou talvez fosse ele como a personi-
ficação do Sábio, um guia no caminho da libertação.

- Estão vendo? - Ele chamou a atenção dos alunos para o fato de que 
o Mestre da foto jogou uma corda forte para as pessoas na prisão da ca-
veira. - Aqui se mostra como através do sahasrara, o chakra que é respon-
sável pela comunicação com as Forças Superiores, o Mestre tira aqueles 
que querem ser salvos da prisão.

- Isso significa que é impossível sair sem ajuda de fora? - Marina per-
guntou.

- É possível, mas é muito mais difícil do que com o Mestre. Portanto, 
é preciso procurar o Sábio que saiba tudo, que possa tirar uma pessoa 
dessa prisão e salvá-la. E, no entanto, precisamos de uma equipe de sim-
patizantes. Agindo sozinho, será difícil despertar nas pessoas a consciên-
cia o desejo de serem salvas… é necessário que todos os alunos “acordem” 
uns aos outros, não se deixando “dormir”, não permitindo que os próxi-
mos se identifiquem com seus papéis e alertando-os quando isso volte a 
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acontecer. Só assim será possível sair da nossa prisão interior que existe 
apenas na nossa cabeça…

O Mestre terminou de falar e todos ficaram em silêncio. Os alunos 
estavam profundamente impressionados. Eles olharam com reverência 
para o Sábio, para a imagem, e ficou claro que essa conversa havia muda-
do sua percepção do mundo e de si mesmos…

E então a voz ressonante do Guardião do Conhecimento ouviu-se no-
vamente, cheia da pura energia do Amor:

 
QUEM ALCANÇOU A SABEDORIA OU A ESTUPIDEZ,
ILUMINE-ME, SEM ESCONDER SEU ROSTO,
DÊ-ME A CHAVE PARA ESTES MILAGRES,
POIS O CONHECIMENTO E A IGNORÂNCIA SOU EU.
 
QUEM EXPERIMENTOU ALEGRIA OU SOFRIMENTO,
ENSINE-ME.
QUAL É SUA FONTE, TALVEZ SEJA O CÉU?
NÃO, ALEGRIA E SOFRIMENTO SOU EU.
 
AS MEIGAS AMIGAS NOS ACARICIAM
E DE REPENTE NOS FEREM COM A FRIEZA DE UMA NEVASCA.
NÃO, EU NÃO ATENDO A SUAS VOZES,
EU MESMO ME GRATIFICO.
 
TUDO QUE EU ADMIRO E A QUEM REZO,
TUDO QUE EU TEMO POR UMA FRAQUEZA DISPARATE,
CHORANDO DE TRISTEZA OU ALEGRIA,
EU MESMO DETERMINO UM PORQUÊ.
 
TUDO QUE EU VEJO E O QUE EU ATENTO
O QUE ODEIO E NÃO ENTENDO
POR PERTO OU DISTANTE -
TUDO ISSO, SEM DÚVIDA, ESTÁ EM MIM…



EPISÓDIO 11

ANDARES DA VIDA
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Uma tela colorida apresentando um triângulo invertido estava locali-
zada bem no centro do templo e parecia brilhar por dentro. Tal efeito 

foi alcançado graças à luz do sol forte que penetrava das janelas panorâ-
micas à direita e à esquerda, ou talvez era por cores especiais… Parecia que 
a mão do artista foi conduzida pelo próprio Deus, direcionando a energia 
mais sutil e cintilante para o pincel.

Os alunos reunidos ao redor da pintura olhavam para ela fascinados. 
Era evidente por seus rostos que ela causou uma forte impressão e des-
pertou emoções, mas também várias dúvidas.

Os alunos já sabiam que essa tela era um exemplo de arte objetiva, 
onde cada detalhe era importante, onde nada era acidental. Mesmo os 
menores fragmentos da imagem tinham seu próprio significado simbóli-
co, e combinados juntos eles formavam um significado profundo.

Quase toda a parte central do quadro era ocupada por um triângulo, uma 
ponta do qual era direcionada para baixo. O triângulo foi dividido em quatro 
níveis. O nível inferior, no topo pontiagudo, tocava no chão. Dentro dessa 
parte do triângulo estava um homem: nu, indefeso, exausto e sofrendo. Ele 
era dolorosamente magro e estava deitado na terra úmida, protegendo-se 
com um braço de uma ameaça invisível. A masmorra tinha paredes, correntes 
penduradas no canto, ratos bisbilhotando os pés do coitado. No segundo ní-
vel, foi retratada uma sala muito mais agradável do antigo castelo, no terceiro, 
um salão em um palácio luxuoso, e no quarto, um magnífico jardim do Éden 
ao ar livre. Acima deste jardim, com os braços estendidos, estava o próprio 
Senhor Deus. Em roupas brancas brilhando de luz, Ele olhava para a Terra 
com amor absoluto, dando aos habitantes do Jardim do Éden Sua Graça.

O Guardião do Conhecimento se aproximou do grupo de alunos e 
olhou para eles com a mesma gentileza e aceitação incondicional. Todos 
se voltaram para o Sábio, os olhos de homens e mulheres brilhavam de 
alegria, como se naquele momento o próprio Deus tocasse suas almas.

Os alunos já estavam ansiosos por uma conversa interessante e espe-
ravam receber explicações detalhadas.

- Querido Mestre, vimos a nova pintura – disse uma garota alta e 
loira, dando um passo em direção ao Sábio e apontando para a pintura 
com os olhos: - Por favor, explique o que esta imagem significa? Há qua-
tro níveis e o homem sofrendo no nível inferior – como devemos interpre-
tar isso corretamente?

O Guardião olhou para a tela e lentamente estendeu a mão em sua 
direção.
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- Este é um lugar onde uma pessoa vive – ele começou a explicar. - E 
aqui também é mostrado onde ele pode viver. Vejam, podemos morar em 
um palácio tão bonito quanto este – ele apontou para a terceira camada do 
triângulo – podemos viver até no Jardim do Éden, muito próximos de Deus.

– Mas então por que um homem é retratado em um porão terrível ao 
lado desses ratos nojentos? - perguntou a aluna, olhando para a parte in-
ferior da pintura.

– Foi nossa educação que nos colocou lá – respondeu o Guardião. - Es-
tão vendo como o homem está deitado, agonizando de dor? Ele está na pri-
são, atormentado e aflito. Ele se sente mal, assustado e desconfortável. E ele 
nem desconfia que há mais três andares para cima nos quais ele poderia vi-
ver. Muitas pessoas nunca descobrem isso. Eles sofrem assim a vida toda 
neste porão, e depois vão para o túmulo. Mas se uma pessoa quiser conhecer 
o segredo sobre três andares acima, ela deve procurar as chaves adequadas.

O Guardião do Conhecimento desviou o olhar da pintura para os alu-
nos para entender melhor a reação deles às explicações. Nos olhos de cada 
um deles ardia uma sede de Conhecimento, que falava de intenso trabalho 
interior. As pessoas tentavam chegar à própria essência percebendo o sen-
tido das palavram do Sábio em toda a sua profundeza e plenitude.

– Amado Mestre, de quais andares se trata? - perguntou um homem 
de meia-idade com profundos olhos castanhos e maçãs do rosto proemi-
nentes. - Pelo que eu entendo, não há detalhes aleatórios na arte objetiva, 
então cada andar é… - ele fez uma pausa, escolhendo as palavras com 
cuidado, - um certo nível de desenvolvimento espiritual de uma pessoa?

O Mestre assentiu, confirmando o palpite do homem.
- Você entendeu corretamente, Ruslan – disse ele, dando ao aluno um 

olhar de apoio e aprovação, - e sim, cada andar tem seu próprio significa-
do. A segunda camada do triângulo, que fica logo acima do nosso porão, 
é a consciência. Chegando a esse nível, a pessoa já se move para um mun-
do melhor, para uma vida melhor, para um ser melhor. Olhem para a ima-
gem – o Mestre apontou para a tela –, no segundo nível, uma pessoa já se 
muda para uma bela sala de um antigo castelo e pode viver aqui de uma 
maneira completamente diferente.

- Obrigado pelo esclarecimento – Ruslan agradeceu ao Sábio e voltou 
seu olhar para a tela –. Agora fica mais claro para mim o que isso signifi-
cava. Mas se o primeiro nível é a consciência, o que fica acima?

Esta questão era interessante para todos os alunos, o que dava para 
perceber pela atenção com que eles ouviam o Mestre, com medo de per-
der sequer uma palavra.
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– O próximo andar representa emoções elevadas – explicou o Sábio, 
apontando para o terceiro nível –. Aqui podemos ver um verdadeiro palá-
cio. Se uma pessoa experimenta emoções elevadas, ela vive muito melhor, 
a vida dela se torna mais gratificante, feliz e significativa.

- Então devemos primeiro passar pela consciência, e só então desper-
tar emoções sublimes em nós mesmos? - a loira pediu para esclarecer, re-
ferindo-se ao Sábio.

- Isso mesmo, Angelina – ele confirmou. – Antes de a pessoa ficar cons-
ciente, é difícil subir, e emoções sublimes podem ser despertadas apenas em 
fragmentos, aos trancos e barrancos. A pessoa pode até experimentar emo-
ções elevadas, mas então adormece novamente e cai no estado anterior, de 
volta “no porão” - o Mestre apontou para a camada inferior na imagem –, 
em suas próprias emoções negativas, começando a sofrer terrivelmente.

Angelina assentiu, indicando que entendeu as explicações.
- Então o nosso principal inimigo é a inconsciência?
- Muitos dos alunos já estão no quarto andar há algum tempo – res-

pondeu o Sábio. – Lá é muito bom, mas sem consciência é muito difícil 
ficar lá por muito tempo. Então a pessoa acaba de subir e logo cai de volta, 
aí sobe de novo e cai. Mas se a consciência fosse estável, seria possível 
permanecer no segundo nível.

Naquele momento, outra aluna deu um passo à frente  uma morena 
de olhos verdes brilhantes.

- Excelentíssimo – ela começou – você disse que nossa educação nos 
colocou no nível inferior. O que se quer dizer com isso?

A mulher olhou com expectativa para o Sábio:
- Fomos ensinados a viver no porão desde a infância - começou a expli-

car –, por parentes, pais, professores, amigos, TV. E estamos acostumados a 
viver assim: agindo de acordo com padrões, desempenhando papéis que não 
gostamos, seguindo falsas atitudes. Nós nem mesmo entendemos que é pos-
sível viver de alguma forma diferente. Nem suspeitamos que existem outras 
coisas além deste porão, e só pensamos em como nos acomodar aqui, onde 
colocar feno, onde empilhar uma pedra sobre outra, onde fazer uma mesa e 
assim por diante. Nós tentamos nos alojar no porão em vez de nos mudar 
para andares superiores, onde podemos viver bem e nos desenvolver.

O Sábio olhou em volta para os alunos e com um gesto eloquente 
apontou para a imagem, para a área das três camadas superiores da vida.

- Mas como é possível perceber isso? - perguntou Angelina. - Como 
uma pessoa deve entender que está no porão? Se não houvesse Mestre, 
como saberíamos?
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– Sim, ninguém saberia sem o Mestre – respondeu o Guardião do 
Conhecimento e, encontrando o olhar da aluna, leu os versos da poesia:

“Vai, carregue a fé viva”, diz o Mestre às pessoas.
“Ele iluminará a vida monótona e cinzenta com um Grande significado”.
Suas palavras soaram solenes, mas, ao mesmo tempo, com um calor 

incrível e preocupação por seus alunos e por todos que o ouviam, tentan-
do ativamente passar para níveis mais altos.

– Ao percebermos que existem outros andares acima, como podemos 
sair? - perguntou um dos alunos, um homem alto com um olhar atento.

– É preciso lutar por isso, ser insistente – explicou o Sábio – e ansiar 
por isso. Se uma pessoa não se esforçar, se ela não deseja isso com força, 
ela viverá no porão a vida toda - ele fez uma pausa, e uma tristeza indes-
critível brilhou em seus olhos. - Como, por exemplo, um dos meus alunos, 
Sérgio, vive sua vida. Eu expliquei tudo para ele várias vezes, tentei tirá-lo 
deste porão, mas ele não me atendeu, não acreditou em mim. Ele ouviu 
seus parentes, pois eles sabem viver neste porão, porque passaram a vida 
inteira nele. E ele também começou a equipar o porão, começou a colocar 
feno, empilhar as pedras…

- Então ele ainda vive sofrendo assim? - Ruslan perguntou baixinho.
– Sim, - o Mestre confirmou, sem julgar, mas lamentando por seu 

aluno não ter dado um passo para sair de sua prisão, - ao mesmo tempo, 
ele acredita que os oligarcas são os culpados por sua vida ruim, que o 
governo deveria proporcionar a ele uma existência digna – o Sábio ficou 
em silêncio por vários segundos e novamente olhou pensativo para a tela 
–, mas nenhum governo pode nos proporcionar uma existência digna. 
Está tudo em nossas mãos. Nós mesmos devemos subir para níveis mais 
elevados de nossas vidas, então nos sentiremos bem. O governo só pode 
ajudar a nos estabelecermos no porão, então esperar algo dele é inútil.

- Mestre, você disse que o primeiro andar é a consciência, o segundo 
andar são as emoções elevadas. E o que fica no terceiro andar? - perguntou 
uma mulher magra de cabelos escuros, continuando a olhar para a pintura.

O Mestre demorou um pouco para responder dando a ela e aos outros 
a oportunidade de pensar na resposta. Balançando a cabeça em dúvida, a 
mulher sugeriu:

- Este é o Paraíso, para onde vai uma pessoa após a morte?
– É muito parecido com o Paraíso – sorriu o Guardião do Conhecimen-

to –. Veja: um jardim ao ar livre, lindos pavões e cisnes, fontes e pavilhões, 
paz e bondade. Mas tudo isso está disponível para o homem aqui na Terra.
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– E como podemos chegar lá?
- Deus é retratado aqui em cima – o Mestre apontou para uma figura 

em vestes brancas iluminadas. – Quando estabelecemos contato com o 
Divino, encontramos o nosso “Eu” superior em nós mesmos, acendendo 
uma centelha de Deus em nossas almas. E então nos mudamos para o úl-
timo andar, após o qual uma vida verdadeiramente feliz começa no Jardim 
do Éden. O Sábio olhou para a aluna, olhou para os outros e continuou 
após uma breve pausa: – Devemos lembrar que cada um de nós tem uma 
parte de Deus, e pensar em como podemos alcançar os próximos andares.

- Mestre, antes você disse que devemos conseguir as chaves de cada 
andar. Por chaves você queria dizer práticas espirituais? – perguntou 
Ruslan, olhando atentamente para o Mestre.

- Sim, é isso mesmo – ele confirmou. – As chaves são práticas espiri-
tuais. Fazê-las é muito importante, porque elas ajudam a passar do “po-
rão” mental para a consciência. Quando a consciência aparece, é preciso 
fazer práticas para despertar emoções sublimes. E então vocês poderão 
passar gradualmente para os próximos andares. E então haverá uma 
oportunidade de absorver o Divino. Portanto, devemos sempre lembrar 
quais andares existem e quais oportunidades temos. Para todos vocês, 
este segredo já está revelado.

Obrigado Mestre, posso lhe fazer outra pergunta? - disse o homem. O 
Guardião do Conhecimento olhou para ele com aprovação, e então ele 
continuou: - Esses andares podem ser considerados nossos centros: me-
cânico, emocional e intelectual? E o quarto andar está vinculado aos cen-
tros superiores?

– Sim, Ruslan, muito bem, você captou essa conexão corretamente – 
o Sábio elogiou o aluno. - O porão está conectado com as partes mecâni-
cas dos centros do nosso corpo. O segundo nível já é a parte intelectual 
dos centros, ou seja, a consciência. O terceiro andar é o centro emocional 
superior, e o quarto andar, onde vemos o Jardim do Éden a céu aberto, é 
o centro intelectual superior. Esta já é nossa Alma, nosso Espírito, no qual 
há uma parte de Deus.

O Mestre terminou de falar e mais uma vez voltou o olhar para os 
alunos. Eles olharam para ele, para o quadro, pensativos, serenos, con-
templativos e iluminados pela luz da alegria do conhecimento.

E de repente o Sábio falou novamente, e no silêncio que reinava, sua 
voz soou com inspiração especial. Sentiam-se energia e força inspirado-
ras, que dava vontade de tocar, absorvendo sua harmonia:
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OS REFLEXOS BRILHAM NAS ONDAS
DO MAR CINZENTO ESPUMANTE,
E COMO OS VAGALHÕES CORREM PARA MIM,
TRISTEZAS ARROJADAS ATRÁS DAS ALEGRIAS.

EU OLHO PARA UMA FLOR MURCHADA
SENDO UMA PERSONIFICAÇÃO DO SOL.
ELA VIVEU MAS NÃO PÔDE CONHECER
A UNIDADE DE TODAS AS ESTRADAS DA TERRA
E DA LUZ NA JANELA.

ELA ESTENDIA SEU CAULE PARA O CÉU,
SONHANDO EM ATINGIR AS CONSTELAÇÕES,
SEM PERCEBER QUE “EU” SOU UM GERME
ERA UM RAIO BRILHANDO SOBRE O PRECIPÍCIO.

EU DESCI AQUI DO CÉU,
AGORA QUERO VOLTAR PARA CIMA.
MAS LÁ E AQUI É UMA COISA SÓ -
UM ÚNICO ESPAÇO.

CRESCENDO, EU PERCEBIA QUE ERA DEUS
BRILHANDO COMO OURO NO CÉU.
A VIDA, MENTE, E CADA RESPIRAÇÃO
FORAM ME DADAS POR ELE EM PÃO RADIANTE.

OUTRORA, EM TEMPOS REMOTOS,
ANTES DO MEU SURGIMENTO
COMO SER EU ESTAVA VIVO NELE
E DELE NASCI.

OS REFLEXOS BRILHAM NAS ONDAS
DO MAR CINZENTO ESPUMANTE,
E O CONHECIMENTO DA VERDADE EM MIM
É IGUAL A ALEGRIA E A TRISTEZA…
 
A imagem de Deus na tela agora parecia especialmente viva e tangível 

para os discípulos, como se Ele não estivesse apenas pintado na tela, mas 
realmente os olhasse agora, com amor e aceitação absolutos…



EPISÓDIO 12

O HOMEM É UM LAR





– 111 –

Toda vez que no templo do Mestre aparecia uma nova pintura, isso 
tornava-se um verdadeiro evento. Os alunos já sabiam que não se tra-

tava apenas de imagens de prazer estético, embora as pinturas fossem tec-
nicamente bem executadas. Mas, acima de tudo, era uma arte objetiva, 
portadora da Verdade, uma guia sábia para o crescimento espiritual.

Cada uma dessas imagens evocava diversas emoções. Eram imagens 
coloridas e muito precisas… e cada uma delas carregava um significado 
profundo. Mesmo sem saber o significado simbólico de todos os detalhes, 
após um exame mais detalhado, ficava claro que as pinturas continham 
várias camadas de percepção. Na primeira, o espectador via apenas tra-
ços, composições e cores. Mas para atingir um nível de interpretação mais 
profundo, muitas vezes era necessária ajuda externa. E então os discípu-
los estavam esperando por um encontro com o Sábio. O Guardião do Co-
nhecimento podia contar aos alunos sobre a segunda camada, dando-lhes 
a oportunidade de penetrar na própria essência através de imagens vi-
suais…

A tela com a imagem de uma grande casa apareceu no templo só on-
tem, e os discípulos queriam aprender rapidamente sobre o verdadeiro 
significado da imagem. Esperando o Sábio, eles conseguiram examiná-la 
com atenção.

No centro da composição havia uma sólida casa de dois andares com 
telhado de telhas vermelhas. No primeiro andar havia uma cozinha, no 
segundo, um quarto e um banheiro, e em um pequeno anexo havia um 
estábulo. A casa tinha um jardim com arbustos, um gramado e árvores 
frutíferas. Dentro da casa, trabalhavam várias pessoas, mas nada dava 
certo no seu trabalho, e algo estava claramente errado em tudo aquilo. 
Isso fazia com que a imagem parecesse surreal. Cada detalhe parecia gri-
tar: “Isso é errado, antinatural, não deveria ser assim!”.

Uma empregada de avental de renda com espanador tentou se apro-
ximar do cavalo por trás, mas este lhe deu um coice, e a mulher voou 
para trás. Uma expressão de surpresa, medo, indignação congelou em 
seu rosto. Um cavalariço estava colocando cuidadosamente uma sela na 
mesa da cozinha. O jardineiro estava trabalhando no quarto, tentando 
entusiasticamente cortar a perna do abajur com uma tesoura de podar, 
e no banheiro, o cozinheiro tentava consertar o vazamento com a ajuda 
de uma concha. O encanador, deitado na terra, todo sujo, estava segu-
rando um martelo e uma chave inglesa, com a intenção de usá-los para 
cortar os arbustos do jardim. Ao mesmo tempo, dava para ver que ele já 
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havia feito asneiras: troncos cortados de árvores e arbustos estavam por 
toda parte, as plantas estavam aleijadas e o jardim ficou em estado de-
plorável.

E para completar, havia um homem de terno e cartola, que descia as 
escadas. Ele estava indignado, insatisfeito com o que estava acontecendo 
e gritava alguma coisa para os trabalhadores, brandindo ameaçadora-
mente sua bengala e sacudindo o punho erguido.

Os alunos cercaram a imagem por todos os lados, observando os de-
talhes da tela com interesse genuíno. Alguns estavam avaliando silencio-
samente o trabalho do artista, olhando pensativamente para a imagem. 
Outros recuavam um pouco para trás, depois se aproximavam novamente, 
mudando o ângulo de visão. Alguns dos alunos conversavam animada-
mente entre si, fazendo suposições sobre a intenção do artista.

Uma coisa unia a todos: eles estavam esperando o aparecimento do 
Guardião do Conhecimento e, quando ele se aproximou, os olhos dos alu-
nos imediatamente se voltaram para ele.

- Amado Mestre – uma das alunas foi para a frente. Era uma menina 
com profundos olhos azuis-claros -, temos um novo quadro. Nós o consi-
deramos, mas até agora não entendemos o que significa e como podemos 
trabalhar espiritualmente com isso.

O Guardião do Conhecimento olhou para a aluna com carinho e co-
meçou a falar:

– Esta casa simboliza uma pessoa – explicou ele, apontando para a 
imagem com a palma da mão. - No budismo, diz-se que uma pessoa é um 
lar invadido por ladrões que agem de acordo com sua própria arbitrarie-
dade.

- Por ladrões? E o que isso quer dizer?
– É uma referência aos pensamentos e emoções que nos roubam 

quando nos identificamos com nossos papéis e máscaras. Mas aqui – ele 
apontou para a tela novamente – o esquema é diferente. Mostra-se que 
todos os centros de nosso ser não estão em seu lugar. Isso se refere ao 
centro emocional, intelectual, motor e sexual. Estão vendo? Isso é errado, 
antinatural, como se tudo estivesse de cabeça para baixo. Vejam só: aqui 
um encanador está trabalhando no jardim, quebrando árvores. O cavala-
riço coloca a sela na mesa da cozinha. No estábulo, o cavalo chuta a em-
pregada com o casco. O cozinheiro conserta o encanamento, e o jardinei-
ro limpa a casa, destruindo e quebrando tudo e cortando a luminária de 
chão.
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– E quem é esse aqui? - outra aluna perguntou, apontando para um 
homem de terno e cartola que descia as escadas e estava claramente des-
contente com o que estava acontecendo.

– É o mordomo – respondeu o Guardião do Conhecimento. - Estão 
vendo como ele grita horrorizado, sacudindo o punho, tentando colocar 
cada um em seu lugar para que cada funcionário faça a parte dele? - O Sá-
bio deu aos alunos um olhar atento para ter certeza de que eles entende-
ram o que ele queria dizer. - Em cada pessoa deve haver um mordomo 
interno – disse ele após uma breve pausa –, que irá observar tudo que 
acontece, identificando os erros, ficando horrorizado com eles e depois 
tentando colocar as coisas em ordem. Ele deve colocar todos os centros de 
uma pessoa em seus lugares para que cada parte faça seu trabalho e a 
pessoa comece a funcionar normalmente.

– Querido Mestre, você poderia dar um exemplo?  - perguntou um 
homem alto e magro em uma longa túnica laranja. – Como exatamente 
nossos centros realizam funções erradas?

O Sábio entrelaçou os dedos e, olhando mais uma vez para a imagem, 
acenou para o aluno:

- Sim, Ilia, posso, mas primeiro responda a uma pergunta – disse ele 
e olhou inquisitivamente para o homem. - O que você acha, qual centro é 
ativado quando lemos?

O homem ficou imóvel por um instante para pensar e depois respon-
deu com confiança:

- Acho que o intelectual.
- É verdade – concordou o Guardião. - E o que acontecerá se em vez 

do centro intelectual for ativado o centro motor para ler?
- Simplesmente não vamos entender o que lemos - uma graciosa mu-

lher ruiva sugeriu com uma entonação meio interrogativa, juntando-se à 
conversa e involuntariamente dando um pequeno passo em direção ao 
Sábio.

– Isso mesmo, Júlia – ele elogiou a aluna. - Iremos apenas percorrer 
mecanicamente as linhas com os olhos, sem entendermos nada. Não con-
seguiremos decifrar o que está escrito e não nos lembraremos de nada. - 
O Sábio fez uma pequena pausa e continuou novamente: - E o resto fun-
ciona da mesma maneira. Por exemplo, o centro emocional deve traba-
lhar para avaliar alguma situação de forma realista, mas muitas vezes o 
centro intelectual interfere nessa avaliação. O que você acha que aconte-
ce então?
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– A pessoa… não consegue tirar as conclusões certas? - perguntou 
Ilia.

O Guardião do Conhecimento assentiu, confirmando a resposta do 
aluno:

- Isso acontece com muita frequência. O exemplo mais básico é como 
uma mulher escolhe um parceiro ou seu marido. Por exemplo, ela vê um 
homem indigno, um bêbado, um gigolô ou um agressor doméstico… e o 
centro emocional reage corretamente dando-lhe uma impressão repug-
nante. O centro sexual diz a mesma coisa. Mas então este homem vem e 
murmura: “Eu te amo. Eu sempre estarei com você. Case comigo”. E é aí 
que entra o centro intelectual, errando na avaliação da situação. E nesse 
momento a mulher lembra: “Ah! A minha mãe me disse que quem confes-
sa seu amor é um príncipe! Talvez eu não entenda alguma coisa, talvez os 
príncipes são assim? E assim ela começa a se convencer, acreditando nes-
sas atitudes e padrões falsos.

O Sábio olhou incisivamente para o quadro, novamente chamando a 
atenção dos alunos para a imagem da casa com os funcionários desast-
rosos.

– Em vez de o centro emocional e o sexual avaliarem a situação, o 
centro intelectual faz isso. E acontece, como no quadro: o cavalariço tra-
balha na cozinha, arruinando e quebrando tudo, e a empregada no está-
bulo é atacada por um cavalo. E na vida real acontece um destino quebra-
do com um bêbado tirano doméstico.

– Foi exatamente assim que minha amiga escolheu o marido para si 
– comentou involuntariamente a aluna ruiva –, ele confessou seu amor 
por ela de um jeito muito romântico, e então ela me disse: “Eu percebo 
que minha alma resiste a ele, mas pensando em como ele me ama, eu me 
questiono como eu posso ignorar isso?!”… – a mulher suspirou, recupe-
rando o fôlego. - No final das contas, foram necessários seis anos de sur-
ras para ela finalmente se decidir a expulsá-lo.

Ao ouvir atentamente a história, os alunos começaram a falar anima-
damente, comentando a situação e expressando ativamente suas emo-
ções. O Guardião esperou um pouco permitindo que todos falassem, e 
depois continuou, resumindo tudo o que havia sido dito:

– Se nossos centros estivessem em seus lugares, iriamos avaliar cor-
retamente a vida, e tudo seria diferente. O centro intelectual leria e estu-
daria, tentaria entender as coisas, o centro motor seria responsável por 
braços e pernas, e o centro emocional e sexual avaliariam tudo por conta 
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própria. Mas, na realidade, muitas vezes acontece o contrário, e a vida de 
uma pessoa se torna insuportável, porque esse caos acontece – o Sábio 
novamente acenou para a tela. - E para evitar que isso aconteça, precisa-
mos colocar as coisas em ordem.

– E como devemos agir corretamente? Por onde devemos começar?
- Comecem observando a si mesmos. Se fizermos isso regularmente, 

um dia ficaremos horrorizados. E essa será a reação certa, não devemos 
ter medo disso. Isso nos ajuda a nos ver de forma realista e, depois disso, 
aparece uma oportunidade de fazer algo corrigindo a situação.

– Mestre, há alguma regularidade para prever qual centro será ativa-
do? – perguntou pensativamente um rapaz atarracado com uma barba 
bem feita e um rabo de cavalo na nuca. – Será que isso depende de qual 
centro é predominante em uma pessoa?

- Sim, depende – respondeu o Sábio. - Por exemplo, se o centro inte-
lectual prevalecer, ele sempre tentará se envolver. Se alguém falar para tal 
pessoa: “Corra!”, em vez de correr, ela começará a pensar: “Por quê? Qual 
será a vantagem para mim?”.

– Mestre, isso quer dizer que estes são apenas os nossos centros? – 
perguntou uma majestosa morena de olhos verdes em um vestido longo e 
leve. Esses personagens do quadro? Isso não pode ser considerado como 
diferentes falsas personalidades em uma pessoa? Os papéis que são de-
sempenhados durante sua vida? Por exemplo, uma mulher trabalha como 
chefe e, quando chega em casa, também começa a mandar em todos, em-
bora isso não seja mais necessário.

O Guardião do Conhecimento olhou com aprovação para a aluna:
- Boa observação, Galina – ele elogiou-a –, sim, esta imagem também 

pode ser interpretada desta forma. As falsas personalidades geralmente 
agem incorretamente. Por exemplo, a juíza chega em casa e abre uma 
nova sessão com o marido na cozinha. É completamente errado que este 
papel continue a operar onde não é necessário. E isso provoca conflitos e 
situações desarmônicas. Portanto, devemos observar a nós mesmos, ver 
que tipo de personalidade se acendeu em nós em um certo momento, qual 
é o papel que ela desempenha e se ele corresponde à situação. E… deve-
mos ficar atentos para não deixar acontecer aquela mesma sessão de jul-
gamento na cozinha.

- Obrigado pelas explicações, Mestre – Galina disse com sincera gra-
tidão. - Agora entendemos o que isso significa – ela apontou para a tela. 
- E o que deve ser feito para corrigi-lo…
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Ela se virou para o resto dos alunos, e uma onda de aprovação e con-
cordância percorreu os presentes. O Guardião do Conhecimento aceitou 
a gratidão com um sorriso e enviou de volta a energia de bondade e apoio. 
Os rostos dos discípulos se iluminaram de alegria, ficaram tão bonitos e 
inspirados, como se brilhassem por dentro.

No momento seguinte, o espaço do templo preencheu-se novamente 
com os sons da voz profunda e vibrante do Sábio, e os discípulos congela-
ram, ouvindo com admiração as palavras do poema espiritual.

 
ALGUNS VIVEM PARA MORRER.
OUTROS TERÃO UMA VIDA ETERNA.
ALGUNS VÃO GASTAR SUAS VIDAS SONHANDO,
OUTROS OPTARÃO PELA VERDADE.

ALGUNS SOFREM DO PECADO,
OUTROS ESTÃO EM VERDADEIRA FELICIDADE,
ALGUNS VAGAM, SEJA PARA ONDE FOR,
OUTROS VOAM NA PLENITUDE…



EPISÓDIO 13

ESTRUTURA DA ALMA
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Antes de começar mais uma conversa espiritual com o Guardião do 
Conhecimento no templo, os alunos viram sete bonecas alinhadas 

em fila. Sabendo que nada podia aparecer lá sem um porquê e que tudo 
tinha seu próprio conceito sagrado, os alunos começaram a pensar sobre 
o significado.

As matryoshkas eram bastante comuns: bonecas alegres e sorridentes 
com lenços na cabeça e sarafans pintados no estilo Gzhel. A fileira come-
çava com a maior matryoshka, seguida por uma bonequinha um pouco 
menor e assim por diante. Todas as bonecas eram ocas e consistiam em 
duas metades, exceto a menor, que ficava no final.

– O que será que vai acontecer hoje? - disse uma menina magra e 
sardenta, pegando pensativamente uma das bonecas, abrindo-a e virando 
as metades nas mãos.

- O Guardião do Conhecimento deve ter preparado algo especial para 
nós – sugeriu um rapaz moreno com uma bandana laranja.

- Acho que isso também é um símbolo de alguma coisa – uma mulher 
alta de óculos ovais entrou na conversa. - Assim como as pinturas, lem-
bram? Ela acenou para a pintura mais próxima na parede, um exemplo de 
arte objetiva.

O rapaz e a garota assentiram, deixando claro que concordavam com-
pletamente.

- Isso com certeza. Mas o que isso pode simbolizar…? - disse o rapaz 
da bandana, e os resultados de um intenso trabalho mental se refletiram 
em seu rosto.

Aos poucos, outros alunos se reuniam na sala. Eles também se apro-
ximavam das bonecas e ficavam surpreendidos, sugerindo e discutindo 
diferentes versões entre si enquanto esperavam pelo Guardião do Conhe-
cimento.

Ele apareceu no salão do templo em sua inalterada túnica preta longa 
com gola alta e aproximou-se suavemente dos discípulos, como se esti-
vesse pairando acima do chão.

– Caro Mestre – começou a mulher de óculos, fazendo a pergunta 
que estava no ar – por favor, nos explique: por que essas matryoshkas 
apareceram aqui e o que elas significam?

O Guardião do Conhecimento lançou um olhar caloroso aos alunos, 
depois olhou para a fileira de bonecas pintadas e começou a explicar:

- Essas matryoshkas não estão aqui por acaso. Este é um modelo de 
nossa alma, que consiste apenas em sete corpos sutis. Na tradição eslava, 
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matryoshkas eram compostas por sete peças, e isso também não é aci-
dental.

Com essas palavras, o Sábio pegou a menor boneca, que consistia em 
um único pedaço de madeira e não abria. Ele a ergueu na sua frente, mos-
trando-a para todos os presentes.

– A menor matryoshka é o Atman – explicou ele - é uma partícula 
de Deus ou um corpo nirvânico. Atman é a alma individual que existe 
em cada um de nós. Era uma vez, Deus separou esta partícula de si mes-
mo, e agora ela deve aspirar se unir com a Grande Alma – o Mestre fez 
uma pausa, olhando atentamente para os alunos e escolhendo a compara-
ção mais adequada para ajudá-los a entender a Verdade: - Se o vasto 
oceano é Deus, então nós somos as ondas deste oceano – disse ele – e 
cada onda tem escolha: Ela pode simplesmente existir continuando a ser 
uma onda, sendo agitada pelo vento e batendo nas pedras, ou também ela 
pode ir mais fundo e entender que, na verdade, ela sempre foi o oceano, 
esforçando-se para fundir-se com ele.

– A mesma coisa acontece com o ser humano, não é? - perguntou a 
garota com sardas, seguindo cuidadosamente o pensamento do Guar-
dião.

– Isso mesmo, Dasha – ele sorriu –, assim como cada onda, nós po-
demos simplesmente querer existir neste mundo, lutar repetidamente 
contra obstáculos e golpes do destino, ou podemos nos mover em direção 
a Deus.

Dito isso, o Sábio pegou a próxima boneca da mesa, mostrou-a aos 
seus alunos, explicando:

– Esta é a segunda camada da nossa alma – o corpo causal. Ele 
surge em torno do Atman. - O Guardião abriu a matryoshka, colocou a 
boneca menor dentro e novamente conectou as duas partes. - Assim, es-
tão vendo?

Os alunos observavam concentrados as ações e explicações do Mes-
tre, com medo de desviar o olhar e perder algum fragmento importante do 
Conhecimento.

- O que é esse corpo causal? - perguntou Dasha.
- É a experiência de uma pessoa – respondeu o Mestre, olhando com 

carinho para a garota. - Cada um de nós tem sua própria experiência. É 
uma necessidade para nós e, ao mesmo tempo, uma limitação. Uma pes-
soa sem experiência está em um estado sem sentido. Por um lado, parece 
que nada a limita, mas ela mesma não é nada, apenas uma Testemunha. 
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Portanto, a experiência é importante, vocês entendem? É ela que ressalta 
a nossa Individualidade.

- Amado Mestre, você poderia dar um exemplo? - perguntou uma 
aluna alta de cabelo loiro escuro, olhando inquisitivamente para o  
Sábio.

- Claro, Natália – respondeu ele, entrelaçando os dedos, e depois de 
pensar por um momento, começou a falar: - Por exemplo, nascemos e 
acumulamos nossa experiência, como Vasya Ivanov ou Masha Petrova, e 
essa experiência nos limita, e começamos a nos identificar com esse mes-
mo Vasya Ivanov ou Masha Petrova. Ao longo da vida, passamos por 
várias situações, fazemos algumas escolhas, fazemos coisas, reagimos às 
ações dos outros e nos apegamos a essa experiência. E até parece que 
sabemos alguma coisa, mas, ao mesmo tempo, esse conhecimento nos 
limita.

– Como exatamente isso nos limita? - Natália pediu para esclarecer. 
- Em que plano?

– Não podemos nos imaginar, por exemplo, como um ser inorgânico 
– respondeu o Mestre –. Por exemplo, a Alma do planeta. Não podemos 
nem imaginar como fazer isso. Porque somos limitados pela experiência 
de nós mesmos como Vasya ou Masha, e consideramos todos os fenôme-
nos através desse prisma.

– Então o corpo causal é apenas nossa experiência pessoal? - Dasha 
perguntou, continuando a ouvir atentamente o Mestre.

- Não só isso. O corpo causal recolhe a experiência de milhões de vi-
das que vivemos. Assim nasce a Individualidade, mas, ao mesmo tempo, 
surge tal limitação. O Atman não é mais uma partícula pura de Deus. Ele 
mergulha no corpo causal e se identifica com toda essa experiência que 
teve em milhares de vidas.

Dasha assentiu com gratidão, deixando claro que essa parte da infor-
mação havia sido assimilada e ela estava pronta para receber mais Conhe-
cimento, e naquele momento alguém fez outra pergunta. Foi um homem 
atarracado com uma barba bem feita e cabelos compridos puxados para 
trás em um rabo de cavalo baixo:

- Mestre, você disse que nossa essência se desenvolve durante a vida – 
disse ele –, e então, quando o corpo físico morre, ela vai para o corpo 
causal?”

– Sim, Mikhail, muito bem, você entendeu corretamente. Toda expe-
riência passa para o corpo causal – confirmou o Sábio. – Claro que em 
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uma vida ganhamos pouca experiência, mas ao longo de milhões de vidas 
se acumula bastante, tanto que cada um de nós já poderia se tornar um 
acadêmico.

- Se está tudo em nós, então por que não podemos usá-lo? - Mikhail 
perguntou, surpreso.

– Esta experiência está acima do nível mental, então não podemos 
alcançá-la – respondeu o Sábio. – E nem suspeitamos que o corpo causal 
contém o conhecimento de um acadêmico. Mas… pensem o que acontece-
ria se trouxéssemos toda essa experiência para esta vida? - ele perguntou 
aos alunos, e fez uma pausa para lhes dar uma chance de pensar na res-
posta.

Os alunos começaram a ponderar, e seus rostos refletiam um intenso 
trabalho mental.

- Então.. a vida seria desinteressante – soltou Dasha, a ruiva, e sorriu. 
- Pois já saberíamos tudo de antemão.

– Sim, isso mesmo – confirmou o Sábio. – E não entenderíamos mais 
quem somos, porque um milhão de personalidades diferentes aparece-
riam imediatamente. Então iriamos pensar: “Qual delas sou eu?”. E iría-
mos ficar tão confusos como uma centopeia com seus inúmeros pés, sem 
saber qual pé deve-se mover. Porém, essa experiência foi removida e as 
pessoas na infância começam tudo do zero.

- E então, afinal, essa experiência não pode ser acessada por uma pes-
soa de nenhum jeito? - perguntou um jovem de ombros largos e cabelos 
curtos.

– Boa pergunta, Yura – o Guardião respondeu, e depois de uma pe-
quena pausa, ele começou a explicar calmamente. - Em geral, existem al-
gumas inclinações no subconsciente, mas as pessoas não entendem isso e 
não têm contato direto com elas, mas pouco a pouco começam a alcançá-
-las. Assim é melhor, porque, só ao imaginar que fosse possível preservar 
toda a experiência recebida durante, pelo menos, uma vida, então seria 
muito difícil obter uma nova experiência. Por exemplo, um homem velho: 
ele já está enraizado em seus pontos de vista, ideias e reações. Ele já viveu 
a vida. E se ele continuasse a viver como um velho, não poderia mais ga-
nhar novas experiências. Por isso acontece que este velho é “excisado” e 
transferido para o corpo causal. Assim, nasce um bebê que não sabe nada 
sobre experiências passadas e está completamente aberto à vida. E então 
já fica mais fácil para ele ganhar novas experiências e se adaptar nova-
mente à vida, desenvolvendo um outro tipo de personalidade…



– 123 –

– Mestre, eu lembro que você disse algo sobre tendências –  Mikhail 
lembrou, entrando na conversa novamente. - Acontece que a experiência 
é tirada de nós, mas as tendências permanecem, e nesta vida elas nos in-
fluenciam um pouco, certo?

- Que bom que você se lembra das conversas anteriores – o Guardião 
do Conhecimento disse com aprovação. – Sim, a experiência de milhões 
de vidas se reflete em nós na forma de tendências, que podem ser muitas. 
Deus determina qual delas permanecerá conosco, e então encarnamos no 
aspecto apropriado. Isto é, na nova vida Deus dá apenas uma parte das 
tendências. Por exemplo, se todo o círculo do Zodíaco são todas as ten-
dências, então pegamos apenas uma parte delas, já que nascemos em uma 
determinada posição dos planetas. E assim, aproximadamente um por 
cento de todas as tendências existentes se manifestam. Portanto, cada vez 
que a alma recebe experiências diferentes, por exemplo, se você foi um 
acadêmico em uma vida passada, nesta vida, você pode se tornar mental-
mente retardado.

O Guardião do Conhecimento terminou a explicação e mais uma vez 
olhou em volta para os alunos, que estavam ouvindo atentamente e ten-
tando ordenar as informações que haviam recebido em suas cabeças. De-
pois de certificar-se de que, nesse estágio, as perguntas haviam termina-
do, ele pegou a próxima matryoshka da mesa, que era um pouco maior 
que a anterior, e a abriu.

– O terceiro corpo sutil de nossas almas é o mental – disse ele, 
mostrando a matryoshka a seus alunos. - Ele aparece e começa a se for-
mar já nesta vida. No corpo mental, são acumulados todos os pensamen-
tos, todas as ideias e opiniões sobre qualquer coisa que uma pessoa for-
mou durante a vida atual. E antes de tudo, é aqui que se forma uma falsa 
personalidade como uma visão de si mesmo. Uma pessoa entende que ela 
é Vasya Ivanov ou Masha Petrova e começa a se identificar com uma falsa 
personalidade. No corpo mental está a visão da pessoa sobre si mesma, 
que é formada sob a influência de outras pessoas, sendo totalmente mecâ-
nico.

Com essas palavras, o Mestre pegou as duas bonecas anteriores, 
guardadas uma dentro da outra, a do Atman e a do corpo causal, e colo-
cou-as dentro da boneca maior que simbolizava o corpo mental.

- Mestre, então o corpo mental é apenas nossa falsa personalidade 
inútil, que só faz o que atrapalha nosso desenvolvimento? - perguntou a 
mulher de óculos.
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– Não só isso, Kira – o Mestre respondeu suavemente, olhando para 
a aluna com amor e carinho. – Se aspiramos ao Conhecimento, então as 
partes superiores do corpo mental começam a se desenvolver fazendo 
com que pensemos no significado da vida, em filosofia e espiritualidade. 
E então surge uma dúvida: “Quem sou eu? Sou mesmo Vasya Ivanov, ou 
sou outro ser, algo maior?” E se tal dúvida surgiu, se a pessoa deixou de se 
identificar com a falsa personalidade que a sociedade implantou, pode-
mos supor que ela já conquistou muito. E em breve ela poderá alcançar 
ainda mais. Mas se a pessoa não entende isso e está completamente presa 
a uma falsa personalidade, não consegue nem imaginar que ela realmente 
é outra coisa, então ela permanece limitada por seu corpo mental, uma 
concha que a sociedade criou. E as partes superiores do corpo mental 
então não se desenvolvem.

– Querido Mestre, agora entendo por que você nos pede com tanta 
frequência para pensarmos na pergunta “Quem sou eu?” - Dasha  
sorriu.

O Sábio assentiu.
- Essa pergunta desperta as camadas superiores do corpo mental, à 

medida que o aluno começa a pensar, tentando separar-se das falsas per-
sonalidades. Normalmente, as pessoas quase não fazem essas perguntas a 
si mesmas, simplesmente se identificando com Vasya Ivanov, e só isso. 
O verdadeiro “eu” não é condicionado e não pode ser visto. O que pode 
ser visto não corresponde ao verdadeiro “eu”. E se a pessoa se pergunta: 
“Quem sou eu?” e diz: “Este não sou eu” a tudo o que ela vê, então surge 
uma lacuna entre ela e a personalidade falsa, assim ela pode encontrar seu 
verdadeiro “eu”.

O Guardião do Conhecimento terminou de falar e olhou para os alu-
nos novamente, esperando por mais perguntas. Desta vez, uma morena 
de expressivos olhos negros levantou a mão:

– Mestre, estou certa em pensar que o pensamento e a imaginação 
são as capacidades do nosso corpo mental?

- Sim, isso mesmo, Alia – respondeu o Sábio. – Pensamento, imagi-
nação e até memória.

- E quanto à percepção das impressões?
– Sim, e a percepção de impressões também faz parte do corpo 

mental – disse o Mestre e começou a explicar com mais detalhes: –, 
assim como esteriótipos e convicções, diferentes pensamentos, conver-
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sas e o que é coletado na memória, mas precisamente na memória 
mental, porque cada centro tem sua própria memória. Por exemplo, o 
centro motor nos ajuda a lembrar habilidades e movimentos, graças a 
ele, lembramos como correr, pular, escalar em algum lugar. E o corpo 
mental tem sua própria memória: ideias, pensamentos, conversas, opi-
niões sobre a vida, um mapa do mundo – tudo isso é formado no corpo 
mental.

Tendo terminado a história sobre o nível mental da alma, o Guardião 
novamente foi para a mesa, onde havia mais quatro matryoshkas, e pegou 
a próxima.

– Em seguida, a alma assume mais um corpo – o astral – disse 
ele com uma voz profunda e sonora, abrindo a matryoshka e colocando 
dentro outra boneca, composta por três bonecas menores. – O corpo as-
tral é o corpo das emoções, inclusive as sublimes, que podem nos condu-
zir a Deus e a estados superiores.

- Mestre – disse Dasha –, e as emoções negativas? Emoções inferio-
res? Elas também estão contidas no corpo astral?

– Muito boa pergunta – o Sábio elogiou a aluna. – Sim, as emoções 
negativas e baixas também fazem parte do corpo astral. E a nossa alma 
ganha outra casca exterior, outro casulo, como esta matryoshka, - ele 
estendeu a mão com a boneca para a frente, demonstrando-a aos alunos. 
– Portanto, é necessário cultivar emoções elevadas de propósito: cons-
ciência, amor pelas pessoas e compaixão. Se isso não for feito, então se 
manifestarão aquelas reações emocionais que nos foram incutidas, tais 
como ressentimento, irritação e inveja. Todas elas já estão embutidas em 
nós por filmes, livros, educação e o exemplo dos adultos. Somos condi-
cionados pelas emoções, e para que elas não nos interfiram, e, ao contrá-
rio, nos ajudem, precisamos aspirá-las a Deus. E então eles irão nos as-
cender.

O Sábio contou sobre a concha astral da alma e olhou para os alunos, 
esperando suas perguntas.

– Mestre, o corpo astral de uma pessoa é formado durante a vida de-
vido à criação e ao ambiente em que ela se encontra? - Alia perguntou, ao 
encontrar o olhar do Sábio. – Ou ele aparece quando uma pessoa encar-
na? E… por exemplo, o cosmograma, a posição dos planetas têm a ver com 
as emoções que são características para uma pessoa?

O Guardião do Conhecimento ouviu a pergunta da aluna e, colocan-
do a boneca meio montada sobre a mesa, começou sua resposta:



– 126 –

– Sim, o cosmograma influencia, estipulando uma parte das tendên-
cias da pessoa, mas ela também recebe as inclinações. Alguém é mais in-
vejoso, alguém se ofende mais, outro tem os rudimentos de consciência 
mais fortes, e alguns têm uma tendência maior a emoções elevadas ou 
compaixão. Essas inclinações e tendências são determinadas no momento 
do nascimento e então começam a se desenvolver. Algumas emoções co-
meçam a dominar. Muitas vezes, se algumas emoções dominam fortemen-
te, sobretudo as negativas, elas servem de base para a formação de um 
traço negativo.

A voz do Mestre estava calma e profunda, revelando uma energia po-
sitiva vibrando – era o Poder da bondade e do amor incondicional, que 
ele transmitia a seus alunos. Ao terminar de explicar, ele pegou a próxima 
matryoshka vazia.

– O próximo corpo da alma é o vital – continuou o Sábio. - Este é 
um corpo inferior, que está associado a emoções animais, reações e dese-
jos instintivos: medo, agressão, ganância por comida, luxúria. Estas são 
as emoções primitivas mais baixas que ajudam o organismo físico a sobre-
viver. O corpo vital armazena essas emoções e desejos inferiores, mas, ao 
mesmo tempo, é também o reservatório da energia necessária à vida. Se 
uma pessoa está constantemente ativa, ela tem um corpo vital forte que 
lhe dá energia para que ela possa ser forte, emocional e proativa. Se uma 
pessoa sempre faz alguma coisa, isso significa que seu corpo vital foi bom-
beado, está altamente desenvolvido e tem energia. E se não há energia 
vital, a pessoa fica fraca, não toma iniciativa, não pode fazer nada, fica 
preguiçosa, letárgica, apática, ela só quer deitar no sofá e não fazer nada. 
Assim, o corpo vital também é muito importante. Com muita energia, po-
demos seguir ativamente o caminho do desenvolvimento. Portanto, é ne-
cessário bombear o corpo vital para que ele tenha mais energia, para que 
a pessoa possa se desenvolver bem.

– “Bombear o corpo vital” significa fazer alguns exercícios? - pergun-
tou um jovem alto com vestes laranja, através dos quais transpareciam 
músculos definidos. - Existe alguma dieta ou respiração especial?

– Não é bem assim, Andrei – sorriu o Guardião, olhando para o alu-
no, – atividade deve acontecer principalmente em manipura, ou seja, deve 
ser mais social… quando uma pessoa empreende algo, assume responsa-
bilidade por algo ou controla os outros. É esse tipo de atividade de lide-
rança que estimula este corpo. E se ele não for bombeado, a pessoa fica 
inativa e fácil de ser manipulada.
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– Então uma pessoa que tem um corpo vital bem desenvolvido, tam-
bém tem muito dinheiro? - Dasha sugeriu. - Isso está relacionado?

- Sim. Quando uma pessoa conquista alguma coisa ou alcança uma 
meta, tudo acontece precisamente devido a essa energia vital.

- E os animais? Eles também têm um corpo vital? - Dasha perguntou 
novamente.

- Sim, eles têm – respondeu o Sábio. - Para eles, isso se manifesta 
em possibilidade de pegar a melhor presa. Por exemplo, em nosso quin-
tal os gatos competem, desenvolvendo seus corpos vitais. Quando lhes 
damos uma tigela de comida, eles começam a empurrar um ao outro, 
tentando afastar os rivais da tigela. Quem tiver o corpo vital mais forte 
vencerá.

O Guardião do Conhecimento sorriu e novamente se aproximou da 
mesa com as bonecas, pegou uma das duas maiores bonecas e a abriu.

– A próxima, a sexta camada de nossa alma é etérea – disse 
ele, e colocou na boneca aberta a outra matryoshka com mais quatro 
bonequinhas menores por dentro. Feito isso, o Mestre mostrou nova-
mente a matryoshka aos alunos: - Estão vendo, mais uma casca do 
nosso casulo vem em cima do corpo vital. Esta é a energia biológica 
que deve nutrir o corpo físico. E o próprio corpo físico são apenas 
ossos, músculos, esqueleto, órgãos. Sem todos os corpos sutis, ia ficar 
apenas um cadáver deteriorando. Portanto, o corpo físico por si só 
não pode fazer nada. E para encher este corpo de energia, existe o 
corpo etéreo.

– Acontece que o corpo etérico suporta o trabalho do físico, certo? - 
perguntou Kira, ajustando uma haste de seus óculos.

- Certo. O corpo etérico fornece vida e movimento. É uma espécie de 
matriz da qual dependem o trabalho dos órgãos, a divisão celular e os 
processos fisiológicos. É no corpo etérico existem diferentes canais de 
energia, meridianos, pontos de acupuntura chinesa. O corpo etérico ani-
ma o corpo físico e o conecta com o corpo vital entre outros.

- Amado Mestre, - começou Andrei, - o que acontece com uma pessoa 
na velhice, quando aparecem várias doenças relacionadas à idade? O cor-
po etérico fica mais fraco?

– Boa pergunta, – o Guardião do Conhecimento assentiu e, após uma 
breve pausa, continuou: – Se esse corpo está enfraquecido como, por 
exemplo, nos velhos, então o corpo físico começa a desmoronar. A matriz 
não funciona bem: os órgãos começam a doer e a falhar, o trabalho do 
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corpo físico é perturbado. Portanto, o corpo etérico deve ser mantido em 
bom estado.

- Um estilo de vida saudável deve, então, favorecer o corpo etérico – 
sugeriu Andrei, e desta vez o Sábio confirmou seu palpite:

– Sim, o corpo etérico fica forte por conta de um estilo de vida saudá-
vel, pois há uma troca entre o organismo físico e o corpo etérico, uma 
interação constante. Se levarmos um estilo de vida pouco saudável, a 
energia etérea se tornará escassa, pois toda ela é gasta para compensar a 
nicotina, o álcool, a alimentação inadequada ou a falta de atividade. A 
energia não é reabastecida pelo corpo físico, e este começa a murchar, fi-
cando doente. Quando a matriz é destruída, o corpo físico também come-
ça a entrar em colapso.

O Sábio terminou a explicação e pegou a última, a maior matryoshka.
- Este é o nosso corpo físico – disse ele, abrindo a boneca e colo-

cando por dentro a anterior que já continha todas as bonecas menores. 
- É nossa casca externa que nos limita completamente. A alma é colocada 
no corpo físico, sendo limitada por ele. As pessoas não pensam mais no 
Atman, não sentem seu corpo causal, e o corpo mental mal consegue 
funcionar. No corpo físico, todos os bloqueios são ativados para que as 
habilidades que a alma possui não apareçam: para que ela não se lembre 
de vidas anteriores, para que a telepatia não seja ativada, para que nin-
guém possa atravessar as paredes e levitar. Esses bloqueios são ativados 
para que a pessoa viva apenas a vida do corpo físico, e é muito difícil sair 
disso.

– Mestre, mas… não podemos rejeitar nosso corpo físico! Qual é o 
jeito certo de superar esses bloqueios? - Dasha perguntou pensativa de-
pois de ouvir a história do Guardião do Conhecimento.

- Devemos superar a influência do corpo físico e o desejo de viver 
apenas por ele – explicou. – Se superarmos tudo isso: o centro instintivo, 
o centro sexual, se ajustarmos o trabalho do centro motor, então já pode-
remos ir mais longe. Sem superarmos este primeiro andar, todas as emo-
ções começam a obedecer ao corpo físico. Imaginem uma pessoa que, sem 
comer e sem dormir, fica completamente chateada e não pode fazer mais 
nada - isto é o que significa viver apenas pelas necessidades do corpo físi-
co. Portanto, devemos nos distanciar do corpo físico, afastando-nos desse 
condicionamento e subindo nos níveis mais elevados de existência, para 
que o corpo deixe de nos acorrentar tanto e para despertar habilidades 
superiores.
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- E como podemos fazer isso, Mestre? - Yuri perguntou, olhando para 
o Guardião do Conhecimento com admiração e reverência. – Afinal, se 
não comermos, por exemplo, o corpo físico vai morrer…

– Devemos nos lembrar das emoções elevadas e da nossa atenção, 
que vem do Atman – respondeu o Sábio e olhou calorosamente para Yura. 
– E então poderemos superar o corpo físico e nos elevar acima dele. E a 
alma poderá finalmente sentir-se aliviada. Caso contrário, ela fica acor-
rentada pelo corpo físico, amarrada a interesses e estados físicos, comple-
tamente condicionada, sem poder escapar. Então a pessoa começa a viver 
uma vida primitiva e sem sentido.

Satisfeito com a resposta, o jovem assentiu pensativo. Pela expressão 
em seu rosto, ficou claro que um intenso trabalho mental estava aconte-
cendo em sua cabeça.

- Mestre, será que entendi bem que, para lidar com tudo isso, precisa-
mos aprender a controlar nossa atenção? - ele perguntou depois de alguns 
segundos. – É preciso aprender a alcançar níveis mais altos: o mental, o 
astral e os superiores? Ou seja, controlar a atenção significa aprender a 
alternar entre diferentes corpos e senti-los, é isso?

– Parabéns, Yura, muito bem! - o Guardião do Conhecimento elogiou 
o aluno. – Você captou e entendeu a ideia com muita precisão. Sim está 
certo. Gerenciar a atenção é a coisa mais importante. Mas também não dá 
para esquecer que outros corpos interferem, e o corpo físico pode nos 
atracar bem, como uma âncora, para que uma pessoa durante a meditação 
possa se concentrar nele, para que não comece a viajar no mundo racional 
ou imaginário, pois eles alternam a cada poucos segundos: a pessoa em 
um segundo pensa em uma coisa, no próximo – em outra e assim por 
diante. Se escrevêssemos tudo isso no papel, seriam palavras incoerentes. 
Portanto, o corpo físico existe para que uma pessoa possa se ancorar e 
pegar um impulso. Por exemplo, começando com o corpo físico, sentimos 
a respiração, o pulso, os membros do corpo. É então, aterrados, paramos 
de viajar em raciocínios ou imaginação.

O Guardião do Conhecimento terminou, e imediatamente uma nova 
pergunta veio da plateia.

– Mestre, qual é a maneira correta de usar o corpo físico para o de-
senvolvimento? - perguntou uma loira pequenininha com duas longas 
tranças. - Por um lado, ele requer cuidados, e quando dormimos e come-
mos bem, ficamos mais eficientes, pois estamos em um estado harmonio-
so, - ela fez uma pausa, ordenando seus pensamentos, e então continuou: 
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- Mas por outro lado, é muito interessante nos observar quando não dor-
mimos e não comemos, então começam várias reações internas. Acontece 
que o estresse é útil, mas também é preciso cuidar do corpo físico. Como 
encontrar um meio-termo?

A garota olhou inquisitivamente para o Sábio, esperando sua respos-
ta e a oportunidade de resolver essa questão complexa. O Guardião do 
Conhecimento enviou seus raios de bondade e amor incondicional em 
resposta. Eles fluíram do seu olhar e penetraram na parte mais profunda 
da alma.

– Marina, essa é uma boa pergunta – ele começou –, sim, você tem 
razão que precisamos de um meio-termo. Se não comermos ou dormir-
mos por muito tempo, será muito ruim. Mas se dormirmos e comermos 
um pouco, então, pelo contrário, estaremos mais ativos, porque energia 
adicional será liberada. Por um lado, o centro instintivo começa imedia-
tamente a enviar sensações desagradáveis: “Olha, você não comeu! Vá 
comer!”. Mas se não comermos por cinco dias, essas sensações desapa-
recem, e não sentiremos mais fome. O centro instintivo pensa: “Algo não 
está certo aqui, por cinco dias eu o torturei, por cinco dias lhe enviei 
sensações negativas, mas ele ainda não comeu. Então, ele precisa de 
mais energia para procurar comida”. O mesmo se refere ao sono. O cen-
tro instintivo diz: “Olha, ele não está indo dormir”, começando a emitir 
emoções desagradáveis. Mas mesmo assim não dormimos. E então che-
ga um certo ponto quando não queremos mais dormir. O centro instin-
tivo não para de enviar sensações negativas para controlar a pessoa, 
para que ela não morra de fome, não se prive de sono e não comece a se 
manifestar muito ativamente. Mas ao superarmos uma barreira, para-
mos de sentir isso, obtendo a oportunidade de agir sem esses sentimen-
tos negativos.

Depois de ouvir atentamente a explicação do Sábio, Marina resolveu 
perguntar:

– Mestre, o que você acabou de descrever é, ao que parece, a parte 
intelectual do centro instintivo?

- Sim, podemos dizer assim - ele balançou a cabeça em aprovação –, 
porque ele também de certa maneira se adapta ao ambiente e ao compor-
tamento humano, analisa seu comportamento.

Marina olhou para o Sábio agradecida. Dava para perceber que essa 
conversa era muito importante para a garota, que agora em sua mente os 
fragmentos do Conhecimento estavam formando uma imagem integral. E 
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o mesmo estava acontecendo com todos os presentes, embora cada um dos 
discípulos estivesse recebendo sua própria experiência espiritual única.

Mikhail deu um passo à frente:
- Mestre, cada um desses sete corpos tem uma validade diferente? - 

ele fez a pergunta para melhor compreender e assimilar o Conhecimento 
que acabou de receber. - Eles se decompõem, não é? Por exemplo, o corpo 
físico… é destruído muito rapidamente. E o corpo etérico? Ouvi em algum 
lugar que ele vive só cerca de quarenta dias. E o corpo astral?

– Sim, isso mesmo, tudo se decompõe – confirmou o Guardião –, e a 
velocidade da destruição depende de como o corpo é formado. Por exem-
plo, quanto mais emoções elevadas sentimos, mais vive o corpo astral. E 
se uma pessoa experimenta apenas emoções animais primitivas durante 
toda a sua vida, então o corpo astral é destruído mais rapidamente. É o 
mesmo que acontece com o corpo mental. Se uma pessoa nem sequer ten-
tou pensar durante toda a sua vida, então é claro que seu corpo mental é 
fraco e não formado. E se a pessoa era um pensador, sempre ligada à filo-
sofia, pensava muito, então o corpo mental se desenvolveu, ficou forte e 
vai viver muito tempo.

Mikhail olhou com gratidão para o Mestre, que estava explicando 
seus palpites, e logo seguiu a próxima pergunta.

- Com essa estrutura da alma, o que é o “ego”? - perguntou a morena 
de aparência chamativa, chamada Alia. – Em qual dos níveis ele se encon-
tra?

- “Ego” é quando uma imagem de si mesmo é formada – o Sábio co-
meçou a explicar. - Isso acontece em todos os centros principais: mental, 
emocional e motor. Quando dizem a uma criança: “Você é Vasya Ivanov”, 
o centro mental está influenciado. E quando dizem: “Alguém levou o seu 
brinquedo, então você deve se ofender”, qual centro fica impactado?

Alia pensou por um momento e depois de um segundo sugeriu:
- O emocional!
– Sim, certo – respondeu o Mestre. - E pode haver mais reações mo-

toras associadas ao “ego”. Por exemplo, quando uma pessoa acha que ela 
mesma se expressa de uma certa maneira em movimento. Assim, obtém-
-se um conjunto de gestos, posturas, emoções e pensamentos: “Quem sou 
eu”. O indivíduo entende que ele é Vasya Ivanov, que é alemão, ou que é 
comunista, ou cristão, ou outro alguém. E assim a pessoa se embrulha em 
ideias sobre quem ela é. E de tudo isso: de pensamentos, emoções, reações 
motoras – surge o “ego”.
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– Mas… então essa é a falsa personalidade que precisa ser destruída, 
não é? – perguntou a mulher.

- Sim, Alia, isso mesmo – o Sábio assentiu –, tudo isso precisa ser 
destruído. Até que uma pessoa se apegue completamente aos pensamen-
tos que lhe foram incutidos desde a infância, ela precisa se perguntar: 
quem é ela, por que ela vive. Ela precisa pensar: “Mas que Vasya Ivanov 
que eu sou?! Não sou Vasya, não sou comunista, não sou fascista, não 
sou ninguém. Uma locomotiva não pode ser cristã e uma máquina de 
escrever também não. Da mesma maneira, eu, por enquanto, sou um au-
tômato, um biorrobô, então como posso ser cristão?” Quando a pessoa 
começa a pensar assim, através de tal raciocínio, ela se distancia do seu 
“ego”, fica mais fácil para ela se separar. Mas o ego continua a se mani-
festar. Por exemplo, uma pessoa começa a se libertar disso e imediata-
mente volta à posição “egoísta” usual em que está acostumada a estar. 
Ou, por exemplo, ela experimenta emoções negativas e esquece imedia-
tamente que queria se livrar de algo. E tudo volta para o começo. Portan-
to, trabalhar apenas com um dos centros não é suficiente. É necessário 
libertar-se no nível de todos os três centros ao mesmo tempo, observan-
do as posturas, emoções, pensamentos, destruindo padrões e clichês 
egoístas. E quando começamos a erradicar o egoísmo em todos os cen-
tros, então o superamos.

– Obrigada pelo esclarecimento – disse a aluna, agradecida. - Mas 
ainda tenho algumas dúvidas sobre o centro motor. Como ele funciona? 
Por exemplo, precisamos nos observar quando ocorre um surto de egoís-
mo e acompanhar em que posição estamos tentando evitar isso posterior-
mente?

– Sim, você entendeu tudo certo. Precisa observar em que posição o 
egoísmo é agravado, quais movimentos, gestos fazemos, tentando não re-
peti-los, mas substitui-los por algo diretamente oposto. Por exemplo, co-
meçar a brincar, fazer palhaçada, exagerar. Isso acaba com hábitos egoís-
tas – o Sábio olhou para a mulher com atenção para se certificar de que 
ela entendia esse pensamento e continuou após uma pequena pausa. - 
Então podemos perceber que, quando o movimento físico se muda, fica 
mais difícil imaginar algo sobre nós mesmos, nos achar, e a arrogância vai 
desaparecendo. Portanto… é preciso reprogramar a postura egoísta, mu-
dar os movimentos, e quando essa postura aparecer novamente, então 
deveremos rir de nós mesmos.



– 133 –

– Explica-nos, o Grande, – Kira virou-se para o Mestre, – a partícula 
de Deus, o Atman, não deveria ser identificada com alguma coisa? Mesmo 
com impressões? Devemos alcançar o estado de total desapego de um ob-
servador, sendo testemunhas de tudo o que acontece? Entendi correta-
mente?

– Sim, o Atman conhece a vida através da identificação com algo. Esta 
é a sua primeira e muito importante característica. Ao se identificar com 
um pensamento, descobre-se o que é um pensamento, e ao se identificar 
com uma emoção, aprende-se o que é uma emoção. Por um lado, isso dá 
grandes oportunidades para a Cognição, mas por outro lado, também é 
um grande problema. Pois se uma pessoa se identifica com o corpo físico 
e seus pensamentos, ela pode viver com um biorrobô por toda a vida, 
apenas satisfazendo as necessidades de seu corpo físico. A segunda habi-
lidade do Atman, que não lhe é dada inicialmente, mas que deve despertar 
nele, já é o desapego. É o desapego que traz consciência ao Atman. Deve-
-se entender: “Eu não sou um corpo, nem sentimentos, nem uma mente”, 
e então a pessoa já poderá se sentir separada de tudo isso.

– Quer dizer que o problema não está tanto na identificação, mas no 
fato de não poder se desidentificar? - Kira pediu esclarecimentos, refletin-
do sobre as palavras do Sábio.

– Olhem – o Mestre novamente pegou a maior boneca que incluía 
mais seis figuras. - Aqui está o modelo da alma: o Atman está aqui, den-
tro, em todos esses corpos e conchas, bem no centro. E ele adormece com-
pletamente, identificando-se com todas essas conchas. O nosso objetivo é 
acordá-lo para que ele comece a se perceber separado de tudo isso, para 
retornar ao seu estado harmonioso novamente.

– Mestre, o corpo etéreo é um fantasma? Quando ele está separado do 
corpo físico? Quando a pessoa morre? - Mikhail fez uma pergunta inespe-
rada e olhou atentamente para o Guardião do Conhecimento. - E se sim, 
então… até quando ele vai existir assim?

O Sábio lançou um olhar penetrante para o aluno, colocou a boneca 
montada sobre a mesa e entrelaçou os dedos:

- Sim, isso mesmo – ele respondeu –, o corpo etéreo existirá tanto, 
quanto foi desenvolvido durante a vida de uma pessoa, e então se destrui-
rá por conta própria.

- Ah… esse corpo também tem alguma missão ou propósito? Ou ele 
apenas vagueia pela Terra inquieto até desaparecer?

O Mestre balançou a cabeça negativamente.
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– Não, ele fica só onde a pessoa morre. Às vezes no mesmo lugar, às 
vezes sobre o cadáver. E normalmente ele se esvanece bem rápido. Se uma 
pessoa morrer jovem, então o processo será mais demorado, mas se ela 
morrer velha, será mais rápido. Às vezes, as pessoas ao nosso redor ali-
mentam esses fantasmas com seu medo. Por exemplo, se muitas pessoas 
sabem que em um castelo vivem fantasmas, e todos pensam nisso, come-
çam a ter medo, a se preocupar, assim, elas os alimentam com sua energia. 
Então esses corpos etéreos podem existir por muito tempo.

Mikhail acenou para o Sábio com gratidão pelo esclarecimento, e a 
próxima pergunta já estava sendo feita. Dava para perceber que o tópico 
da estrutura da alma era importante, e os alunos queriam entender o má-
ximo de detalhes possível.

– E essas datas: nove e quarenta dias após a morte? - perguntou uma 
mulher de meia-idade com feições suaves –, são os prazos quando a pes-
soa se separa definitivamente de corpos sutis e passa para outras camadas 
– elas têm algum significado especial?

- Sim, Elena. O corpo etérico se separa completamente em três dias, o 
corpo vital, em nove dias, e o corpo astral, em quarenta a quarenta e nove 
dias. E então a alma entra definitivamente no plano sutil. É por isso que 
no Tibete são celebrados quarenta e quarenta e nove dias. Nesses dias a 
alma está perto da Terra, geralmente perto de seu corpo físico ou onde 
estão seus parentes.

– É verdade que o sofrimento dos parentes por uma pessoa morta 
também alimenta o corpo etérico? Ou o astral? - a mulher perguntou no-
vamente.

– Sim, o corpo astral capta esses sofrimentos e experiências. E os cor-
pos vital e etérico, eles se alimentam disso. Não importa se a energia é 
negativa ou positiva. Eles ainda se alimentam e podem durar mais tempo. 
Por exemplo, Lenin é preservado por muito tempo, pois as pessoas fize-
ram um mausoléu para ele e todo mundo vai lá, pensa nele. Seus corpos 
sutis são nutridos.

– Querido Mestre, afinal, para que o Atman desperte, é necessário 
seguir o caminho das emoções elevadas, que é o caminho do desenvol-
vimento do corpo astral, certo? Se uma pessoa sente emoções elevadas, 
ela tem mais facilidade em se entender e em libertar-se, sentindo-se 
como o Atman. Certo? E, ao que parece, é impossível existir sem um 
corpo astral?
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– Sim, mas é necessário trabalhar não apenas no nível do corpo 
astral, mas nos três centros. O centro motor deve estar em boas condi-
ções, as emoções sublimes no centro emocional e a compreensão no 
centro mental. Porque é importante que a pessoa entenda para onde ir 
e como acordar. Sem essa compreensão será difícil. Ela deve conhecer 
esse segredo, que é preciso despertar e desidentificar-se. Isso pode ser 
percebido exatamente através do centro mental. Então a pessoa enten-
de o significado das emoções sublimes e sabe para onde elas devem 
levar.

Depois de responder à última pergunta, o Sábio olhou para os discí-
pulos reunidos. A conversa de hoje acabou sendo longa e rica, e cada um 
dos presentes recebeu alimento espiritual para reflexão, trabalho sobre si 
mesmo e novos insights. O Mestre viu como seus olhos brilhavam com o 
fogo do Conhecimento. Ele sorriu e enviou raios de apoio e energia lumi-
nosa de aceitação e amor aos alunos.

O acorde final da conversa foi um poema espiritual:

EU VOS REVELAREI A SANTÍSSIMA VERDADE,
QUE DESCOBRI SÓ ENTÃO,
QUANDO COMECEI A ENXERGAR, DEIXANDO AS PREOCUPA-

ÇÕES,
NA REALIZAÇÃO DE UM TRABALHO MARAVILHOSO.

MEU ALUNO, EU LHE DIREI,
ONDE A LUZ DA FELICIDADE ESTÁ ESCONDIDA, É NO SUPE-

RIOR.
SEUS APELOS SÃO IMPERCEPTÍVEIS
TANTO NO RUÍDO, QUANTO NO SILÊNCIO.

SEUS LIMITES SÃO INATINGÍVEIS
TANTO POR ASCETISMO, QUANTO POR LUTA.
LEMBRE-SE: O CAMINHO PARA A FELICIDADE ENCONTRA-SE
NA ORAÇÃO CORDIAL AO SENHOR.

CONHECENDO A DEIDADE COM SUA ALMA,
VOCÊ DEVE, ESQUECENDO-SE DE SI MESMO,
ORAR PARA QUE SEU DESTINO SEJA
UM DEVER REALIZADO POR AMOR.
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REALIZANDO-O PERFEITAMENTE
ATRAVÉS DO SEU DESENVOLVIMENTO,
VOCÊ DEVE AMAR COM SEU CORAÇÃO
TODO O SER DO MUNDO.

ARRENDANDO O ESPÍRITO NA RÉDEA DE DARMA,
NÃO ESQUEÇA QUE TUDO AO SEU REDOR
É A CRIAÇÃO DO SEU CARMA,
TUDO ISSO É VOCÊ, LEMBRE-SE, MEU AMOR.

REALIZANDO ATOS DO MAIS ELEVADO YOGA,
CONECTE-SE EM SÉCULOS.
E VOCÊ VAI ENTENDER QUE OS DEUSES
NÃO VIVEM APENAS NAS NUVENS…



EPISÓDIO 14

MAGO E OVELHAS
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Uma nova imagem apareceu no templo do Guardião do Conhecimen-
to, colorida e chamativa. Ela atraía a atenção, suscitando muitas dú-

vidas entre os alunos, como qualquer exemplo de arte objetiva. Regozi-
jando-se com a oportunidade de receber um novo Conhecimento, eles 
olhavam para a obra com interesse.

À primeira vista, ela não era tão surreal, como algumas outras, por 
exemplo, a casa ou a caveira, mas nesta obra do artista era possível sentir o 
simbolismo e um significado profundo, escondidos por trás de cada peque-
no detalhe. Aqui foi pintada uma borda de floresta pitoresca, na qual um 
rebanho de ovelhas pastava pacificamente, e um feiticeiro de barba grisalha 
com um chapéu derramava luz mágica dourada sobre as ovelhas com sua 
palma. Na outra mão, o mago segurava um longo cajado mágico, e atrás dele 
havia uma fogueira, onde estava assando no espeto um cordeiro. Olhando 
de perto, dava para perceber que cada ovelha estava usando uma máscara: 
havia máscaras de leão, urso, lebre, raposa, águia, zebra e até de rato…

– Que ovelhas são essa, será? E por que elas estão de máscaras? - per-
guntou pensativamente uma das alunas, uma garota baixinha de cabelo 
castanho curto.

– E quem é esse feiticeiro? - continuou um rapaz alto de olhos cas-
tanhos.

– E por que essas ovelhas estão tão calmas, como se não entendessem 
que em breve chegará sua vez de ser assadas na fogueira? – acrescentou 
uma mulher de olhos azuis de meia-idade.

E nesse momento, pelas costas dos alunos, ouviu-se a voz retumbante 
do Mestre:

- Existe uma lenda sobre um mago e uma ovelha - disse ele.
Todos os alunos se viraram imediatamente na direção do Sábio e se 

separaram com apreensão, deixando-o passar em direção à pintura.
– Amado Mestre, você vai nos contar essa lenda? - a garota pergun-

tou e acenou para a tela. - E qual é o significado por trás disso?
O Guardião do Conhecimento sorriu calorosamente, olhou para to-

dos os presentes com um olhar amoroso e começou a história:
– Era uma vez um mago que tinha ovelhas – disse ele. - E essas ove-

lhas sempre se espalhavam dele em direções diferentes, e ele estava exaus-
to, todos os dias juntando-as de volta pelos prados. E então ele começou 
a pensar em como fazer as ovelhas pararem de fugir dele. E então ele 
hipnotizou essas ovelhas: ele convenceu todas elas de que não eram ove-
lhas, mas sim feiticeiras, leoas, abutres ou ursos.
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– É por isso que elas estão com máscaras nos focinhos? - perguntou 
uma jovem aluna, apontando para as ovelhas na imagem.

- Sim, exatamente, Ksênia. Essas máscaras mostram que o mago incu-
tiu nelas quem elas supostamente são. De fato, mesmo usando essas más-
caras, elas ainda permanecem em pele de ovelhas, e não são nem leoas, 
nem abutres, muito menos feiticeiras… Além disso, o mago lhes incutiu 
que ele é um bom dono que só lhes faz bem. E as ovelhas, sob a influência 
dessa sugestão, nem sabiam que de fato o mago só tira proveito delas. 
tosquiando lã, matando-as e comendo.

– Agora dá para entender por que elas ruminam a grama com tanta 
calma e não têm medo – observou a mulher de olhos azuis.

- Sim – confirmou o Sábio –, assim que o mago usou sua hipnose, as 
ovelhas pararam de fugir.

O Guardião do Conhecimento fez uma pausa na história e virou-se 
para os alunos com uma pergunta:

- Quem vocês acham que essas ovelhas representam?
Os alunos começaram a pensar e trocar ideias, e um burburinho se 

ouviu no salão.
– Talvez sejam… as pessoas? - finalmente pronunciou um homem ma-

gro de bandana branca.
– Isso mesmo, Igor, muito bem! – o Mestre o elogiou e começou a 

explicar novamente: – Para que as pessoas não fugissem para nenhum 
lugar e não tentassem se libertar do cativeiro, fomos inspirados que não 
somos ovelhas, que somos diferentes. Alguns se imaginam mágicos, por 
exemplo, médiuns e parapsicólogos. Alguns se imaginam leões: são polí-
ticos, empresários. Outros acham que são águias, por exemplo, cientistas. 
Cada pessoa imagina-se alguém e não vê quem ela é de verdade.

– Mestre, quem é esse mago? - Ksênia perguntou, apontando para a 
figura com o cajado na pintura. - Quem nos hipnotizou?

- Vou contar sobre isso hoje sem falta – respondeu o Sábio com um 
sorriso misterioso. - Mas primeiro, deixem-me explicar o porquê. Isso é 
feito para que demônios, larvas e outros espíritos malignos extraiam 
energia das pessoas e se alimentem dela. E para que as pessoas não perce-
bessem nada e não ficassem com medo, elas todas foram hipnotizadas.

– Mas como?! – a garota se surpreendeu.
- Através de estereótipos sociais, através da TV, publicidade, filmes, 

através de nossos pais, professores na escola e assim por diante. Nos são 
impostos nossos papéis e estamos sendo forçados a desempenhá-los. E 
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assim vemos apenas as máscaras que nos foram colocadas. Nós acredita-
mos que somos feiticeiros, leões, águias, que podemos não ter medo de 
nada. Nós desempenhamos os papéis diligentemente e acreditamos que 
vivemos nossas vidas. E estando sob o efeito de tal ignorância, continua-
mos a alimentar os demônios e as larvas com nossa energia.

– Então, se essas ovelhas percebessem que o mago as estava enganan-
do, elas poderiam fugir dele, certo? - Igor perguntou, apontando para a 
figura do feiticeiro de barba grisalha.

– Sim, certo – o Sábio confirmou. - E se as pessoas percebessem que 
estão sendo devoradas por larvas, elas decidiriam evitar seu destino e dei-
xar de ser uma espécie de baterias que carregam os demônios.

– Guardião, mas o que as pessoas devem fazer para isso? – a aluna de 
olhos azuis perguntou curiosa ao Sábio, encontrando seu olhar.

– Para que uma ovelha possa escapar deste mago, – o Mestre acenou 
para a tela, – ela deve ver tudo de verdade. Ela precisa ver essa máscara 
que foi colocada nela e entender que isso é apenas hipnose e sugestão. Se 
todas essas máscaras forem retiradas, ela se verá de verdade. E as pessoas 
entenderão que demônios, larvas e outros espíritos malignos as usam 
para se alimentar de sua energia. Antes de vermos nossas máscaras, não 
entenderemos nada e continuaremos esse jogo, desempenhando os pa-
péis que nos são impostos e alimentando as forças das trevas.

Quando o Guardião parou de falar, um aluno em uma longa túnica 
laranja deu um passo à frente. Era um rapaz flexível de corpo atlético 
com feições regulares. Em seus olhos estava cintilando o fogo do Conhe-
cimento e uma infinita gratidão ao Sábio pela oportunidade de ver a Ver-
dade.

– Caro Mestre, posso compartilhar minha história? - ele perguntou, 
aproximando-se e inclinando a cabeça respeitosamente. Tendo recebido 
um olhar de apoio do Guardião do Conhecimento, ele começou sua histó-
ria: - Quando Você me ajudou a ver tudo de verdade, tentei salvar outras 
pessoas, primeiro, meus parentes próximos. Chequei à minha mãe e disse 
que a sociedade nos impôs os papéis de filho e mãe, que estávamos hipno-
tizados e persuadidos, mas podemos nos libertar desses papéis a qualquer 
momento, parando de desempenhá-los e só fazendo o que gostamos e o 
que nossas almas desejam. Mas ela achou que eu estava completamente 
louco e convidou um psiquiatra para me examinar. Ela queria me mandar 
para tratamento, - o aluno suspirou e ficou em silêncio, organizando seus 
pensamentos.
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Era óbvio que ainda era difícil para ele se lembrar disso. Então o Mes-
tre olhou para o discípulo com o olhar sábio de uma pessoa que já havia 
enfrentado tal situação mais de uma vez e sorriu para ele, enviando raios 
de apoio.

Encontrando o olhar do Guardião, o aluno sorriu em resposta e con-
tinuou:

- Nada dava certo… Porque ela não queria se ver de verdade e se liber-
tar do papel de mãe. Ela se recusava a entender que a sociedade lhe impôs 
esse papel. Portanto, ela pensou que eu havia enlouquecido… Mas, na 
verdade, pelo contrário, comecei a ver objetivamente o mundo e como 
tudo funciona. Outros também não queriam tirar as máscaras… Ninguém 
entendeu, e todos continuaram a desempenhar seus papéis com diligên-
cia, alimentando os demônios com sua energia…

– Ilya, obrigado por compartilhar isso. As pessoas se apegam muito 
aos seus papéis. E lhes dói só de pensar em descartar esses papéis e parar 
de desempenhá-los – disse o Mestre com uma voz calma e uniforme, sem 
a menor condenação, só lamentando por não poder ajudar a todos. Por-
tanto, devemos agora ver tudo isso claramente. E quando pudermos fazer 
isso, seremos capazes de nos libertar desse destino. Será então que estare-
mos livres.

Após uma pequena pausa, o Guardião olhou para o aluno com cari-
nho e continuou:

– Se sua mãe entendesse como ela foi hipnotizada - ele começou a 
explicar –, e que a sociedade, desde a infância dela, lhe impunha opiniões 
do tipo: “Olha, todo mundo tem mães, filhos, filhas”, só então ela poderia 
descartar isso. Função. Mas como ela não queria nem pensar em possibi-
lidade de estar sob hipnose, ela não conseguiu se separar do papel. Então, 
a primeira coisa que temos que fazer é perceber que fomos hipnotizados. 
Antes de perceber isso, a pessoa pensa: “Não há hipnose nenhuma, sou 
livre de verdade!” e continua a desempenhar os papéis que lhe foram im-
postos.

O aluno acenou para o Guardião com sincera gratidão pelas explica-
ções e pela oportunidade de expressar seus sentimentos e pensamentos. 
Enquanto isso, outra aluna, Tatiana, levantou a mão querendo fazer sua 
pergunta:

– Mestre, como entender que tipo de hipnose uma determinada pes-
soa tem? – ela perguntou querendo entender essa questão com o máximo 
de detalhes possível. - Pelos pensamentos que vêm à mente com mais fre-
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quência? Por exemplo, se muitas vezes eu quero ser boa e esperar elogios 
de todos, então esta é a minha principal hipnose com a qual preciso traba-
lhar em primeiro lugar?

- A hipnose se manifesta no fato de acreditarmos em qualquer pensa-
mento que nos venha à mente, considerando-o o nosso próprio pensa-
mento – explicou o Guardião gentilmente. – Mas, na verdade, não temos 
nossos próprios pensamentos, e todos os nossos pensamentos vêm de 
fora, sendo pensamentos inspirados. Se, por exemplo, vivêssemos na tai-
ga sem pessoas e sem a influência da sociedade, então não teríamos ne-
nhum pensamento, porque não haveria quem os inspirasse em nós.

O Sábio fez uma pausa e olhou atentamente para a reação dos alunos, 
percebendo que este Conhecimento era bastante difícil de compreender e 
aceitar. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, dando-lhes a oportu-
nidade de pensar e deixar a informação penetrar neles, após o que conti-
nuou a falar:

– Mas na vida comum, qualquer um de nossos pensamentos já foi 
colocado em nossas cabeças por alguém e, até vermos essa hipnose, pen-
samos: “Este é o meu pensamento, e não posso estar enganado. Acho que 
estou certo”. E pensando assim, defendemos essa “ideia alheia” e encon-
tramos cada vez mais novos argumentos. E se pensássemos: “Aqui está um 
pensamento. Quem me induziu ele? Quando foi?”, lembraríamos, por 
exemplo, que uma vez ouvimos isso na TV ou dos professores da escola, 
ou de alguns amigos da universidade… E ao lembrarmos disso, iríamos 
entender que esse pensamento é apenas uma consequência da hipnose e 
que ela não pertence a nós. E então entenderíamos que, como esse pensa-
mento não é nosso, não é necessário segui-lo. E se pensarmos: “Este é o 
meu pensamento, então ele está certo, pois eu nunca estou errado”, então 
esse pensamento toma conta de nós completamente, e não podemos esca-
par da hipnose desse mago – com essas palavras, o Guardião do Conheci-
mento estendeu a mão e apontou para o feiticeiro cobrindo a ovelha da 
imagem com polem dourado.

– Mestre, se tudo no mundo acontece pela vontade de Deus e há uma 
partícula de Deus na alma de cada pessoa, isso significa que Deus se hip-
notiza? - Ksênia perguntou. - Isso faz algum sentido?

– Bom, agora chegamos à questão de quem é o mago no quadro – 
disse o Sábio e novamente dirigiu sua atenção para a tela. - Neste caso, é 
a Natureza. Quais são os objetivos dela? - Ele olhou atenciosamente para 
a aluna, depois voltou seu olhar para os outros, incitando todos a pensar.
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– Talvez a reprodução de seres vivos? - Tatiana sugeriu, recebendo 
um aceno de aprovação do Guardião em resposta.

- Certo. Cada criatura viva que vive na Natureza deve se reproduzir, 
alimentar a prole, e só então dá para morrer em paz. O propósito da Na-
tureza é reproduzir a si mesma. Em seguida é a luta pela existência. Na 
Natureza, uma espécie sempre devora a outra, o forte devora o fraco: 
mosquitos sugam sangue, vacas comem ervas, leões comem corços, e as-
sim por diante. Demônios também precisam ser alimentados de alguma 
forma. O que vocês acham que eles comem? – perguntou o Sábio, olhan-
do para os alunos.

- Nossas emoções negativas – Ksênia respondeu após uma breve  
pausa.

– E nossos pensamentos negativos – acrescentou Ilya.
- Isso mesmo – confirmou o Mestre. – Portanto, é necessário para a 

Natureza que as pessoas tenham essas emoções muito negativas e pensa-
mentos ruins. É assim que o mundo físico funciona, tendo cadeias alimen-
tares, e o homem não está no topo delas, como se acredita comumente. A 
natureza precisa dele para seguir seus objetivos, isto é, para se multiplicar, 
e também para ser incluído na cadeia alimentar garantindo nutrição aos 
demônios. E como fazer tudo isso de tal maneira que as pessoas não adi-
vinhem nada?

– Com a hipnose? - pronunciou Igor em um tom meio questionador.
– Exatamente. Caso contrário, as pessoas podem resistir e não vão 

querer servir de alimento para demônios e larvas, recusando emoções ne-
gativas e experimentando apenas as emoções Sublimes, não sucumbindo 
à raiva e tendo apenas pensamentos bons. E então os demônios não terão 
nada para comer. Mas a Natureza não pode permitir isso. Então ela se 
pergunta: “O que posso fazer?”. E, da mesma maneira que este mesmo 
mágico, ela decide hipnotizar as pessoas. E então não entendemos mais 
quem somos, nos achando feiticeiros ou águias, ou leões, assumindo a 
interpretação que nos foi imposta, e isso não é nada bom.

– Mestre, conte-nos, por que as guerras acontecem, elas… também 
são incitadas pela Natureza? - perguntou uma jovem aluna de olhos cas-
tanhos, que até agora só havia escutado com atenção e acompanhado a 
conversa, mas não fez perguntas.

- Sim, Diana, isso mesmo – respondeu o Sábio. - As guerras também 
são necessárias para a Natureza, pois assim haverá muito mais comida 
para demônios e larvas. É por isso que tudo isso acontece: as pessoas mor-
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rem em massa, sofrendo. Mas se as pessoas realmente percebessem tudo 
isso, imediatamente deporiam as armas. Porém, a Natureza fez com que 
uma pessoa simplesmente não possa perceber tudo isso. Isso exige muito 
trabalho e esforço. É por isso que estamos aqui, para nos livrar da hipno-
se e ver tudo de verdade…

O Guardião do Conhecimento terminou de falar e olhou para os alu-
nos novamente, esperando por mais perguntas. Desta vez, quem levantou 
a mão foi um homem não muito jovem mais, mas forte e musculoso:

- Mestre, pelo que eu lembro, a hipnose para nós não é apenas o am-
biente social, mas também os hormônios que nos fazem gastar energia em 
uma busca constante por um parceiro e satisfação sexual? O quanto é real 
resistir a isso? Afinal, isso não é apenas um pensamento, mas já um im-
pacto em nosso corpo físico. É realmente possível suprimir esses hormô-
nios em nós mesmos através da compreensão?

– Nikolai, obrigado pela pergunta – disse o Sábio depois de ouvir o 
homem. – Sim, você entendeu corretamente, e é realmente possível ven-
cer isso. O próprio Tantra diz que existe a energia sexual, e ela pode ser 
usada não só para a procriação, mas também para o desenvolvimento es-
piritual. Normalmente essa energia é lançada para fora na forma de um 
orgasmo. Ao praticarmos o Tantra, elevamos essa energia sexual, melho-
rando assim a função dos chakras. Desse jeito, a energia atinge o chakra 
sahasrara, permitindo nos fundir com o Divino.

– Ou seja, se as pessoas pensassem sobre sexo dessa maneira racional, 
elas veriam tudo de forma completamente diferente? - Nikolai perguntou 
surpreso.

- Sim, seria diferente. Se as pessoas percebessem racionalmente as 
possibilidades da energia sexual e desses hormônios, já teriam superado 
da hipnose. Elas se concentrariam no desenvolvimento espiritual e não 
gastariam essa energia de um jeito tão bobo.

O Guardião do Conhecimento novamente olhou para o quadro com o 
mago e o rebanho de ovelhas, olhou para os alunos que estavam agora no 
caminho da Verdade – justamente quando uma das alunas tinha uma 
nova pergunta.

Era uma mulher de meia-idade com feições agradáveis, levemente to-
cadas pelos primeiros raios de rugas.

– Mestre, já ouvi esta parábola sobre o mago antes – disse ela, diri-
gindo-se ao Sábio com extremo respeito e admiração –, mas interpretei de 
tal forma que o mago era o governo e o estado que hipnotizam as pessoas, 
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distribuindo entre elas os papéis na sociedade, criando uma ilusão de li-
berdade, pois elas podem votar, fazer escolhas e, portanto, as pessoas 
pensam: “Somos livres”. Mas na verdade, elas permanecem escravas da 
sociedade, continuando a obedecer às suas leis. Esse é um entendimento 
mais primitivo ou também pode ser interpretado dessa maneira?

– É bom que você tenha pensado nisso, Ana – o Guardião do Co-
nhecimento respondeu, olhando para a mulher com amor e aceitação. 
– Sim, essa interpretação também é possível, mas é muito simples. Pen-
sem só: e esses próprios governantes, eles são realmente livres? Eles não 
são iluminados. Eles também estão sob a influência das Forças Superio-
res que os controlam. E ainda em maior medida. Sim, eles são conduto-
res dessas Forças cósmicas, mas são condutores inconscientes. Eles 
mesmos não entendem as verdadeiras razões pelas quais fazem assim e 
não de outra forma. Eles ficam ainda mais impactados pelas Forças pla-
netárias, ou seja, por esses mesmos magos. E os governantes só pensam 
que são leões ou águias, ou seja, eles estão sob a mesma hipnose que o 
resto do povo.

Ana ouviu atentamente o discurso do Mestre, tentando não perder 
uma palavra e compreender a própria essência do Conhecimento trans-
mitido pelo Sábio. Quando ele terminou, seus olhos brilharam com a 
consciência que ela recebeu aqui e agora, neste momento, tocando a ener-
gia luminosa do Guardião.

– Podemos pensar que a hipnose é um kundabuffer que nos impede 
de perceber quem realmente somos? - ela fez outra pergunta.

- Sim, é exatamente isso – confirmou o Sábio. – Porque uma pessoa 
consiste em crenças e não se baseia na compreensão e nem na lógica. Por 
exemplo, as pessoas acreditavam que o comunismo era bom. Ou o fascis-
mo ou qualquer outra coisa. Ou seja, elas assumiram com fé e começaram 
a aderir a uma ideologia inventada por alguém, seguindo seu ensina-
mento.

- Mestre, e essas… crenças também fazem parte da hipnose? - Ksênia 
perguntou.

 – Sim, isso mesmo – ele respondeu. - Portanto, vale a pena se livrar 
das crenças, começando a entender tudo mais profundamente, como tudo 
funciona. E então a hipnose desaparecerá. Mas ninguém quer entender 
nada.

De repente, Nikolai deu um passo à frente, e o Mestre percebeu que 
ele queria contar alguma coisa. Ele olhou com aprovação para o aluno.
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- Com licença, gostaria de dar um exemplo. Lembro-me que quando 
o regime soviético caiu, muitos de meus parentes e amigos ficaram cha-
teados: “Como isso aconteceu?! Tínhamos tanta fé! Não queremos que 
tudo seja destruído”. Ou seja, essa crença ficou tão arraigada neles que, 
mesmo quando começaram a explicar o que estava acontecendo com eles, 
ainda continuaram apegados à mentira. E até conheci pessoalmente um 
homem que se suicidou devido ao colapso da União Soviética.

– Sim, esse exemplo é muito ilustrativo – disse o Mestre, e sua voz 
revelou uma dor pelo fato de que tantas pessoas estão sob o poder da 
hipnose. – Por isso o mais importante é perceber isso cada vez mais pro-
fundamente, ver nossas máscaras e papéis, e então poderemos nos sepa-
rar das crenças e da hipnose.

– Mestre, eu queria perguntar uma coisa disse Ana. – Percebemos 
que precisamos ser liberados e entendemos que estamos sob hipnose. 
Mas muitas vezes isso acontece por apenas alguns instantes durante o dia 
inteiro. O resto do tempo, continuamos hipnotizados. Gostaria de saber: 
existe algum benefício na hipnose? Quando fazemos transe científico, por 
exemplo, criando as atitudes certas para nós mesmos e, ao mesmo tempo, 
prestamos atenção em acordar e identificar os pensamentos inspirados 
em nós mesmos. É certo fazê-lo?

-Bom começo, Ana – o Guardião do Conhecimento assentiu com 
aprovação. - Que as atitudes positivas substituam as negativas.

- E por exemplo, se alguém acreditava antes no comunismo, e agora 
acredita no cristianismo, isso é melhor? - perguntou Nikolai.

- Um pouco melhor, mas, mesmo assim, continua sendo uma crença 
pura, capaz de iniciar guerras. Lembrem-se das cruzadas, por exemplo – 
o Mestre fez uma pausa, dando a Nikolai e outros alunos a oportunidade 
de entender este Conhecimento. - Portanto, é melhor substituir as atitu-
des negativas por ideias superiores. Mas não somente substituir, no final 
das contas, devemos perceber que começamos a entender tudo. E para 
isso, devemos querer entender, lutar por isso constantemente. Devemos 
saber tudo, entender tudo, compreender logicamente, penetrar profun-
damente, ver a essência das coisas. Só então poderemos nos libertar da 
hipnose.

 – Amado Mestre, ouvi dizer que alimentamos a Lua com emoções 
negativas – Tatiana decidiu perguntar. – E se experimentarmos emoções 
sublimes e sairmos dessa hipnose, então começaremos a nutrir o Sol? Ou 
algum outro planeta? Ou não alimentaremos nada?
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O Mestre abriu um sorriso radiante e caloroso.
– Então começaremos a nutrir os Anjos e o Sol. E isso significa que 

junto com os Anjos e o Sol começaremos a formar um único círculo e um 
único sistema…

O Mestre olhou novamente para os alunos para sentir sua condição. 
Agora eles estavam repletos de Conhecimento e precisavam de tempo 
para aceitá-lo e entendê-lo para chegar a realizações valiosas, para deli-
near novos passos para o crescimento e desenvolvimento espiritual.

Então ele levantou suavemente as mãos à sua frente e começou a ler 
as linhas Sublimes, iluminando todos os reunidos com raios de pura ener-
gia de bondade e Luz:

 
OLHANDO PARA O SÍMBOLO DA MANHÃ,
EU ENXERGO O QUE ESTÁ POR FORA, MAS SUA ESSÊNCIA 

ESTÁ POR DENTRO.
ESSA LUZ CLARA É A BASE DE TODAS AS BASES
QUE ILUMINA OS NOSSOS SONHOS.

QUE O PRANA DO SOL ME QUEIME
O OLHO SAGRADO FECHADO NO PROFUNDO -
AQUELE OLHO DE SABEDORIA QUE IRÁ DERRAMAR A VER-

DADE,
QUANDO VOCÊ SE TORNAR PERSPICAZ.

OLHE PARA O MUNDO COM MAIS ATENÇÃO:
ELE É APENAS UM SÍMBOLO DO QUE EXISTE NO INTERIOR…



EPISÓDIO 15

ELEFANTE. OS CEGOS  
LIDERANDO OS CEGOS
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A nova imagem, que apareceu no templo do Mestre, era repleta de Luz, 
como se um brilho claro e uniforme emanasse da própria tela. O qua-

dro representava um dia claro e quente no deserto. Uma cordilheira subia 
no segundo plano, coroada com picos pitorescos, embrulhados em uma 
neblina lilás. Nuvens felpudas fluíam pelo sereno céu azul.

Na parte central da imagem foi retratado um enorme elefante com 
presas brancas como a neve, uma longa tromba e orelhas estendendo-se 
para os lados.

Em torno do elefante, estavam pessoas agitadas, vestidas com roupas 
tradicionais que ressaltavam sua participação em diferentes comunidades 
religiosas. Olhando de perto, dava para perceber que todas essas pessoas 
tinham olhos inteiros brancos sem pupilas. No entanto, cada um deles 
examinar apalpando alguma parte do corpo desse animal enorme e pe-
sado.

O Guardião do Conhecimento também foi retratado aqui, porém, ele 
não estava entre essas pessoas, mas estava sentado com uma confiança 
serena nas costas do elefante em um trono majestoso. A figura do Guar-
dião estava contornada com os raios do sol, que brilhava no céu atrás 
dele, divergiam em diferentes direções. Parecia que os raios vinham da 
própria figura do Mestre, vestido com uma túnica preta tradicional e um 
chapéu cilíndrico.

Os alunos olharam para essa figura com apreensão. Mesmo sendo re-
tratado na tela, o Mestre evocou sentimentos de infinita gratidão pelo Co-
nhecimento, respeito e reverência sem limites.

Quando o Sábio apareceu na porta do salão, todos os olhos se volta-
ram para ele. Ele olhou para os alunos com um sorriso caloroso, cumpri-
mentou-os, e com um andar suave e leve se aproximou deles.

– Amado Mestre, temos aqui um novo quadro – uma jovem de olhos 
brilhantes com longos cabelos cacheados cor de mel deu um passo à fren-
te. – Você poderia explicar o que isso significa? O que todas essas pessoas 
querem do elefante?

– Esta pintura é chamada “Os cegos liderando os cegos” - disse o 
Guardião com uma voz profunda e ressonante. - Olhem, aqui foi retrata-
do um elefante que está sendo apalpado por cegos. E todos eles represen-
tam diferentes religiões. Aqui, um judeu toca a tromba do elefante, um 
muçulmano apalpa uma orelha, um brâmane segura a pata dianteira com 
as palmas das mãos, o Papa examina a presa e o padre cristão encosta na 
pata traseira. E lá embaixo – o Mestre apontou para um homem de roupa 
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branca com um estetoscópio contra a barriga do elefante -, este é um cien-
tista tentando ouvir algo através de sua barriga, para estudar.

– Mas parece que nada está dando certo, não é? - perguntou a moça. 
- É por que todos eles são cegos?

– Sim, Tamila – o Sábio acenou afirmativamente –, cada um deles é 
cego e não pode ver o elefante inteiro. Todo mundo sente apenas algumas 
partes. E, portanto, nenhum deles pode ir além para entender o quadro 
completo.

– O que o elefante simboliza? - Tamila olhou curiosa para o Guardião 
do Conhecimento.

- Essa é a personificação de todo o nosso mundo – o Mestre pronta-
mente explicou, respondendo à aluna com um olhar caloroso. - E cada 
uma dessas pessoas vê apenas partes dele. E cada um pensa no mundo e, 
neste caso, no elefante, de maneiras diferentes. Um pensa que o elefante é 
uma perna, o outro pensa que a cauda, o terceiro, que é uma tromba, o 
quarto que são orelhas, o quinto pensa que o elefante é uma presa. Cada 
um vê algo diferente. E depois disso, eles começam a discutir entre si so-
bre quem conhece o elefante com mais precisão e quem o viu mais corre-
tamente.

– Mestre, então todos eles estão certos e errados ao mesmo tempo? - 
perguntou um homem moreno de cabelos pretos.

- Sim, David, muito bem – o Sábio assentiu com aprovação. - Essa é a 
questão… cada um deles tem um pedaço de verdade.

- Excelentíssimo – uma mulher esbelta de cerca de trinta anos virou-
-se para o Guardião com apreensão - explique-nos, por favor, por que 
você está retratado aqui em cima de um elefante? É porque você vê a ima-
gem do mundo como um todo?

- Sim, Eva, isso mesmo. Quando criança, lia muita literatura religio-
sa e pensava: “Por que eles discutem uns com os outros? É só preciso 
organizar todo o Conhecimento que eles transmitem na ordem certa. E 
então teremos toda a imagem”. Mas diferentes religiões continuavam a 
discutir entre si, e cada uma defendia seu ponto de vista. Essa disputa de 
cegos já tem durado milhares de anos, onde cada um insiste teimosa-
mente no seu, mas a imagem geral ainda não foi obtida. E então decidi 
reunir todos os Conhecimentos de cada religião e de cada ensinamento 
espiritual. Eu ordenei-os. E todos ocuparam seu lugar. E então surgiu 
um quadro grande e íntegro, e tornou-se possível ver o “elefante” em 
sua totalidade.
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– Mestre, por que você disse que o quadro se chama “Os cegos lide-
rando os cegos”? - perguntou David. – Isso quer dizer que as religiões 
agem como guias para pessoas tão cegas quanto elas, é isso?

– Exatamente – confirmou o Sábio –, você entendeu certo. E esses 
“líderes” não podem levar as pessoas a lugar algum, porque não são capa-
zes de juntar todos os Conhecimentos e ordená-los em um único sistema.

O Guardião do Conhecimento terminou de falar e olhou para todos 
os alunos, esperando por novas perguntas. Eva levantou a mão nova-
mente.

– Mestre, isso não só se aplica à religião, certo? Isso pode ser atribuí-
do a si mesmo em primeiro lugar? - a mulher perguntou e, após um curto 
momento de reflexão, resolveu esclarecer sua dúvida: - Afinal, nós tam-
bém não vemos o mundo como um todo, mas parece-nos que nossa opi-
nião ou nossa visão sobre esta ou aquela situação está correta, e cada um 
tenta provar isso para os outros?

– Sim, Eva, sua observação é muito valiosa – o Sábio elogiou-a. - O 
homem faz o mesmo. Por exemplo, uma mulher sempre pensou que sabia 
absolutamente tudo. E ela decidiu que Deus não existe. Só porque ela 
acendeu uma vela para fazer um pedido a Deus, mas, mesmo assim, seu 
filho não parou de beber. Aliás, ela mesma não fez nada para mudar a si-
tuação. Pelo contrário, ela cedeu ao mau hábito do filho: comprava cerve-
ja para ele, dava-lhe dinheiro para comprar bebidas, mas, ao mesmo tem-
po, ela sempre fazia o sinal da cruz no canto em que o filho bêbado dormia 
e acendia velas na igreja.

– Ou seja, suas ações eram completamente contrárias à essência de 
suas orações? Foi isso, não foi? – supôs a aluna.

- Sim, você captou a essência – confirmou o Sábio. - Ela pediu uma 
coisa a Deus, mas fez o contrário e, ao mesmo tempo, começou a culpar 
Deus por não ajudar. E então ela tirou a conclusão errada: “Se Deus não 
ajudou, então Ele não existe!”

– Então essa mulher não viu o quadro todo? - David perguntou e 
apontou para a tela com a palma da mão. - Como aqueles cegos que sen-
tiram apenas uma parte do elefante?

- Isso mesmo – o Mestre acenou afirmativamente. – Ela não enxerga-
va o real estado das coisas… E para ver isso, é preciso entender profunda-
mente a situação, olhando de forma holística, de todos os ângulos…Falan-
do dessa mulher do exemplo, no caso dela, “entender profundamente” 
seria perceber que seu filho era alcoólatra. E, ao percebê-lo, não justificá-
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-lo e não ter pena dele. Ela deveria entender que ela mesma alimentava o 
mau hábito dele e não fazia nada para realmente ajudá-lo. Nesse caso, 
deve-se pedir a Deus sabedoria e força para descobrir e encontrar uma 
saída.

- Quando eu comecei a fazer ioga, - um aluno baixinho entrou na 
conversa, - minha mãe começou a fazer minha cabeça dizendo que iogues 
são velhos senis e pessoas das cavernas, e ela queria que eu parasse de 
“fazer bobagem”. E não adiantou eu argumentar, tudo acabou sendo inú-
til. Então ela também considerou isso de forma unilateral, achando que os 
iogues só ficavam em cavernas, meditando, e com base nisso, ela chegou 
às conclusões erradas… Certo?

– Sim, Max, parabéns, você chegou ao entendimento certo, e sua mãe 
também não via o elefante inteiro, o quadro todo… E isso significa que ela 
não via a realidade.

- Mestre, posso contar também um exemplo semelhante? - Eva per-
guntou quando o Sábio terminou de explicar.

Ele assentiu com aprovação, e então a mulher deu um passo à frente 
e começou a falar: - Tenho uma amiga. Ela tem seis filhos, vive com um 
marido alcoólatra e sempre reclama de como ela está mal, como lhe falta 
tudo, - a mulher fez uma pausa, contudo ela mesma não faz nada para 
mudar isso… E agora ela diz que Deus não existe, porque ela pediu ajuda 
a Ele, mas Ele nunca lhe enviou dinheiro. Acontece que é a mesma situa-
ção que com este elefante?

- Obrigado pelo exemplo… Sim, a mesma coisa podemos ver aí – disse 
o Guardião. - Sua amiga está iludida e não está ciente de toda a realidade, 
ela vê apenas uma parte, aquela onde ela se sente mal com seus seis filhos. 
Por que ela está sofrendo? E o que deve ser feito para melhorar a situação? 
- O Mestre olhou interrogativamente para Eva.

– Ela não pensa nisso – a mulher suspirou tristemente. - Pelo contrá-
rio, ela tenta encontrar os culpados. E um desses culpados é Deus…

- As pessoas muitas vezes tentam se justificar – o Sábio começou a 
explicar –, para continuar vivendo em ilusões. E para isso, elas precisam 
encontrar os culpados, passar a responsabilidade por sua vida e pelos er-
ros cometidos para outros. E quem normalmente fica responsabilizado? 
Ou parentes e amigos – aqueles que estão próximos, e neste caso sempre 
acontecem conflitos e escândalos, ou alguém que nunca discutirá.

– Por exemplo, Deus! - Eva sugeriu, espantada com a precisão com 
que o Mestre revelou todas as causas e consequências do comportamento 
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da amiga dela. - Sim, é muito conveniente, pois Deus não discutirá com 
ninguém, e dá para culpá-lo por todos os problemas.

- Isso mesmo – assentiu o Guardião do Conhecimento. Olhando no-
vamente para a imagem do elefante, ele entrelaçou os dedos e olhou para 
os alunos: – Para resolver essa situação, é preciso avaliá-la de forma ho-
lística e realista, assumindo a responsabilidade pelas ações e deixando de 
arrumar desculpas. Quem é o culpado por ela estar nessa situação? As 
crianças precisam ser alimentadas, vestidas, educadas, ensinadas… Se 
uma mulher decide ter filhos, primeiro ela precisa pensar em como sus-
tentá-los, levantar capital, ganhar dinheiro para isso.

– Ou seja, o problema da minha amiga é que ela não pensou com 
antecedência como ela iria sustentar os filhos, ou seja, ela não previu o 
estado real das coisas?

- Sim. Agora, nos países civilizados, a questão da concepção e o nas-
cimento de filhos é abordada com mais responsabilidade: as pessoas fa-
zem planos, inclusive pensando antecipadamente sobre o lado material da 
questão, diferentemente, por exemplo, da África e dos países em desen-
volvimento… ou diferente do estado das coisas de cem a duzentos anos 
atrás, quando a norma era de seis a dez filhos por família, e as mulheres 
sempre andavam grávidas. Se sua amiga tivesse se aprofundado mais em 
detalhes acerca dessa questão… se tivesse pensado nas consequências, en-
tão ela não teria vivido na pobreza e não teria procurado os culpados.

– E quando ela apela a Deus para que Ele a livre dessa pobreza, a 
oração, ao que parece, contradiz suas próprias ações? Como aconteceu na 
história daquela mãe e seu filho alcoólatra?

O Sábio acenou afirmativamente.
- Muitas vezes pedimos a Deus para que dois vezes dois dê cinco – 

disse ele. - Mas isso é impossível, em princípio, em nenhum lugar e nunca 
dois vezes dois será igual a cinco. E mesmo depois de orar ao Todo-pode-
roso, isso não mudará e não se tornará possível. Por que Deus quebraria 
as leis que Ele mesmo criou? Tal pessoa deve se esforçar para aceitá-las, e 
não implorar a Deus para mudar o mundo inteiro apenas pelo seu confor-
to, mudando a fórmula “dois vezes dois”.

– Guardião, o que significa “querer que dois vezes dois seja cinco”? - 
David entrou novamente na conversa. - Isso quer dizer que… não se pode 
pedir algo completamente… fantástico? Que não há milagres? Por exem-
plo, - ele pensou e sorriu ironicamente com as ideias que lhe vieram à 
mente, - bem, digamos que uma pessoa tenha ficado deitada no sofá toda 
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a sua vida e reza para que em um momento ela se torne… um milionário 
ou o presidente do país. E depois disso, essa pessoa também culpa Deus 
por não atender suas orações.

Os alunos imaginaram o absurdo dessa situação, e uma onda de risa-
das percorreu o salão.

O Guardião do Conhecimento também sorriu.
– Sim, David, você acertou de novo – ele confirmou as palavras do 

homem. – Isso significa que rezando por uma coisa, mas agindo exata-
mente ao contrário, nenhum milagre acontecerá, porque dois vezes dois 
nunca será igual a cinco. Isso simplesmente não pode ser, em princípio. 
Porque existe uma conexão entre como agimos e o que recebemos. Agora, 
se orarmos para que Deus nos dê força para resolver a situação, e ao mes-
mo tempo fizermos algo nesse sentido, se agirmos, então Ele vai ajudar.

O Sábio terminou de falar, e o silêncio reinou na sala por um tempo: 
os alunos estavam refletindo sobre o Conhecimento que acabaram de re-
ceber, tentando ver a imagem inteira de diferentes ângulos e combinar 
todas as informações para compreender o significado profundo.

O Guardião fez uma pausa até que novas perguntas se formassem nas 
mentes dos discípulos.

– Mestre, posso perguntar? - a garota de cabelos ondulados levantou 
a mão. - Se o problema desses líderes é justamente a cegueira e a incapa-
cidade de enxergar o mundo de forma holística, então… o que é preciso 
fazer para abrir os olhos?

- Para abrir os olhos, Tamila, é preciso obter um entendimento pro-
fundo - o Guardião do Conhecimento começou a explicar. – E as religiões 
respondem a todas as perguntas de acordo com seus padrões, fazendo 
demarcações, por conhecerem apenas um lado do mundo. Isso é o que se 
chama de cegueira. É por isso que se deve tentar aprofundar em cada fe-
nômeno. Estudei todas as religiões e tentei entendê-las o mais profunda-
mente possível. A princípio, eu pensava que elas brigavam entre si. Mas 
então eu peguei todas as religiões e as juntei no quadro geral. Foi só isso 
que eu fiz. E então veio uma compreensão completa de tudo.

O problema das pessoas é a cegueira… é preciso acordar e olhar cada 
fenômeno de diferentes ângulos. Só assim se consegue ver como tudo é na 
realidade.

O Guardião olhou para os alunos com um olhar calmo e sábio. Quan-
do ele dava explicações a seus alunos, não havia uma sombra de superio-
ridade em sua voz. Pelo contrário, havia uma lamentação que os repre-
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sentantes das religiões não pudessem olhar o mundo de forma holística, 
não pudessem se unir uns aos outros e parar com disputas sem sentido. 
Pois em cada uma de suas opiniões havia Verdade.

– Mestre, preciso perguntar: por que tantas almas optam por apenas 
uma das religiões? - David disse, olhando interrogativamente para o  
Sábio.

- Quando a alma procura algo – começou a explicar, - ela não quer 
mais viver uma vida social. Uma escolhe o cristianismo, outra, o budismo, 
por exemplo. Mas certas almas, ao conhecer várias regiões, começam a 
procurar um Mestre, ou seja, elas ficam insatisfeitas, aspirando empirica-
mente ao Conhecimento vivo. Elas até podem não entender isso comple-
tamente.

– Isso tem a ver com o nível da alma?- perguntou de novo o homem.
– Isso indica um centro magnético fraco: quando uma pessoa escolhe 

a primeira coisa que lhe foi oferecida. E então ela conhece a primeira reli-
gião e pensa que a Verdade foi encontrada, sem ter noção de que é apenas 
uma parte do Conhecimento. A alma com o centro magnético mais desen-
volvido quer mais. Ela começa a buscar em outras direções, tentando se 
livrar de esteriótipos e compreender a essência das coisas.

- Mestre, aqui está outro exemplo – Tamila disse – eu tenho uma co-
nhecida que vai a todos os treinamentos espirituais possíveis, mas nunca 
obteve nenhuma revelação e não chegou à iluminação.

– Sim, existem também turistas espirituais – disse o Mestre. - Eles 
vão em direções diferentes, mas por entretenimento, como turismo. 
Eles experimentam muitas coisas, mas ficam só na superfície. Em vez 
disso, é preciso ir mais fundo, porque todas as religiões falam da mesma 
coisa.

– Mestre, existe uma expressão: “A Verdade nasce em uma disputa” - 
Eva disse, antecipando sua pergunta. - Em nossa vida muitas vezes acon-
tecem disputas, e cada um tem seu próprio ponto de vista. Como agir cer-
to? - ela fez uma pausa e começou a falar mais. - Por um lado, não é ruim 
que as pessoas expressem suas opiniões. Afinal, é assim que as pessoas se 
preocupam em obter a Verdade, estando em busca. E sem se pronunciar, 
parece que a pessoa não se importa. Mas por outro lado, como não entrar 
em emoções negativas? Como parar no tempo e entender que isso é ape-
nas “minha” opinião que não significa nada?

O Guardião do Conhecimento olhou para a aluna, enviando-lhe a 
energia de apoio e aceitação, aprovando seu interesse e busca espiritual.
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– Sim, Eva, a Verdade nasce na disputa dos sábios – respondeu ele, 
enfatizando a palavra “sábios” com entonação. - Quando dois sábios dis-
cutem, eles dão seus argumentos, mas não se apegam às suas opiniões e 
padrões, considerando os fenômenos de todos os lados. A verdade nasce 
quando juntamos as partes em um todo – disse o Sábio e olhou novamen-
te para a mulher para entender o quanto ela entendia suas palavras, e 
então ele acenou em direção ao quadro: - A mesma coisa do elefante: al-
guém sente presas, outro examina o rabo, o terceiro apalpa as orelhas. 
Quando juntamos tudo, obtemos um elefante inteiro. Então surge a cons-
ciência e nasce a Verdade, mas se cada pessoa continuar segurando sua 
parte e não quiser chegar ao todo, então a Verdade não nascerá. Quando 
dois tolos discutem, o “último argumento” pode resultar em uma briga e 
violência física.

– Mestre – Tamila respeitosamente dirigiu-se ao Sábio –, lembrei-
-me de uma pequena anedota sobre o assunto, posso? – o Guardião do 
Conhecimento assentiu com aprovação, e então a garota contou: – 
“Por que vocês brigaram? Estávamos discutindo sobre a conscienti-
zação”.

Uma onda de risos percorreu os discípulos, e nessa onda um homem 
forte de cerca de quarenta anos deu um passo à frente e, pedindo permis-
são ao Mestre para contar sua história, começou a falar:

– Falando da briga entre dois tolos, lembrei-me de um caso, - a voz do 
aluno era baixa, um pouco rouca, o que dava a toda a aparência um tom 
inusitado. - Isso aconteceu comigo há muitos anos. Eu estava passando 
tempo com uma turma e me tornei testemunha de uma disputa. Havia um 
homem com apelido Lakutis. E ele veio com sua teoria de “atadura e laço” 
e ficou muito orgulhoso com sua teoria. Ele escreveu livros grossos, gas-
tou muito papel, já que não havia computadores na época, escrevendo 
tudo à mão, e sempre andava com duas malas para carregar todos aqueles 
papéis. E então este Lakutis veio para os Ardansky, onde normalmente 
aconteciam as reuniões que pretendiam ser destinadas a um círculo restri-
to de intelectuais… Um professor com sobrenome Yalagin também estava 
lá. E então eles começaram a discutir sobre essa teoria de “atadura e laço”, 
se ela era certa ou não. No começo eles argumentavam, tentavam provar 
algo um para o outro e ficavam me perguntando: “O que você acha? Por 
que você não diz nada?”. Mas percebi logo no início que era uma discus-
são estúpida entre duas pessoas tacanhas, embora um dos participantes 
fosse um professor importante. Eu nem me envolvi nessa disputa, só fi-
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quei em silêncio, observando. E um deles falou uma tolice, e o outro res-
pondeu com outra tolice ainda maior. Eles estavam cada vez mais esquen-
tado, começando a levantar as vozes um com o outro, depois começaram 
a gritar, espirrando saliva. Yalagin ainda tentou manter-se dentro dos li-
mites da decência e apresentar argumentos. Mas Lakutis não tinha abso-
lutamente nada a dizer, e ele se calou, seu rosto todo corou como um to-
mate maduro, e ele não aguentou e soltou: “Aqui está meu último argu-
mento!” - neste momento o narrador ficou em silêncio, sustentado uma 
pausa dramática, e os alunos congelaram, esperando o desfecho da histó-
ria - e então ele deu um soco na mandíbula de Yalagin com toda a força, e 
depois mais um, e depois um outro, e começou a bater em seu oponente! 
Este tentou revidar, e foi assim que uma disputa intelectual rapidamente 
se transformou em uma briga comum com violência. Mal conseguimos 
apartá-los.

O desenlace da narrativa foi tão absurdo que os alunos riram de novo. 
Parecia realmente muito engraçado, mas, ao mesmo tempo, era uma triste 
ilustração da estupidez humana sem limites.

O Mestre esperou até que a animação geral diminuísse e falou nova-
mente, resumindo tudo o que havia sido dito:

– Se dois sábios estivessem discutindo, então um daria seu argumen-
to, o outro iria contrapor suas razões. e então eles chegariam a uma Ver-
dade comum. Mas quando um diz tolices, o outro fica mais estúpido ain-
da, e depois os dois começam a lutar, então eles não chegarão a nenhuma 
Verdade.

O Mestre fez uma pausa e acrescentou significativamente:
Deus é unidade. E devemos chegar a um todo somando duas opiniões 

opostas, organizando-as harmoniosamente, colocá-las em ordem. E só 
assim a Verdade pode nascer em uma disputa…

O Sábio fez uma pausa e, vendo que os alunos precisavam com-
preender tudo o que tinha sido dito, começou a recitar um poema espiri-
tual. Os alunos ficaram paralisados, sem tirar os olhos dele, e, enquanto 
ouviam as linhas rítmicas, um intenso trabalho interior acontecia em 
suas mentes…

 
NÃO EXPRESSE, AMIGO, NO FINAL
AS PROFUNDIDADES DA MINHA SABEDORIA.
VOCÊ VAI AFOGAR EM UM FLUXO DE DISCURSO
ESTE SIGNIFICADO, SEM ENCONTRAR AS RAÍZES.
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A IMENSIDADE É INEXPRESSÍVEL
EM SUAS PALAVRAS OU EM SEUS PRINCÍPIOS,
ELA É INVISÍVEL COMO VAZIO,
SÓ O CORAÇÃO REFLETE NELES.

INFINIDADE DAS LEIS MUNDIAIS
PERCEBA ATRAVÉS DE SENTIMENTOS, CONFIANDO NELES.
NÃO CRIE CÂNONES PARA SI MESMO,
FIQUE LONGE DE TODAS AS PAIXÕES TERRESTRES.

ENTÃO VOCÊ ENXERGARÁ A LUZ
APAIXONADO POR TODOS OS SEUS MUNDOS.
E SÓ COM SUA CONSCIÊNCIA VOCÊ CONSTRUIRÁ
UM TEMPLO PERFEITO DE CONHECIMENTOS…



EPISÓDIO 16

PÂNTANO E A GRAÇA  
DE DEUS
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O novo quadro no tempo do Mestre, à primeira vista, parecia assusta-
dor. Na parte central, havia um homem atolado em um pântano até a 

cintura. Monstros dentuços se agarraram à parte inferior dele, entrela-
çando as pernas dele com seus braços ossudos e tentáculos gosmentos, 
impedindo-o de se retirar. Estendendo os braços, o homem congelou com 
uma expressão de extremo sofrimento no rosto, e da parte superior do 
corpo: das mãos, do pescoço, da cabeça, pingava uma pasta marrom. Na 
parte superior da tela, foi retratado o Senhor Deus como um velho sábio 
de barba grisalha e com os braços estendidos para os lados. Ele olhava 
para o homem com compaixão e com vontade de aceitá-lo e salvá-lo de 
monstros vis. Um brilho emanava da figura de Deus no Céu, e raios bri-
lhantes iluminavam o mundo, enchendo-o de bondade e amor.

Os alunos ficaram em silêncio, examinando o trabalho do artista. Um 
homem aspirando a Deus… monstros… uma expressão de dor… braços es-
tendidos em desespero… impurezas escorrendo do corpo… e, ao mesmo 
tempo, Deus, concedendo Graça. Tudo isso agitava os sentimentos do pú-
blico, causava empatia e uma angústia dolorosa na alma junto com a es-
perança de salvação.

Quando o Guardião do Conhecimento entrou no salão, os alunos es-
tavam com disposição para uma busca espiritual e já tinham perguntas a 
serem respondidas.

– Caro Mestre, temos aqui uma nova pintura - uma das alunas, uma 
mulher de meia-idade com maçãs do rosto salientes e expressivos olhos 
verdes transparentes, se dirigiu a ele respeitosamente. - Por favor, nos 
explique: o que ela simboliza?

O Sábio cumprimentou os discípulos, olhando para eles com carinho, 
sorriu para a mulher e começou a explicar:

– Na parte de cima é a imagem de Deus, e embaixo há um pântano de 
esgoto, habitado por vários monstros. O homem sempre nada embaixo e 
nem faz ideia de que acima tem ar fresco. Ele vive com monstros que o 
mordem o tempo todo, sugando o sangue dele. E então um dia ele decide 
ver o que está lá em cima. Ele fica na superfície do pântano, uma gosma 
de sujeira e fezes escorrem dele, e ele descobre que acima há ar fresco, luz 
do sol, nuvens e um Deus amoroso que quer ajudá-lo a ser salvo. Mas 
sanguessugas e larvas se agarraram a ele e o arrastam de volta para o fun-
do. Esse é o estado de toda pessoa espiritual…

- E os amorais? – perguntou outra aluna, uma menina muito jovem e 
frágil, olhando para o Mestre com olhos cinzas arregalados.
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– Os amorais continuam boiando em fezes e nem suspeitam que há ar 
fresco e sol acima - respondeu o Guardião, e sua voz revelou a empatia e 
a amargura, provocadas por essa compreensão. - Eles não acreditam que 
haja algo na superfície. Eles querem se estabelecer no próprio pântano 
onde vivem, tentando construir uma casa lá, pensando em como negociar 
com sanguessugas e monstros para que os atrapalhem menos. No entan-
to, uma pessoa espiritual já entendeu que existe uma saída, que acima 
existe ar fresco e outra vida, com Deus. Ele até emerge, mas não consegue 
resistir às larvas e sanguessugas que o puxam de volta…

O Guardião terminou de falar e acenou com a cabeça para o aluno, 
que naquele momento levantou a mão e estava prestes a dizer algo:

– Excelentíssimo, permita-me dar um exemplo? - ele perguntou, dan-
do um passo à frente, e, depois de conseguir a aprovação do Mestre, co-
meçou sua história: – Eu tenho um irmão mais velho, Denis, e eu expli-
quei para ele tudo isso sobre outra vida na superfície… e ele já começou a 
emergir – o homem suspirou e apontou com a lateral da mão para a parte 
inferior do quadro –, mas então todos os parentes “compassivos” o cerca-
ram, como essas mesmas sanguessugas, e começaram a puxá-lo nova-
mente para o fundo: sua esposa, mãe, avó… E assim todos de uma vez se 
agarraram a ele e o puxaram de volta para o pântano.

- Como isso aconteceu? - uma das alunas perguntou com simpatia.
– Ele foi estudar na universidade. No último ano se casou e depois foi 

trabalhar em dois empregos - Mark continuou a história. - Enquanto ele 
estudava na universidade, nós fazíamos práticas. Então descobriu-se que 
o salário da fábrica, onde ele trabalhava, não era suficiente, sua esposa 
começou a convencê-lo a trabalhar como gari para ganhar um dinheiro 
extra. Então começou a perestroika, a fábrica fechou. E Denis sempre me 
dizia antes disso: “Não seja bobo, amanhã seus iogues fugirão como bara-
tas, e as fábricas ficarão para sempre!”, - dizendo esta frase, Mark retratou 
a presunção e a pompa com que seu irmão afirmou isso, balançando o 
dedo indicador estendido em um gesto instrutivo. Parecia tão engraçado 
que ouviram-se risos de alunos na plateia. – Eu me lembro quanta certeza 
ele tinha disso, me dizendo com tanto orgulho: “A fábrica é estabilidade! 
É uma garantia do futuro, que sempre existirá. E essa sua ioga, é o quê? 
Uma brincadeira! Isso não é sério!”. Quão sinceramente ele estava con-
vencido disso! E então sua fábrica foi fechada inesperadamente. Eis a es-
tabilidade da qual ele se gabava tanto - o homem sorriu ironicamente, e 
uma leve brisa de riso passou pela plateia novamente.
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– E então ele foi trabalhar no mercado vendendo roupas doze horas 
por dia – Mark continuou a história. - E em vez das impressões Subli-
mes, ele começou a experimentar emoções baixas negativas, tanto no 
trabalho quanto na família. Sua esposa enchia o saco dele sem parar 
porque ele não conseguia ganhar dinheiro. Ela dizia: “Olha, seu vizinho 
ganhou três centavos a mais que você. E você não consegue!” - Mark 
finalizou com triste ironia, fazendo ênfase em “três centavos” com ento-
nação de algo insignificante em sua essência, mas muito importante 
para a esposa de Denis, que estava completamente entregue às garras 
das ilusões.

Nos rostos de outros alunos que escutavam atentamente a história de 
Mark, também apareceu uma expressão irônica, que indicava sua com-
preensão e avaliação da situação do ponto de vista de pessoas que já ha-
viam subido um pouco à tona e tiveram a oportunidade de ver o que esta-
va acontecendo de forma mais realista e sensata.

O Guardião do Conhecimento balançou a cabeça. Seu olhar indicava 
que a situação descrita por Mark não era incomum, mas sim uma regula-
ridade.

- Baixas impressões negativas o cercavam – disse ele –, mas não havia 
impressões Sublimes, então a alma sufocou. Portanto, é preciso apreciar 
as impressões Sublimes, um bom ambiente em que uma pessoa pode se 
desenvolver. Seu irmão Denis caiu no ambiente errado, começou a ouvir 
conselhos sussurrados por larvas, viveu no poder dos estereótipos e pa-
drões da sociedade… e foi o que aconteceu.

Mark abaixou a cabeça desanimado, mas o Sábio dirigiu ao aluno um 
olhar de apoio e compreensão:

- Mark, você fez certo ao contar a seu irmão sobre a vida na superfí-
cie. Você lhe mostrou a oportunidade, mas então a escolha fica com ele: 
ouvir as larvas e demônios ou receber a ajuda de Deus. O futuro da pes-
soa dependerá da sua escolha. Portanto, mesmo que uma pessoa emerja 
brevemente do pântano, isso ainda não é suficiente para definitivamente 
permanecer à superfície. Também é necessário tirar todas as sanguessu-
gas e larvas que a cercam e receber a ajuda de Deus, a mão estendida de 
Deus.

- Como podemos encontrá-la?
- Vocês já a encontraram. Cada Mestre espiritual é uma mão que Deus 

estendeu às pessoas. Mas muitos não entendem, não querem acreditar, 
achando que Deus não existe…
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Naquele momento, uma das alunas, aquela mesma mulher de olhos 
verdes e maçãs do rosto salientes, chamou a atenção do Mestre para fazer 
sua pergunta.

O Guardião assentiu, dando-lhe a palavra.
– Amado Mestre, o que exatamente permite que uma pessoa emerja, 

entenda que há algo ali, acima do pântano de fezes? - ela perguntou. - Pa-
rece que nem todos têm essa oportunidade...

- Todos que querem saber disso têm uma oportunidade – respondeu 
baixinho o Guardião, enfatizando a palavra “querem” com sua entonação, 
deixando claro que é exatamente isso que é o mais importante e necessá-
rio. - Se uma pessoa quiser, então ela poderá subir e ver esta Luz Divina.

– Eu também tenho um pequeno exemplo parecido – disse uma aluna 
chamada Maria, uma bela baixinha de feições suaves e regulares –, meu 
pai… se tornou alcoólatra porque a minha mãe o atormentava, falando: “E 
por que você não consegue ganhar como o nosso vizinho, que compra 
uma coisa, depois a revende mais caro. Qual é o seu problema?” - Maria 
retratou tão vividamente as entonações de sua mãe que causou leves risa-
das entre os outros alunos. A mulher também sorriu e continuou: - E meu 
pai não tinha esse dom de empreendedor, ele era mais intelectual… Então 
ele começou a desenvolver uma hipótese de como ganhar na loteria es-
portiva. Com a base na teoria da probabilidade ele calculou a frequência 
com que os mesmos números aparecem. Lembro-me tão claramente, 
como ele se sentava na frente da TV e escrevia os números obtidos em um 
pedaço de papel. Ele achava que no sorteio seguinte seriam outros núme-
ros, já que a probabilidade disso era maior de acordo com essa teoria. 
Então ele ia ao quiosque e escolhia os bilhetes com esses números, depois 
conferia tudo várias vezes e novamente cobria papeis com fórmulas. E foi 
aonde toda a sua energia foi. Foi esse o caminho para a felicidade que ele 
escolheu. Vocês podem imaginar?! - Maria sorriu novamente, percebendo 
o absurdo de tal atividade.

Um estrondo percorreu a plateia, pois a história contada causou uma 
reação ambígua: por um lado, os alunos, assim como a própria Maria, 
entendiam a gravidade da situação de uma pessoa presa em um pântano, 
simpatizando com ela, mas, por outro lado, eles já sabiam o que estava no 
topo e, portanto, viam a situação de um ângulo diferente – toda a sua bi-
zarrice, como se fosse uma comédia de fantasias enganosas.

– Ele dedicou muito tempo a isso, fez alguns cálculos numéricos – 
continuou a aluna –, mas ... é claro que não deu para ganhar nada. Sua 
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esposa continuava a resmungar, já que essas ações dele não haviam tra-
zido nenhum dinheiro, e ele não queria tentar outras coisas para ficar 
rico. E então ele não aguentou e encontrou uma saída – a ironia sentiu-
-se novamente na voz da mulher, - ele começou a beber. Então nada mais 
atormentava ele. Ele não prestava mais atenção aos gritos de sua esposa 
reclamando que ele ganhava pouco. Ele começou a beber e se sentia 
bem. E ela continuou a recriminá-lo, dizendo: “Se você não bebesse, já 
poderia se tornar o chefe do departamento!”. Ao que ele respondia: 
“Para quê? Eu bebo e logo me torno um chefão!”. Essa foi a saída dele 
dessa situação…

A última frase foi pronunciada com tristeza, depois Maria parou de 
falar e olhou fixamente para a tela, mas dava para perceber que, na verda-
de, ela olhava através dela, como se estivesse ausente.

– É por isso que as pessoas fogem da realidade, recorrendo ao álcool 
e às drogas, e aí criam um mundo ilusório para si mesmas, onde têm tudo 
o que precisam – disse o Sábio. - Seu pai também estava cercado de im-
pressões negativas, e não conseguiu escapar delas – disse o Guardião com 
uma voz profunda e rítmica, na qual se sentia apoio, uma incrível pacifi-
cação e força. - Por isso devemos valorizar as impressões Sublimes, quan-
do as temos, o ambiente certo em que nos permite crescer. Seu pai não 
recebeu tais impressões e emoções Sublimes, então foi difícil para ele 
emergir. Mesmo que ele visse que havia outra saída, que Deus o esperava 
lá em cima e queria dar a sua Graça.

– Mestre, e o que quer dizer “emergir”? - Maria perguntou, refletindo 
sobre as palavras do Sábio. - O que isso significa no sentido mais fundo? 
Como isso se manifesta?

– Como vocês acham que isso pode ser manifestado? - ele olhou in-
terrogativamente para a mulher, voltou seu olhar para os outros alunos e 
parou um pouco para lhes dar a oportunidade de encontrar a resposta por 
conta própria.

– Por exemplo, a pessoa pode ouvir cânticos Divinos – sugeriu um 
homem atarracado com uma barba bem feita.

– Sim, Alan, esse é um dos meios – o Guardião elogiou o aluno. - Se 
uma pessoa começasse a ouvir os cantos Divinos, ela experimentaria as 
emoções Sublimes e estabeleceria uma conexão com o Altíssimo. E assim 
ela já descobriria esse segredo.

– Mestre, mas se uma pessoa emerge, por que tantas vezes ela volta 
para esse pântano? - Alan perguntou novamente.
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– Ela rejeita este Conhecimento, tendo caído sob a influência da 
opinião pública: o homem ouve o que sua mãe, sua esposa, seu vizinho, 
seu chefe no trabalho dizem. E tendo ouvido o suficiente de tudo isso, 
ele deixa de confiar, começa a considerar os Mestres espirituais como 
sectários, portanto, ele retorna às suas impurezas e sanguessugas. E as 
pessoas ao seu redor o tempo todo dizem como viver, e ele se esforça 
para ser como todo mundo, para que “tudo seja conforme a maioria 
acha normal”. Ele só tem medo de viver de forma diferente, pensando: 
“Se eu começar a sentir emoções Elevadas, eu irei perder o meu empre-
go, aí não vou conseguir comprar um carro e não terminarei de cons-
truir a garagem”. E ele se preocupa em como ele vai se estabelecer em 
seu pântano.

O Guardião do Conhecimento fez uma pausa, e nesse momento uma 
garota com um cabelo bem curto e um rubor tocante nas bochechas le-
vantou a mão:

– Mestre, e por que uma pessoa que já viu a Luz Divina e sabe que 
existe outra vida lá em cima quer voluntariamente retornar a este mundo 
inferior? - ela perguntou com genuína incompreensão. – Será que ela 
realmente se sente melhor com essas sanguessugas e larvas, sempre per-
turbada por elas?

– Sim, Victoria, também acontece o contrário, quando uma pessoa, 
justamente por causa dessas sanguessugas e larvas, começa pouco a pou-
co a enxergar claramente e a entender onde está – respondeu o Sábio. - 
Foi para isso que Deus criou esses monstros dentudos e gosmentos, para 
que eles sempre perturbassem as pessoas, sem deixá-las em paz. Com-
preendeu? - o Guardião olhou para a garota interrogativamente. – Assim, 
a pessoa já pode começar a lutar pela Luz. E se não houvesse essas larvas, 
ela continuaria vasculhando a sujeira e o esgoto, construindo seus planos 
e pensando no proveito que daria para tirar de tudo isso.

A moça ouviu atentamente o Guardião, pensou sobre isso e imediata-
mente fez uma nova pergunta:

– Mestre, então acontece que o pântano é um sonho, uma identifica-
ção e emoções negativas? São essas larvas que se agarram e nos provocam 
a tudo isso?

- É exatamente isso - o Sábio assentiu com aprovação. – Sim, as larvas 
sempre nos provocam. Mas é disso que a pessoa precisa. Porque se não 
sofrêssemos no pântano, não iríamos querer escapar, permaneceríamos 
adormecidos lá e ficaríamos relaxados até a nossa morte. Mas elas nos 



– 169 –

mordem, não dão descanso, incentivando-nos a fazer algo para nos livrar. 
Devemos fazer um esforço para sair deste pântano.

– Quais são esses esforços? - Victoria perguntou novamente.
- Parar de ouvir nossos avós, pais, cônjuges, todos aqueles que nos 

arrastam para o pântano – explicou o Mestre e, olhando para todos os 
alunos, encontrou os olhos de Mark. - Se seu irmão parasse de ouvir seus 
parentes, então ele começaria a se libertar. O pântano nos traga, mas de-
vemos resistir a essa tração. Isso faz com que nossa força de vontade e 
consciência se desenvolvam. Se pudéssemos emergir com muita facilida-
de, não seríamos capazes de resistir à força do pântano e nos afogaríamos 
nele novamente. Com força de vontade e consciência desenvolvidas, não 
iremos afundar tão facilmente.

Os alunos se calaram e ouviam o Mestre com a máxima atenção pos-
sível, e quando ele terminou as explicações, quem avançou de novo foi 
Alan, aquele barbudo atarracado que já havia participado da conversa 
hoje:

– Excelentíssimo, agradecemos o esclarecimento – disse ele, olhando 
com admiração para o Sábio. – Eu quero perguntar uma coisa… Se a posi-
ção de uma pessoa espiritual é exatamente como nesta imagem, estando 
só parcialmente no pântano, mas já está aspirando à Luz, então algumas 
pessoas nesta posição voltam para o fundo, como Denis, e só uma peque-
na parte pode escapar. O que determina se uma pessoa espiritual vai afun-
dar ou vai sair do pântano?

– A pessoa deve ter um desejo muito forte de escapar, uma motiva-
ção poderosa – disse o Guardião do Conhecimento. - Ou, às vezes, a 
pessoa já sofreu tanto que não aguenta mais. Isso também é um motivo, 
mas para as pessoas não espirituais... Algumas pessoas simplesmente 
querem emoções e impressões Sublimes e Luminosas. Isso acontece en-
tre quem tem uma alma avançada. E então essas pessoas começam a sair 
disso tudo.

O Guardião fez uma pausa, olhou mais uma vez para a imagem do 
homem espiritual que sobressaiu do pântano e continuou:

– Quando eu era pequeno, encontrei o rádio do meu avô. Eu mexi 
nele e liguei uma rádio religiosa que imediatamente me atraiu, ou seja, 
minha alma já estava desenvolvida. Eram cânticos espirituais. Assim 
que eu os ouvi, imediatamente senti tanta Graça e emoções Sublimes. 
Eu escutei-os por muito tempo, e o Divino começou a descer sobre mim. 
Isso provou que a alma já estava pronta e ela imediatamente respondeu 
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ao apelo. E quando uma alma não está pronta, então a pessoa se enco-
lhe, duvidando entre voltar ao pântano ou fazer práticas espirituais. Tal 
alma ainda não amadureceu e ainda está pensando se deve mergulhar 
de volta no pântano ou ir lentamente em direção à Luz. E assim ela vai e 
volta…

– Mestre, de onde vem essa maturidade? - Mark perguntou depois de 
ouvir as explicações do Sábio. – É possível, por exemplo, que a alma se 
torne mais sábia quando a pessoa ainda não sofreu? Talvez pela experiên-
cia da encarnação?

– Boa pergunta, Mark – o Sábio elogiou o aluno e começou a res-
ponder: – Uma alma pode ficar mais sábia rapidamente, mas ela deve 
querer isso. Deve haver um desejo forte. Tendo-o, a alma encontra algu-
ma fonte, por exemplo, transmissões religiosas, como no meu caso. E 
então, por exemplo, eu também li livros ateístas, porque naquela época 
não havia literatura religiosa. Lendo-os, eu anotava citações de livros 
religiosos nessa literatura ateísta, colhendo o Conhecimento pouco a 
pouco. Quero dizer que se a alma deseja tornar-se mais sábia, ela en-
contrará uma saída, uma maneira de obter o Conhecimento. E se o de-
sejo for fraco e instável, a pessoa irá emergir e afundar repetidamente, 
sem parar.

Quando o Guardião disse a última palavra, Philip levantou a mão. Era 
um homem alto, de ombros largos, de cerca de quarenta anos:

- Mestre, posso dar um exemplo também? - ele perguntou e, perce-
bendo o olhar de aprovação do Mestre, inalou mais ar em seus pulmões, 
como se estivesse prestes a mergulhar fundo na água. - Quando eu era 
jovem, eu tinha um amigo muito bom, chamado Victor – ele começou. 
- Éramos muito próximos e juntos começamos a fazer ioga e outras prá-
ticas, meditar. E juntos emergimos à superfície deste pântano, mas Vic-
tor, aparentemente, tinha um desejo fraco, como agora entendo. E ele só 
tinha um forte desejo de se tornar um paraquedista. Ele assistiu a filmes 
sobre paraquedistas e pensou: “Quero ser tão legal quanto eles, e todas 
as mulheres serão minhas”. E... parece que ele tinha vontade de se de-
senvolver, mas o objetivo era mundano. E então ele se ingressou no cur-
so de paraquedismo. Uma vez ele perguntou: “Por que estamos sempre 
carregamos tijolos de um lugar para outro? Quando vamos treinar a fa-
zer truques?”. E o suboficial lhe responde: “O paraquedista é uma águia 
por dois minutos quando voa de paraquedas, e o resto do tempo é um 
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cavalo. O que quer que o soldado faça, o principal é se cansar antes que 
as luzes se apaguem. Até sabermos o que fazer com vocês, carreguem 
esses tijolos para lá e para cá, de um lugar para outro, até chegar a hora 
de dormir”.

Philip imitou esse diálogo entre o amigo dele e o suboficial de uma 
forma tão engraçada, e a situação em si parecia uma concentração de es-
tupidez humana tão bizarra que sorrisos involuntários apareceram nos 
rostos de muitos alunos, e risos foram ouvidos em diferentes partes do 
salão. É claro que, ao mesmo tempo, os alunos não deixaram de ter empa-
tia com Victor, mas, olhando a situação do ponto de vista das pessoas que 
receberam o Conhecimento, aprenderam a não levar isso tão a sério, pois 
tinham consciência do motivo pelo qual isso acontecia e porque tais situa-
ções aparentemente absurdas se tornavam reais e repetiam-se ao longo da 
história humana.

– E então ele acabou indo para o Afeganistão, onde quase morreu, 
depois adoeceu com febre tifoide e voltou para casa acabado. Ele não se 
tornou aquele machão, não aprendeu nada, acabou com a saúde, e as mu-
lheres, ao contrário, fugiram dele. Acontece que o desejo parecia bom: ele 
queria se desenvolver, mas o objetivo era baixo, então tudo acabou tão 
mal. E então ele obteve tanta falta de entusiasmo e a incerteza. Nós até 
continuamos a fazer ioga e karatê, mas ele não tinha um desejo forte, 
então não conseguiu escapar do pântano.

Philip mergulhou nas lembranças, e seu rosto mostrou uma dor men-
tal aguda. Vendo isso, o Guardião olhou para ele com amor absoluto e 
penetrante, e só com esse único olhar, o rosto do discípulo se suavizou e 
se iluminou com luz interior.

– Você não deve se culpar por isso – disse o Sábio em uma voz serena 
e profunda, e o aluno assentiu. - Você fez tudo o que podia. Para emergir 
até a superfície, uma pessoa deve ter um forte desejo, só então tudo dará 
certo…

– Mestre, como podemos tornar este desejo forte, sincero e está-
vel? - perguntou Maria, que, como todo mundo, acompanhava atenta-
mente a conversa. - Por que o desejo perde a força? Eu sei disso por 
minha própria experiência. Por um lado, entendo que isso não é ape-
nas um desejo, mas já é uma aspiração, ou seja, já estou dando passos 
para realizá-lo. E é por isso que estou aqui! - a mulher respirou fundo, 
escolhendo cuidadosamente as palavras para expressar com mais pre-
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cisão a essência de seus pensamentos e sentimentos. – E, ao mesmo 
tempo… quero que o desejo se torne mais forte, mais intenso. Como 
fazer isso?

Depois de ouvir a pergunta da aluna, o Sábio prontamente começou a 
explicar:

- Maria, isso requer impressões – ele respondeu. O centro emocional 
é responsável por nossos desejos. Portanto, para que o desejo surja, deve-
mos receber impressões.

– Mestre, de onde podemos tirar essas impressões para o centro emo-
cional? – perguntou a mulher.

– Elas vêm da arte – respondeu o Guardião do Conhecimento de for-
ma simples e inequívoca. – A arte nutre o centro emocional. Por exemplo, 
cantos divinos. Se eles tocarem em segundo plano, e ninguém os ouvir, se 
as pessoas estiverem “escondidas” em seus pensamentos, os cantos não 
farão o devido efeito, e seu significado permanecerá despercebido e não 
despertará emoções sublimes. E se as pessoas ouvirem os cânticos com 
atenção, experimentando emoções, dançando, então a alma receberá im-
pressões… começará a chorar, rir, sentir a Graça. Portanto, devemos ten-
tar entender o significado dos cantos, concentrar nossa atenção neles, 
então essas impressões atingirão nossas almas e começarão a nos mudar 
para melhor. Devemos apreciar essas impressões espirituais. Quando re-
cebemos muitas delas, o desejo começa a aumentar e nós subimos pouco 
a pouco…

As palavras finais do Guardião do Conhecimento soaram solenemen-
te, fazendo um certo resumo, ressaltando o resultado da conversa espiri-
tual de hoje. Os olhos dos discípulos ardiam de inspiração – eles tinham 
acabado de tocar o sagrado Conhecimento e precisavam compreender 
tudo e chegar a importantes conclusões.

– E agora sugiro que façamos uma prática em forma de dança Natyam 
para experimentarmos as emoções Sublimes – disse o Sábio.

Uma melodia encantadora preencheu o salão. Ao ouvi-la, os alu-
nos sentiram-se emocionados. Suas almas queimavam com fogo inte-
rior, aspirando para cima. A melodia estava cada vez mais alta, mais 
rítmica. Cada vez mais instrumentos musicais ouviam-se nela: sinos 
tocando foram entrelaçados nos sons prolongados das trombetas, 
acompanhados pelos trinados mágicos e leves dos pássaros, levando-
-os para longe, incitando-os a se livrarem do pesado fardo de sofri-
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mentos, dores e insultos, e a tocar a pura Luz, o espaço do Amor abso-
luto.

Os alunos se levantaram de seus lugares, foram para o centro da sala 
e começaram a se mover ao ritmo da música, com facilidade, liberdade, 
sem limitações e sem se preocupar com as impressões que eles podiam 
produzir. Cada movimento vinha de suas almas, que expressavam sua es-
sência Divina através dessa bela dança emocionante. Os rostos de alguns 
alunos brilhavam com alegria sincera, enquanto outros tinham lágrimas 
de purificação nos olhos. Elas escorriam pelas bochechas, purificando as 
almas da culpa e dolorosa melancolia, cedendo lugar a uma chama bri-
lhante e uniforme de Luz Divina.

O Mestre olhou para os alunos com calor sincero e começou a recitar 
um poema espiritual que fortaleceu as emoções e impressões Exaltadas 
dos alunos:

 
SOB O MÚSICA SONORA DE RIACHOS
EU GLORIFICAVA O CÉU DIVINO,
E AS FLORES DOS CAMPOS PRIMAVERIS
ECOAVAM.
 
ELE EXISTE, ELE É O NOSSO MARAVILHOSO SALVADOR,
COMO UM ECO EM UMA MONTANHA MAIS ALTA,
COMO UMA ESTRELA QUE SUSSURRA EM SILÊNCIO,
UM SÁBIO MENTOR CANTAVA COMIGO.
 
ABENÇOADO GURU MEU,
EU TE AMO E ACREDITO FIRMEMENTE
NA INDISCUTIBILIDADE DA VERDADE SANTA,
EU ASPIRO A VOCÊ NO FRIO E NO CALOR.
VOCÊ É O ÚNICO SONHO DA MINHA ALMA…
 
VOCÊ É MINHA ESPERANÇA E A LUZ DO SOL,
ILUMINANDO MEU CAMINHO NO ESCURO,
OH, EU ESTAREI COM VOCÊ EM BREVE
NO SEU DOMÍNIO TÃO DESEJADO…
 
Quando a música terminou, uma onda de pura alegria subiu dentro 

de cada um dos alunos, enchendo suas almas tanto que eles queriam 
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compartilhá-la com os outros, contar sobre a felicidade que era sentir 
Deus em si mesmos. Sob esse impulso, os discípulos começaram a se 
abraçar com risadas alegres e sorrisos felizes, compartilhando suas 
emoções Exaltadas. Eles acabaram de sentir a mão auxiliadora de Deus, 
experimentando a Graça e percebendo que não estavam mais em um 
pântano, mas em um mundo maravilhoso e brilhante, saturado de Amor 
e Luz...



EPISÓDIO 17

ESSÊNCIA
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O espaçoso salão do tempo do Guardião do Conhecimento estava ilu-
minado e cheirava bem a sândalo amadeirado e adocicado e a ervas 

aromáticas. Um fino véu de cheiro envolvia o ambiente, preparando os 
alunos para mais uma aula difícil. Eles estavam esperando pelo Sábio, an-
tecipando um novo Conhecimento, que lhes daria a oportunidade de lidar 
com questões complexas e ganhar uma importante experiência espiritual.

Quando o Mestre apareceu no salão, os olhos de todos os presentes se 
voltaram em Sua direção. Nesse dia, esperava-se uma difícil conversa es-
piritual, que deveria levá-los mais fundo, a uma compreensão da essência 
do homem.

Tendo cumprimentado o público, o Guardião do Conhecimento ca-
minhou suavemente por todo o salão e parou perto de uma grande ima-
gem com uma representação esquemática de corpos sutis. No topo do 
diagrama estava o Senhor Deus. Com as mãos estendidas, Ele olhava do 
Céu, enviando para a Terra uma partícula de Seu Espírito, Atman. Era 
esta parte Divina que servia de núcleo, de base da alma. Então, um pouco 
mais abaixo, foram localizadas as seguintes camadas da alma: corpos cau-
sais, mentais, astrais e vitais. E ainda mais para baixo: os corpos etérico e 
físico, as cascas mais duras que bloqueiam as habilidades dos corpos sutis 
da alma. Alguns dos alunos já sabiam disso de conversas espirituais ante-
riores com o Mestre, outros ainda não haviam se deparado com isso e 
estavam prestes a compreender esse sagrado Conhecimento. Pretendia-se 
falar sobre a essência, o que causava muitas dúvidas em todos os alunos.

– Mestre, por favor, explique-nos, como a alma se relaciona com a 
essência? - perguntou Olesya – uma garota de cabelos loiros com um pes-
coço fino e gracioso e grandes olhos cinzas. - É a mesma coisa? Há tam-
bém o Atman. É o mesmo que a alma? Excelentíssimo, peço-lhe que nos 
instrua e ajude…

O Guardião do Conhecimento direcionou seu olhar para a imagem 
esquemática, incitando a menina a olhar para a imagem do Espírito de 
Deus, o Atman, que o Senhor separou de si mesmo para ser a base de 
nossa alma.

– Olha – o Mestre acenou com a palma da mão para a imagem do 
olho aberto, dos dois lados do qual viam-se duas asas estendidas, grandes 
e belas. - Atman é uma parte de Deus – explicou Ele –, o testemunho está 
em nós. Então esta partícula é colocada na primeira capa de nossa alma, 
no corpo causal, onde toda a experiência da alma é acumulada ao longo 
de inúmeras encarnações.
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– Isso quer dizer que o Atman vive na capa causal? – perguntou a 
garota.

- Sim, isso mesmo, Olesya – confirmou o Sábio, novamente apontando 
para a imagem, onde três esferas multicoloridas estavam localizadas uma 
abaixo da outra. – E então os corpos mental, astral e vital de nossa alma se 
ligam a ela, começando a se desenvolver. Cada corpo sutil está conectado 
com um certo centro do homem: o corpo mental, com a mente. Então, 
quando desenvolvemos a mente, o corpo mental também se torna mais for-
te. Nosso centro emocional está vinculado ao corpo astral. Quando come-
çamos a experimentar emoções sublimes, o corpo astral também se forta-
lece. O corpo vital está ligado com a força vital, então, quando a acumula-
mos, o corpo vital se desenvolve. É assim que nossa essência se fortalece.

O Guardião do Conhecimento olhou atentamente para Olesya.
- Ou seja, a essência de uma pessoa está contida em três corpos sutis, 

é isso? - ela queria certificar-se de que tinha captado a explicação. – Nos 
corpos mental, astral e vital? Compreendi certo, Mestre?

– Sim, certo. A essência consiste em três corpos sutis que se espalham 
após a morte de uma pessoa e são entregues à alma novamente em cada 
próxima encarnação. No início, eles estão em um estágio rudimentar, mas 
então, à medida que a pessoa vive, eles começam a se desenvolver até um 
determinado grau. A força da essência pode variar. Por exemplo, o ho-
mem moderno não usa suas habilidades intelectuais ao máximo. Muitas 
vezes a mente e o corpo mental se desenvolvem apenas até o nível de uma 
criança de dez anos. As emoções são muitas vezes contidas e reprimidas, 
de modo que o centro emocional e o corpo astral se desenvolvem apenas 
até o nível de uma criança de cinco anos…

– Mestre, o que acontece com a alma se a essência de uma pessoa se 
desenvolver mal? - perguntou um aluno alto e moreno depois de ouvir 
atentamente as palavras do Sábio.

– Se uma essência é fraca, significa que não foi capaz de se desenvol-
ver adequadamente nesta encarnação - explicou o Guardião do Conheci-
mento. - A essência está ligada a uma encarnação. Essa parte da alma 
deve se desenvolver até certo ponto nesta encarnação para receber a expe-
riência necessária e depois transferi-la para o corpo causal. Depois, quan-
do a pessoa morre, essa essência prossegue para o corpo causal e se torna 
parte dele, e todos os três corpos se espalham. E então novas encarnações 
começam. O Atman se une novamente ao corpo causal, recebendo nova-
mente uma essência e outros corpos.
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– Nas encarnações seguintes, a alma continua com a essência de an-
tes? - perguntou o mesmo aluno.

O Guardião do Conhecimento balançou a cabeça negativamente.
– Não, os corpos sutis são novos. Quando uma pessoa morre, os cor-

pos mental, astral e vital existem em nosso mundo até um certo nível, e 
então se desintegram.

– Por quanto tempo eles existem? - Olesya perguntou, olhando inqui-
sitivamente nos olhos do Mestre. - Do que isso depende?

- Cada um deles tem sua própria vida útil, que depende de seu desen-
volvimento – disse o Mestre. – Quanto mais forte for a entidade, mais 
tempo seus corpos sutis viverão em nosso mundo.

A garota assentiu, e outra pergunta já estava sendo feita no salão por 
uma aluna delicada com cabelos cacheados dourados que se destacavam 
sob um turbante verde-claro.

- Excelentíssimo, eu tenho uma pergunta – ela começou, escolhendo 
as palavras cuidadosamente. – Você disse que a essência são três corpos 
sutis, mas sempre pensei que ela está ligada aos instintos de uma pessoa, 
sendo seu componente natural. E eu fiquei confusa com essa discrepância 
de ideias… Como posso combinar tudo isso para não ficar confusa?

– Boa pergunta, Marta – o Guardião do Conhecimento respondeu, 
dando à aluna um olhar caloroso e compreensivo, e começou a contar em 
detalhes. - De fato, os conceitos de “alma” e “corpo”, “essência” e “perso-
nalidade” são muitas vezes opostos. Há uma alma e há um corpo. O corpo 
é algo separado que é criado pelos pais de uma pessoa. Eles criam o corpo 
físico da criança junto com o etérico, sem o qual ele não pode funcionar. 
E mesmo no momento do nascimento de um bebê, um tipo de energia vem 
de cada planeta. Essas energias combinam e formam a essência de uma 
pessoa, que é o germe para o desenvolvimento de seus outros corpos su-
tis. Isso é o que é a essência – o Mestre olhou para Marta para ver o quão 
bem ela O entendia. A mulher parecia focada, sem tirar os olhos do Sábio, 
tentando não perder uma única palavra.

– Ou seja, a essência não pode se resumir estritamente aos instintos? 
- ela perguntou, ajustando cuidadosamente o turbante.

– Sim. Mas ela inclui os instintos – o Guardião sorriu. - O corpo vital 
tem uma leve conexão com a parte instintiva de uma pessoa, ou seja, ele 
guarda os instintos animais. Mas a essência da alma não é apenas o corpo 
vital, mas também os corpos astral e mental.

O Guardião do Conhecimento olhou em volta para os alunos, espe-
rando suas reações a esta parte do Conhecimento. Pelas expressões em 
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seus rostos, ficou claro que um intenso trabalho mental estava acontecen-
do naquele momento em suas cabeças, naturalmente dando origem a no-
vas perguntas.

Um atleta de feições finas e maçãs do rosto salientes, com alguns tra-
ços orientais, levantou a mão.

– Mestre, eu também estava confuso – admitiu ele com pesar na voz –, 
antes, quando diziam “pessoa essencial”, eu imaginava que se tratava de 
uma pessoa muito próxima da natureza… por exemplo, como o Tarzan. E 
também pensava, assim como Marta, que a essência são nossos instintos. 
Agora entendo que tive ideias distorcidas, e uma pessoa essencial é aquela 
que tem os três corpos sutis muito bem desenvolvidos, e que os sente bem…

O Sábio assentiu em resposta às palavras do discípulo:
– Sim, isso mesmo, Rinat. É muito bom que você tenha percebido 

isso. A essência se opõe à personalidade. Ou seja, a essência são nossos 
pensamentos mentais, emoções astrais e desejos vitais. Enquanto uma 
personalidade representa a parte alheia em nós: pensamentos, reações 
emocionais e desejos que foram impostos a nós, as ideias do que devemos 
desejar e o que não devemos. A personalidade consiste no que foi impos-
to a nós de fora, mas a essência somo Verdadeiros nós – o Guardião fez 
uma pausa e olhou cuidadosamente para o aluno. - Entendeu?

O homem assentiu com fervor.
– Sim, Mestre, agora eu juntei as peças do quebra-cabeça. Obrigado 

pelo esclarecimento.
– E quanto ao nível vital? – perguntou Olesya, antes do que a conver-

sa se afastasse do tema inicial, – no entanto, a essência pode estar próxi-
ma do corpo, dos elementos corporais?

- Sim, mas, ainda assim, a essência não é o corpo - explicou o Sábio 
pacientemente. - O corpo é o aparelho no qual estamos na Terra. Já a es-
sência faz parte da alma, que deve crescer nesta vida. Existem duas partes 
da alma: a parte eterna é o corpo causal junto com o Atman, e a parte 
temporal é a essência que se desenvolve precisamente durante a vida. 
A experiência mental, emocional e vital se acumula e forma corpos sutis. 
O grau de seu desenvolvimento, da nossa experiência e do desenvolvi-
mento da essência determina o conteúdo do corpo causal posteriormente.

Olesya seguia concentradamente o pensamento do Sábio e, quando 
Ele terminou, assentiu com satisfação, encontrando em Suas palavras a 
confirmação das ideias já existentes. Ela olhou para o Guardião com gra-
tidão e admiração: um poderoso trabalho interno estava acontecendo em 
sua cabeça no momento, formando novos conceitos.
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– Excelentíssimo, será que entendi bem que a alma de uma pessoa se 
encontra no estado rudimentar? - perguntou a aluna. - E se a pessoa não 
desenvolver sua essência, então a sua alma permanecerá nesse estado?

O Sábio olhou para Olesya e abriu um sorriso claro e transparente:
– Bem-aventurado aquele que não tem alma – ele entoou em voz baixa 

e vibrante –, por exemplo, uma pedra. Bem-aventurado aquele que tem 
alma, como os anjos. Mas ai daqueles que têm uma alma no estado rudimen-
tar – Ele olhou para todos os discípulos que estavam silenciosos, ouvindo 
atentamente todas as Suas palavras. - Porque se a alma está no estágio rudi-
mentar, subdesenvolvida, então a pessoa terá muitas dificuldades na vida.

– Mestre, por favor, explique-nos: o que acontece com uma pessoa 
neste caso? - Olesya perguntou. - Quais dificuldades ela enfrentará em 
sua vida?

– Suponhamos que, até a idade de cinco anos, a alma esteja se desen-
volvendo – o Guardião do Conhecimento começou a explicar prontamen-
te –, e então ela para de se desenvolver, e uma personalidade começa a ser 
implantada – tudo o que é estranho para nós. E nossa pequena essência 
fica escravizada por todas essas coisas alienígenas. Por exemplo, ela quer 
cantar, dançar, e seus pais e professores a inspiram: “Você deveria ser con-
tadora… ou advogada”. Assim, eles agrilhoam nossa essência, impedindo-
-a de se desenvolver e crescer como deveria. Em vez disso, eles nos forçam 
a ser o que não queremos e não devemos ser. Somos pressionados pela 
sociedade: por televisão, publicidade, pais, professores, educadores, pa-
rentes. E se nossa essência fosse desenvolvida, não sucumbiríamos a essa 
pressão e simplesmente faríamos o que precisamos. Mas se a essência 
para no desenvolvimento no nível de cinco anos, então ela não tem força 
para resistir à pressão, e a personalidade a escraviza.

– Como podemos definir nossa essência? - Erguendo a mão, pergun-
tou outra aluna, uma mulher de meia-idade com olhos atentos, cheios de 
vida: - Ela está exposta no cosmograma, pelo que entendi, mas… como 
exatamente entendê-la e identificá-la?

- Sim, Maria, você está certa – o Sábio elogiou a aluna –, mas o cos-
mograma mostra os rudimentos da essência, como poderia ser, quais os 
pré-requisitos que ela tem para o desenvolvimento. E o processo de de-
senvolvimento depende de qual parte vencer: a essência ou a personalida-
de. Quando nossa essência é desenvolvida, sentimos o que realmente que-
remos. Entendemos: “Eu quero cantar. E eu vou cantar. Não importa que 
meus pais ou professores digam que eu deveria ser um contador”.
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O Mestre fez uma pausa, dando aos alunos a oportunidade de “dige-
rir” a informação. Não havia pessoas indiferentes nesse lugar: todos os 
presentes estavam ativos, absorvendo informações e tentando penetrar na 
essência mais profunda. A compreensão estava escrita no rosto de muitos 
deles.

– Lembram que eu lhes contei como liguei o rádio do meu avô e ouvi 
transmissões religiosas? - o Guardião do Conhecimento perguntou de-
pois de uma pausa, e os alunos acenaram com as cabeças.

– Foi então que percebi: o caminho espiritual é para mim. Mas naque-
la época todos estavam construindo o comunismo, e a religião era com-
pletamente banida. Enfrentei forte oposição social. Todos me diziam: “O 
que foi, você decidiu ser padre? Mas Deus não existe! Você deve estar 
doente, deveria ser internado” - o Guardião do Conhecimento sorriu le-
vemente, lembrando-se daqueles momentos. Não havia uma gota de ma-
lícia ou agressão em Sua voz em relação às pessoas que tentavam impor 
sua opinião com tanta insistência. – Todos ao redor estavam contra, mas 
eu claramente sentia meu desejo essencial. Eu entendi: “Isto é meu, e se-
guirei este caminho até o fim”. Esta é a manifestação da essência. Se uma 
pessoa sente isso em si mesma e, apesar de todas as influências externas, 
vai até o fim, ela desenvolve sua essência e sua alma.

Tendo terminado de falar, o Mestre voltou sua atenção para um ho-
mem na casa dos quarenta que avançou com a mão levantada, indicando 
seu desejo de falar ou fazer uma pergunta.

– Posso dar um exemplo? - ele perguntou respeitosamente ao Sábio e, 
tendo recebido Sua aprovação, começou a falar: - Foi exatamente o que 
aconteceu com meu irmão. Sua personalidade venceu, não importava o 
quanto eu tentasse ajudá-lo. No início, nos desenvolvemos juntos, come-
çamos a praticar ioga e até começamos a dar aulas de ioga juntos em nos-
sa cidade. E então ele desistiu. Todos ao seu redor começaram a pressio-
ná-lo: “O que você está fazendo? Como isso é possível? Isso não é traba-
lho! Melhor trabalhar em uma fábrica, como todas as pessoas normais”. 
Enfim, sob a pressão dos outros, ele mudou de ideia rapidamente. E como 
a União Soviética caiu e todas as fábricas fecharam, ele foi trabalhar no 
mercado. No frio de quarenta graus, ele estava lá vendendo sapatos do 
lado do banheiro público. Isso acabou com a saúde dele e, é claro, nem 
podia pensar mais em autodesenvolvimento…

O homem ficou em silêncio, tentando lutar contra a onda de arrepen-
dimento que estava subindo dentro dele.
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- Konstantin, obrigado pelo exemplo – o Mestre o apoiou, enviando 
ao aluno a energia luminosa de bondade e amor. - Mas agora você enten-
de por que isso aconteceu?

– Sim, Mestre – disse o homem – agora entendi. Sua essência era 
fraca, então ele não tinha um desejo tão evidente de se desenvolver.

O Sábio concordou com a cabeça e acrescentou:
- Certo. Se a essência é fraca e subdesenvolvida, as influências exter-

nas facilmente a escravizam, e ela não pode realizar a si mesma, seu desti-
no e sua aspiração. Mas se for forte, então passa por tudo, rompe e cresce 
por conta da luta contra a personalidade.

Depois de ouvir o Guardião do Conhecimento, Maria levantou a mão 
novamente.

– Mestre, você disse que essência e personalidade, corpo e alma são 
opostos. Veja se eu compreendi bem que os cinco corpos finos acima são 
a alma – ela apontou com a palma da mão para a imagem esquemática –, 
e os corpos físico e etérico abaixo, formam uma única estrutura do corpo 
vivo? É por isso que eles são desenhados de forma tão diferente? É porque 
eles são opostos um ao outro, e têm tarefas diferentes, não é? E eles pare-
cem se estender em direções diferentes, obrigando a pessoa a escolher 
entre viver pelo corpo ou pela alma, estou certa?

– Sim, Maria, você entendeu corretamente. Somos puxados em dire-
ções diferentes, e há um confronto: essência contra personalidade, alma 
contra corpo.

- E no estado adulto, a essência pode se manifestar? - a aluna pergun-
tou novamente. - Por exemplo, na infância a pessoa entendeu que queria 
cantar, o que era um desejo interior. Mas, por assim dizer, a essência foi 
ignorada, e a pessoa se tornou contador. Isso significa que a chance foi 
perdida, e a essência não vai mais se manifestar?

– Os sete tesouros da alma são a manifestação mais elevada da essên-
cia, à qual devemos chegar: bom senso, consciência, confiança em Deus, 
amor, rigor, abnegação e paz divina – respondeu o Sábio. - Essa é a meta 
a ser alcançada por um ser desenvolvido. Se manifestarmos essas qualida-
des e as cultivarmos em nós mesmos, nossa essência começará a se desen-
volver. E não importa quantos anos temos. Nunca é tarde para começar. E 
se as influências externas nos capturam, a essência começa a se degradar…

A compreensão brilhou nos olhos de Maria, e ela olhou para o Mestre 
com gratidão. Entretanto, já estava sendo feita uma nova pergunta por 
uma outra aluna, uma mulher de cabelos escuros muito bonita, cuja apa-
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rência toda revelava suavidade e feminilidade, mas, ao mesmo tempo, 
uma poderosa força oculta se sentia nela, manifestando-se em seus movi-
mentos, gestos e voz.

– Mestre, será que entendi certo que se a vida de uma pessoa é con-
trolada pela personalidade e por aqueles programas que foram impostos 
pela sociedade, isso também se sente agora? – perguntou a aluna olhando 
interrogativamente para o Mestre… – Ou ela age de acordo com o progra-
ma inspirado que soa em sua cabeça, ou ela age essencialmente, seguindo 
o apelo da natureza e da parte Divina da alma. Sempre nos deparamos 
com isso. Todos os dias analisamos vários programas e as reações que eles 
causam e como precisamos nos desenvolver para superar esses progra-
mas. E… acontece que é assim que desenvolvemos a essência?

– Sim, Cristina, você entendeu tudo corretamente – o Sábio confir-
mou com aprovação. – A essência se desenvolve de vida em vida, mas não 
se manifesta, pois após a morte de uma pessoa essa informação é transfe-
rida para o corpo causal, e fica bloqueada para nós enquanto estamos na 
Terra. E em cada nova encarnação, recebemos uma nova essência que 
cresce e se desenvolve a partir do nascimento de uma pessoa. O que é uma 
essência? Esta é a influência dos planetas. Quando nascemos, todos os 
planetas nos influenciam e nos dão sua energia. Esta energia dos planetas 
se combina e surge uma essência.

– Então todos os horóscopos são baseados nisso? – perguntou Olesya, 
que vinha acompanhando atentamente o raciocínio do Mestre durante 
todo esse tempo.

- Exatamente – o Sábio confirmou. - Os rudimentos da essência sur-
gem da energia dos planetas no momento quando nascemos, e então essa 
energia começa a crescer. Toda a astrologia é baseada nisso. Deus nos deu 
sua energia através da energia dos planetas, dependendo de signos e as-
pectos em que eles estavam. Então nos desenvolvemos, e a essência come-
ça a crescer e se desenvolver até certo nível, e depois passa para o corpo 
causal. Mas como estamos abaixo do nível causal, no máximo no nível 
mental - o Guardião apontou novamente para o diagrama pendurado na 
parede –, não temos acesso à memória de todas as nossas vidas anteriores.

– Querido Mestre – Cristina tomou novamente a palavra –, eu lem-
bro que você disse que ainda existe individualidade. O que é isso? Ela 
também se opõe à essência?

- É bom que você se lembre disso – o Sábio elogiou a aluna. – A indivi-
dualidade se acumula no corpo causal ao longo de muitas encarnações da 
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alma. Somente após a morte temos a oportunidade de nos conectar com o 
corpo causal. E logo nos lembramos: “Ah, foi aqui que vivi, foi aqui que errei, 
ali perdi a chance de evoluir, e ainda tenho que me desenvolver muito. Tive 
tantos mestres por perto, mas eu não os ouvia. Em vez disso, escapei da vida 
para o álcool, as drogas ou para outro lugar… Por isso agora terei que me 
desenvolver durante muitas outras vidas. Não posso perder essa chance”.

– E quanto aos talentos e habilidades? - Cristina perguntou. - Nós os 
recebemos ao nascer? De onde eles vêm?

– Quando nossa essência passa para o plano causal, ela fica com uma 
certa tendência. Ela pode chegar até nós de vidas passadas na forma de 
talentos e habilidades. Deus considera o que dar a uma pessoa, que desti-
no estabelecer, para melhorar uma das partes. Nascemos com esses talen-
tos e habilidades, e essas tendências em nós podem continuar a se desen-
volver mais tarde em nossa vida atual. Portanto, devemos entender quais 
tendências estão se desenvolvendo em nós e seguir em sua direção para 
realizar plenamente o potencial estabelecido por Deus.

– Mestre, explique, por favor, como são impressões essenciais? - Ri-
nat perguntou, dando um passo à frente. - Por exemplo, quando estamos 
na floresta, na natureza, perto do fogo, sentindo alegria e paz… Isso pode 
ser chamado de Impressões Sublimes?

- Florestas, montanhas, natureza selvagem e isolada… tudo dá im-
pressões essenciais muito importantes porque não há sociedade lá – res-
pondeu o Sábio. - Ou seja, não há coisas que ativem nossa personalidade. 
Portanto, quando estamos na floresta, passamos para o estado essencial. 
Não precisamos nos exibir, não há necessidade de colocar máscaras e de-
sempenhar papéis. Podemos ser nós mesmos. Nossa essência fica ativada 
e recebe impressões da floresta, porque também é uma essência. Não há 
personalidade, nem TV, computador, Internet, jornais. Impressões da na-
tureza entram em nós, nutrem nossa essência, fazendo com que ela se 
sinta melhor.

O aluno assentiu, agradecido pelas explicações, e, ao pensar, pergun-
tou novamente:

– Mestre, a essência nasce das emoções exaltadas e da auto-observa-
ção? Por exemplo, quando superamos a preguiça, emoções negativas, 
maus hábitos? Isso também é o desenvolvimento da essência? E a vontade 
está ligada à essência?

- Claro – o Guardião do Conhecimento respondeu sem ambiguidade 
e sorriu em aprovação. – Emoções sublimes, vontade, consciência e todos 
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os sete tesouros da alma estão conectados com a essência, e quando ma-
nifestamos esses tesouros da alma, então a essência começa a crescer em 
nós. E se não nos manifestarmos, então a essência começará a se degradar 
em nós.

Tendo terminado de falar, o Sábio olhou para os rostos iluminados de 
seus discípulos. A conversa espiritual desse dia foi difícil, mas todos rece-
beram uma nova porção de Conhecimento e alimento para um trabalho 
posterior sobre si mesmos, para o desenvolvimento de sua essência.

E então as palavras do poema soaram no salão. De acordo com uma 
boa tradição, o Mestre terminava toda conversa espiritual com seus discí-
pulos dessa maneira.

ENFRENTO O MAL, O VIL PECADO
A PAIXÃO QUER TIRAR MINHA ALMA.
EU NASCI NO MUNDO PERECÍVEL
PARA DEIXÁ-LO PARA SEMPRE.
 
NA ESCURIDÃO DA NOITE EU SONHO MUITO
COM RAIOS DO SOL, COM ONDAS DO MAR
GOSTARIA DE ME PERDER
NA AMPLIDÃO DOS CARVALHAIS VERDES.
 
EU CONHECI O ENCANTO DA NATUREZA,
PRONTO PARA LHE ENTREGAR A MINHA ALMA.
COMO É BOM ESCUTAR NO AR LIVRE
O SUSSURRO DE UM RIACHO.
 
ACREDITANDO NO MILAGRE DE LIBERTAÇÃO
ESTAREI ORANDO AO DIVINO
EU SEI E EU CREIO
QUE O SALVADOR FARÁ UM MILAGRE…



EPISÓDIO 18

ATENÇÃO E CENTROS
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Outra conversa espiritual com o Guardião do Conhecimento estava 
ocorrendo em um pitoresco desfiladeiro da montanha. Ao longe, ou-

via-se o murmúrio iridescente de uma cachoeira baixa. Os primeiros raios 
do sol tocaram as copas das árvores bem acima das cabeças dos discípu-
los, em uma encosta íngreme da montanha. Abaixo, um declive coberto de 
grama espessa e exuberante estava úmido. O orvalho da manhã gelava os 
pés descalços… o frescor penetrava nos pulmões, enchendo o corpo de 
vigor e ajudando a se concentrar na próxima lição.

Todos os discípulos reunidos em torno do Mestre queriam respirar 
profundamente, sentindo harmonia e unidade com a natureza, com todo 
o Universo, com Deus. A próxima conversa com o Sábio seria dedicada à 
atenção e à sua concentração.

A primeira pergunta veio de uma mulher baixa e esbelta, na casa dos 
trinta ou quarenta anos, com cabelos dourados presos em um rabo de 
cavalo baixo. Seus olhos azuis brilhavam o discernimento e uma profunda 
confiança interior.

– Mestre – ela se dirigiu ao Sábio –, quando eu medito em um ponto, 
não consigo captar o vazio. Sinto apenas paz no corpo, paz emocional. 
Isso pode ser considerado uma consequência de acalmar a mente, ou será 
que meu sono se intensificou tanto?

– Boa pergunta, Arina – o Guardião olhou para a aluna com carinho 
e começou a explicar. - Quando nos sentamos na posição correta, a respi-
ração já acontece de forma diferente e o corpo relaxa. Mas o mais impor-
tante é a atenção. É preciso dominá-la e observá-la, dirigindo-a a um 
ponto e, ao mesmo tempo, às sensações do corpo. Deve-se entender que a 
atenção será distraída o tempo todo: basta um pensamento surgir para 
nos desconcentrar, e a nossa atenção se afasta do ponto seguindo esse 
pensamento. De repente, sentimos alguma emoção, e a atenção já a acom-
panha.

– Sim, sei muito bem como é – disse a aluna, tendo reconhecido sua 
própria experiência na descrição do Guardião. - E qual é a melhor forma 
de resistir a isso?

– A melhor maneira é observar sua atenção – o Sábio prontamente 
explicou. - Sinta-a e observe para onde ela vai e para onde se redireciona. 
Tente abranger com sua atenção o corpo e o ponto ao mesmo tempo. En-
tão começaremos a entender muita coisa. O vazio é difícil no começo por-
que o vazio é de onde vem a atenção. Portanto, primeiro você precisa 
aprender a sentir a atenção em si, para entender o que é. E o próximo 
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passo é ver de onde ela vem. E só então poderemos sentir o vazio. Mas 
sem sentirmos a atenção, como sentiremos o vazio? – O Sábio olhou astu-
tamente para Arina, porém, ele dirigiu sua pergunta não só para ela, mas 
também para o resto dos alunos, que se acomodaram, captando cada pa-
lavra da conversa em andamento.

Ele exortou todos a refletirem, deixando o Conhecimento penetrar 
em si mesmos, imaginando como isso podia acontecer no decorrer da prá-
tica, a fim de lembrar e, posteriormente, trazê-lo à vida, senti-lo em sua 
experiência espiritual.

- Eu entendi – disse Arina, e naquele momento seu rosto se iluminou 
com uma luz interior de consciência. - Nós mesmos imaginamos que sen-
timos o vazio, não é? Mas não devemos imaginar, e sim devemos primeiro 
sentir a atenção que temos. Certo?

– Muito bem, – o Guardião do Conhecimento elogiou a aluna, – você 
entendeu corretamente. Primeiro devemos dirigir a atenção para o ponto, 
depois para o corpo e depois para os pensamentos e emoções que inevita-
velmente surgirão. Existe uma prática muito boa. É simples, mas ajuda 
muito bem a aprender a controlar a atenção. Sua essência é focar em seu 
corpo e começar a controlar a atenção em um círculo…

– Mestre, por favor, conte-nos mais sobre isso – pediu Arina.
- Ao final da conversa de hoje, faremos esta prática – respondeu o 

Sábio com um sorriso enigmático. - Mas agora eu vou lhes contar o que 
vocês deverão fazer. Vocês terão que se concentrar nas sensações do seu 
próprio corpo. Primeiro concentrem-se no vértice, sintam sua atenção lá 
e gradualmente a transfiram de uma parte do corpo para outra, em um 
círculo: vértice, orelha direita, ombro direito, mão direita , coxa direita, 
joelho direito, pé direito, pé esquerdo, joelho esquerdo, coxa esquerda e 
assim por diante, até que o círculo esteja completo e voltemos ao topo. 
Então voltamos para a orelha direita e novamente fazemos um círculo, e 
assim por diante.

– Ou seja, a atenção deve se mover ao longo do contorno do nosso 
corpo? – disse a mulher.

- Sim – o Guardião confirmou. – A atenção vai pela periferia, e ao 
fazer essa prática, não basta só dizer: “A atenção se move para a mão di-
reita”, mas vocês precisam sentir essa mudança, ela deve ser acompanha-
da de esforço. Devemos observar nossos sentimentos e, se nossa atenção 
mudar, devemos entender imediatamente para onde ela foi, por que foi 
atraída. Dessa forma, percebemos para onde vai nossa atenção, e só de-
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pois aprendemos a senti-la e entender qual é sua fonte. Devemos observar 
de onde vem, quem exatamente a dirige. E assim chegamos ao vazio.

– Querido Mestre – Arina perguntou novamente, depois de pensar um 
pouco. – É possível dizer que a atenção é mente pura, sem pensamentos?

- Não – o Sábio balançou a cabeça negativamente e começou a expli-
car. - Não é a mente. A atenção pode ser dirigida à mente, ou pode ser ao 
corpo. Também podemos ver nossos próprios pensamentos se a atenção 
não é dirigida a eles. Mas atenção também não é pensamento – o Mestre 
fez uma pausa, escolhendo uma alegoria adequada para comparação. – 
Veja, nossa consciência é a luz de uma lâmpada, e a atenção é uma lente 
especial para focalizar, direcionando a luz, destacando aquilo que a luz 
ilumina, dentro ou fora de nós. E nós podemos controlar esse foco, dire-
cionando-o para uma coisa ou outra. Podemos expandir ou contrair este 
feixe de luz. Podemos reduzi-lo até a percepção de apenas um ponto.

Uma outra aluna deu um passo à frente, era uma jovem morena de 
aparência chamativa em um terno de linho bege.

– Mestre, posso tentar dar um exemplo, como eu o entendo? - ela 
perguntou, e depois de receber o aceno de aprovação do Sábio, ela conti-
nuou: - Digamos que uma criança caiu e machucou o joelho. Ela está se 
sentindo mal pela dor. Toda a sua atenção está voltada para o joelho ma-
chucado, para esta dor. E, para redirecionar esse raio de consciência, a sua 
mãe lhe diz: “Olha, um pássaro está voando”, apontando com a mão para 
algum lugar no céu. Enquanto sua atenção estava focada em seu joelho, 
ele estava chorando. Mas então, de repente, o feixe de consciência foi reo-
rientado, e sua atenção foi transferida para outro lugar. A criança come-
çou a pensar no pássaro e se esqueceu do joelho, e até parou de sentir dor.

– Um exemplo muito bom, Rita – o Guardião elogiou a aluna e expli-
cou: - Na verdade, isso também prova que o corpo não somos nós. E todos 
os nossos pensamentos não são nós. Porque, se não destacarmos nenhum 
pensamento com atenção, ele não existirá para nós.

– E o mesmo acontece com o corpo, não é? - um rapaz muito jovem 
com um tufo de cabelos cacheados e expressivos olhos castanhos pergun-
tou, surpreso. - Ou seja, se desviarmos a atenção, por exemplo, da dor, 
deixaremos de senti-la?

- Sim, Eric, isso mesmo – o Sábio confirmou. - Se não direcionarmos 
nossa atenção para o corpo, ele, por assim dizer, também deixa de existir 
para nós.

- Então acontece que somos atenção? – disse o rapaz.
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– Você entendeu corretamente – o Guardião sorriu –, nós somos a luz da 
consciência que foca em coisas diferentes com a ajuda de uma lente de aten-
ção. A atenção direciona essa luz para diferentes coisas que vemos. E o que 
está fora da nossa atenção não existe para nós. Ou seja, enquanto não sentir-
mos nosso corpo, ele não existirá para nós. Se rejeitarmos alguns pensamen-
tos, se não prestarmos atenção neles, eles também desaparecerão. Se não re-
tivermos as emoções com a nossa atenção, elas também desaparecerão.

O Sábio olhou em volta para os discípulos, tentando perceber por 
seus rostos o quanto eles entendiam e deixavam este Conhecimento pas-
sar através de si mesmos.

- Então a atenção sempre está ativa, certo? - perguntou uma garota 
magra com ombros pontudos e sardas encantadoras, espalhadas em suas 
bochechas. - E nosso trabalho consiste em guiá-la e controlá-la?

- A primeira coisa que devemos aprender a fazer é ver a atenção – ex-
plicou o Guardião. - Porque uma pessoa só percebe o objeto destacado 
pela atenção. Em nosso exemplo, a criança viu primeiro o joelho machu-
cado e depois um pássaro. Mas a criança não entendeu que ela mesma é 
atenção. A atenção foi para o joelho, que estava doendo, depois para o 
pássaro, e então a criança se esqueceu do joelho. Precisamos entender 
que somos atenção. E todo o resto não somos nós.

– Ou seja, nos identificamos com a coisa que chama nossa atenção, é 
isso? - Eric perguntou. – Por exemplo, quando prestamos atenção a algu-
mas roupas, nos identificamos com elas. E logo dirigimos nossa atenção 
para outra coisa e já estamos identificados com esse outro objeto.

– Certo – respondeu o Sábio. – Portanto, devemos ver a atenção, sen-
ti-la, como ela se move, como ela se concentra em algo e muda. Devemos 
observar nossa atenção. Quando compreendermos o que é nossa atenção, 
então iremos à sua fonte.

Eric olhou para o Mestre com gratidão, deixando claro que ele havia 
percebido essa Sabedoria. No entanto, um outro aluno levantou a mão. 
Era um homem forte com tatuagens incomuns cobrindo seus braços que 
estavam abertos até os ombros.

– Mestre, queria saber o seguinte – ele começou –, nosso mundo está 
organizado de tal forma que as pessoas sempre estão “hibernando”, por-
que nossa atenção vagueia o tempo todo, pulando de uma coisa para ou-
tra, sendo absolutamente incontrolável e dispersa. Não podemos nem nos 
concentrar e sentir que somos atenção. Por favor, nos explique, Deus fez 
isso de propósito para nos confundir?
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– Sim, Vlad, é verdade – confirmou o Sábio depois de ouvir a pergun-
ta. – Se nascêssemos logo iluminados, a vida não seria como é. Não sería-
mos capazes de nos desenvolver, de chegar a realizações. Portanto, Deus 
fez com que não nos lembremos de encarnações passadas. Caso contrário, 
saberíamos muitas coisas, e a vida seria diferente. Deus fez com que este-
jamos “hibernados”. Se nascêssemos imediatamente iluminados, nos sen-
taríamos na posição de lótus e não haveria vida como tal. Para ter uma 
experiência importante, devemos nascer em um estado nublado, de 
“sono”, identificados com tudo o que vemos. Isso garante uma vida como 
ela é: um jogo rico e diversificado de Deus.

– Mestre, será que nós… ao entendermos tudo isso… violamos… as 
regras do jogo? - Vlad perguntou pensativo. - Se não quisermos mais nos 
identificar com as coisas que atenção destaca… Se entendermos que so-
mos a nossa atenção, e não outra coisa?

O Sábio olhou para Vlad com calma confiança:
- O segredo é revelado para um círculo restrito – disse Ele –, a um 

número muito pequeno de pessoas. E então essas pessoas têm a chance de 
se iluminarem e se livrarem de todo esse jogo. Mas a maioria das pessoas 
deve estar imersa no jogo, caso contrário não haverá vida. Não teremos a 
experiência e as impressões que deveríamos ter na Terra. Se nos lembrás-
semos do que aconteceu em uma vida passada e como vivemos no plano 
sutil entre as encarnações, nossa vida aqui seria diferente.

Nesse momento, uma jovem de vinte e cinco anos de cabelos loiros 
escuros, testa alta e aberta e um olhar benevolente de pequenos olhos 
atentos levantou a mão:

- Amado Mestre, tenho uma pergunta sobre a natureza da atenção – 
ela começou com uma voz suave e melodiosa. - A atenção não fica apenas 
vagando, não é? Ela não capta tudo aleatoriamente, certo? Talvez existam 
alguns pontos magnéticos que mais a atraem? E se sim, como isso é for-
mado? Seria através da educação?

– Uma pergunta muito profunda e importante, Lana, – o Guardião do 
Conhecimento elogiou a aluna e começou a contar em detalhes: – A aten-
ção passa pelos nossos centros: motor, instintivo, emocional e intelectual. 
E só depois disso é direcionada para algo. E cada um dos nossos centros 
funciona de uma forma especial. Por exemplo, o centro instintivo sempre 
desperta desejos e necessidades em uma pessoa: comida, água, sono. Ou 
seja, a atenção passa pelo centro instintivo e destaca, por exemplo, o de-
sejo de comer. Enquanto prestarmos atenção a isso, vamos querer comer, 
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mas se nos distrairmos com outra coisa, nos esqueceremos da fome. E 
como nossa atenção já está identificada com o centro instintivo, acredita-
mos que esses desejos são nossos.

– Acontece o mesmo com os centros emocional e intelectual? – per-
guntou a mulher.

O Sábio assentiu, confirmando a pergunta da aluna, e continuou a falar:
– Quando nossa atenção passa pelo centro emocional, percebemos o 

mundo inteiro pelo prisma de uma emoção específica. Por exemplo, se 
estivermos felizes, tudo ao redor parecerá bonito; se estivermos irritados, 
mesmo um leve ruído nos incomodará. E assim por diante… O mesmo 
com o centro intelectual, onde os pensamentos surgem o tempo todo. Nos 
vem um pensamento e já estamos avaliando a situação do ponto de vista 
desse pensamento.

– Então são os centros que determinam nossa percepção? - Lana per-
guntou novamente para ver se ela havia entendido as palavras do Mestre.

- Sim, isso mesmo – o Guardião respondeu afirmativamente. – E, ao 
mesmo tempo, nos identificamos inicialmente com tudo isso. Ou seja, nós 
pensamos que as emoções, pensamentos e desejos instintivos somos nós 
mesmos. Além disso, o centro instintivo constrói uma linha de comporta-
mento, o centro motor – outra, o emocional – a terceira, e o intelectual 
– a quarta. E todos eles atraem nossa atenção para que se identifique com 
um centro específico, e então ela começa a ver tudo no mundo pelo pris-
ma desse centro, percebendo-o de um determinado ângulo.

– Mestre, isso é inevitável? - Rita perguntou, puxando seus longos 
cabelos para trás. – A atenção se manifesta apenas através de nossos cen-
tros? Como então podemos trabalhar com ela?

– Isto é inevitável e normal para a vida – explicou o Sábio com a ento-
nação de uma pessoa que é iniciada no Conhecimento mais íntimo e secre-
to. - A atenção não tem consciência de si mesma – estamos completamen-
te “adormecidos” e identificados com outras coisas. Nem mesmo entende-
mos que nossos centros estão funcionando, e devemos observar e analisar 
esse trabalho. Se as pessoas vissem como esses processos ocorrem nelas, 
elas já estariam muito mais livres. Mas elas não percebem quando o pro-
cesso surge, sendo completamente envolvido nele. Por exemplo, surge al-
gum tipo de emoção negativa, digamos, ressentimento, dominando com-
pletamente a pessoa, e esta não entende que isso é apenas o trabalho do 
centro emocional. E então a pessoa começa a complicar tudo cada vez 
mais, ativando então o centro mental também: aparecem pensamentos so-
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bre como o ofensor a tratou mal e porque, e todos esses processos formam 
uma bola de negatividade, e ela cresce como uma bola de neve. Se as pes-
soas vissem como elas são organizadas, elas não teriam mais essas identi-
ficações. Elas sairiam do estado “sonolento”. A primeira coisa que é im-
portante é perceber a atenção, a segunda é começar a analisar o trabalho 
de nossos centros. Devemos observar e acompanhar esses processos em 
nós mesmos. E então tudo fica claro. E quando uma pessoa se conhecer, 
ela não terá mais falsas identificações e sairá do estado de “hibernação”.

O tema escolhido pelo Mestre era bastante complicado, mas nesse lu-
gar, em um desfiladeiro de montanhas com encostas pitorescas, se reuni-
ram aqueles que seguiam o caminho espiritual havia mais de um ano. Os 
alunos ouviam, percebiam algo, pensavam ativamente, tentavam enten-
der o máximo possível. Por isso as perguntas não paravam.

Então Arina deu um passo à frente novamente:
– Mestre, quando tentamos fazer uma lacuna, na verdade nos identi-

ficamos com alguma coisa. Por exemplo, quando nossa atenção está no 
ressentimento e fazemos uma lacuna, então, ao que parece, tiramos nossa 
atenção do ressentimento?

- Sim – confirmou o Sábio –, quando prestamos atenção nisso, come-
çamos a perceber o que exatamente está acontecendo conosco.

– Lacuna é um processo? - a aluna perguntou novamente. – Se bem 
entendi, o próprio holofote, a própria luz, é a nossa consciência que se 
dissipa e se derrama, se não houver lente de atenção. A atenção é uma 
lupa que a recolhe e pode direcionar, expandir ou estreitar. A identifica-
ção é quando acreditamos que somos aquela folha de grama ou nossas 
roupas, - a mulher fez uma pausa, escolhendo palavras e tentando expres-
sar seu entendimento com a maior precisão possível, - nos identificamos 
com as coisas, ou seja, podemos dizer que essa é a extremidade do feixe do 
holofote. Não olhamos para todos esses estágios, não vemos a própria 
lupa, a própria fonte de luz, só vemos o ponto final de luz, certo? - Arina 
olhou meio interrogativa para o Mestre para ter certeza de que o raciocí-
nio dela era correto. O olhar de aprovação dele a inspirou: - Ou seja, aí, no 
final, está a identificação. E onde está a lacuna? - perguntou ela.

– Uma lacuna é quando vemos o processo em si, como tudo acontece 
– respondeu o Sábio. - Quando percebemos que existe uma coisa com a 
qual nos identificamos, que existe atenção, que ela passa pelos nossos 
centros, emocional, intelectual e instintivo. Vemos essa coisa através de 
suas lentes. Se virmos todo esse mecanismo, já surge a desidentificação.
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– Mestre, você poderia dar um exemplo? - perguntou Arina. - Parece que 
entendo, mas… talvez não completamente… Como tudo isso deve acontecer…

O Sábio assentiu com prontidão:
– Olha – ele começou a explicar. – Por exemplo, minha atenção é 

identificada com um ditafone. Acredito que este é o meu ditafone, quer ele 
grave ou não. Estou identificado com ele, prestei atenção nele. Então mi-
nha parte espiritual se acende, e eu começo a pensar, começo a observar o 
que está acontecendo. A parte espiritual ajuda a desidentificar. Esse é o 
seu papel. Eu penso sobre os processos que estão acontecendo em mim. E 
começo a entender: no centro intelectual, surgiu o pensamento de que 
este é o meu ditafone. Então eu tive várias preocupações, se ele funciona 
ou não. Minha atenção está voltada para essas preocupações, e também 
para o pensamento de que o ditafone é meu. Então eu vejo todo esse pro-
cesso, e se já o vejo, não posso mais me identificar tão fortemente com o 
gravador como antes.

– Mas este é apenas o primeiro estágio da desidentificação, certo? - 
Eric perguntou, seguindo o fio da conversa atentamente.

- Sim, é possível ir mais longe – disse o Sábio -, por exemplo, se você 
começar a pensar: “Quem sou eu?” Eu sou a consciência embutida no 
biorrobô. E este biorrobô vive uma espécie de vida própria, e nesta vida 
tem um gravador de voz. Ele quer fazer algo com isso. O que eu tenho a 
ver com isso? Eu só vivo nele e acompanho toda essa bagunça que acon-
tece. – Um sorriso transparente quase imperceptível apareceu no rosto do 
Guardião. Ele falava com moderação, compassadamente, e Sua voz pro-
duzia um efeito especial sobre os discípulos ajudando-os a se concentra-
rem, clareando sua consciência e tornando possível alcançar os aspectos 
mais distantes do Conhecimento. - Se eu vejo dessa forma, então estou 
ainda mais distante – continuou ele. – E então entendo que não sou um 
fazedor, mas apenas uma testemunha que vive nesse fazedor. E então a 
diferença fica maior ainda. E quanto mais dessas percepções e experiên-
cias temos, mais nos desidentificamos.

– Será que entendi corretamente que nossa tarefa é captar a atenção? 
- o rapaz perguntou novamente, olhando inquisitivamente nos olhos do 
Guardião do Conhecimento.

- Sim. Acontece que a atenção começa a prestar atenção a si mesma. 
Normalmente ela é dirigida para fora através de nossos centros, e então de 
repente se volta para dentro e começa a ver a si mesma. A atenção dirige o 
raio da consciência para os centros, para os vários papéis pelos quais passa 



– 197 –

e vai até sua fonte. Pouco a pouco, a atenção se aproxima da fonte e começa 
a ver tudo. Ela se volta para dentro. E é aqui que todo o processo começa.

– Mestre – Arina perguntou –, por favor, explique com um exemplo.
– Bem, veja aqui: neste exemplo com um ditafone, uma pessoa se 

identifica com ele. Ela dirige sua atenção para este gravador e não acha 
que certos pensamentos a fazem se identificar com o gravador e não tenta 
entender de onde eles vieram e por quê. A pessoa não observa suas emo-
ções. Por exemplo, ela ficará com raiva se alguém tentar pegar seu grava-
dor sem pedir, ficará chateada se o gravador quebrar, ficará alegre se der 
para ligá-lo. Mas a pessoa não pensa de onde tudo veio. Ela não pensa 
que destaca o gravador com sua atenção, ativando assim todas as expe-
riências. E se de repente alguém falar com essa pessoa sobre outra coisa, 
ela irá transferir sua atenção, e pronto – agora ela já se esqueceu do gra-
vador e está distraída. Então, em alguns dias, ela se lembrará: “Talvez seja 
bom ver se o gravador funciona”. Mas talvez ela nem se lembre…

O Guardião fez uma pausa, olhou para os discípulos, que estavam à 
sua frente em um semicírculo, sentados na grama verde e fresca da prima-
vera, voltou seu olhar para o sol da aurora, cujo disco iridescente já estava 
nascendo no leste, destacando as encostas das montanhas cobertas de ve-
getação jovem com seus raios.

– Quando a atenção é voltada para dentro – continuou o Sábio –, a 
pessoa começa a ver tudo o que está dentro: um biorrobô, centros, perso-
nalidades, papéis, sua fonte e assim por diante. E é aqui que o despertar 
começa. Quanto mais olhamos para dentro, mais rápido despertamos.

Os discípulos ouviam o Sábio com concentração, e nos rostos de mui-
tos, já estava aparecendo a compreensão, mas as perguntas ainda perma-
neciam. Desta vez, quem levantou a mão novamente foi Vlad, aquele ho-
mem forte com tatuagens nos braços.

– Eu tenho uma pergunta. – ele começou, dando alguns passos em 
direção ao Guardião – Como esse Conhecimento se relaciona com os ti-
pos de pessoa? Existe o tipo intelectual, tipo emocional e tipo motor, cer-
to? Se entendi bem, a atenção de cada tipo passa principalmente por seu 
próprio centro, que é determinado desde o nascimento, certo?

– Vlad, você entendeu corretamente – o Sábio olhou com aprovação 
para o aluno. - A atenção é vinculada principalmente ao tipo que é dado 
desde o nascimento. O intelectual pensa sobre os livros lidos, sobre os 
ditados de escritores. O tipo emocional avalia tudo pelo prisma de suas 
emoções, por exemplo, nas categorias: gostar / não gostar. E uma pessoa 
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com um centro físico predominante, pensa mais sobre a comida e as ativi-
dades. Mas isso não significa que outros centros não funcionem. Eles 
também funcionam, mas em menor grau. O centro dominante chama a 
atenção para si mesmo. Seria perfeito se existisse o quarto tipo de pessoa 
que equilibrasse todos os centros em si mesma, combinando-os de forma 
harmoniosa. Por exemplo, para uma pessoa avaliar tudo, não apenas com 
emoções e não apenas com a ajuda do intelecto. Para que ela possa fazer 
um trabalho manual, e gostar de se movimentar fisicamente, fazer ioga, 
wushu, dançar… Os centros devem estar equilibrados, então a pessoa verá 
tudo com mais sobriedade e perceberá tudo corretamente.

– Obrigado pelo esclarecimento, Excelentíssimo – disse Vlad com 
sincera gratidão, voltando para os outros alunos. - Agora eu entendo 
como deve ser… o que é preciso buscar…

O Sábio sorriu, enviando ao homem luz e energia pura: o poder de 
apoio, amor e aprovação.

- Percebemos tudo por meio de centros – Ele voltou a falar, dando aos 
alunos a próxima porção de Conhecimento, concretizando e tentando ex-
plicar coisas difíceis de perceber com exemplos simples. – Por exemplo, em 
uma pessoa com uma patologia cerebral, o centro intelectual não funciona, 
então ela não consegue perceber tudo completamente. O centro físico de 
um paraplégico não funciona, e ele também percebe o mundo de forma 
unilateral, porque é privado de muita coisa. Quando percebemos o mundo 
igualmente com todos os centros, obtemos uma imagem completa da vida. 
Se algum centro se deformar em uma direção, toda a imagem será distorci-
da. O intelectual então vive em filosofias abstratas, uma pessoa do tipo físi-
co só pensa se comeu ou não, sendo mais perturbada por seus desejos ins-
tintivos. De qualquer forma, há uma distorção, mas deve haver uma per-
cepção uniforme por parte desses centros. Então a imagem estará completa.

– Mestre, uma comparação me veio à mente – disse um homem alto e 
magro com cabelo curto, vestido com um tradicional manto laranja. - Às 
vezes há uma imagem que consiste em três cores. Se prevalecer apenas 
uma cor, por exemplo, vermelho ou amarelo, a imagem será percebida 
incorretamente. E se todas as três cores forem distribuídas harmoniosa-
mente, a imagem será clara, integral e harmoniosa.

– Boa comparação, Alex. – disse o Guardião do Conhecimento, – De 
fato, tudo é assim. Se algum centro não funciona, então a pessoa não pode 
mais agir normalmente, o que significa que ela não pode ser íntegra e vi-
ver em harmonia. – Um paraplégico não consegue mexer os membros, 
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porque o centro motor não funciona, um deficiente mental não entende 
nada, porque o centro intelectual não funciona…

Alex assentiu e pensativamente começou a raciocinar:
– Me veio a seguinte imagem: no topo há um holofote de consciência, 

e com um poderoso feixe de luz direcionado para baixo. Ele destaca algum 
objeto de observação. Mas entre o objeto e o holofote existem cinco vidri-
nhos de cores diferentes que distorcem a percepção à sua maneira. Esses 
vidrinhos são nossos centros: sexual, motor, instintivo, emocional e inte-
lectual. E o feixe disperso do holofote é focado com a ajuda de uma lente 
de atenção e passa pelos vidros, e então o feixe ganha a mesma cor. Então 
um feixe de luz colorida atinge o objeto de observação. Ou seja, já vemos 
esse objeto através de um prisma, um desses centros.

– Muito bem, Alex – o Sábio elogiou seu aluno com um sorriso ra-
diante, regozijando-se com seu sucesso em seguir o caminho do conheci-
mento. – Nós temos um pôster desses em um dos templos… E nele você 
pode ver claramente como tudo acontece…

O aluno assentiu, e ficou claro que a aprovação do Guardião do Co-
nhecimento era muito valiosa e agradável para ele, mas não era o objetivo 
final dele.

– Mestre, quando voltamos essa lente de atenção para nós mesmos, 
então temos que superar tudo isso, percebendo-o antes de chegar à cons-
ciência? - ele perguntou, depois de pensar um pouco. - E não dá para che-
gar nela antes de ver todas as peças e todos aqueles vidros coloridos, certo?

– Sim. É preciso voltar a atenção para dentro e imediatamente enca-
rar todos esses pedaços de vidro, com seus papéis para começar a ver 
tudo. Não tem como se voltar para dentro e, sem ver esse nível, atingir 
imediatamente o Atman.

Alex pensou novamente e, passando sua mão larga no cabelo eriçado, 
começou a falar novamente:

– Ou seja, é preciso descartar tudo com que nos identificamos e dizer: 
“Minhas emoções não são eu, e meus desejos não são eu, meus pensa-
mentos não são eu, minhas coisas, minhas roupas não são eu”. E se nos 
acalmarmos com alguma coisa e dissermos a nós mesmos: “Isso aqui sou 
eu”, então nunca chegaremos à Verdade?

- Precisamos ir mais fundo – o Sábio disse calmamente. - E se fizer-
mos isso, então começaremos a ver tudo isso. Se um cientista olha para 
um gravador e pensa em como ele funciona, então olhamos para nós mes-
mos e entendemos como funcionamos. É aqui que reside a principal dife-



– 200 –

rença. Quando a atenção se volta para dentro, conhecemos a nós mesmos. 
E no final conhecemos o Atman.

O Mestre ficou em silêncio, olhou para os alunos esperando novas 
perguntas, que não demoraram para serem feitas. Desta vez foi uma mu-
lher corpulenta com longos cílios aveludados e uma voz profunda e en-
cantadora que levantou a mão.

– Excelentíssimo, quero saber sobre diferentes arestas, situações difí-
ceis da vida: será que entendi certo que elas podem ser consideradas como 
uma oportunidade para ganhar consciência e crescimento espiritual? - ela 
perguntou, olhando atentamente para o Sábio. - Será que estou certa pen-
sando que, se temos uma aresta, algum tipo de evento negativo, então a 
maior estupidez seria culpar alguém? Tal pensamento desvia a atenção 
para o mundo exterior, enquanto é necessário, pelo contrário, olhar para 
dentro de si e tirar as devidas conclusões?

– Um pensamento muito correto, Tasha. Quando tudo está calmo, en-
tão não fica claro com o que nos identificamos. Tudo é tranquilo, confortá-
vel, e parece que não nos identificamos com nada. E quando aparece uma 
aresta, fica imediatamente claro: é com isso que me identifico. Aqui estão as 
emoções negativas, aqui está a mentira que as justifica: tudo é imediatamen-
te destacado e fica claro como os centros funcionam, quais personalidades 
existem, quais papéis – tudo isso começa a aparecer. É assim que podemos 
nos conhecer. E se estamos muito calmos, meio adormecidos, parece-nos 
que não há nada. E não dá para entender o que devemos observar então.

Depois de responder à pergunta da aluna, o Sábio voltou o olhar para 
Lana, que novamente estendeu a mão.

– É certo dizer que, se o foco da atenção estiver em uma pequena fo-
lha de grama, então não há energia? a menina perguntou. – Mas aos pou-
cos, ao expandir nossa consciência e atenção, já começamos a nos impor-
tar não com uma folha de grama, mas com o mundo inteiro?

– A expansão da consciência já é uma coisa um pouco diferente – o 
Guardião balançou a cabeça. - Mas aqui a folha de grama nem é tão im-
portante, mas sim a atenção que é dirigida ao nosso ego, passando por seu 
prisma. Nos ensinam o egoísmo desde a infância.

- Mas como isso acontece, Excelentíssimo? - Lana perguntou com 
sincera surpresa. - Os pais querem que seus filhos se tornem egoístas?

– É claro que eles fazem isso inconscientemente, mas eles ensinam a se 
concentrar em si mesmos. Por exemplo, uma criança pensa em seus brin-
quedos, quer andar, correr, explorar o mundo ao seu redor, e seus pais lhe 
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perguntam: “Qual nota você tirou? Dois ou cinco?”. Eles começam a ava-
liar o filho em categorias: ruim / bom, e é assim que eles começam a iden-
tificar o tempo todo o filho consigo mesmos. Se ele tirou um dois, então 
ele é ruim, se ele tirou um cinco, então ele é bom. E tal avaliação vem 
sempre de toda a sociedade. O que você ganhou ou o que você fez? Como 
você se parece, quais coisas você possui, e assim por diante… E então uma 
pessoa começa a se identificar com esse seu ego. E ela começa a se preocu-
par com esse egoísmo, toda a sua atenção está voltada para isso.

– E… como podemos resistir a isso? - Eric, o rapaz de cabelos loiros 
cacheados, entrou na conversa.

Dava para perceber que essa pergunta realmente o perturbava muito.
 - Devemos tentar parar de nos identificar com nosso egoísmo – ex-

plicou o Sábio. - Se uma pessoa expande sua atenção, ela não se concentra 
mais em como os outros a avaliam. E então ela pode focar em ajudar as 
pessoas em vez de ficar focada no seu egoísmo. E quanto mais a pessoa 
tenta ajudar outros, mais rápido ela deixa de ser egoísta. Como vocês 
acham, por quê? - perguntou o Mestre, dirigindo a pergunta a todos os 
alunos, estimulando o processo de busca da Verdade em suas cabeças.

- Porque sua atenção não está mais focada no ego - Vlad respondeu 
com uma entonação meio questionadora.

– Muito bem – sorriu o Guardião do Conhecimento. - A energia vai 
para onde está nossa atenção. Isso até se manifesta no nível físico. Por 
exemplo, se dirigirmos nossa atenção para a mão, sentiremos que mais 
energia começa a ir para lá, mais sangue começa a fluir para esse membro. 
E tudo simplesmente porque nos concentramos nele. Da mesma forma, a 
energia começa a fluir para o egoísmo se estivermos concentrados nele. 
Portanto, se mudarmos nossa atenção para o mundo exterior, para os 
bons Estados Exaltados, então o ego começa a morrer e as Emoções Exal-
tadas se desenvolvem.

– Então não é a mesma coisa quando falamos em observar nossa 
atenção e conhecer sua fonte? - Vlad perguntou.

– Sim, isso é um pouco diferente, é no que focamos. Concentramo-nos 
no egoísmo ou em ajudar os outros. E se redirecionarmos a atenção para a 
ajuda, a casca do ego começa a trincar, e o julgamento dos outros não im-
porta mais para uma pessoa. Torna-se importante a possibilidade de fazer 
o bem a outras pessoas e de revelar Emoções Sublimes. É assim que uma 
pessoa começa a expandir gradualmente sua consciência e deixa de viver 
na concha de seu ego, se fundindo com o vasto mundo. E sua atenção en-
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tão começa a se expandir para o mundo inteiro. Enquanto ela está focada 
no egoísmo, como ela pode pensar em outras pessoas? Ela está contida e, 
portanto, não consegue abrir, de modo que sua atenção se expanda e ela se 
sinta parte de algo Grande, de um todo, uma parte de Deus, uma parte de 
toda a vida. E somente ao retirar o foco do ego, que foi formado na infân-
cia, para o mundo exterior, para ajudar, para as emoções sublimes, então a 
pessoa se perceberá como parte de um vasto mundo infinito.

Dito isso, o Mestre olhou para os alunos novamente.
– E agora – disse ele com um leve sigilo – vamos realizar a própria 

prática de controle de atenção, sobre a qual falei no início. Lembram?
Os alunos acenaram com as cabeças, e ouviu-se um murmúrio excita-

do de vozes. O Guardião do Conhecimento esperou até que se acalmasse 
e todos se aprontassem para o próximo exercício prático. Quando todos 
estavam prontos, Ele começou a falar.

– Tomem uma posição que seja confortável e conveniente para vocês – 
Ele disse lentamente com uma voz profunda e baixa, esticando levemente as 
palavras, com um tom especial e pacífico. - Respirem profunda e calmamen-
te. Fechem os olhos e concentrem toda a sua atenção no topo da cabeça…

Os alunos fecharam os olhos, focando em sensações dentro de si mesmos.
– Lentamente, mudem sua atenção para a orelha direita – disse o 

Guardião com uma voz suave e compassada –, sintam-na… observem sua 
atenção – ele fez uma pausa, durante a qual nada podia ser ouvido, exce-
to os sons da natureza. - Agora mudem sua atenção para seu ombro direi-
to… sua mão direita… sua coxa direita… seu joelho direito… seu pé direito… 
seu pé esquerdo… seu joelho esquerdo… sua coxa esquerda… sua mão es-
querda, seu ombro esquerdo…

Os discípulos extremamente concentrados no exercício estavam ro-
deando o Guardião do Conhecimento. Eles estavam escutando a profunda 
voz vibrante do Sábio que preenchia todo o ambiente ao redor. Os cabelos 
das pessoas estavam sendo acariciadas com uma leve brisa, brincando com 
os fios, tocando a pele, trazendo um friosinho agradável e uma sensação 
de frescor. Mas os alunos não sentiam mais nada que não estivesse no foco 
de atenção, ou seja, que não existisse mais para eles… eles estavam total-
mente concentrados em várias partes do corpo, fazendo um esforço para 
mover a atenção como um feixe de um holofote de consciência.

O Mestre continuava falando, e os alunos estavam imersos na obser-
vação. Seus rostos revelavam um importante trabalho interior que os aju-
daria a ver e sentir a própria fonte de atenção.



– 203 –

Quando a prática terminou, os alunos começaram a abrir os olhos, 
voltando a si. Alguns fizeram isso rapidamente, outros demoraram um 
pouco mais. Mas todos queriam compartilhar suas impressões sobre a ex-
periência que acabaram de vivenciar. Muitos rostos brilhavam com genuí-
no deleite, como se tivessem presenciado um milagre, algo incrível, outros 
reagiram mais contidos, mas, com certeza, não ficaram indiferentes.

– Isso foi muito difícil – Rita compartilhou com todos –, a atenção 
fugia constantemente e desfocando com pensamentos estranhos. E só de-
pois de alguns instantes me dava conta de que eu estava pensando em 
outra coisa. E então eu tinha que me concentrar novamente…

– Sim, eu tive a mesma coisa – Lana continuou com entusiasmo –, eu 
tive que me esforçar para manter minha atenção em certas partes do cor-
po, mas então, de repente em um dos círculos… imaginem só o que eu 
senti: como se atenção fosse material… como se alguma energia invisível 
passasse de uma coisa para outra. É uma sensação incrível!

Todos os alunos aceitaram esse comentário com revisões de apro-
vação.

– Ah, e eu tive a sensação de que a atenção é uma lente de câmera –  
Alex disse emocionalmente, decidindo compartilhar suas próprias revela-
ções sobre o que ele tinha acabado de experimentar –, que eu consigo 
controlar… sabem, como se fosse por um clique que a atenção se deslocou 
para um objeto, mais um clique – e já vejo claramente outra coisa… Só que 
em vez desses objetos, minhas próprias partes do corpo. E então eu girei 
a roda da lente em um círculo…

Ouvindo as impressões fortes dos alunos, o Guardião do Conheci-
mento olhou para eles com bondade e amor, apoiando e aprovando a to-
dos… Apesar de a experiência adquirida ter sido muito diversa, o Sábio 
deu a todos raios de apoio. Os alunos falavam sobre suas experiências por 
um longo tempo, e o Guardião do Conhecimento dava-lhes seus comen-
tários em retorno, encorajava-os e respondia às suas perguntas.

A nova experiência espiritual foi vivida por todos de forma muito for-
te, tendo trazido uma nova porção de conclusões que eram importantes 
para o desenvolvimento espiritual.

– Vocês podem acreditar que eu consegui parar completamente o diá-
logo interno?! – Arina compartilhou sua alegria, e seus olhos azuis bri-
lhantes começaram a cintilar com a importância da percepção recebida, 
ela estava literalmente transbordando de energia. - Quando comecei a me 
concentrar em todas as partes do meu corpo, todos os pensamentos foram 
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embora, e apenas as sensações permaneceram, nada mais existia para 
mim, apenas uma orelha, uma mão, uma coxa, um joelho…

Depois de ouvir as impressões de Arina, o Guardião sorriu:
– Sim, é assim que deve ser… - Ele assentiu com aprovação. - Lem-

brem-se: “Somos atenção”. Tudo o que está fora da nossa atenção não 
existe para nós.

Dito isso, o Guardião fez uma pausa, dando aos alunos a oportunida-
de de compartilhar suas experiências.

- E eu, quando estava focado na minha mão… de repente percebi que o 
resto do corpo tinha sumido! - Eric disse com admiração genuína. - Ouvi 
dizer que deveria ser assim, mas não acreditava totalmente que fosse possível 
senti-lo diretamente. Não havia realmente mais nada, apenas uma mão, e só!

– Esta é uma experiência muito importante – confirmou o Sábio. - 
Erick, meus parabéns. Você precisa repetir a prática e, então, poderá sen-
tir isso mais e mais, e o controle da atenção se tornará mais fácil…

– Alguém conseguiu separar-se dos pensamentos e sentir a presença 
do observador, da testemunha, do Atman?

Vlad deu um passo à frente.
– Sim, Excelentíssimo, acho que consegui senti-lo - respondeu ele –, 

concentrei-me tanto que foi como se me separasse do meu corpo e me olhas-
se de lado… o que eu estava fazendo… E percebi que era o Atman, a parte 
Divina da alma é de onde vem a atenção, senti que é a própria fonte. - Na voz 
do homem havia notas de uma alegria tão sincera e pura, uma felicidade tão 
luminosa, misturada com paz e algo indescritível, algo sublime, espiritual…

– Um excelente resultado. – Mestre elogiou Vlad com um sorriso calo-
roso – Agora é importante fazer essa prática todos os dias e não faltar… Isso 
ajudará a consolidar a consciência… aprenderemos a gerenciar a atenção com 
mais facilidade. E se todos vocês aprenderem a controlar a atenção, vocês 
conseguirão controlar a si mesmos. Vocês poderão atingir qualquer objetivo, 
alcançar absolutamente qualquer resultado, e tudo ficará bem com vocês.

Após esse resumo, o Mestre anunciou uma pausa de duas horas para 
descanso, para depois continuar a conversa sobre atenção…



EPISÓDIO 19

CONTROLE DE ATENÇÃO
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Uma brisa refrescante percorreu o gramado, trazendo consigo a umi-
dade da cachoeira. No silêncio ouvia-se o melodioso e suave fluir da 

água descendo os terraços da cascata, o farfalhar das folhas das árvores 
que cresciam nas encostas das montanhas. Uma sensação de unidade e 
harmonia com o mundo circundante abrangeu os alunos. Eles ficaram 
imóveis, desfrutando da magia do momento, completamente rendidos à 
sensação crescente, e quando ela se dissolveu nos raios quentes do sol, as 
pessoas se animaram e se agitaram novamente. Seus rostos estavam cheios 
de inspiração e seus olhos brilhavam de alegria pela experiência que eles 
tinham acabado de vivenciar. O Mestre sorriu enigmaticamente, deixan-
do entender que esperava mais perguntas.

Então Rita, uma jovem morena e bonita, levantou a mão: 
– Mestre, entendi bem que o controle de atenção é a meditação? - a meni-
na perguntou. - Quando olhamos para dentro e para fora ao mesmo tem-
po. - Esse já é o estágio Dharan em que estudamos para onde a atenção é 
direcionada. E fazemos isso através da concentração de atenção. Nós nos 
concentramos em um ponto e observamos como essa atenção funciona e 
por que não podemos olhar para o ponto por muito tempo. Parece uma 
ação simples, é só olhar para o ponto e pronto. Mas acontece que isso não 
é nada fácil, porque a atenção está constantemente distraída. Os olhos 
parecem estar olhando para um ponto, mas a atenção já está em algum 
outro lugar. E quando começamos a observar a atenção e começamos a 
senti-la, este é o estágio Dharan. E Dhyana é o próximo estágio, quando 
voltamos nossa atenção para dentro e começamos a ver nossos próprios 
processos internos. Assim voltamos a nós mesmos, para o nosso Atman.

– Querido Mestre – Rita voltou a falar –, é possível dizer que diferen-
tes situações e estímulos externos roubam nossa atenção? Assim como 
desejos internos e pensamentos… Como é possível recuperá-la? 
- Existe um exemplo de arte objetiva - disse o Sábio -, uma imagem com 
uma pessoa retratada como uma casa invadida por ladrões. E eles fazem lá 
o que quiserem.

– E quem são esses ladrões? - perguntou Rita.– Nossos pensamentos, 
emoções, sentimentos de fome, frio, sede. Tudo isso rouba nossa atenção. 
Ela não se percebe, não entende o que ela é, não vê como tudo acontece 
por dentro. Ela é simplesmente identificada e envolvida neste processo. E 
quando a atenção se conscientiza de si mesma e começa a observar os 
processos que ocorrem no interior, a identificação para e fica difícil rou-
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bá-la. Quais são os melhores exercícios para fazer no começo? - Eric vol-
tou à conversa. – Para que a atenção se conscientize de si mesma?

– Pode-se começar com exercícios simples, observando a respiração, 
sentindo o sabor dos alimentos durante uma refeição. Então, pouco a 
pouco, a atenção aumenta, e começamos a controlá-la, pelo menos, par-
cialmente. Então, já em uma situação difícil, dizemos a nós mesmos: 
“Para”, e começamos a nos desidentificar.

– E os exercícios de concentração? - Rita completou a pergunta. - 
Quais deles são os mais eficazes?- Concentração na respiração, nos pas-
sos, na comida, em um ponto, em qualquer coisa – o Mestre começou a 
explicar. – Quando nos concentramos, tentamos controlar nossa atenção 
pela força de vontade, focar nela e não nos distrair. Quando conseguimos, 
seguimos em frente, e não é mais alguém de fora que controla nossa aten-
ção, mas nós mesmos começamos a controlá-la.

– Gostaria de saber: nós treinamos em grupo, então qual é sua prin-
cipal tarefa? - Lana perguntou. - Acordar a pessoa e direcionar sua aten-
ção para dentro? Ajudar a se desidentificar de tudo? Despertar a parte 
espiritual em uma pessoa?

– Sim – confirmou o Guardião e começou a explicar com moderação. 
- Quando outro alguém nos diz simplesmente: “Acorde”, nós despertamos 
na hora. Um diz, outro diz, o terceiro diz. Acordamos toda vez que escu-
tamos esses comandos. E então pensamos: “Oh, com o que me identifi-
quei? O que está me destruindo? Por que de novo não vejo os processos 
dentro de mim? Por que estou novamente vivendo no mundo exterior 
mecanicamente, sem absolutamente nenhuma compreensão do que está 
acontecendo comigo?”. Quando isso acontece, o grupo ajuda nisso. E a 
ajuda é especialmente necessária quando nos deparamos com alguma si-
tuação difícil. As pessoas ao nosso redor que pensam como nós, ajudam a 
lidar com a negatividade. É difícil para uma pessoa lidar com suas emo-
ções negativas, mas quando muitas pessoas se unem e começam a ajudá-
-la, fica muito mais fácil para ela.

– E o que acontece com a atenção quando “dormimos”? - Arina per-
guntou, aproximando-se alguns passos do Guardião. – Despertar é quan-
do estamos cientes de nossa atenção, sentindo-a. E um “sono” profundo, 
é quando temos atenção, mas não temos consciência disso. Ou seja, ela se 
espalha em tudo?.. - Ou está disperso, vagando sem sentido por várias 
coisas, associações, ou, pelo contrário, está muito fortemente identificado 
com algo. E então a pessoa começa a sofrer de algum problema específico. 
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Ou seja, no estado de “sono” a atenção tem duas posições: ou identifica-
ção dolorosa, ou prostração sem sentido. E o terceiro estado é quando 
começamos a despertar, e a atenção começa a retornar lentamente à sua 
fonte.

Arina olhou para o Sábio com gratidão: – Obrigada pelo esclareci-
mento, Mestre – disse ela com admiração e ficou pensativa. Dava para ver 
que naquele momento um processo de pensamento tenso estava aconte-
cendo em sua cabeça, – acontece que a consciência derrama sua luz dis-
persa de um holofote, e atenção em qualquer caso passa por todos os cin-
co centros? E então, dependendo de qual centro domina na pessoa, a 
maior atenção é direcionada para lá? Por exemplo, se uma pessoa é vicia-
da em sexo, a luz passa pelo centro sexual, se está focada na comida, ela 
passa pelo centro instintivo. Será que entendi corretamente? 
- Sim, isso mesmo – confirmou o Guardião do Conhecimento. - Mais luz 
vai para o centro predominante, a atenção nem sempre é distribuída uni-
formemente. Por exemplo, se uma pessoa está em um estado neutro, a luz 
fica uniforme, mas depois algo a puxa. Por exemplo, uma pessoa viu um 
prato com comida apetitosa, e o centro instintivo chamou toda a atenção, 
e a pessoa começa a devorar comida avidamente. E neste momento ela 
não percebe nada, não vê nada ao seu redor: sua atenção fica completa-
mente absorvida pelo processo.

– Mestre, posso dar um outro exemplo? - Vlad perguntou, e quando 
o Sábio olhou para ele com aprovação, começou a falar: - Digamos, um 
aluno veio ao Darshan, olhando para o Mestre pela primeira vez, mas 
apenas com o centro emocional ou sexual, e não ouve o que Ele fala, por-
tanto, não entende a essência e não recebe o Conhecimento. Ele tenta 
perceber tudo com seu centro emocional: como o Mestre está vestido, 
como Ele se comporta, como ele se move. Ele não entende do que se trata, 
porque o centro intelectual não está ligado, o centro emocional chama a 
atenção, então ele recebe impressões apenas através do centro emocional.

– Um bom exemplo, Vlad – o Sábio elogiou. – Isso mostra claramen-
te que nossos cinco centros nem sempre funcionam da mesma forma. 
Quando uma pessoa está no estado certo, ela pode avaliar a situação uni-
formemente, na melhor das hipóteses. Mas na maioria das vezes, um cen-
tro puxa toda a atenção, e então a pessoa se identifica e não pode perceber 
mais nada. Naquele momento, outro aluno quis se expressar. Era um ho-
mem magro de meia-idade com pele bronzeada e rugas ao redor dos olhos 
que lembravam raios de sol.
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– Também me lembrei de um exemplo – disse ele, levantando a mão 
–, que aconteceu com meu amigo da universidade Max, mas eu fui teste-
munha da situação e só me lembrei… - o homem inspirou profundamen-
te e continuou: - Tínhamos então cerca de vinte anos, e um dia estáva-
mos no ônibus indo para as aulas na universidade. E em uma das paradas 
entrou uma moça muito bonita com corpo esbelto, cabelo até a cintura, 
shorts curtos… tão sedutora e feminina… Max e eu nos entreolhamos en-
tão, e vi seus olhos se alargando e se iluminando, e ele ficou todo tenso. 
Como parecia engraçado! – o narrador sorriu, lembrando-se da história. 
– É agora que entendo que naquele momento o centro sexual puxou 
toda a atenção para si, enquanto outros centros se desligaram completa-
mente. Mas naquela época, eu não entendi isso. Eu tentava falar com ele, 
e ele só estava olhando para aquela garota e congelou com o queixo caí-
do. Ele não conseguia dizer uma palavra, não conseguia se mover e qua-
se estava salivando, incapaz de resistir à onda de desejo. Vocês conse-
guem imaginar?

Uma onda de gargalhadas percorreu os alunos, muitos imagina-
ram essa cena, e isso causou uma reação natural, mas todos riram gen-
tilmente, sem malícia, como sempre estavam prontos para rir de si 
mesmos, exagerando seus próprios erros. - E justo naquele momento 
– o homem continuou, fazendo uma pausa dramática – o controlador 
se aproximou de nós. Mostrei meu bilhete, era a vez de Max, mas ele 
ainda não percebia nem notava nada, exceto aquela garota. O contro-
lador pediu-lhe o bilhete, mas o Max só olhou para ele com os olhos 
atordoados, como se não estivesse lá. Eu tento empurrá-lo, mas aca-
bou sendo inútil. Em geral, eu tinha que pagar por isso, e então Max 
também passou de sua parada. Só quando a garota saiu ele começou a 
cair em si… É isso que acontece quando o centro sexual fica fora de 
controle…

Os alunos sorriram novamente, aqui e ali, escutavam-se risadinhas 
leves. O Guardião do Conhecimento também deu um sorriso nítido e sin-
cero. - Mais uma ilustração de como os centros podem puxar toda a nossa 
atenção – disse ele, de certa forma resumindo o que foi dito. – Um centro 
acumula toda a atenção, enquanto os outros podem se desligar completa-
mente, e então ocorre uma percepção tão bitolada que a pessoa não per-
cebe mais nada.

– Mestre, como é possível evitar isso? - perguntou Rita. - Quero dizer, 
como evitar que toda a atenção fique acumulada em um centro só? 
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- Tentando perceber a situação uniformemente com todos os cinco cen-
tros – respondeu o Sábio –, para que seja ativado o centro respectivo à 
situação, de acordo com o nosso desejo, e não só ocasionalmente. A luz 
do holofote da nossa consciência passa pelos nossos centros. Identifica-
mo-nos com eles e percebemos tudo através deles, e se os centros não 
funcionam corretamente ou um centro predomina significativamente, 
acontece a mesma coisa do exemplo. E já não percebemos tudo tão real 
quanto é…

O Guardião do Conhecimento respondeu à pergunta da garota, e o 
silêncio reinou ao seu redor por um breve momento, interrompido apenas 
pelo som da cachoeira e do vento enredado nos ramos de pinheiros cente-
nários da encosta.

– Mestre, e quem pode distribuir a atenção? Arina fez uma nova per-
gunta. - É vice-gerente que faz, podemos dizer assim? Ou… como isso 
acontece para que seja consciente? - Se uma pessoa nasceu e foi criada 
corretamente, então cada centro se manifesta a tempo, quando necessário 
– explicou o Sábio. – Ou, se a pessoa nasceu e foi criada incorretamente, 
mas depois conheceu o Mestre, e Ele lhe contou tudo, então começa o 
processo de formação desse gerente. E ele, com a ajuda de sua vontade, 
começa a distribuir atenção aos centros: ligando alguns e desligando ou-
tros.

– Mestre, mas… eu não entendo muito bem – Arina falou novamente 
–, como todos os centros podem funcionar de maneira uniforme e simul-
tânea? Afinal… por exemplo, quando uma pessoa está comendo, o centro 
instintivo prevalece nela. Seria estranho se, naquele momento, o centro 
sexual se acendesse com a mesma força que o instintivo. Ou, por exemplo, 
se uma atividade intelectual está acontecendo, para que pode servir o cen-
tro instintivo? E… se, por exemplo, durante a atividade intelectual, outros 
centros forem ligados uniformemente, o trabalho intelectual será feito 
normalmente?

Tendo expressado suas dúvidas, Arina olhou inquisitivamente para o 
Guardião do Conhecimento, e ele deu a ela um olhar cheio de amor e 
compreensão. - Sua pergunta sugere que você quer chegar à essência das 
coisas… - Ele disse com aprovação. – Veja: se uma pessoa não está ocupa-
da com nada, todos os seus centros percebem o mundo ao seu redor uni-
formemente, e então, dependendo da situação, o centro correspondente 
fica ligado, mas outros centros também devem acompanhar o processo. 
Digamos, como no exemplo de hoje… quando o controlador se aproximou 



– 212 –

de Max, então o centro intelectual deveria ser ativado, ou o centro emo-
cional ou o motor. Ele deveria ter pensado que precisava mostrar o bilhe-
te, ou, pelo menos, ficar nervoso. Se o centro intelectual estivesse monito-
rando a situação, ele seria o primeiro a ser ativado, e então Max começa-
ria a pensar no que fazer: pedir desculpas, procurar o bilhete, conversar 
com o controlador, ou melhor fugir, descer do ônibus. De qualquer for-
ma, Max teria encontrado uma saída da situação. Se ele decidisse fugir, 
ficaria ativado o centro motor. Mas aconteceu que o centro sexual cha-
mou toda a atenção, e outros centros se desligaram completamente, pa-
rando de funcionar.

– Mas quando a atenção está na imaginação? - Vlad perguntou, nova-
mente entrando no diálogo - por exemplo, uma pessoa vê uma casa em 
sua imaginação, então ficam ativos os mesmos centros de quando ela vê 
uma casa real? Ou não? – Sim, exatamente os mesmos centros estão liga-
dos. A imaginação substitui a realidade, e reagimos a ela da mesma forma 
como se algo estivesse realmente acontecendo. Imaginem só, por exem-
plo, o que aconteceria se a atenção de um gato fosse direcionada para sua 
própria imaginação? E então ele ia imaginar um rato correndo muito rá-
pido pela sala, embora na verdade não estivesse lá. O que aconteceria? Os 
alunos imaginaram tal cena. Muitos tinham sorrisos em seus rostos. Eric 
decidiu responder:

– Acho que o gato correria pela sala de canto a canto, pularia nas 
paredes, ia se esforçar, bufar, atacar esse rato imaginário, achando que 
pegou e comeu ele – o rapaz não pôde conter a risada. Os alunos sorriram 
de novo.

– Então é assim que estamos – disse o Sábio. - Nós estamos em um 
quarto vazio, e nada acontece. Mas quando a imaginação fica ativa, isso 
faz com que todos os centros funcionem da forma errada reagindo às ilu-
sões, alucinações e no que não existe na realidade.

– E se todos os centros reagem assim à imaginação, então a própria 
imaginação é obra do centro intelectual ou de todos os centros? - Lana 
perguntou. - Essa é uma criação principalmente do centro intelectual – 
respondeu o Guardião, depois de ouvir a pergunta: - ele cria imagens, e 
todos os centros usam isso.

– E… basicamente, nossa tarefa é redirecionar esse holofote para per-
ceber que está na imaginação, certo? - Lana perguntou novamente, passo 
a passo se aproximando da compreensão da Verdade. – Devemos enten-
der que a atenção vagueia? - Sim – o Mestre confirmou. – É preciso dire-
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cionar a luz do holofote para dentro… E não importa se a pessoa viu essa 
casa condicional na realidade ou na imaginação… Quando a luz vira para 
dentro, então a pessoa descobre: “Acontece que eu tenho centros diferen-
tes que funcionam de forma diferente. Acontece que diferentes “Eu”, dife-
rentes personalidades em mim se acendem, estou dividido em muitas per-
sonalidades e papéis, não sou íntegro”. E assim uma pessoa gradualmente 
vai mergulhando profundamente em si mesma – ela vai, vai, vai, e o que 
depois? E então chega ao centro de onde vem a atenção. E este centro é 
Atman – a partícula Divina de nossa alma.

Depois de ouvir a resposta, Lana assentiu agradecida, sem parar as 
reflexões internas, e pela expressão em seu rosto, o Sábio percebeu que 
ela duvidava se deveria perguntar sobre algo ou não.

Ele olhou para a aluna com carinho, incentivando-a sem palavras a 
continuar o diálogo. Sentindo uma onda de aceitação e carinho emanan-
do do Mestre, ela falou novamente: – Mestre, mas quando fizemos a prá-
tica de “Aceleração”, – começou a mulher –, aceleramos todos os centros, 
certo? Estávamos pensando mais rápido, nos movendo mais rápido e rea-
gindo mais emocionalmente a tudo? - ela fez uma pequena pausa, respi-
rou o ar fresco da montanha, ajeitando seus pensamentos, após o que ela 
continuou: - Eu me lembro dos meus sentimentos… quando essa acelera-
ção acontece, ocorre uma tensão, e depois, parando em um certo momen-
to, dá para sentir como a vida impetuosa dentro de nós. Então… eu queria 
perguntar, o que é esse sentimento? Vem do trabalho intensivo dos cen-
tros, de suas energéticas?

– Sim – respondeu o Guardião inequivocamente –, os centros ficam 
ativados: emocional, motor e intelectual. Sentimos esta vida quando o 
movimento da energia começa, assim como ela acelera, começa a ser sen-
tida com mais força. Esta energia está sempre presente. Mesmo quando 
fazemos tudo devagar, isso também é um movimento, mas tão fraco que 
não percebemos. E quando começamos a acelerar, o movimento da ener-
gia fica mais forte e começamos a senti-lo. Começamos imediatamente a 
notar a respiração, a entendendo todo o processo de respiração, que nos-
so coração palpita… tudo se torna mais claro, tangível e perceptível para 
nós.

– Esta aceleração faz bem para todos os centros? – pediu para escla-
recer Vlad. - Isso nos dá mais vida?

– Faz bem – respondeu o Sábio com um sorriso caloroso. - Na verda-
de, podemos trabalhar muito mais rápido. Este é um tipo de superesforço: 
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se somos capazes de fazer algo duas vezes mais rápido, então precisamos 
fazê-lo. Isso nos desenvolve e, se começarmos a fazer a mesma coisa duas 
vezes mais devagar, ocorre a degradação inevitável.

Vlad sorriu de volta para o Sábio, tendo ouvido Sua resposta com 
sincera gratidão. E nesse momento já estava sendo feita uma nova per-
gunta, desta vez foi de Rita. – E se nossa consciência funciona como um 
holofote e alimenta os centros com sua luz, então do que a própria cons-
ciência se alimenta?

– Muito boa pergunta – observou o Guardião do Conhecimento e, 
olhando para o sol que havia entrado em seu zênite, começou a explicar: 
– A consciência recebe impressões de nossos cinco centros. Eles funcio-
nam como lentes de câmera: com a ajuda da atenção, eles são ajustados 
para frente e para trás, e toda a imagem eventualmente cai na matriz, ou 
seja, no Atman, nossa parte Divina da alma. Esta luz é projetada sobre ela, 
e ela recebe todas as impressões. Os próprios centros não recebem essas 
impressões, mas só as formam: o centro sexual forma as impressões à sua 
maneira, o centro emocional à sua maneira, o centro intelectual à sua ma-
neira. Acontece que eles processam as informações ao redor, criam certas 
sensações, e então tudo cai no Atman.

O rosto da garota se iluminou de compreensão, mas então uma 
nova pergunta brilhou em seus olhos, e Rita decidiu fazê-la imediata-
mente.

- Quando eu... volto minha atenção para meu corpo circularmente, 
sinto isso como uma sensação tátil - começou ela, lembrando e tentan-
do descrever com o máximo de detalhes suas experiências recebidas 
durante a prática. - Sinto a energia como um raio, como uma formiga 
que percorre o corpo. Ela é… fisicamente palpável. Mas outras alunas a 
sentem de forma diferente. - Sim, - Arina continuou, - comigo aconte-
ce, por exemplo, que meu ajna começa a pulsar, isso é normal? - Sim, é 
normal – o Sábio assentiu com um sorriso, - cada um tem sensações 
diferentes. Alguns sentem calor por dentro, outros sentem uma pulsa-
ção, alguém sente a energia fisicamente. É importante que já começa-
mos a entender isso: “Somos a atenção”. Estamos sendo conscientes: 
“Se prestei atenção à mão direita, posso nem sentir o resto”. E então não 
sentimos mais o corpo e nos perguntamos: “Para onde ele foi? Por que 
eu não o sinto em sua totalidade, mas apenas a mão direita?” E respon-
demos a nós mesmos: “Porque, ao que parece, eu sou atenção. Eu sinto 
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só o lugar em que estou”. É muito importante não apenas compreender 
isso com a mente, mas sentir e experimentar isso. Então virá a percep-
ção de que “eu sou a atenção e não apenas o corpo, os pensamentos e as 
emoções”. Deve haver uma percepção muito profunda do momento de 
que somos a atenção. Isso deve surgir, e então já começamos a entender 
muito.

– E como a imaginação está ligada ao plano sutil? - Arina perguntou 
novamente. - Você disse que se um gato reagisse à imaginação como uma 
pessoa, ele correria de um lado para o outro em busca de um rato imagi-
nário. Acontece que nossas fantasias… elas existem no plano sutil tam-
bém, ou é apenas nossa realidade? - Objetos imaginários existem no plano 
mental – o Sábio começou a explicar. - Digamos que sonhamos com uma 
lebre com chifres e nos perguntamos: “É real ou não é?”. O que vocês 
acham, é real? - Ele virou-se para os alunos, instando-os a refletir sobre a 
questão.

– Bem… se é só no plano mental, então… é claro que não é real - 
respondeu Rita, sorrindo involuntariamente. - Afinal... todos nós en-
tendemos que lebres com chifres não existem - ela maliciosamente 
olhou para seus companheiros. – Entendemos, certo? Houve risos en-
tre os alunos.

– Então… esse é o ponto – o Guardião tomou a palavra novamente. - 
Nossas fantasias sobre a lebre com chifres são reais… Mas apenas no pla-
no mental. Se uma pessoa pensa que uma lebre com chifres existe apenas 
em sua cabeça, então está tudo bem. Mas assim que uma pessoa começa a 
procurá-lo no plano físico, isso já indica que ela é esquizofrênica e precisa 
ser internada, sendo entupida de medicamentos… - O Sábio fez uma pau-
sa, avaliando a reação de seus alunos.

– E por que isso? - Eric perguntou. - Por que uma pessoa pode pen-
sar que a lebre é real? - Porque ela confunde os planos, buscando na 
realidade o que existe apenas no nível mental. Desde que ela entenda: 
“Foi no plano mental que vi uma lebre com chifres”, então está tudo bem, 
e ela percebe tudo adequadamente. Quando ela não entende que a lebre 
com chifres está no plano mental, mas pensa que deve existir no físico, 
isso já fala de patologia. - O Mestre parou novamente, ficou em silêncio 
por um tempo, olhando para longe e novamente continuou com um leve 
sorriso misterioso: - Na verdade, quase todas as pessoas são esses esqui-
zofrênicos.
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Os discípulos olharam para Ele incrédulos.
– Mas como?! - Rita ficou pasma. - Não somos capazes de distinguir 

o plano mental da realidade? Nós… entendemos que realmente não exis-
tem lebres com chifres!

O Guardião sorriu com uma leve tristeza.
– Sim, no caso da lebre com chifres – disse Ele. - Mas na vida cotidia-

na muitas vezes confundimos os planos… Por exemplo, uma pessoa olhou 
para um anúncio de “MMM” e acreditou nisso. E ele decidiu confiar todo 
o seu dinheiro a eles para conseguir cem vezes mais. E essa propaganda, 
essa informação foi formada no plano mental. Mas a pessoa pensa que 
tudo acontecerá fisicamente. Mas no final, tudo fica só no nível da imagi-
nação.

– É… como Pinóquio? - Lana perguntou com ironia, - ele enterrou 
cinco moedas de ouro, pensando: “Agora vai crescer uma árvore do di-
nheiro”, mas nada aconteceu, porque ele recebeu essa informação no pla-
no mental pelo Gato e pela Raposa? E então eles só desenterraram o di-
nheiro e pronto…

– Sim, este também é um exemplo adequado – o Sábio acenou com 
benevolência reagindo às palavras da aluna. - Portanto, quando uma pes-
soa confunde planos e não entende em que plano surgem as coisas, então 
ela tem problemas… - Mestre, queria perguntar uma coisa – continuou a 
mulher –, quando tenho muitas tarefas diferentes ao mesmo tempo e ob-
servo para o que dirijo minha atenção e, ao mesmo tempo, tento me con-
centrar em todas essas tarefas… eu sinto como a tensão se acumula de-
pois… e uma reação inadequada ocorre no centro emocional: aparecem 
emoções negativas. Isso é normal? Que o centro emocional reage tão ina-
dequadamente, mas então, por meio disso, eu entendo meus erros. Ou é 
preciso aprender isso de forma diferente?

– Lana, esta é uma prática muito boa – o Guardião aprovou. – Quan-
to mais objetos nossa atenção pode abranger, mais ela começa a se ex-
pandir e se desenvolver. Alguns podem focar em dois objetos, outros, em 
três. Portanto, é necessário tentar lembrar o máximo de coisas possível. 
Por exemplo, fazer um plano detalhado para o dia, o que precisa ser feito 
hoje e a que horas. Programar tudo por horas e minutos. E então, quan-
do chegar a hora, teremos que lembrar e começar a fazer o que foi ano-
tado.



– 217 –

– Obrigada, Mestre – Lana disse com sincera gratidão. - Definitiva-
mente vou experimentar essa prática. - Mas isso pode não dar certo 
logo na primeira vez – alertou o Sábio –, é necessário treinar muito, 
porque na escola fomos ensinados incorretamente. Devíamos praticar 
jogos psicológicos para sabermos quantos itens podemos lembrar, 
quantas coisas podemos segurar na mente, quantas tarefas podemos re-
solver ao mesmo tempo. Então nossa atenção se desenvolveria adequa-
damente. Mas não nos ensinaram nada disso. Apenas diziam: “Memori-
zem tais equações e tais fórmulas”. Quando muitas tarefas precisam ser 
mantidas em atenção, então ela começa a se expandir, fica mais concen-
trada e focada.

– E a reação negativa do centro emocional? - a mulher perguntou em 
dúvida. - Isso é realmente normal? - Sim – o Sábio tranquilizou a estu-
dante, enviando-lhe um olhar pacífico cheio de amor – em ajna surge 
uma pressão por um grande número de tarefas que devem ser mantidas 
em mente. E é aí que começamos a nos desenvolver, pois conseguimos 
abranger cada vez mais coisas com atenção. E para isso entramos em um 
estado cada vez mais focado, porque em um estado desconcentrado, em 
um estado semiadormecido, é impossível manter qualquer coisa em nossa 
atenção. Por exemplo, algo é dito no Darshan, e depois de um minuto o 
aluno esqueceu o que acabou de ser dito.

– Será que entendi bem que não precisa ficar chateado e se identifi-
car com algo se algo não deu certo? - Eric perguntou. - É preciso ter 
calma, certo? – o rapaz olhou com curiosidade para o Sábio. - Como se 
fosse uma aula ou um jogo, e então, com o tempo, a atenção vai se ex-
pandindo?

– Sim. É preciso dizer a si mesmo: “Agora vou ficar ainda mais sereno, 
vou me concentrar ainda mais, ficarei ainda mais atento e então poderei 
resolver mais problemas”. O que geralmente nos atrapalha? - O Mestre 
olhou para o rapaz interrogativamente, mas então, após uma pequena 
pausa, continuou a explicação: - O estado vago interfere, então não lem-
bramos metade do que escutamos. Quanto mais concentrados estamos, 
mais começamos a memorizar e abraçar com atenção. Por exemplo, como 
em uma situação estressante. Ao sofrermos algum tipo de ataque ou con-
fronto, precisamos recolher tudo, nos concentrar, mobilizar nossas reser-
vas… Tal estado concentrado surge devido ao estresse.
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– E quando nos contam alguma coisa, e depois de um minuto já não 
nos lembrarmos de mais nada? - o rapaz perguntou novamente. - O que 
isto significa?

- Que estamos em um estado sem sentido – disse o Mestre. - Mesmo 
quando acabam de nos dizer algo, o cérebro distorce isso e nos apresenta 
de forma diferente. Muitas vezes, não escutamos nossos interlocutores: 
eles nos dizem uma coisa, mas nós escutamos outra, entendendo tudo 
diferentemente.

– Mestre, posso contar minha história? - Vlad pediu inesperadamen-
te, dando um passo para frente. O Sábio com um gesto deixou claro que 
estava esperando por seu conto, e então o aluno começou: - Na escola, 
apanhei muito dos encrenqueiros…

Tendo percebido olhares chocados de seus colegas, voltados a 
ele, que era um homem musculoso, tatuado e forte, Vlad fez uma 
pausa e riu gentilmente. Ele não parecia nem um pouco uma pessoa 
que apanhou muito dos encrenqueiros da escola, e ele mesmo enten-
dia isso…

– Sim, sim… - ele explicou, abrindo os braços com um sorriso. - 
Agora é difícil de acreditar, mas na escola eu era completamente dife-
rente: uma criança fraca, frágil e doente, e meus pais também me obri-
gavam a tocar violino, o que complementava tal imagem de um nerd de 
óculos e com um arco de violino… Ele falava sobre isso com tanto fervor 
e alegria, e o contraste com a aparência e o comportamento de Vlad 
agora era impressionante, o que teve um efeito cômico e fez os alunos 
sorrirem.

– Então, eu apanhei muitas vezes, e eu tinha que estar concentrado 
e atento, - Vlad continuou sua história, - vocês tinham que ver isso. Eu 
saía pela porta, pensando: “Será que não tem perigo? Ninguém está es-
perando por mim na entrada?”. Isso chegava a situações bizarras: antes 
de sair de casa, eu congelava para ouvir com atenção. Andando, eu olha-
va para todos os lados, respirando silenciosamente, descendo as escadas 
com tanto cuidado. Eu pensava constantemente: “E se esses encrenquei-
ros estiverem no pátio? Então eu deveria ouvi-los a tempo, com antece-
dência. Antes que eles me ouçam ou me vejam”. Saindo do prédio, eu 
também olhava em todas as direções. Então eu ia para a escola onde ha-
via ainda mais arruaceiros. E assim todos os dias eu estava tenso, cons-
tantemente esperando por onde o perigo poderia vir, - Vlad novamente 
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sorriu com uma leve ironia para si mesmo no passado, lembrando como 
era. - E foi assim que comecei a me iluminar – continuou ele -, minha 
essência começou a se desenvolver, porque eu estava nessa condição ha-
via muito tempo.

Os alunos agora olhavam para Vlad com admiração, aqui e ali ha-
via exclamações de aprovação e até aplausos ocasionais. - Obrigado 
por compartilhar sua história conosco - disse o Guardião com apro-
vação. – Você está de parabéns por ter entendido tudo isso e por 
aproveitar essa situação para seu próprio crescimento e desenvolvi-
mento…

– E se eu fosse para a escola em um estado vago, nada teria se forma-
do em mim, minha essência não teria se desenvolvido - Vlad resumiu sua 
história. – Por isso, quando temos tal objetivo, de lembrar o máximo de 
coisas possível, de captar a atenção, então precisamos ligar o centro emo-
cional para que ele fique ativo – explicou novamente o Guardião do Co-
nhecimento – e então nós poderemos fazer tudo facilmente, mas em um 
estado vago não podemos fazer nada. Quando Vlad voltou para o resto 
dos alunos, Tasha levantou a mão.

– Mestre, você disse que nos tornamos aquilo que é destacado 
com nossa atenção, e nosso mundo se reduz a este raio – ela começou 
sua pergunta -, me diga se estou certa na ideia que no caminho do 
desenvolvimento espiritual nossa principal tarefa é lembrar nosso At-
man e orientá-lo para nossa essência Divina, para Deus. Estou pen-
sando certo?

– Primeiramente, é necessário, pelo menos, olhar para dentro de nós 
mesmos – respondeu o Sábio. - Devemos observar a nós mesmos, como 
funcionam os centros, que tipo de “eu” surge. Se começarmos a vê-los, a 
perceber todos esses processos internos, poderemos nos aprofundar mais 
ainda em nós mesmos. E se não virmos nada, então poderemos ver Deus 
apenas na imaginação, no plano mental. E se virmos todos os centros, 
todos os processos dentro de nós mesmos, já alcançaremos o Atman e 
estaremos em um estado iluminado.

– Mestre, entendi bem que obediência é dar total controle de sua 
atenção aos mentores espirituais? Tasha perguntou novamente. 
- Sim, isso mesmo – confirmou o Guardião do Conhecimento. – Em ge-
ral, qual é a essência da obediência? A própria pessoa não pode se forçar 
a se desenvolver normalmente, ou não fará nada, o que acontece na 
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maioria dos casos, ou fará o que pode fazer facilmente e o que gosta de 
fazer.

– Não é certo? - Rita perguntou. – Devemos fazer o que é difícil? 
-Se uma pessoa só faz o que gosta e o que dá certo significa que ela parou 
no desenvolvimento - explicou o Mestre –, por isso é necessário fazer o 
que ela não consegue, o que é difícil e o que precisa ser cultivado e de-
senvolvido. E para isso é necessário encontrar outra pessoa: um mentor 
espiritual ou um Mestre. E este lhe diz especificamente o que a pessoa 
deve fazer, quais exercícios realizar, como trabalhar em si mesmo. A pes-
soa tem força suficiente para isso e começa a fazer tudo o que é necessá-
rio e se desenvolve dessa maneira. Porém, a pessoa não consegue fazer 
essa esforço por si mesma. E mesmo que ela se force, vai ser uma vez 
hoje, e a próxima vez será apenas um ano depois. Assim é impossível se 
desenvolver. E se ela seguir as orientações do mentor ou do Mestre, ela 
começa a trabalhar exatamente naquilo o que é desagradável, o que sem-
pre adiava ou tinha preguiça de fazer. Portanto, deve haver um mentor 
que nos ajude a fazer o que é difícil, o que é desagradável, o que não é 
desejável. Então haverá desenvolvimento. E se não tivermos um mentor 
ou uma equipe de pessoas com ideias semelhantes que também estejam 
preocupadas com o crescimento espiritual, podemos simplesmente ler 
livros e sonhar sobre como chegaríamos à iluminação sem podermos fa-
zer nada para isso.

– Mestre, eu tenho uma… pergunta muito específica – disse Lana, 
entrando na conversa novamente. - Digamos que eu observo minhas 
identificações durante o dia e sei que preciso fazer algumas tarefas que 
planejei. E então o mentor espiritual de repente dá outra tarefa. E imedia-
tamente tenho uma identificação de que não poderei fazer algo a tempo 
agora. Como remover esta identificação?

– É difícil se reorganizar – o Mestre balançou a cabeça como ges-
to de consentimento. – Sim, quando há tarefas diferentes e é preciso 
se reorientar rapidamente, pode ser bastante difícil. E isso se refere 
não apenas aos treinamentos, mas, em geral, a qualquer negócio. Por 
exemplo, nos dizem: “Vamos comer”. E já estamos felizes e já senti-
mos até os aromas dos pratos que estão sendo preparados, até quase 
imaginamos como a comida suculenta nos dá o prazer do paladar, já 
salivamos até. Quer dizer, estamos completamente identificados com 
isso. Mas então nos dizem: “Não, espere, primeiro é preciso lavar o 
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chão da cozinha”. O que vocês iam sentir? – O guardião sorriu, des-
crevendo a situação vividamente e olhou inquisitivamente para os 
alunos.

– Uma decepção total – disse Eric com boa ironia e riu. – Como é 
possível enganar tanto as expectativas?

Os outros discípulos também curtiram essa brincadeira, e risadas ma-
liciosas ouviram-se entre eles. - Sim – disse o Mestre, quando a onda de 
alegria diminuiu. - Mas já identificamos que agora vai ter comida gostosa, 
e tudo dentro de nós está protestando… E a gente não quer mais limpar a 
cozinha, e só comer, porque já focamos nisso.

 – O que fazer, então? Como podemos nos livrar dessa… inércia?
– Devemos estar em um estado mais desapegado, não identificado 

com uma tarefa ou uma ação específica. Devemos pensar assim: “Tudo 
pode acontecer agora. E se necessário, irei imediatamente fazer limpeza 
ou qualquer outra tarefa. Não estou identificado, então vou com calma 
limpar o chão da cozinha.” E então, se recebermos um novo comando, 
facilmente o aceitaremos, prontinhos para realizá-lo. E se estivermos 
identificados, então a reação será a seguinte: “Não, espera aí, preciso co-
mer primeiro, onde está minha porção?!”

Os alunos sorriram novamente ao ver como o Mestre exagerou a si-
tuação.

– E se tal estado de identificação ocorrer – continuou o Sábio – e de 
repente nos disserem que em vez de comer deveríamos dar uma volta, 
para nós isso será uma catástrofe. “Eita! Como assim, eu me preparei 
para comer, mas preciso dar uma volta, por que eu faria isso?!” - O Guar-
dião sorriu novamente, e os rostos dos alunos também foram tocados 
por sorrisos sinceros. – Portanto, devemos ficar mais desapegados e no 
estado de alerta, prontos a qualquer momento para nos reorganizar, fa-
zer algo diferente, e então teremos um verdadeiro desenvolvimento espi-
ritual…

A conversa espiritual de hoje foi muito longa e intensa. Os alunos 
receberam respostas para todas as questões emergentes, consideraram a 
situação com a atenção de quem sabe olhar de diferentes ângulos para 
criar um quadro completo.

Vendo que eles precisavam de tempo para arrumar o Conhecimento 
recebido em suas cabeças, o Sábio começou a cantar as estrofes de um 
poema, e Sua voz suave ressoou na clareira, entrelaçando-se com o mur-
múrio melódico de uma cachoeira da montanha:
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ESTOU OLHANDO PARA O SÍMBOLO DO AMANHECER
OLHANDO POR FORA, ENQUANTO SUA ESSÊNCIA ESTÁ POR 

DENTRO.

AQUELA LUZ CLARA É O FUNDAMENTO DE TODOS OS FUN-
DAMENTOS

QUE ILUMINA AS FANTASIAS DOS NOSSO SONHOS.

PRESTE MAIS ATENÇÃO AO MUNDO:
ELE É APENAS UM SÍMBOLO DA VERDADE QUE ESTÁ POR 

DENTRO.



EPISÓDIO 20

MISTÉRIO DA ESFINGE
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O lugar central da nova pintura no templo do Guardião do Conheci-
mento foi dado a um homem. Era sem dúvida um homem, embora 

parecesse muito estranho, como se tivesse sido montado de diferentes 
partes que não lhe pertenciam. O artista o pintou bem no meio da tela, e 
o espaço ao redor foi dividido em cinco setores diferentes.

Animais selvagens foram retratados abaixo e à direita: um elefante, 
um gorila, um tigre e uma águia voando acima da floresta. À esquerda e 
abaixo, os demônios tentavam se aproximar do homem do mundo subter-
râneo. Acima deles foram retratadas pessoas com máscaras. Parecia que, 
tendo colocado essas máscaras, elas deixaram de enxergar, porque esta-
vam em prostração, não entendiam o que estava acontecendo, esticando 
os braços e tentando apalpar o ar. À direita e acima estavam os Anjos, e 
bem no topo, cercado por rodopiantes nuvens roxas, o Senhor enviava 
sua partícula Divina ao homem.

O homem tinha um torso completamente normal, uma máscara no 
rosto, chifres, e no centro da testa tinha um olho emoldurado por asas, 
enviado por Deus. Mas em vez de pernas humanas, ele tinha os membros 
feios de um diabo com cascos grandes cobertos de pelos. Dava para per-
ceber garras pontiagudas em suas mãos, uma cauda demoníaca por trás, 
mas, ao mesmo tempo, asas de anjo brilhando com pureza e brancura, 
abertas atrás de suas costas. Os alunos examinavam cuidadosamente a 
nova tela, tentando perceber o máximo de detalhes possível e desvendar 
seu significado oculto, esforçando-se para entender o que cada um deles 
simbolizava e como seria certo interpretá-los, aproveitando isso para seu 
crescimento espiritual.

Quando o Sábio apareceu no salão, eles já tinham preparado suas su-
gestões e perguntas. Todos eles se viraram alegremente para a entrada, 
observando o andar suave e leve do Guardião, seus rostos imediatamente 
e iluminaram com luz interior e alegria, incitada com expectativa de uma 
conversa espiritual. Uma mulher baixinha em um longo vestido azul e 
branco com uma juba de cabelos ruivos cacheados presos com um elástico 
deu um passo à frente.

– Mestre – ela respeitosamente se dirigiu ao Sábio -, nós temos aqui 
um novo quadro. Nós o examinamos, mas não está tudo completamente 
claro aqui… É uma pessoa no centro? Ou um demônio? Mas então por que 
ele tem asas de anjo? Por favor, explique-nos o significado… 
O Guardião do Conhecimento parou e olhou para a aluna ruiva, envian-
do-lhe a energia do amor incondicional, palpável mesmo no plano físico.
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– Sim, Marta, hoje vamos falar sobre isso em detalhes – ele olhou 
para a imagem e apontou para o centro com a palma da mão aberta –. 
Aqui é retratada uma pessoa. Olhem, é como uma esfinge, consiste em 
diferentes partes. E não é por acaso que há cinco setores aqui, e em cada 
um há aqueles que influenciam a pessoa, impondo a ela algo próprio. Os 
animais são desenhados aqui abaixo… O que vocês acham que uma pessoa 
tem deles? O Sábio dirigiu a pergunta aos discípulos e fez uma pausa, es-
perando seus palpites.

– Provavelmente o corpo – Marta respondeu, meio inquisitiva. 
- Muito bem – elogiou o Mestre. - De fato, dos animais obtemos o corpo… 
- O que isso significa? Isso não é… literalmente, certo? - Nosso corpo físi-
co tem funções muito simples, como nos animais – explicou o Sábio –, 
pode crescer e precisa se reproduzir. O corpo precisa comer, beber, dor-
mir. Ele digere alimentos e recebe energia animal primitiva desses nu-
trientes para manter seus próprios processos fisiológicos e funções vitais, 
e então as pessoas por toda a vida tentam satisfazer essas necessidades…

– Excelentíssimo, mas… afinal, não podemos, por exemplo, não comer 
ou… não dormir… - Marta disse com certa surpresa –, como não atender a 
essas necessidades? O Mestre fez uma pausa, olhando para o quadro e 
depois para os alunos: - Uma pessoa deve viver em harmonia com sua 
natureza animal, mas é importante entender que não somos apenas nosso 
corpo físico, não apenas nossos instintos. O homem é muito mais que isso. 
- Ele novamente acenou para a imagem, - Não é por acaso que é ressaltado 
aqui que consistimos em cinco partes diferentes… O Sábio sorriu enigma-
ticamente e apontou para o canto inferior esquerdo da imagem.

– Olhem, aqui foram retratados diabos, demônios e larvas. É deles 
que as pessoas têm mentiras e emoções negativas. E há muito dessa nega-
tividade no mundo… Desde a infância somos ensinados a experimentar 
tais emoções: inveja, ressentimento, raiva, irritação… Absorvemos isso 
desde o nascimento com os exemplos dos pais, parentes, vizinhos. Assis-
timos a filmes, séries e talk shows que nos ensinam a reagir a tudo com 
histeria, a ficar ofendidos, ciumentos, vingar-nos dos agressores, sentir 
inveja de quem tem mais sucesso ou sorte… Demônios acendem raiva em 
nós, fazendo com que adiramos aos pecados mortais, tais como orgulho e 
vaidade. Isso tudo é glorificado em várias culturas…

– Isso quer dizer que somos em parte demônios e larvas? - perguntou 
um dos alunos, um rapaz magro de camisa xadrez com mangas arregaça-
das até o cotovelo e óculos redondos de armação fina. – Já que temos algo 
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deles? - Sim, Liev – o Guardião do Conhecimento calmamente confirmou 
–, toda pessoa tem um lado sombrio… essas são nossas emoções negativas 
que nos levam a pecar. Mas, é claro, não consistimos apenas nessa nega-
tividade. O homem é muito mais do que emoções negativas… Depois de 
terminar seu raciocínio, o Mestre apontou para o segmento da pintura 
onde estavam localizados os mascarados.

– Vejam – Ele se dirigiu aos discípulos – aqui está nossa personalida-
de. Por que personalidade? Essa palavra provém de “persona”, o que em 
latim significava “máscara”. Olhem, essas pessoas aqui estão dando uma 
máscara para o homem, colocando uma “persona” nele. E a pessoa come-
ça a desempenhar os papéis que a sociedade nos impõe. Dependendo do 
nosso entorno, mudamos essas máscaras… Em casa, desempenhamos o 
papel de filho ou filha, mãe, pai, irmão ou irmã… No trabalho, fazemos o 
papel de superiores ou subordinados. Em um círculo de amigos, coloca-
mos uma outra máscara, por exemplo, a máscara de um humorista que 
não para de fazer piadas ou, inversamente, um chorão que constantemen-
te reclama da vida… Seja qual for a máscara de uma pessoa, ela sempre se 
identifica com ela, se considera essa falsa personalidade. E muitas vezes 
passamos a vida satisfazendo as necessidades dessas falsas personalida-
des… Mas o homem não se resume a sua falsa personalidade e não é uma 
delas. O homem é algo muito maior…

Dito isso, o Guardião do Conhecimento desviou o olhar para o canto 
superior direito da imagem, onde estavam localizados os Anjos. Eles pai-
ravam em um céu azul sereno, e um deles estendeu asas brancas como a 
neve para o homem. - Mestre, isso quer dizer que temos algo dos Anjos? 
- Marta perguntou, seguindo o olhar do Sábio. - Mas o que exatamente? 
- A capacidade de experimentar emoções sublimes – ele respondeu sim-
plesmente. – Uma pessoa pode receber Graça, alegria divina iluminada, 
felicidade suprema quando faz práticas espirituais, quando reza ao Todo-
-poderoso, quando faz boas ações e ajuda outras pessoas.

– Acontece que ao experimentarmos emoções sublimes, nos torna-
mos como Anjos, e se negativos, nos tornamos como demônios e larvas? 
- perguntou outra aluna, uma garota alta com olhos castanhos esverdea-
dos brilhantes. - Sim, isso mesmo, Violetta - o Sábio sorriu, dando à aluna 
um olhar caloroso. – Quanto mais experimentamos emoções sublimes, 
mais desenvolvemos os tesouros da alma em nós mesmos e nos tornamos 
como anjos. E vice-versa, quando estamos com raiva, furiosos, irritados, 
quando mentimos, mais parecemos com demônios.
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– Amado Mestre, será que entendi corretamente que devemos cultivar 
em nós mesmos essas emoções sublimes, caso contrário não poderemos 
vivenciá-las? - Violetta perguntou novamente. – Sim, isso mesmo – assen-
tiu o Guardião do Conhecimento – aprender a experimentar emoções ne-
gativas não é difícil, já que o mundo inteiro está na negatividade, e somos 
ensinados a fazê-lo desde a infância. Então a situação se inverte com as 
emoções Sublimes: para vivenciá-las, devemos nos esforçar: rezar com 
sinceridade, ouvir cânticos espirituais, praticar boas ações… - Você disse 
que nos incutem emoções negativas desde a infância? - Violetta ficou pas-
ma. - Mas como? Não me lembro de nenhum caso quando um dos pais 
dissesse que ficar com raiva e mentir é bom… O Sábio sorriu tristemente.

– As emoções negativas cercam uma criança desde seu nascimento. 
– explicou Ele – Todo mundo as experimenta, e simplesmente imitamos o 
comportamento dos adultos. Além disso, assistimos a desenhos anima-
dos, programas de TV, talk shows onde as pessoas xingam umas às outras, 
se humilhando sem parar… As crianças são muito espertas percebendo 
como se comportar para obter o que querem de seus pais… a maneira mais 
fácil é fazer birra, irromper em lágrimas… A criança primeiro chora por-
que está desconfortável, ruim, por exemplo, está com fome… E ela rapida-
mente entende: se ela chorar, então a comida será servida mais rápido… E 
então ela começa a chorar já por capricho, bate o pé e faz de tudo para que 
a mãe compre, por exemplo, um brinquedo caro… E a mãe se submete a 
esses caprichos, compra um brinquedo para a criança e assim incentiva a 
manifestação de emoções negativas no filho. A criança se acostuma a fa-
zer birras e se ofender. É assim que essa negatividade é cultivada nela. Por 
exemplo, no caso de uma menina, ela se casa e começa a fazer birras para 
o marido. Nesses momentos ficamos possuídos por demônios, revelando 
nosso lado sombrio.

– Mas como é possível ensinar, por exemplo, a inveja? - perguntou 
Violetta. - Comparando constantemente a criança com as outras. Os pais 
dizem: “Veja, o João tirou nota dez, ele se saiu bem, diferentemente de 
você”…Ou: “Olha, o João não corre nos corredores, ele é comportado”… E 
a criança já começa a sentir emoções negativas em relação a esse João, tais 
como inveja, ódio… – E as emoções Exaltadas… Elas podem ser experimen-
tadas apenas quando oramos ou ajudamos os outros? - Marta perguntou.

– Temos emoções sublimes rudimentares, mas para desenvolvê-las é 
preciso seguir o caminho espiritual – respondeu o Guardião – elas se ma-
nifestam quando estamos cercados por pessoas que pensam como nós 
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mesmos, pessoas que buscam o Conhecimento, que querem se desenvol-
ver espiritualmente, fazer práticas, trabalhar sobre si mesmas, lutar por 
Deus. – Ou seja, cada pessoa pode aprender a vivenciá-las? Liev pergun-
tou, olhando atentamente para o Mestre e esperando por Sua resposta. 
– Sim, todos são capazes, mas muitas pessoas nem sentem vontade de 
começar a desenvolver esses rudimentos de emoções sublimes. Se a natu-
reza angelicais é fraca em uma pessoa, ela nem se esforça para isso. Ape-
nas algumas pessoas realmente se preocupam com o desenvolvimento das 
emoções Exaltadas em si mesmas. E então elas se tornam como anjos. – O 
Guardião fez uma pausa, durante a qual voltou a olhar para o quadro e 
apontou para a parte superior: – E Deus está em cima – continuou. - 
Olhem, aqui Ele manda o olho de Aya com asas para o homem, estão 
vendo? Este é o Atman, um pedaço de Deus e da consciência, que uma 
pessoa realmente é... É o que somos de verdade, o nosso verdadeiro “Eu”. 
Aperceber-se no Atman é o grande sentido da vida.

– Mestre, como é possível fazer isso? - perguntou Klim, um jovem de 
olhos grandes e expressivos e uma barba ruiva bem-feita. – Como pode-
mos nos aperceber no Atman? O Sábio olhou atentamente para o aluno e 
começou a explicar:

– Uma pessoa é composta por diferentes partes – Ele apontou com a 
palma da mão na direção da imagem -, e devemos nos observar, olhar o 
que está se manifestando em nós no momento. Devemos aprender a ras-
treá-lo. O que nos guia: natureza animal ou falsa personalidade? Estamos 
experimentando negatividade ou emoções elevadas? E devemos entender: 
se é a mentira e emoções negativas, então os demônios se tornaram mais 
ativos, e quando começamos a orar, sintonizando-nos com o Superior, en-
tão estamos em contato com os Anjos, e emoções sublimes aparecem. E 
quando começamos a nos observar, entendemos: “Tudo isso não sou eu!” 
E então percebemos: acontece que nosso “Eu” é associado à consciência, 
sendo uma partícula de Deus. E quando uma pessoa vê tudo de fora, ela se 
torna iluminada, e então a verdadeira compreensão começa a despertar. E 
este quadro – o Sábio apontou para a tela pendurada no nicho do templo 
–, pode ser usado para observar a si mesmos e estudar a si mesmos. Olhem 
e analisem a si mesmos: qual parte de nós está se manifestando a cada 
instante? E então entenderemos melhor o que acontece dentro de nós.

Seguindo o olhar do Mestre, os alunos voltaram sua atenção para a 
imagem. Uma garota com um corte de cabelo curto e elegante levantou a 
mão. Apontando na direção do homem-esfinge retratado na tela, ela per-
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guntou: – Mestre, aqui na imagem é possível ver o quanto que temos de 
diabos: pernas, garras nas mãos, rabo e até chifres. E de Anjos, apenas as 
asas. Isso significa que temos mais satânico em nós? - Sim, Inna, o ser hu-
mano tem uma grande parte satânica – o Guardião declarou calmamente o 
fato. - O que mais nos rodeia? Emoções negativas e mentiras. Então os 
demônios têm um efeito muito forte sobre nós. Há muito pouco de angeli-
cal em nós. Portanto, devemos nos observar, o que temos mais, o que está 
se manifestando a cada momento, tentando revelar as qualidades positivas 
em nós mesmos, e então as asas angelicais serão mais perceptíveis.

– Excelentíssimo, e se uma pessoa está experimentando emoções su-
blimes, e anjos se manifestam nela, então onde fica a sua parte demonía-
ca? - Inna fez a próxima pergunta. - Os demônios não estão mais ativos 
neste momento. – respondeu o Sábio – Eles se escondem e ficam esperan-
do nas asas para tomar posse da pessoa novamente. E quando a pessoa 
está com emoções Sublimes, eles não podem fazer nada, só ficam mais 
irritados e esperam que a pessoa pare de orar e desvie do caminho espiri-
tual… - Mestre, quando nos preocupamos com nosso corpo, com comida, 
com conforto, estamos na parte animal? – Sim, as necessidades do nosso 
corpo se referem à nossa parte animal. Portanto, se queremos comer, be-
ber, sentimos atração sexual, nossa natureza animal instintiva desperta.

Inna assentiu e ficou pensativa, como se estivesse em dúvida se deve-
ria fazer a próxima pergunta ou não, o que não escapou do olhar atento 
do Sábio. Ele olhou para a garota e sorriu gentilmente, e ela sentiu apoio 
e aceitação absoluta em Seu sorriso. E então ela sorriu de volta e fez sua 
próxima pergunta: - Excelentíssimo, estou tentando me observar e ulti-
mamente percebo que a natureza animal prevalece em mim, e a angelical 
parece desativada - admitiu Inna. - É possível fazer algum tipo de âncora 
para passar rapidamente do estado animal para a Graça Angelical, para 
me tornar como os Anjos?

– É essencial ter a determinação certa – respondeu o Guardião. – O 
que nos ajuda? Orações, hinos divinos, imagens sublimes... É isso que pre-
cisamos cultivar conscientemente em nós mesmos. As emoções negativas 
vêm até nós involuntariamente, assim como as necessidades animais. Elas 
aparecem quer gostemos ou não. Precisamos aprender a criar o estado 
Exaltado em nós mesmos. Esse estado não aparece do nada. São apenas 
ervas daninhas que crescem por conta própria, e uma boa colheita precisa 
ser cultivada com carinho. Portanto, devemos nos esforçar para que a na-
tureza Sublime apareça em nós. Ninguém nos ensinou isso na infância, 
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mas, pelo contrário, fomos incentivados a nos ofender, invejar, ser pregui-
çosos, mentir… Portanto, agora que já estamos acostumados a um com-
portamento diferente, fica difícil fazer isso. Acumulamos muitas imundí-
cies e falsas identificações. Portanto, é mais difícil aprender a sintonizar-
-nos com o Sublime, mas isso deve ser feito, para cultivar as emoções Su-
blimes em nós mesmos, e para isso deve-se criar um estado especial.

– Excelentíssimo, e… importa quantas vezes cultivamos tal atitude? - 
Marta perguntou. O Mestre olhou atentamente para a aluna e sorriu: 
– Se uma pessoa durante o dia não evocou uma emoção Sublime, pode-se 
dizer que o dia foi desperdiçado! - Ele respondeu. - Nossa! Tanto assim?! 
- Inna ficou surpresa. - Eu achava que isso acontecia muito raramente, só 
em alguns dias especiais…

– Quanto mais frequentemente experimentamos as emoções Subli-
mes, mais nos aproximamos dos Anjos e de Deus… Portanto, de manhã 
precisamos nos preparar falando: “Começo a experimentar as emoções 
Sublimes e fico feliz com tudo o que acontece comigo. Mesmo que alguém 
me critique, ressalte meus erros, comece a me acelerar… Eu ficarei feliz 
com isso, apesar das velhas reações de ressentimento, e aprenderei a acei-
tar tudo com alegria e gratidão”. Só então começará a revolução, e a natu-
reza Angelical começará a despertar em nós!

– Excelentíssimo, quando passarmos para o plano sutil, teremos ape-
nas um corpo na Terra, e todos os outros quatro de nossos componentes 
desta ilustração… ficarão conosco? - Marta perguntou novamente.

– Sim, eles vão ficar – o Guardião respondeu inequivocamente, 
acompanhando suas palavras com um aceno afirmativo. – Excelentíssi-
mo, entendi bem que podemos mudar tudo isso só aqui, no plano terres-
tre? - a mulher perguntou novamente, apontando para a imagem. – Só 
aqui que podemos determinar o quanto que temos de Angelical e de de-
moníaco… E lá, – a aluna levantou o dedo indicador para cima, na direção 
do céu, – não vamos conseguir mudar nada, certo? As características que 
ganhamos aqui, permanecerão no plano sutil? - Boa pergunta, Marta – o 
Sábio elogiou a mulher. – Sim, você pensa corretamente. É exatamente 
com o que ficaremos no plano sutil quando deixarmos a Terra. Então aqui 
temos que trabalhar em tudo. Podemos dizer que temos uma espécie de 
academia aqui, enquanto lá – o Mestre também levantou o dedo para o 
céu e balançou a cabeça negativamente –, não terá “equipamentos” para 
treinar. Estão todos aqui. E não devemos ter medo deles – devemos ousar 
e começar a treinar.
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– Amado Mestre, e se uma pessoa não começar a treinar aqui, ela… 
continuará vindo à Terra de novo e de novo para ter uma oportunidade de 
desenvolvimento? - perguntou Violetta. - Sim – confirmou o Sábio – você 
entendeu certo a essência da estadia de uma pessoa aqui… Precisamos nos 
desenvolver, ganhar consciência, caso contrário seremos enviados para cá 
por muitas outras vidas para que possamos finalmente começar a treinar 
e aproveitar situações negativas de nossas vidas para nos desenvolver.

- E se, mesmo assim, a pessoa não quiser se desenvolver? - Klim per-
guntou, juntando-se à conversa. - Então essa pessoa acabará em uma 
guerra, sob bombardeio, ou alguma outra coisa acontecerá que não per-
mitirá que ela se esconda de uma situação problemática e evite o desen-
volvimento. Portanto, não há necessidade de esperar que Deus nos envie 
tais condições. Devemos nos esforçar para nos desenvolver e não esperar 
que as bombas caiam sobre nossas cabeças. É preciso buscar Mestres es-
pirituais que ajudem no desenvolvimento consciente.

Klim agradeceu ao Sábio a resposta, olhou pensativo para a imagem 
e, depois de pensar por alguns instantes, fez mais uma pergunta:

– Mestre, por que foram destacadas precisamente essas partes do cor-
po: o artista as desenhou acidentalmente dessa maneira, ou há um signi-
ficado oculto nisso? As pernas são de demônios e larvas, as asas estão lo-
calizadas no nível do coração, no nível das emoções sublimes e da cone-
xão com Deus através do coração… No nível da cabeça, há chifres e uma 
máscara… Existe uma conexão nisso?

– É bom que você tenha notado isso – o Guardião do Conhecimento 
sorriu com aprovação. – Claro, há uma conexão. A máscara, por exemplo, 
está associada à mente, ao nosso centro mental que está mais associado à 
cabeça, então a máscara está na cabeça. Mentiras, emoções negativas, isso 
também está em nossa mente, portanto também há chifres na cabeça. Essa 
parte em nós é do diabo. É nossa mente que sofre muita influência nega-
tiva. Portanto, antes de tudo, é necessário purificar nossa mente e cabeça, 
para nos livrar de identificações com falsas personalidades, mentiras e 
várias emoções negativas…

– Mestre, emoções negativas evidentemente são de demônios, mas 
uma falsa personalidade é quando temos uma ideia sobre algo? Por exem-
plo, estereótipos e programas incutidos pela sociedade, entendi bem? - 
Violetta perguntou, olhando para o Sábio com respeitosa apreensão. – E… 
quando percebemos que esse é exatamente o caso, isso é uma falsa perso-
nalidade? Só queria entender: como é possível percebê-la em nós mes-



– 233 –

mos? Quando estamos firmemente convencidos de alguma coisa, quando 
acreditamos em nossas atitudes, esses são os estereótipos de uma falsa 
personalidade?

– Sim, Violetta, muito bem: você foi capaz de captar a essência das 
coisas tão profundamente… Essas crenças são manifestações de falsas per-
sonalidades. Na maioria das vezes, elas nem são nossas, e sim  foram ins-
pirados em nós, mas não entendemos isso. Por exemplo, nossas mães des-
de a primeira infância nos explicam como tudo na vida deve ser e nos 
programam com essas configurações e padrões. E seria melhor se elas 
dissessem assim: “Eu vivi minha vida, mas eu mesma não sei nada. Vai, 
filha, começa a descobrir sozinha, procura pessoas inteligentes que vão te 
explicar”. Isso seria honesto e deixaria a criança se desenvolver. Mas, em 
vez disso, as mães nos inspiram padrões e estereótipos que são muito di-
fíceis de serem abandonados. E esta mentira fica em nossa mente. Nossa 
própria mente, ao que parece, nunca pensou, mas simplesmente desde a 
infância tomou todas as mentiras pela verdade. E para se livrar dos pa-
drões, nossa mente deve começar a pensar por si mesma, tentar entender 
e descobrir tudo. Só então as mentiras serão derrotadas!

– Mestre, agradeço muito o esclarecimento – Violetta agradeceu ao 
Sábio antes de fazer outra pergunta. – Bom… ontem você falou muito so-
bre identificações, que essa é uma forma de conhecer o mundo, e que sem 
identificação não haveria esse jogo de Deus. Mas se olharmos para esta 
imagem – a garota apontou para a tela colorida –, é fácil se identificar 
com emoções negativas, com algumas personalidades e reações falsas, 
com algo ruim em nós mesmos. Existe uma maneira, além dessas práticas 
espirituais que fazemos, de se identificar com a natureza Angelical para 
que essa identificação seja mais forte do que a identificação com a negati-
vidade? O quanto isso é possível?

Depois de ouvir uma pergunta tão detalhada da aluna, o Sábio pron-
tamente começou a explicar:

– Esta é a primeira etapa do crescimento espiritual. – disse Ele – No 
início, uma pessoa deve se identificar com algo bom. É que ela ainda não 
sabe que pode existir sem identificações, e seria mais fácil para ela assim… 
Portanto, a primeira coisa a fazer é identificar-se com algo bom para se 
desidentificar de todas as falsas personalidades e da negatividade. É assim 
que deve ser! Quando uma pessoa se identifica com algo bom, ela vive 
com dignidade e nobreza. - Mas… posteriormente teremos que nos liber-
tar de todos os apegos de qualquer maneira? - Marta perguntou.
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– Sim, isso será nos próximos estágios do desenvolvimento espiritual 
– confirmou o Sábio. - Mas no início devemos nos apegar a algo bom, 
abrindo mão do ruim e feio… E então iremos mais longe, já olhando tudo 
de lado, e assim nos iluminaremos! Klim levantou a mão novamente: - 
Mestre, é possível dividir essas partes da nossa esfinge em dois polos: do 
bem e do mal? O homem apontou para o lado esquerdo da tela. – Por 
exemplo, demônios e sociedade realmente trabalham juntos. Afinal… de 
fato, os programas impostos dão origem a emoções negativas. E Deus e os 
Anjos são bons, porque as emoções sublimes só podem ser cultivadas 
conscientemente. E o corpo, ao que parece, ocupa uma posição neutra, 
funcionando como um biorrobô. E ele não é nem ruim nem bom. É possí-
vel fazer tal classificação? - Sim, é possível – o Sábio confirmou. – Mas só 
em relação ao corpo… Ele pode ser bom e mau…

– O que isso quer dizer? Explique, por favor – perguntou Klim. - Se o 
corpo fosse saudável, ele funcionaria corretamente, porém ele estava sen-
do mutilado desde a infância. Por exemplo, uma criança quer correr e 
pular, mas os adultos lhe dizem: “É a hora de dormir, você precisa deitar e 
descansar”. E a criança não quer deitar-se, mas fica obrigada contra a sua 
vontade. Então a professora se afasta por cinco minutos, e a criança já sai 
da cama e começa a brincar. E então colocam ela em uma cadeira, dizen-
do: “Sente-se aqui, peça perdão pela sua teimosia, porque você é muito 
ativo. Você não pode ser tão ativo. Olha o João – que menino calmo. Por 
que você não é assim?”

– Isso também acontece muitas vezes com a alimentação – os pais não 
sabem os limites e superalimentam seus filhos: “Coma uma colher pela 
mãe, uma colher pelo pai” - lembrou Klim de repente –, isso é do mesmo 
gênero, não é?

– Sim, isso também – o Sábio confirmou. - De fato, hábitos não sau-
dáveis são incutidos em nós: nos acostumamos a comer demais, ser pre-
guiçosos, sentar passivamente no sofá e assistir a TV… E então esse corpo 
doente com reações incorretas começa a nos atrapalhar: não conseguimos 
parar de pensar em dormir e comer. Isso se torna o principal objetivo, 
porque o corpo foi quebrado e agora deve ser tratado dessas reações e 
hábitos. E se o corpo estiver curado, então funcionará normalmente e não 
desviará a pessoa do caminho espiritual…

Terminando de falar, o Guardião olhou em volta para os presentes. Os 
alunos estavam em um estado ativo de busca espiritual: muitos tinham os 
olhos ardendo, estavam inspirados, alguns receberam importantes com-
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preensões logo durante a conversa. O Guardião estava percebendo que 
sua consciência  se tornava clara e livre dos padrões, pensamentos e este-
reótipos impostos pela sociedade. Os alunos aprenderam muito e pude-
ram fazer perguntas que lhes interessavam. Eles tentavam compreender o 
significado profundo do Conhecimento e alcançar a Verdade. O Sábio 
abriu um sorriso puro e radiante e começou a recitar os versos de um 
poema espiritual:

NÃO CONDENE COM O JULGAMENTO ERRADO,
EM QUE O ENTENDIMENTO NÃO É DADO.
É UMA INSINUAÇÃO DO DIABO ,
PARA ESCONDER A TRAVE NO SEU PRÓPRIO OLHO.

TODOS OS DEFEITOS E FALHAS,
QUE PODEM SER ESPECIFICADAS NO MUNDO,
EXISTEM APENAS IMPERFEIÇÕES E PROBLEMA,
QUE ESTE SER CRIOU.

ESTES MAUS JULGAMENTOS
PRECONCEITOS E BLASFÊMIAS
SÓ MULTIPLICAM O ENGANO
ALIMENTANDO A RAIZ DO ESPÍRITO DO MAL.

RETIRE SUA MÁSCARA,
CONDENE E HUMILHE OS VÍCIOS,
QUE ENTRISTECEM O CORAÇÃO,
AQUELE MONSTRO COM CARA DE ANJO

NOS REMORSOS E ARREPENDIMENTOS
SOBRE SEUS FEITOS VIS
A CONSCIÊNCIA BRILHANTE NASCERÁ
PARA ILUMINAR O SEU CAMINHO NO ESCURO.

DEPOIS DA TEMPESTADE DE ARREPENDIMENTO
A SUA ALMA ESTARÁ EM PAZ,
ENCANTADA E PURIFICADA 
POR UM GRANDE AMOR SOBRENATURAL…
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