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Apresentação

Que a divina luz do Mestre dos Mestres ative o discerni-
mento em cada ser humano da Terra, sensibilizando os seus co-
rações para a fraternidade universal!

Sabemos que cada criatura tem o seu tempo de aprendi-
zado, e que não podemos acelerar o que precisa de maturação 
natural, sob pena de frustrações futuras. Por isso, qualquer pla-
nejamento do Alto deve ajustar-se ao caminhar daqueles que 
percorrem a vida terrena, uma vez que uns conseguem avan-
çar mais do que outros, graças ao esforço pessoal. Até podemos 
destinar a esses caminheiros estímulos energéticos – dos mais 
sutis aos mais densos –, a fim de que atuem como efeito catali-
sador da mudança interior. Mas, ainda assim, se cada criatura 
não souber aproveitar, devidamente, a oportunidade que lhe é 
concedida por Deus estará retardando o seu progresso espiri-
tual, bem como a colheita das harmoniosas vibrações que con-
tribuem para estados interiores de felicidade plena.

Todos já sabemos que nada evolui sozinho; que fazemos par-
te de uma grande engrenagem; que a evolução de cada ser, por 
menor que ele seja, está intimamente ligada à evolução do Cosmo, 
ou seja: que as estruturas e processos maiores afetam diretamen-
te os processos evolutivos de todos os seres, e vice-versa, numa 
perfeita interação e interinfluência sistêmica da vida evolutiva. 
Com base nisso, neste novo trabalho trataremos de questões ma-
crocósmicas importantes para o entendimento do que realmente 
vem a ser o microcosmo individual, isto é, o próprio ser humano 
e o seu árduo caminho na busca do progresso espiritual.
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Dentro dessa lógica, e considerando o conturbado momen-
to atravessado pela Terra, é imprescindível que o ser humano dê 
mais ênfase ao seu aprimoramento moral, como fator essencial 
de sincronização com os processos maiores de transformação já 
em curso no planeta, em suas estruturas físicas e sutis, e mes-
mo em seu espírito-diretor, o Cristo Planetário, além das trans-
formações que se processam em todos os planetas do Sistema 
Solar, no Sol, na Constelação na qual ele está inserido, enfim na 
própria Via Láctea, cada um em sua medida particular. Afinal, 
o Universo está em constante avanço evolutivo, ainda que nem 
sempre os seres que habitam determinados orbes estejam em 
perfeita sintonia com a força propulsora da evolução contínua, 
por razões inerentes ao descompasso entre a velocidade com 
que certas almas caminham e a velocidade que se esperaria de-
las, para sincronizar-se com os movimentos macrocósmicos.

Cada alma possui um ritmo evolutivo próprio, condizente 
com o seu grau de consciência e amor, e isso deve ser respeita-
do. A força atrativa para a luz (fototropismo) requer uma faixa 
razoável de respeito ao processo de amadurecimento espiritual 
de cada ser, cujo limite de flexibilidade e tolerância não pode 
ultrapassar o que é estabelecido e controlado por arcanjos e 
anjos, sob o risco de afetar-se demasiadamente a evolução do 
conjunto. Limites e disciplina são condicionantes inerentes às 
leis do Universo. Por isso existem as eras, os períodos evolu-
tivos para cada orbe e sua respectiva humanidade, para cada 
sistema cósmico, em íntima interação com as forças cósmicas 
universais. E o tempo da Terra chegou! Alcançou-se certo limite 
de tolerância que, na cronologia terrena, representa não mais 
que algumas décadas para que o planeta e sua civilização deem 
uma guinada em direção a um novo padrão consciencial e de 
vivência baseada no amor fraternal.

E assim, tudo está sendo acelerado: a vida física e espiri-
tual de cada alma, encarnada e desencarnada. Os esforços das 
lides superiores exigem o recrutamento dos “colaboradores da 
última hora”, a fim de que eles se engajem nesse gigantesco 
movimento fraterno-universal rumo ao novo tempo planetário, 
que já começou e exigirá cada vez mais esforços construtivos, 
lembrando que estes devem começar primeiramente dentro de 
cada criatura.

Esta obra não adotará o método de perguntas e respostas, 
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tão utilizado em trabalhos anteriores e que tiveram um enorme 
valor didático. A escrita aqui será contínua; os textos separados 
por capítulos e itens, seguindo uma proposta estratégica mais 
voltada para a psicologia humana. Temos observado as reações 
íntimas dos leitores com relação a várias estruturas de obras de 
cunho espiritual, e isso foi o que nos levou a propor esta nova 
didática. Muitos que possuem uma estrutura mental mais lógica 
preferem nossos trabalhos em forma de perguntas e respostas. 
Contudo, precisamos ampliar o nosso raio de alcance, visando a 
abranger outros perfis psicológicos, mais afeitos e acostumados 
às narrativas, aos textos corridos, às formas menos matematiza-
das. Assim como, para muitos, a estrutura textual lógica pode pa-
recer mais fria, desprovida de um certo “sentimentalismo”, para 
outros o texto corrido pode parecer não possuir raciocínio lógico. 
Entretanto, mais para a frente, os leitores que se enquadram nes-
ses perfis se depararão com uma grande surpresa: todos os cami-
nhos se dirigem a um único ponto, e são partes indissociáveis de 
uma mesma energia, que é Mente e o Amor cósmicos.

Esperamos que esta obra esclareça muitas dúvidas, prin-
cipalmente para aqueles que ainda não concebem a existên-
cia de vidas físicas em outros orbes, em dimensões ainda não 
acessíveis aos seus olhos densamente limitados. Acima de tudo, 
que este ínfimo esforço represente uma gota a mais de estímulo 
para quem almeja a transformação íntima e pretende unir-se à 
Grande Fraternidade Universal, cujos colaboradores de todas as 
horas estão prontos para entrar em ação, consciente e amorosa-
mente, a qualquer momento e em qualquer ponto deste infinito 
Plano Divino, pois não há limite de tempo e espaço para quem 
vibra no sincero e puro amor.

O conteúdo aqui apresentado está sob nossa supervisão e 
terá a colaboração das falanges de Dharma e de seres de vários 
orbes, a exemplo de Hamod, irmão de Marte, que com sua equi-
pe de colaboradores abnegados vem prestar cooperação cós-
mica, trazendo seus conhecimentos e experiências em campos 
diversos, disponibilizando-se a servir à prosperidade da Terra, 
em todos os sentidos. Esses irmãos extraterrenos sabem e sen-
tem que só evolui quem ajuda a evoluir, e que os desequilíbrios 
deste planeta os afetam, cosmicamente falando. Eles têm con-
vicção de que não adianta deixar o terreno entregue à própria 
sorte. Poderiam criar barreiras artificiais para se proteger das 
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densas vibrações oriundas da Terra, especialmente aqueles que 
habitam planetas vizinhos, mas estão conscientes de que a coo-
peração é um dos caminhos para o equilíbrio de cada terrícola, 
bem como do próprio orbe em auxílio. Desse modo, cooperando 
de coração, sentir-se-ão mais úteis e felizes.

Agradecemos antecipadamente a colaboração de outros 
amados irmãos que se encontram conosco numa luta árdua 
e incansável, mas repleta de alegria, e que do plano espiritual 
prestam inefável ajuda na condução deste trabalho e na trans-
missão de algumas mensagens, como o irmão Akhenaton, com-
panheiro de tantos milênios de caminhada. A materialização 
deste livro é, portanto, um exemplo de cooperação cósmica que 
traz a valiosa participação de amigos que vêm de muito longe e 
que estão dispostos a servir, amorosamente.

A orientação e supervisão geral desta obra nos foi incum-
bida somente por uma questão de sistematização de seu con-
teúdo, que poderá ser facilitada pelo fato de que tivemos vá-
rias encarnações na Terra, oportunidade em que estudamos a 
filosofia e a psicologia humanas, permitindo-nos agora acessar 
mais facilmente algumas percepções a respeito das característi-
cas psicológicas do homem terrícola, não tão próximas da com-
preensão íntima dos irmãos de outros orbes, o que nos ajudará 
na organização de certos conteúdos aqui apresentados.

Assim, contamos com colaboradores do plano espiritual 
circunscrito à Terra e a outros planetas, bem como encarnados 
em dimensões físicas mais sutis que a terrena. Alguns poderão 
nos perguntar: mas irmãos extraterrenos mais avançados não 
conhecem também a psicologia dos terrícolas, já que passaram 
pelas mesmas estradas evolutivas em seus mundos interiores? 
E nós então lhes responderemos: Cada ambiente no Cosmo gera 
reações químicas diferentes que afetam a química biológica e 
mental-emocional de cada habitante. Some-se a isso, o fato de 
que, se cada alma é um universo à parte, certamente a coletivi-
dade de um determinado planeta gerará características próprias 
àquele determinado mundo.

Como os assuntos tratados aqui, assim como todos os de 
cunho espiritual, lidam com princípios, conceitos de evolução e 
suas derivações, e considerando que a evolução é infinita, essas 
questões serão igualmente infinitas, nunca cessarão, ou seja, a 
Espiritualidade e aqueles que estão mais avançados na esca-
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la evolutiva sempre estarão trazendo novidades ou revisitando 
conceitos e pontos de vista. A evolução se dá em sentido espi-
ralar e, por isso, cada vez que passamos por um determinado 
estágio evolutivo, retornamos para vivenciar as mesmas situa-
ções em padrões cada vez mais sutis de exercício da humildade, 
paciência, tolerância, simplicidade, serviço incondicional, resig-
nação, persistência, determinação, fé, autoconfiança e alegria.

Prossegui em vossa caminhada espiritual!

Ramatís
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Introdução

Estimados irmãos,
A proposta deste trabalho é lançar um novo olhar sobre 

uma série de temas já abordados em outras obras, a fim de que 
possamos trazer novas perspectivas de entendimento ao leitor, 
com relação a muitas questões até então não esclarecidas pela 
ciência da Terra. Seguindo a lógica de que tudo evolui, e consi-
derando que o avanço tecnológico terreno já nos permite abor-
dar aspectos ainda não desbravados pelo ser encarnado, é que 
fomos autorizados pelo Alto a ir mais além e discutir algumas 
questões pendentes.

Seguindo o mesmo mecanismo didático de outrora, em que 
certas lições parecem se repetir, ressaltamos a importância de 
dar continuidade a esse método de aprendizado que, ao reto-
mar explicações anteriores, permite que se imprima nos vários 
campos corpóreos do homem informações e imagens que aju-
dam na fixação do objeto estudado, abrindo verdadeiros canais 
de entendimento para outras questões bem mais complexas, e 
ainda não comprovadas pela ciência, a exemplo da origem do 
Universo, da existência de vida no Sol, bem como em planetas e 
satélites naturais do Sistema Solar, dos vários níveis de vibração 
da dimensão física, entre outros.

Ainda que os cientistas disponham hoje de modernas son-
das e de telescópios de alta potência para observar o Cosmo, 
jamais conseguirão ver as formas de vida existentes em outros 
orbes, ou astros, na quarta, sexta, oitava, ou mesmo noutra di-
mensão física mais sutil, pois a barreira dimensional entre a 
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primeira dimensão física1 em que ele se encontra e as demais é 
inerente não só ao estágio evolutivo tecnológico, mas principal-
mente ao estágio espiritual da civilização terrena. Quanto mais 
uma coletividade planetária evolui, mais avança em sua contex-
tura genético-espiritual, abrindo a possibilidade de instalar-se 
no orbe sistemas de vida em ambiente mais rarefeito, ou seja, 
menos denso e distante dos olhos e percepções comuns a quem 
esteja na primeira dimensão física.

É justo que devemos valorizar os avanços tecnológicos al-
cançados pela ciência, em todos os tempos e campos. Todavia, 
a evolução não dá saltos e, como tal, a ciência terrena estará 
impedida naturalmente da percepção e da experiência naquarta 
dimensão física, ou em outras ainda mais sutis, por uma ques-
tão vibracional. Há leis cósmicas que não podem ser rompi-
das. Contudo, vós, que viveis na primeira dimensão física, so-
mente com o caminhar evolutivo natural da humanidade, sem 
que haja as grandes transformações planetárias já em curso, 
em socorro da qual encarnaram, nos últimos 150 anos, muitos 
irmãos extraterrenos e outros tantos vindos do Astral superior, 
demoraríeis entre 1.000 e 3 mil anos para chegar ao estágio de 
vida do planeta Marte (quarta dimensão física), sob o ponto 
de vista tecnológico; quanto ao estágio espiritual, poderíeis de-
morar ainda de 700 até 9 mil anos, a depender da alma ou de 
certos grupos de almas.

É válido lembrar que a evolução é dinâmica para as criatu-
ras, tanto individualmente, como para as sociedades em si. Por-
tanto, esses números são dinâmicos por natureza, podendo variar 
de acordo com a evolução individual ou do conjunto civilizatório 
de cada planeta ao longo dos anos, das décadas e dos séculos.

Há uma contabilidade cósmica que precisa estar sincroni-
zada com um tempo cósmico. E, ainda que possa ocorrer ajustes 
de percurso e flexibilizações de planejamento, não é mais pos-
sível recuar, ou esperar. Há certas forças divinas que escapam 
ao nosso controle e influência, e são passíveis de intervenção 
somente em nível de Conselho Galáctico. Verdadeira rede de ar-
canjos é mobilizada para que os planos sejam viabilizados, con-
forme projetos milenares, e não se pode retardá-los em função 
de humanidades retardatárias. O Sistema Solar precisa passar 

1 No capítulo 1 desta obra, há explicações detalhadas a respeito das diferentes 
dimnensões físicas e dos processos evolutivos.
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para um novo patamar espiritual. Assim, a Terra não pode re-
tardar o processo evolutivo dos demais planetas do Sistema. É 
como o aluno que tem limitações, apegado às atávicas energias 
da preguiça continuamente retroalimentadas: ainda que receba 
ajuda do professor, chegará um momento em que não poderá 
mais atrasar o restante da turma, que se esforçou no devido 
tempo e valorizou o aprendizado recebido. Certamente, o aluno 
atrasado receberá ajuda dos colegas, bem como do mestre, mas 
terá de corresponder com esforço próprio.

Graças a sua infinita bondade, nosso Mestre Jesus nos in-
centivou na organização do projeto de massificação da mediuni-
dade, sistematizado no mundo terreno por meio do Consolador 
trazido por Kardec. Temos trabalhado incessantemente para 
transmitir um conjunto de novas orientações e apoio invisível, 
enriquecendo e ampliando a base doutrinária dos primórdios 
do Espiritismo, o que nem sempre é compartilhado por muitos 
espíritas ou espiritualistas. A seara é potencialmente grande, 
mas, quando surgem os desafios, os trabalhadores que se apre-
sentam são ainda bastante escassos.

Para que houvesse “braços e mãos” encarnados, como numa 
orquestra cooperativa, os Mentores da Terra permitiram que 
ancorassem neste planeta espíritos com elevado grau de evolu-
ção, em épocas variadas da História terrena, desde os tempos 
atlantes, passando pela Antiguidade e Renascimento. A partir 
da Revolução Industrial houve outra forte avalanche migrató-
ria e, doravante, isso tem se intensificado e será maior ainda 
nas décadas vindouras. Em meio a esses migrantes, há espíri-
tos neste orbe que, mesmo advindos de outros planetas, após 
várias encarnações acabaram adotando a Terra como morada, 
tal como ocorre ao imigrante que se naturaliza e adota o novo 
lugar como parte de si: alguns, por desprendimento e amor, ou-
tros tantos por consciente necessidade dentro das leis cósmicas, 
e outros mais por imposição da Lei do Carma. Nesse meio, há os 
que progrediram no campo espiritual, que são poucos; há mui-
tos que avançaram na intelectualidade, mas ainda estão cheios 
de imperfeições morais; e há aqueles, em número crescente, que 
detêm um pouco de cada um desses elementos.

Este é um momento ímpar não só para a Terra, mas também 
para outros planetas do Sistema Solar. A maior parte dos plane-
tas desse Sistema, todos com estágios de vida mais avançados 
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que a civilização terrena, também atravessa grandes mudanças 
geofísicas e espirituais, especialmente Júpiter, Marte e Vênus, que 
serão os mais afetados nessa transformação. A Terra, por ser o 
que tem vida biológica em estágio mais atrasado, ou seja, ainda 
na primeira dimensão física, somando-se a isso o seu primitivis-
mo no campo espiritual, é o que mais sentirá os impactos.

Se analisarmos o percurso da História da humanidade ter-
rena, podemos perceber que nos últimos 200 anos o planeta 
sofreu mudanças extremamente acentuadas: primeiro, sob o 
prisma das tecnologias pesquisadas e já disponíveis; depois, 
com relação à legislação referente aos direitos humanos, não só 
a praticada dentro de cada país, mas a que rege tratados e acor-
dos internacionais. Desse modo, se observarmos as ferramentas 
e utensílios utilizados na Idade Média, e as compararmos com 
as manuseadas no século XVII, não encontraremos grandes 
diferenças, com exceção da pólvora, dos canhões e das garru-
chas. Não havia o motor à explosão naquela época, e as pessoas 
duelavam em nome da honra em plena rua, com a espada em 
punho, como algo totalmente natural. A brutalidade fazia, pois, 
parte da convivência social.

O avanço ocorrido no século XX, e ainda mais acentuada-
mente no início deste século, quebrou vários paradigmas, mu-
dou as relações humanas, e impulsionou o avanço tecnológico 
mais do que nos 12 mil anos anteriores. Mas nada disso foi por 
acaso: o reencarne de almas mais evoluídas, num processo de 
“enxertia” espiritual, e a execução dos planos superiores para a 
evolução terrena, estão intrinsecamente associados a tais mu-
danças. E esse processo será ainda mais contundente nos próxi-
mos anos e séculos: grandes acontecimentos planetários estarão 
em curso, tanto nos movimentos cósmicos do Sistema Solar, 
como nas estruturas geofísicas, climáticas e da aura terrestre.

A Terra e sua humanidade chegaram à data-limite prevista 
para ascender a um novo patamar evolutivo. E o momento é co-
letivo. Planos individuais são considerados irrelevantes diante 
do planejamento superior, e serão atropelados pela Força Uni-
versal Maior, a menos que estejam em perfeita sintonia com 
os movimentos transformadores do planeta. Tudo o que estiver 
oculto pela ação das sombras, ou pelo manto do egoísmo e do 
orgulho, será desvendado, pois a força propulsora da ética e do 
amor universal será a nova bússola do ser humano.
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Seguindo o cronograma sideral, transformações em todos 
os níveis deverão ocorrer por mais de um século, seguindo três 
fases planejadas: a de preparação, que iniciou-se na década de 
1950; a de intensificação dos acontecimentos, que deverá ocor-
rer até meados deste século, e de reconstrução da Nova Era 
terrena, que deverá se processar por aproximadamente dois sé-
culos. Contudo, é importante atentar-se para o fato de que essas 
fases são dinâmicas e, por vezes, se interpõem, estando sujeitas 
a ajustes de processo, flexibilidade esta inerente a quaisquer 
planejamentos ou execução de planos.

Desse modo, há diversos fatores a influenciar os aconteci-
mentos, tais como o comportamento e a transformação huma-
na, as mudanças ou imprevistos nas reações físico-químicas, no 
ambiente atômico-molecular da biologia, os elementos físicos 
minerais, climáticos e magmáticos, com reflexos na pressão do 
magma, de dentro para fora do corpo da Terra, os aspectos cós-
micos e as interações sistêmicas entre o Sol e os planetas (com 
as explosões e tempestades solares, como avanços transforma-
dores evolutivos na contextura física e espiritual do Sol e dos 
seus seres que, por sua vez, afetam os planetas do sistema).

Ocorre que os engenheiros siderais incluíram nos cálculos 
de probalidade a ocorrência desses fatores, tanto isoladamente 
como interagindo entre si, embora a complexidade que os en-
volve, somada a decisões dos administradores do planeta e do 
Sistema Solar, possa promover vários graus de alterações de 
planos outrora previstos. Lembramos ainda que o tempo no 
vosso plano e dimensão físicos tem relação diferente nos planos 
e dimensões mais sutis. Ajustes de planejamentos que impactem 
duas ou três décadas para vós, podem significar horas para di-
mensões mais rarefeitas.

Observai que o fator transformação humana é parte crucial 
dessa alquimia cósmico-terráquea. Assim, estamos iniciando uma 
nova fase de trabalho, em que esperamos poder contar com maior 
número de trabalhadores imbuídos do propósito de servir à cau-
sa do bem coletivo, começando por vós mesmos, que devem agir 
como canal do plano invisível para uma série de atividades frater-
nas, a fim de que possamos servir de componente catalisador da 
evolução individual e de cada irmão, seja ele espírito deste ou de 
outros orbes, seres encarnados da Terra ou de outros astros, rumo 
à evolução planetária, num grande esforço coletivo universal.
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Esta obra vem esclarecer temas que vos parecem enigmá-
ticos ou que geram dúvidas e questionamentos, alimentando, 
como consequência, a falta de confiança nos caminheiros, espe-
cialmente naqueles que precisam “ver para crer”, para construir 
uma base consciente para a fé. Nas comunidades cósmicas avan-
çadas, quando se fala em ciência dos átomos, em planos evoluti-
vos e dimensões físicas, subentende-se o uso de conhecimentos 
e técnicas imersas em ética e fraternidade universais. Por esse 
motivo, é necessário que este trabalho tenha uma abrangêcia 
maior, a fim de explicar a missão do planeta Terra e sua inte-
ração com os demais orbes vizinhos, de abordar e esclarecer o 
conceito de planos de evolução e dimensões, além de questões 
relacionadas com o mundo atômico e subatômico.

Estamos cientes de que muitos de vós irão questionar: para 
que serve conhecer mais detalhadamente o Sol, o Sistema Solar, 
e outros planetas? Por que não nos concentramos apenas no 
nosso processo espiritual individual, na evolução material da 
Terra, e em ajudar o próximo?

Muito já tem sido transmitido pela Espiritualidade, a respei-
to da vida no Astral e das necessidades e métodos de renovação 
íntima. Porém, muito ainda virá! É necessário, então, adentrar te-
mas pouco ou nunca tratados, pois à medida que a humanidade 
terrena evolui, a consciência de seus habitantes amadurece, tor-
nando-se acessível a novos e importantes conhecimentos. Assim, 
é natural que se ampliem informações mais complexas.

Ademais, podemos responder a questão acima fazendo 
analogia com uma situação bem simples da vida cotidiana: é 
importante para o vosso bem-estar e a boa relação familiar, 
conhecer o ambiente doméstico que vos rodeia, isto é, a vossa 
própria casa? Não é preciso ir mais além das fronteiras do vosso 
quarto, e adentrar outros ambientes onde se reúnem os mem-
bros de vossa família, como a cozinha, onde todos se alimentam, 
a sala, onde recebeis amigos e parentes, o banheiro, onde fazeis 
vossa higiene pessoal, o quintal, onde muitas vezes colheis pro-
dutos cultivados? Não estaríeis sendo egoístas e medíocres em 
vosso processo de expansão espiritual, se permanecêsseis isola-
dos no vosso quarto, esquecendo-vos do restante da casa? E a 
qualidade da relação com os vizinhos de vossa casa? Será que 
vos relacionais fraternalmente com eles?

Devemos nos concentrar principalmente no nosso processo 



20 Ramatís

de renovação íntima e no serviço fraterno, mas, à medida que 
nos esforçamos por expandir nossa consciência, percebemos que 
nosso mundo interior possui uma relação íntima com o mundo 
externo, pois estamos imersos em diversos sistemas e subsiste-
mas materiais e energéticos. Nossa vida particular é, em grande 
parte, indissociável da convivência com os pais, os irmãos con-
sanguíneos, os amigos, ou mesmo com os desafetos do passado, 
tanto encarnados quanto desencarnados. Portanto, se compreen-
dermos o mundo que nos cerca e o grande Universo, até onde 
nossa visão física e espiritual alcança, estaremos recebendo, aci-
ma de tudo, as benesses de nosso Pai Maior, que nos inseriu em 
um planeta, dentro de um sistema solar, com seu astro-maior 
que nos banha com sua luz prânica, para gerar vida, energia 
vital, e enriquecer de luz física e espiritual átomos e células, do 
verme à árvore, ao animal e ao ser humano, independentemente 
de seu grau evolutivo, apenas servindo abnegadamente.

Faz parte da natureza humana amar apenas aquilo ou a 
quem se conhece. Não é comum amar-se o desconhecido, ainda 
que seja possível respeitá-lo ou temê-lo. Pode-se admirar super-
ficialmente, ou com curiosidade, quem se conhece pouco, mas 
dificilmente com profundidade e consistência. Desse modo, para 
que aprofundemos a nossa percepção e compreensão, e surja 
delas o aprofundamento no sentir, é preciso conhecer o mundo 
ao nosso redor, o universo em nosso entorno, condição básica 
para aquele que deseja crescer espiritualmente e desbravar no-
vos horizontes da Espiritualidade Maior.

A superconsciência (ou consciência crística) está dentro 
e além de nós. Para alcançá-la, devemos mergulhar no nosso 
mundo inconsciente e subconsciente, e transformá-lo, a fim de 
alcançar uma consciência mais esclarecida, construída a partir de 
ensinamentos vindos de dentro e de fora de nós, decorrentes de 
elos que se entrelaçaram com o mundo, com as pessoas ou com 
almas ao nosso redor, ao longo de anos, décadas, séculos e milê-
nios. Enfim, é preciso conhecer o que está além de nós, para que 
o sentimento de gratidão se estenda a todos os seres deste e de 
outros orbes, pois humanidades mais evoluídas constantemente 
nos direcionam energias salutares e vibrações de amor e de cura, 
insumos que ajudarão a humanidade terrena na sua autotrans-
formação e que raramente são percebidos por aqueles que estão 
cristalizados na percepção grosseira das coisas mundanas.
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Para muitos terrícolas, o Universo se restringe ao lar do-
méstico, ao caminho diário para o trabalho, a escola e o templo 
religioso. E, no entanto, existe uma abóbada, um teto sobre a 
Terra. Poucos se dão ao trabalho de levantar os olhos, admirar e 
sentir a luz de amor, o prana cósmico que banha a vida terrena, 
a infinitude ao redor de cada individualidade. Com toda certeza, 
a consciência e os sentimentos daquele que pratica a interação 
com o Cosmo será expandida, especialmente se houver um tra-
balho íntimo direcionado para o autoconhecimento e a auto-
transformação, bem como a prática da fraternidade universal.

A relação com o mundo interior é tão importante e neces-
sária quanto com o universo exterior. Esse mergulho nos dois 
sentidos vos ajudará no crescimento espiritual e facilitará a 
interação com os amados irmãos que aqui estão para coope-
rar, trazer ensinamentos e trocar bons sentimentos. Irmãos que 
estão à frente no progresso espiritual estão ávidos por servir, 
porque, para eles, o amor cósmico passou a ser um combustível 
para suas vidas. Sabem e sentem no íntimo que precisam doar-
se, pois o egoísmo e a reclusão em si mesmos trazem psicopa-
tologias das quais já se desvencilharam há muitos séculos ou 
milênios. Quanto mais se avança na evolução, mais se descobre 
que ninguém encontra a verdadeira felicidade, sem o sentimen-
to cooperativo e o serviço incondicional.

Quando o terrícola descobrir que o egoísmo o faz adoecer 
de câncer, que desencadeia problemas gastrointestinais, levando 
à obesidade e a tantas outras patologias, sentirá necessidade 
de livrar-se de toxinas aderidas ao seu corpo físico, percebendo 
que, livrando-se das amarras do egoísmo, poderá transformar 
cada uma de suas células psíquicas em célula de amor-doação. 
Essa alquimia interior gerará uma gradativa e crescente feli-
cidade, proporcional ao tamanho do Universo que seus olhos 
espirituais, sua mente e seu coração alcançarem.

Que a luz do Cristo vos esclareça a cada dia e que essa for-
ça sublime canalizada pelo Mestre dos Mestres conforte vossos 
corações e vos impulsione ao progresso espiritual!

Saudações do vosso irmão de sempre,

Ramatís


