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A Hierarquia Espiritual liberou instruções significativas em torno da Ciência da Precipitação. Esses
ensinamentos visaram, principalmente, aos discípulos que estão no "caminho", para melhor capacitá-los,
complementando seus conhecimentos precedentes sobre os planos internos.
Neste livro apresentamos, resumidamente, aquilo que é necessário para precipitar o Bem Divino em todas as
horas de nossa vida.

COMO SE DESENVOLVE UMA PERSONALIDADE ATRAENTE, SIMPÁTICA?
a) Que é magnetismo pessoal?
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A pulsação do coração é o resultado da irradiação física do próprio coração, a qual vem a ser uma
substância.
Essa substância é Luz Eletrônica e cada um desses elétrons possui a dimensão oitavada, por onde emana energia de vosso corpo físico, preenchendo vossa atmosfera.
Mediante cem mil pulsações, sois envolvido pela substância liberada como se fôsseis acondicionado e
compactado por uma camada de gelo. A força de vossa natureza determina a extensão e a condensação da
substância eletrônica. Essa substância os homens chamam de magnetismo pessoal. Podeis senti-l o, quando estais
na proximidade de certas pessoas.
Os pensamentos e sentimentos de cada pessoa determinam as qualidades com as quais os elétrons são
carregados.
b) O modo errado da atração pessoal
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Quando uma pessoa possui grande força magnética, esta flui sobre todo o grupo que ela deseja sugestionar,
como se fosse jogado um véu sobre as cabeças dos circunstantes. Assim, com facilidade, todo o grupo (se este não
se acha suficientemente carregado com substâncias positivas) é hipnoticamente influenciado.
c) O modo certo da atração pessoal

Quando alguém representa a Legião dos Ascensionados, as irradiações do Mestre expandem-se
uniformemente sobre todo o grupo, para reavivar a Inteligência Divina e incentivar, sensatamente, os componentes
do grupo. Desta maneira, eles se tornam mais conscientes, animados e inteligentes.
d) As duas maneiras da aplicação da mesma Lei
Existem duas formas de usar a mesma Lei. Os elétrons dos corpos do Mestre não atuam de forma depressiva,
mas antes, de forma comunicativa e absorvente. De outro modo: As emanações de vida daqueles com os quais os
Mestres começaram a trabalhar serão, paulatinamente, inundadas com a substância eletrônica do corpo do Mestre,
o que modifica a força magnética do discípulo e transforma sua influência depressiva ou dominante em Força
Divina.

Ao que acima foi dito acrescento ainda que os discípulos deverão, em todas as horas, trabalhar em dobro:
1 - para a expansão da substância eletrônica do Mestre, através de seus corpos (dos discípulos);
2 - para iluminação dos humanos, e para que, como detentores do poder, não mais possam ser influenciados
hipnoticamente.

COMO RECEBER O QUE DESE]AIS
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A Idéia Divina já nasceu no coração muito tempo antes da emanação de vida sentir a pressão da Chama e
tentar arremessá-Ia no mundo físico.
Quando o indivíduo concebe uma idéia, um desejo ou um pedido, em geral isso é originado de seu próprio
Santo-Ser-Crístico e aparece em forma de inspiração, que o indivíduo pode aproveitar para unir essa idéia com sua
energia de vida e permite que flua de seu próprio EU espiritual o Princípio Griador para a realização do desejo.
Naturalmente, aqui falamos apenas de propósitos edificantes e compensadores.
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Recordai-vos de minha advertência: quando experimentais trazer uma idéia à manifestação jamais laleis com
quem quer que seja sobre aquilo que desejais precipitar ou realizar e deixai livre, sem interrupção, o fluxo da
expansão espiritual para complemento do pedido. A própria mente humana, ainda que seja da mais bemintencionada pessoa, comumente interpõe seu pensamento adicional à esperançosa manifestação, e essa força às
vezes é tão intensiva que consegue trazer em desordem a substância física de uma idéia, causando confusão a um
Plano Perfeito e tornando necessária grande quantidade de energia para reconstruí-lo.
Quando os sete poderosos Elohim criaram o Universo, havia somente uma Inteligência que conhecia o Seu
plano! O Supremo Senhor do Solou o Grande Sol Central e os planos do Universo já se achavam completamente
esboçados antes de a Hierarquia da Criação estar ciente dos mesmos!
Por isso, não laleis a ninguém sobre vossos planos!

.A SUBSTÂNCIA ELETRÔNICA
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A substância eletrônica da Terra deve ser libertada. A pulsação dessa substância, seja no Grande Sol Central,
seja no sol físico ou na Chama Trina dentro do coração físico, é uma constante geradora (a pulsação) da substância
da Luz Eletrônica, de modo a aumentar a quantidade total dela que enche este Universo.
Após bilhões de séculos de desdobramento, a irradiação da substância da Luz possui maior intensidade e uma
circunferência bem mais ampla do que no começo do mundo, assim como um grupo de árvores, em cem anos, vai
crescendo até tornar-se uma selva.
No caso da Terra, a substância da Luz que foi liberada pela Hierarquia Celeste preencheu sua finalidade, porquanto
foram aumentados o brilho e a força luminosa da estrela, à qual pertencemos. Porém, a humanidade irradiou de
forma reversível uma substância física e astral semelhante a um véu que cobre o planeta, e com isso reduziu a sua
Luz.
Vós já sabeis que o "mantran cósmico" (Palavra de Poder) já foi promulgado. A Terra precisa irradiar mais
Luz! Isso significa que as auto-inteligências que representam a humanidade deverão começar a desenvolver sua
semente espiritual e contribuir com sua parte da seguinte maneira:
a) a humanidade deverá irradiar somente a pura substância da Luz, e,
b) sublimar, por meio do uso da Transformadora Chama Violeta, a nebulosa substância que, há séculos, foi
gerada por ela mesma; está naquilo que chamais de reino astral.
Quando isso for alcançado, a Terra será uma estrela luminosa porque:
a) a substância estará liberada pela humanidade, e
b) somente necessitará ser modificada a constituição da Terra, para que ela possa ser auto-iluminada e
prestar seu auxílio em nosso Sistema Solar.

VISUALIZAÇÃO
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Os discípulos podem auxiliar, enquanto eles:
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a) visualizam esse véu nebuloso que encobre a Luz da Terra e, como um manto de veludo, paira em volta de
cada elétron, não permitindo à Luz irradiar-se; e
b) depois, visualizar a purificadora chama libertar a substância eletrônica, a pura Luz, e vê-Ia, irradiando-se
em volta da Terra.
RESULTADO: Isso não só liberta o indivíduo, mas também contribui coma soma total da Substância que
foi atraída pela própria Chama Crística e, desse modo, todo o Planeta é guindado pela Força da Iluminação.
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TODA EMANAÇÃO DE VIDA PRECISA IRRADIAR SUA LUZ AO MÁXIMO
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As Grandes Inteligências que regem este Sistema F netário estão de comum acordo em que a Terra necess:
conforme a ordem, ocupar seu legítimo lugar em no; Sistema Solar. Sendo assim, é indispensável que ela irradie
mais Luz, oferecendo-a à nossa Galáxia, o que é seu v rente dever para com o TODO.
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Entre dez bilhões de emanações de vida, cada w carrega sua parte no fardo de provações do Todo e
niguém escapará. Aqui não se trata apenas da compensa( dos apontamentos universais (carmas coletivos) mas ta
bém contribuição da Terra, pois ela deverá prestar i grande serviço a outros Universos inatos, o que some poderá
ser realizado se todo o planeta emitir suficiei Luz. Essa Lei inexorável não faz exceção a nenhum humano, porque
a quantidade total da substância de Luz eletrônica que é exigida da Terra só poderá ser adquiri se cada emanação
contribuir ao máximo com sua própria irradiação.
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Quantidade inimaginável da divina essência origi: que estava destinada a ser a Luz da Terra fluiu através
cada emanação de vida e foi descomedidamente esbanje por todas.
Os homens terão de libertar a substância de cada umi desses elétrons! A Chama Violeta e o Fogo Sagrado
irái ajudá-los. Repito: é imprescindível que eles (os elétrons) sejam libertados.
AUXÍLIO

Se quiserem, os discípulos também poderão ajudar humanos nessa tarefa. Semelhante auxílio não soment
muito apreciado pelos Mestres que têm sob Sua tutela a esfera da Terra, como também pelos componentes desta
Galáxia. Eles, com grande interesse, estão à espera do obediente planeta Terra

COMO PODEMOS TRANSFORMAR A ENERGIA MAL QUALIFICADA?
A Substância Eletrônica é a irradiação da Chama inteligente que emite raios de Luz. No mundo das aparências
físicas, a energia que emana do corpo da pessoa é chamada substância física e astral, porque a sua outrora
puríssima essência original foi qualificada com impurezas e imperfeições.
Apelar pela purificação por meio do uso da Transformadora Chama Violeta e fazer passar o Fogo Sagrado na
atmosfera mais baixa da Terra são os maiores serviços que a humanidade pode prestar para a sublimação da
energia mal qualificada, na qual os humanos se movem constantemente.
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Quando essas invocações pelo Fogo Sagrado forem feitas por indivíduos sinceros; quando eles apelarem pelas
forças dos quatro elementos, para purificar a atmosfera, ao homem será possibilitado um despertar mais rápido de
seu Santo-Ser-Crístico e mais -receptividade às instruções das Inteligências do Alto, as Quais estão, ansiosamente,
à espera de encontrar, entre os seres não ascensionados, uma "porta aberta".

COMO PODEMOS EXPRESSAR A NOSSA COR?
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Os poros do corpo humano são oitavados e todos representam a abertura por onde a substância e a energia
fluem ao Universo, através da peculiaridade da emanação de vida, e multiplicam Sua harmonia ou dissonância. Por
essas "portas abertas" deveriam fluir cor e vibração, para enriquecer toda a Criação.
Apelar pelo Fogo Sagrado, para flamejar através da emanação de vida, afastará os obstáculos e as obstruções
dos poros de vosso ser e, assim, possibilitará à pura Luz Branca irradiar de vós somente cores intensamente positivas. Este uso, se generalizado, muito contribuiria para enriquecer a consciência da humanidade.
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VOSSO DESENVOLVIMENTO SERÁ BEM MAIS ACELERADO SE PERMANECERDES CERCADO
COM A COR DE VOSSO RAIO
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Quando desdobrais as tonalidades das cores positivas em vosso ambiente familiar e de trabalho, nas roupas
que usais, automaticamente estais modificando, de modo natural, a inteligência da energia dos elétrons e,
conseqüentemente, expressais essas tonalidades em vossa forma física.
Se irradiais através de cada poro de vosso corpo a sensação intensiva de vosso Raio, enviais os raios de vossa
própria cor para o Universo. Se usardes trajes dessa cor, então serão adicionados iguais pigmentos aos raios que
emanam de vosso corpo e assim a vibração da cor torna-se um conduto para fazer de vós, por meio do gigantesco
acúmulo de qualidades que vosso raio representa, um campo de força.

DEVEIS SER A EXPANSÃO DE VOSSO RAIO

Pessoas que querem servir na expansão do Plano Divino muito podem contribuir para o enriquecimento do
Universo, conquanto retornem à sua cor natural e, conscientemente, irradiem sua cor, através dos poros de seus
próprios corpos, oferecendo essas tonalidades como meio para as irradiações do próprio Universo. Desse modo, o
seu desenvolvimento individual será bastante acelerado e onde quer que elas andem serão uma radiante Presença.

SOIS BEM MAIS HARMÔNICOS, SE USAIS VOSSA PRÓPRIA COR
Todo homem pertence a um raio peculiar e à cor que corresponde a esse raio. Se o homem se mantém cercado
pela sua cor característica e faz uso dela, concomitantemente ele é harmonioso e torna-se bem mais fácil, para seus
corpos interno e externo, expressar a perfeição.
COR É IRRADIAÇÃO
Se não houver uma forma manifestada, também não haverá cor, pois cor é irradiação. Se os humanos
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pudessem contribuir, amando somente cores belas e claras, colocando seus pés no caminho da Perfeição... porque
vós, discípulos, já sabeis que o corpo e todo o Ser aceita e recolhe, constantemente, as irradiações das cores que se
encontram em seus ambientes familiares e de trabalho. Se Nós não podemos alcançar as emanações de vida por
meio de um tratamento de purificação de "dentro para fora", então dirigimos a palavra de advertência e
esclarecimento de "fora para dentro".
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USAI CORES CLARAS, PARA COMPENSAR AS VIBRAÇÕES DENSAS DAS
GRANDES CIDADES
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Ao retornardes à cidade, após vosso veraneio, sentis, muitas vezes, uma sensação de excitamento ou contrariedade, que penetra em vossa alegre natureza. Isso é apenas a conseqüência da sensibilidade de vossos corpos
internos. Contudo, podeis contribuir muito para harmonizá-Ios, se em vosso ambiente houver cores que
correspondam às da natureza (flores coloridas, campinas verdes, céu azul, os matizes do pôr-do-sol etc.) e muito
contribuireis, se ouvirdes música erudita.

RAIOS
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PESSOAS DO 1º E 3º RAIOS PODEM TRABALHAR JUNTAS, EM HARMONIA
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Quando discípulos que estão no mestrado se desenvolvem para um serviço em comum, eles sabem que a
fraqueza de um é compensada pela força de outro, mas, lamentavelmente, não consideram isso do mesmo ponto de
vista impessoal, assim como Nós o fazemos e, em conseqüência, surgem dificuldades e equívocos entre eles.
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O 1º Raio representa a organização, a capacidade para dirigir e administrar, numa inspeção geral. Porém, se a
característica do amor não está desenvolvida dentro da escala requerida, então as pessoas do 1º Raio são propensas
a serem impacientes com os indivíduos indecisos, os que ainda não estão em concordância com a influência da
freqüência vibratória das pessoas do 1º Raio. A fraqueza destas é uma tendência que as leva à impaciência,
intolerância e pedantismo. O 3º Raio representa a tolerância e a compreensão. Pessoas do 3º Raio são ou deveriam
ser psicanalistas e curadores da consciência humana. Seu ponto fraco é, muitas vezes, a indecisão; essa tendência
da consciência do homem faz com que ele se torne uma" figura do jogo de xadrez".
Os indivíduos do 1º e do 3º Raios devem trabalhar juntos em harmonia, para realizar algo de grande vulto.

OS TRÊS PRIMEIROS RAIOS DEVEM DESENVOLVER-SE NA MESMA PROPORÇÃO
Os discípulos perfeitos - dentro dos Três Primeiros Raios - devem possuir o mesmo grau de desenvolvimento,
para poderem ser uma potência do Bem, nas Mãos da Fraternidade Branca. Aqueles que desenvolveram o 1º e o 3º
Raios deverão fazer desabrochar o 2º. O atrativo Raio do Amor e o grande auxílio que pode ser oferecido à vossa
emanação de vida pelo Senhor Gautama, pelo Mestre Divino - Nosso Bem-Amado Jesus e por Kuthumi vos darão
possibilidade de completar a fusão das Três Poderosas Forças em um imenso TODO.

AUTODISCIPLINA
HARMONIA É O MAGNETO QUE A TRAI TODAS AS COISAS BOAS

Quando mantendes as vibrações de vosso corpo em harmonia, a abundância de todas as coisas boas de vossa
vivência é acumulada e atraída a vós, pois harmonia é um magneto muito mais forte do que o do ferro, e todo
FOCO de irradiação de harmonia atrai a si uma quantidade bem maior de todas as coisas boas.
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PRATICAI A AMIZADE COM A VOSSA ORIGEM ESPIRITUAL (EU SOU)
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O discípulo esforçado fará bem se praticar a amizade, sinceridade e reverência perante sua própria origem
espiritual, pois através Dela poderá entrar em união com seu Mestre.

PRECIPITAÇÃO
PRECIPITAÇÃO É UM ACONTECIMENTO SÉTUPLO

Es
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Toda idéia ou representação tem sete maneiras de expressar-se, que representam a esfera de cada um de vossos sete corpos. E para alcançar a desejada manifestação de modo que seja durável, ela deverá partir do Corpo
Eletrônico do Espírito: uma idéia projetada do próprio Coração Divino.
Vejamos:
1- A idéia deverá nascer no Coração do Corpo Eletrônico.
2- A origem de sua atividade vibratória deve estar no Corpo Causal.
3- Depois deverá ser atraída do Corpo Causal ao Santo-Ser-Crístico, onde ela receberá a forma.
4- Dali deverá ser conduzida para além da consciência intelectual, para que seja perceptível à personalidade
externa.
5- Deverá ser registrada no corpo etérico, como uma parte permanente da emanação de vida.
6- No corpo sentimental, será ela preenchida com energia de vida.
7- Para completar a precipitação da idéia, ela será imprimida no corpo físico como um objeto da terceira dimensão.

VISUALIZAÇÃO, UMA DUPLA ATIVIDADE

Em vossos estudos ireis descobrir uma dupla atividade de visualização. Através do uso de vossos corpos inferiores, podeis manifestar grande perfeição, mas também podeis trazer à revelação a conclusão cósmica, se para a
obtenção da idéia subirdes ao coração da Presença e a deixardes (a idéia) projetar-se na seqüência requerida, através de vossos sete corpos. Então sereis os sete corpos. Então sereis os Sete Raios em Atividade, isto é:
Os Sete Elohim - Construtores
Os Sete Chohans
Os Sete Arcanjos
Os Sete Kumaras
Pois a expressão dos Sete é sempre uma completa e indestrutível manifestação que pode ser usada, sem limites, até mesmo para criar Sistemas Mundiais. Todos estes ensinamentos foram dados, com toda a benevolência,
pelo Bem-Amado Santo Aéolo, o Espírito Santo Cósmico.

A PRECIPITAÇÃO DA CONSCIÊNCIA DIVINA
(Pelo Bem-Amado Saint Germain)
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A DESCIDA DA CONSCIÊNCIA DIVINA E OS INSTRUMENTOS DA MANIFESTAÇÃO
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Para que a precipitação da Consciência Divina se manifestasse no mundo físico - dentro e através dos quatro
corpos inferiores, os quais foram previstos para serem os instrumentos da manifestação - estava determinado que
da Idéia Divina sem forma se expressasse na substância e energia do mundo inferior, que é alcançado através da
consciência. Desse modo, os átomos e as moléculas, que são combinados e mantidos coesos por meio do Modelo
Divino e através da correspondente consciência provida com a existente Perfeição Divina que se encontra na Mente
e Coração de Deus, devem ser atraídos ao mundo tridimensional.

A CONSCIÊNCIA EXTERNA DEVE EXPRESSAR A SUA PARTE DO PLANO DIVINO
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A consciência, como é emanada da Mente Divina, deveria ser a intermediária da formação das Idéias Divinas,
e o "transmissor" deveria, no que se refere à forma e aos detalhes, manter-se exatamente na forma original.
Em outras palavras, o trabalho importante da consciência externa consiste em distribuir a sua parte do Plano
Divino que lhe é concedida do Alto para trazê-Ia à manifestação.

VOSSO AMBIENTE É A REPRODUÇÃO EXTERNA DAQUILO QUE VOSSA CONSCIÊNCIA É
CAPAZ DE RECEBER DO REINO DA VERDADE
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Todo homem, assim como toda mulher e criança, no Universo, interpretam o Plano Divino de acordo com sua
capacidade atual. E a expressão externa da pessoa com a conexão do ambiente são os resultados exatos ou... a
interpretação é insuficiente.
Seja no lar em que as pessoas vivem; no ambiente em que circulam; em seu lugar especial no plano do
desenvolvimento, tanto em seu âmbito de trabalho como de seus interesses caseiros... somente é expressada a
representação externa daquilo que a consciência é capaz de receber do reino da Verdade.

COMO SE CONHECE E SE EXPRESSA A PERFEIÇÃO

Quanto mais límpida e pura for a consciência, tanto mais perceptível será à emanação de vida a Perfeição
sempre presente e tanto maior o poder dela para expressar a Divindade.

A CAUSA DA LIMITAÇÃO
Quanto mais densa, impura e pesada é uma consciência, tanto menos possibilidade tem de sintonizar-se
com a Verdade e, por isso, sua interpretação da vida tem como conseqüência a limitação. Portanto não corresponde
à realidade nem contribui para a expansão do Reino Divino.

DE QUE MODO PODEIS REALIZAR VOSSA DETERMINAÇÃO COMO REPRESENTANTE DO
BEM SEMPRE PRESENTE?
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As imperfeições das experiências de vossas vidas penetraram e fixaram-se, durante séculos, na consciência de
cada um de vós. Porém, quando vossa atenção é dirigida à pureza e à verdade, vossos "instrumentos" (os quatro
corpos inferiores) tornam-se mais ativos, precisos e receptivos à Vontade Divina. Se vós, continuamente,
expressais a verdade, então, na expansão de vossa consciência, manifestar-se-á maior perfeição.
Quando, em vossa vida diária, souberdes manter firme, com vosso tranqüilo pensamento e sentimento, a
consciência de um Mestre Ascensionado, estareis apto a construir em vosso espírito uma eterna opulência, beleza e
bem-aventurança.

É INDISPENSÁVEL POSSUIR UMA CONSCIÊNCIA ALTAMENTE PURIFICADA
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(Pelo Bem-Amado EI Morya)

A NATUREZA DA MANIFESTAÇÃO DEPENDE DA SUBSTÂNCIA QUE É USADA
PELA CONSCIÊNCIA
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Os invólucros da consciência formam uma verdadeira substância e são compostos pelos elementos que atuam
nos quatro corpos inferiores.
Os quatro corpos internos são os tecelões que levam a substância da Luz Universal a esse modelo complexo e
difícil que forma a consciência de cada emanação de vida.
Através da substância destes invólucros penetra uma consciência (reflexo da força criadora) que, consciente
ou inconsciente, representa e manifesta as figuras ou criações mentais do indivíduo. A natureza da manifestação é,
mais ou menos, modificada pela verdadeira substância da consciência, através da qual essa flui.
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NÃO IMPORTA QUÃO BELA É A FIGURA ESPIRITUAL; A TRAVÉS DE UMA CONSCIÊNCIA
MACULADA A MANIFESTAÇÃO TORNA-SE IMPERFEITA

A velha asserção "Através de uma veste impura a Luz não pode brilhar" refere-se à nossa imprescindível
necessidade de manifestar e restituir a perfeição contida na representação interna de uma consciência altamente
purificada, pois não importa quão bela é a figura ou imagem, se os invólucros das consciências são maculados, enquanto a figura é espremida através da mesma (assim como as uvas são espremidas através de um pano para
separar a polpa e a semente do suco da fruta). Portanto, a formação da Idéia Divina é tecida ou oferecida através da
consciência do Altíssimo Ser, porém a consciência total do indivíduo, por onde deve fluir a perfeição, determina a
qualidade ou característica da manifesação.

PARA SE OBTER UMA PERFEITA MANIFESTAÇÃO, É ABSOLUTAMENTE INDISPENSÁVEL A
PURIFICAÇÃO DOS QUATRO CORPOS INFERIORES
Ao discípulo consciente, que está palmilhando a senda do mestrado, é aconselhado acelerar a purificação cósmica dos quatro corpos inferiores que se expressam através de cada indivíduo, os quais formam o total "Cálice da
Transmutação" que é aproveitado pelos Grandes Seres após serem sublimados. Deste modo, Eles encontram um
perfeito e puro receptáculo para Seu uso. Assim, a maravilhosa manifestação deixa de sofrer qualquer vestígio de
imperfeição.
A mente do homem foi prevista e criada para ser uma PONTE consciente do caudal de energia da Presença

EU SOU e cabe à personalidade pôr em movimento a realização do Plano Divino.
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AS CONSCIÊNCIAS INTERNA E EXTERNA

er
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Os modelos do pensamento e sentimento que fazem a consciência interna são um movimento constante do
caudal de energia semelhante à correnteza de um rio cuja energia flui da Divindade.
Este mundo físico das aparências e toda a sua manifestação vem a ser a consciência que se projeta para o exterior.
Isso é evidente e já vos foi esclarecido, com toda minúcia, pelos Mestres da Sabedoria.
Vossos próprios corpos e cada experiência de vossa vida diária são apenas a consciência externa da emanação
de vida.
Durante centenas de milhares de séculos, a vossa consciência foi criada e acumulada com modelos de
pensamentos e sentimentos que surgiram da seqüência destas experiências ter renas, das quais vosso ser externo
nem sempre, por assim dizer, teve pleno conhecimento. Estes modelos são caudais de energia em constante
movimento. A energia perfeita, liberada pela Divindade, corre por meio natural, da misericórdia divina à
encarnação da emanação de vida e é abundantemente pródiga, bem mais do que ela possa necessitar. Igual à
pressão que dais no tubo de pasta dentifrícia, resultando a quantidade desejada por vós, assim a Lei Cósmica dá a
pressão que produz a projeção de uma parte da consciência interna da emanação de vida nas experiências diárias.
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A PARCELA DA CONSCIÊNCIA QUE DEVE SER PROJETADA PARA FORA É INCREMENTADA
PELA PRESSÃO DA LUZ CÓSMICA

Es

Através da pressão da elevadíssima Luz Cósmica e da acelerada evolução do planeta, resulta uma pressão bem
acentuada sobre as consciências internas de todos os seres que pertencem a este Sistema Planetário. Disto resulta,
de forma natural, uma parcela aumentada da incorporação da perversidade que, há séculos, foi se acumulando no
ser humano.

DEVEIS MUDAR VOSSA CONSCIÊNCIA INTERNA, DRASTICAMENTE

O significado de Minha mensagem de hoje consiste em esclarecer o intelecto do sincero discípulo que
enquanto não efetuar uma drástica mudança em sua natureza interna jamais se libertará da exteriorização da
perversidade. Portanto, a consciência interna deve estar completamente livre no uso da faculdade de aceitar, ou
não, prontamente, qualquer imperfeição do pensamento e do sentimento.

SOFRIMENTO É O EFEITO DO PENSAMENTO E SENTIMENTO DESCONTROLADOS
O homem não pode continuar a sentir e pensar desequilibradamente, sem que estes pensamentos e sentimentos
se manifestem como sofrimento, físico ou mental. Podeis suavizar o sentimento por meio da vontade externa, mas
quando ele persiste internamente, fervendo, borbulhando incontrolavelmente, a causa será talvez oculta perante o
mundo, porém seu efeito manifestar-se-à tão certo como o reflexo dos raios da luz do sol na água que se irradia
constantemente.

APELAI PELA LUZ DOS MESTRES ASCENSIONADOS À VOSSA CONSCIÊNCIA PARA EXPURGAR
A IMPUREZA DE CENTENAS DE SÉCULOS
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Isso é muito mais importante do que alguém possa avaliar, porque a consciência está permanentemente sob o
controle da emanação de vida do indivíduo. Nem sequer os Mestres Ascensionados podem introduzir Sua Luz, à
força, na consciência profunda do ser humano, se ela (a Luz) não for convidada pelo indivíduo. Mas os apelos à
Luz dos Mestres Ascensionados trarão ao espírito e à mente grande iluminação e muita ajuda no expurgo da impureza acumulada, há milhões de séculos, quando ela (a Luz) fluir à consciência.

A NATUREZA INTERNA DEVERÁ SER MODIFICADA, POR MEIO DO AUXÍLIO DO PENSAMENTO
E DO SENTIMENTO

ic

As pessoas que desejam grande progresso espiritual deverão modificar sua natureza interna. Nem opressão
nem conhecimento intelectual trazem libertação. O mundo da consciência é um mundo de pensamento e
sentimento e, nesse lugar secreto e sagrado, o homem deverá ser totalmente puro. Se ele, realmente, expressar essa
pureza, então tudo o que exteriorizar será demonstrado através de sua sinceridade.
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PRECIPITAÇÃO

Santo AÉOLO.

Es
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As seguintes palavras trazem uma explicação precisa sobre a Lei da Precipitação, a qual jamais, em tempo algum, foi dada aqui na Terra. Se a usais, em vez de apenas brincar com esta instrução, podeis aproveitá-Ia para uma
renovação definitiva, em vosso mundo e suas oportunidades.
Refleti:
• O pensamento é o PAI,
• O sentimento é a MAE e
• a manifestação da forma é o FILHO ou a CRIAÇÃO.

A CONSTITUIÇÃO DOS ELÉTRONS

A Luz Eletrônica é a substância original (primeva) da qual toda forma criada é composta. Cada elétron
consiste em um ponto de inflamabilidade e a irradiação dessa chama forma sua aura ou seu campo de força. A
global força eletrônica do Universo forma o Corpo de Deus e é vida inteligente.
O PENSAMENTO E O SENTIMENTO PRODUZEM A FORMA
Para delinear um plano, os elétrons são trazidos à forma por meio da faculdade da mente. A velocidade com a
qual a mente faz o esboço é determinada pela efusão do sentimento que estipula o número de oscilações (freqüência vibratória). Portanto, o pensamento é o "cálice" – o esboço, o delineamento - para o qual é trazida a substância
vital primeva; o sentimento é a pulsante vibração que é enviada pela Luz eletrônica e determina a qualidade ou
característica da manifestação.

A CONCENTRAÇÃO DA MENTE E O USO DO SENTIMENTO SÃO NECESSÁRIOS
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O precipitador (ou o criador) necessita possuir a faculdade de concentrar seus pensamentos em imagens ou
apresentações edificantes, enquanto mantém estas figuras em sua imaginação. Ao analisar sua força criativa,
deverá incentivar a qualidade da figura de sua imaginação, o que é determinado pelo sentimento consciente ou
inconsciente e penetra em toda forma-pensamento conhecida ou desconhecida que sua consciência aceitar. Quando
o sentimento é harmônico, então o "cálice" (que é criado pelo precipitador) manifesta, continuamente, a velocidade
da vibração, por meio de seu mundo emocional. A manifestação será perfeita ou imperfeita, de acordo com seu
estado sentimental.

A FORMA-PENSAMENTO DEVE SER REVIGORADA PELO SENTIMENTO
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A faculdade de visualização da mente cria o modelo ou a forma-pensamento que deve ser mantida por uma
imperturbável firmeza da sabedoria da consciência e a forma-pensamento, nesse caso, é refletida no tubo de imagem da vida, como manifestação física.
Um pensamento jamais se tornará um objeto, a menos que seja animado com a substância do sentimento. A
dominante e qualificada energia de uma emanação de vida, que é derramada nesta forma, preenche-a com a
essência da Vida do Universo e a faz descer como uma expressão harmoniosa, diretamente na manifestação que foi
precipitada.
Eis aqui o ponto culminante: o obstáculo onde os cientistas intelectuais e os ocultistas tropeçam. Eles sabem
que o pensamento é um processo criador do qual resulta a manifestação, porém não aprenderam que o sentimento
é a força que determina a freqüência vibratória da forma-pensamento, que lhe dá a característica ou a qualifica.
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Ponderai:

O pensamento forma o modelo - o contorno ou o " cálice".
O sentimento produz o princípio vibratório que penetra na forma-pensamento e cria o ritmo dos

Es

elétrons para essa forma, o qual (o ritmo) é executado obedientemente pelos elétrons, até surgir a
manifestação.

O PENSAMENTO É O PAI;
O SENTIMENTO É A MÃE;
O MODELO MANIFESTADO É O FILHO
O pensamento deve ser conduzido através da natureza sentimental para se tornar um modelo manifestado. A
qualificação do pensamento é influenciada no "seio materno" ou âmago do sentimento, e o resultado da criação
está envolvido pela natureza do "seio materno" onde descansa.
O corpo do pensamento pode dar forma a toda idéia com a ajuda da substância da Luz Universal. A vibràção é
extraída da natureza do sentimento, que vem a ser o alento e a pulsação que dão vida à forma-pensamento. O corpo
físico representa a substância dos três elementos que formam o Manto ou invólucro.

OS ELÉTRONS EMITEM RAIOS SEMELHANTES À FIGURA DA ESTAMPA DA SANTÍSSIMA
TRINDADE
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O elétron possui o formato de uma esfera oitavada (vede “AUTODISCIPLINA").
A substância da Luz Eletrônica que preenche o Uni_rso é o Corpo de Deus. Em cada elétron acha-se um foco _
Luz que é autoconsciente e inteligente. Do centro da Chispa dos elétrons partem raios que formam a irradiação dos
mesmos. Cada minúsculo elétron é semelhante à grandeza aumentada da figura superior da estampa da Santísma
Trindade, que emite raios em volta de si.
A autoconsciente emanação de vida (ascensionada ou não) foi dado o poder de domínio sobre essas minúsculas
utículas eletrônicas que correspondem à forma-pensalento criada, por meio da visualização, para tomar a forma.

FORMAS-PENSAMENTOS NÃO PODEM MANIFESTAR-SE SEM OS SENTIMENTOS
CORRESPONDENTES
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A natureza do sentimento de cada emanação de vida foi equipada por Deus para dar vida à forma-pensamento;
'transpassá-Ia com a irradiação surgida da atividade vibratória de natureza sentimental; pô-Ia em movimento – do
mesmo modo que Maha Chohan põe em circulação o alento vital na forma da criancinha recém-nascida e põe
tamém em andamento sua faculdade respiratória.
Sem o alento vital, a forma infantil não poderia ter uma existência ativa, pois ela se dissolveria.
Se a natureza sentimental não atravessar a forma-pensamento, esta retornará ao informe.
Assim, as formas sem sentimento não possuem a força mantenedora e não chegam a expressar coisa alguma.
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A CONSCIÊNCIA É A PORTA PELA QUAL PENETRA A INVISÍVEL MANIFESTAÇÃO
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Tudo o que for aceito pela consciência se manifestará imediatamente, no mundo da forma... se for preenchida
com a energia vital do sentimento.
Sabemos, portanto, que a consciência é a porta que deixa, passar o invisível, para ser manifestado.
E a porta aberta que ninguém pode fechar.

PARA PRODUZIR A FORMA, É NECESSÁRIO MANTER O SENTIMENTO

A forma é gerada, no Reino da Consciência, pelo livre Espírito Criador, que atrai a Luz Universal à forma um Foco de Luz ou uma Causa Cósmica; a natureza do sent mento penetra a forma-pensamento e a põe em
andamento, dando-lhe a pulsação da energia vital.
Se a natureza do sentimento foi qualificada com pa e harmonia, então o modelo do pensamento torna-se um
realidade e vive no seio materno, até que, na hora d nascimento, se manifesta no mundo tridimensional.
Se a mãe (que anima o modelo do Pai) é destruídé então o filho (a forma manifestada) não pode nascer...
Se a natureza do sentimento, que é a divina criação da mãe no seio materno, onde (como se fosse um berço) s
encontra a idéia criada, for sacudida por vibrações desarmônicas, o berço não pode alentar ou manter a idéia E
conseqüentemente, ela não pode nascer ou manifestar-sE assim como no começo foi delineada.
Isso é uma Lei científica. Porém, o que Me surpreende é que os discípulos, que há tantos séculos estudam a
ciência oculta e a lei espiritual, ainda não observaram suficientemente a natureza para aprender a Verdade Cósmica
que se manifesta em cada nascimento.

VÓS SOIS OS CENTROS CRIADORES
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Sua forma-pensamento Cósmica, paulatinamente vossa visão humana vai se unindo com o Modelo Divino
dado por Eles e então atraireis do Infinito o Sentimento Cósmico, para preencher, com energia de vida, o vosso
mundo sentimental humano. Um indivíduo capaz destes termos pode precipitar, das Esferas Celestes, um Templo
ou uma cidade igual a Shambala.
Isso vos dá uma noção do Poder que consiste na união de vossa fé, vossa criação, atributos de vosso Pai (o
pensamento) e vossa Mãe (o sentimento) com o PAI, MAE e ESPIRITO SANTO.
Neste mundo, cada manifestação física surgiu por meio de um sentimento de união. Todo homem, assim
como toda mulher e cada criança, é em si mesmo um perfeito centro criador, e o mundo físico de hoje é o resultado
do uso individual do princípio criador, segundo o livre-arbítrio de cada emanação de vida que habita a Terra, desde
o começo dos tempos.
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VISUALIZAI FORMAS-PENSAMENTOS DOS MESTRES ASCENSIONADOS E ENCHEI-AS COM
VOSSO SENTIMENTO
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Podeis criar, sem limitação, por meio do poder da visualização, "cálices" semelhantes aos dos Mestres Ascensionados.
Quando uma pessoa pensa em um dos Mestres, cria uma forma-pensamento desse Ser. Se acrescenta a Ele o
seu amor, no mesmo instante o modelo aceita esse sentimento que o discípulo dispensa ao Mestre e assim começa a
pulsar a consciência do "chela" ou discípulo. Enquanto o discípulo contempla, em pensamento, a imagem do Mestre, nesse mesmo instante Ele derrama a substância de Seu amor na forma-pensamento criada pelo discípulo e, por
meio de Sua Consciência, preenche-a com a energia de vida.
PREPARAÇÃO À PRECIPITAÇÃO

Es

Todo homem, toda mulher e toda criança determinam, por meio do pensamento e do sentimento que trazem
em suas consciências, as experiências de suas vidas e, para transformarem suas vivências externas, deverão
aprender a modificar seus pensamentos e sentimentos internos.
O PENSAMENTO DEVE SER POSITIVO, EDIFICANTE E PERFEITO

Pensar em condições ou situações negativas e imperfeitas significa criar uma imagem espiritual no invisível.
Cedo ou tarde, ela se manifestará em vossa vida e em vossos interesses.
Deveis aprender a pensar de modo positivo, edificante e perfeito. Vosso pensamento deverá ser consciente e
perseverante. Quando começais a manter pensamentos de opulência, de saúde e de paz, eles tomam essa forma e
permanecem convosco.

A ENERGIA DESARMÔNICA É UMA BOMBA ATÔMICA PARA O CORPO
O centro magnético do átomo é Amor Divino. A poderosa pressão de uma particula em aceleração pode libertar somente os elétrons de um átomo, enquanto a energia do corpo sentimental, que percorre através dos átomos da
forma física - o pólo magnético no átomo - do qual é constituído o corpo, pode destruir completamente as formas
manifestadas da raça humana, após 30 anos de vida desarmônica.
Para compreender essa Lei da Vida, deveis efetivar em vós o seguinte: todo átomo no corpo, que não circula
em volta de um núcleo de amor, é influenciado por cada estímulo sentimental e se desloca do ponto central. Isso

atrasa o progresso da emanação de vida (da pessoa) e conduz o indivíduo celeremente à dissolução e à chamada
morte.
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USO DA TRANSFORMADORA CHAMA VIOLETA
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A Vida misericordiosa presenteou-nos com a Transformadora Chama Violeta, a qual podeis fazer passar
através das criações imperfeitas do passado. Isso feito, podeis começar novamente a criar, com pensamentos
perfeitos, os modelos daquilo que desejais experimentar e manifestar em vosso mundo. Irradiai sentimentos
harmônicos, através destes modelos perfeitos, e eles se realizarão em vossa vida.

PEDI AOS MESTRES ASCENSIONADOS QUE IRRADIEM SEUS SENTIMENTOS
ATRAVÉS DE VOSSA IMAGEM
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Disciplinai vossa mente, para recortar da Luz Eletrônica a imagem que desejais manifestar e pedi aos Mestres
Ascensionados que façam passar Seus sentimentos, através de vossa imagem visualizada, para preenchê-la com
Seu Amor, Sua Vida e Sua Luz. Dessa maneira, podeis criar uma nova manifestação e modificá-la, do mesmo
modo como apagais com uma esponja as anotações a giz, no quadro-negro, para novamente escrevê-las, por
extenso, com mais precisão.

UTILIZAI O FOGO SAGRADO
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Utilizai, sem limite, o Fogo Sagrado do plano interno; e o reino da Causa Interna será regulado pela Lei
Cósmica. Os espíritos das pessoas não serão, por muito tempo, inundados pelas acumulações negativas dos
humanos.
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APELAI PELA PURIFICAÇÃO, ANTES DE EXPERIMENTARDES A PRECIPITAÇÃO
O homem sábio percebe que toda experiência e manifestação na vida são apenas a cópia ou produto do seu
estado interno, há séculos acumulado, e que vem a ser a sua consciência em desenvolvimento. Se ele APELAR
para que seja purificada sua causa interna, será ele libertado de seu carma, por meio de seu próprio esforço.
Quando a consciência é purificada e sublimada, forma-se maravilhosa "TAÇA" (ou cálice) através da qual flui
a idéia, ou o sentimento e o pensamento dos Seres Divinos e, assim, Eles podem auxiliar-vos a criar novas causas e
precipitá-Ias como formas perfeitas.

LEDE, DIARIAMENTE, O CAPÍTULO FINAL SOBRE VISUALIZAÇÃO
Se diariamente lerdes o capítulo final sobre visualização, ireis constatar que podeis formar, em vossa mente,
de cada idéia edificante, uma imagem. E se a envolverdes com vosso sentimento de confiança, de fé e persistência,
de paz, harmonia e pureza, então essa idéia, ou vosso desejo, se manifestará em vós.

PROCURAI PERMANECER NA CONSCIÊNCIA CRÍSTICA DE VOSSOS CORAÇÕES
Seres humanos, em geral, atuam através de um ou vários "veículos" (corpos) inferiores, em vez de permane-
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cerem na Consciência mais elevada e de lá praticarem suas atividades, para elevar seus "veículos" inferiores e
mantê-los em equilíbrio.
O indivíduo autoconsciente, que vive em seus sete "veículos", os quais perfazem uma emanação de vida, deve
chegar ao ponto da mestria, de modo que a sua nota chave seja tocada de dentro para fora. Esta nota chave não
deve ser estorvada nem modificada por qualquer pressão de energia ou vórtice de força e nem, sequer, falhar um
momento.
Quando os sete corpos de uma emanação de vida vibrarem harmoniosamente, então eles não mais poderão ser
influenciados pelas aparências do mundo exterior. Quem já conquistou esse estado de perfeição, tornou-se um
Mestre da energia e vibração, e vive completamente no Reino da Causa Cósmica.
Esse indivíduo cria em sua consciência essa causa e sabe, com exatidão, que toda energia vital que percorre
seu corpo pode trazer o resultado da cópia fiel da causa interna que surge por meio do pensamento e sentimento.

VISUALIZAÇÃO
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O PONTO PRINCIPAL DA CONTEMPLAÇÃO DIÁRIA

1 - A visualização é um atributo divino e um poder visual que atua na mente humana.
2 - Todo pensamento contém uma imagem, como idéia fundamental.
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3 - O uso da visualização no Serviço Divino é a realização da Grande Lei Universal.
4 - O desejo é em si uma expansiva Atividade Divina, através da qual a manifestação é constantemente mantida, e é, por si mesma, a perfeição ampliada.
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5- Anseio é um contínuo contentamento da natureza sentimental surgido pelo hábito; também é energia, somente qualificada e concentrada por meio do estímulo ou impulso da atividade da vida diária.

OS QUATRO DEGRAUS

VISUALIZAI COM CLAREZA VOSSO PLANO OU DESEJO
1º Degrau

Decidi-vos a um determinado plano ou desejo que deve ser realizado, mas ponderai continuamente o
seguinte:
a) Deveis ser:
• construtivo,
• respeitável e
• digno de vosso tempo e esforço.
b) Deveis ser:
• honesto convosco mesmo e perante os vossos semelhantes;
c) Não deveis:
• alimentar um capricho ou satisfazer os apetites dos sentidos;
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d) Deveis estar:
• seguro de que não existe em vós um sentimento oculto de prazer, querendo tirar vantagem à custa de
outrem.

• Anotai por Escrito Vosso Plano
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2º Degrau:

Estabelecei vosso plano com palavras curtas e concisas. Anotai! Dessa maneira fareis um apontamento de vos
desejos em vosso mundo externo, visível e palpável.
3º Degrau:
•

Visualizai Vosso Plano já Realizado
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Cerrai os olhos e vede internamente a imagem espiride vosso desejo ou plano em condição completamente
luída.
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4º Degrau:
• Lede Vosso Plano Diariamente
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Lede diariamente os apontamentos de vosso desejo ou plano, tantas vezes quanto possível. Sempre, antes de
dormir, devereis contemplar, em meditação, a imagem de vosso desejo. Desta forma, transferis essa imagem à
vossa consciência, enquanto que esta, durante o sono, entra no lde Silêncio, onde é carregada pela Atividade do
Grande Poder Divino.

Es

OS CINCO REQUISITOS INDISPENSÁVEIS
1. É absolutamente indispensável manter o máximo sigilo sobre vosso desejo ou plano daquilo que
idealizais e evitar falar com quem quer que seja sobre o mesmo. Isso é absolutamente necessário! Não
pratiqueis o colóquio, seja audível ou murmurado.
2. É absolutamente indispensável que expulseis de vossa mente toda dúvida e medo alusivo_ à realização
de vossa idéia; deveis substituí-Ios (o medo e a dúvida) pela total sabedoria, convicto de que vós
próprios sois em vosso mundo a Vida de Deus.
3. É absolutamente indispensável que saibais o seguinte: no instante em que um elemento humano penetrar em vosso plano, este será retirado das Mãos de Deus e naturalmente ele (o plano) não poderá
expressar-se, porque o interrompestes e suspendestes por meio de valores humanos (tempo, ambiente,
lugar), os quais Deus não reconhece. Para Deus não há tempo... tudo é o eterno AGORA!
4. É absolutamente indispensável que não aceiteis qualquer situação inferior à Divindade. Porém, se o
fizerdes, então tereis escolhido, conscientemente, a imperfeição, e essa escolha é a queda do homem.
As condições nunca poderão melhorar para qualquer um enquanto não houver desejo de perfeição e
não parar de aceitar um deus com forças opostas.
5. É absolutamente indispensável que não estipuleis, em mente, o tempo para chegar ao resultado,
sabendo que existe somente um: AGORA, um instante imediato. - Isso exige disciplina -. Aplicai-a e
podereis pôr em atividade uma força irresistível que jamais poderá falhar e nunca falhou.
AS SEIS COISAS QUE DEVEIS SABER E SENTIR

VOSSA HABILIDADE EM CRIAR É PERCEBER O ATRIBUTO DIVINO
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A VIDA E O PODER DE DEUS ATUAM EM VÓS
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1. Deveis saber e sentir que vossa habilidade em criar e ver uma imagem atuante em vossa própria consciência é um atributo divino.

2. Deveis saber e sentir que a Vida e o Poder de Deus atuam em vossa consciência, e a imagem que
vedes e sentis em vós mesmos deve aparecer na vida externa.
DEUS É AUTOR, EXECUTOR E AÇÃO
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3. Deveis saber e sentir que vossa habilidade em formar uma imagem mental é um Atributo Divino que
vem a ser a visão interna; que o poder para preencher completamente a imagem para estabelecer em
volta de si a união com ela é Poder Divino; que a substância que é usada no mundo externo e serve
para criar a forma de vossa imagem ou vosso plano é a puríssima Substância Divina.
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QUANDO DECIDIS CRIAR ALGO ISSO É ATIVIDADE DIVINA
4. Deveis saber e sentir que quando decidis criar algo

Es
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a) Deus deseja,
b) Deus sente,
c) Deus sabe,
d) Deus manifesta e
e) Deus controla tudo que está relacionado com Sua Atividade.

QUANTO MAIS INTENSIVAS FOREM A VOSSA VISUALIZAÇÃO E O VOSSO SENTIMENTO, MAIS
RÁPIDA SERÁ A MANIFESTAÇÃO DE VOSSA IMAGEM
5. Deveis saber e sentir que quanto maior for a energia acumulada que produzistes por meio de vossa
visualização ou contemplação, e ao sentirdes a .realidade de vossa imagem, mais depressa se
apresentará a manifestação em vossa própria experiência.

SE USARDES PROCESSOS EDIFICANTES, VOSSO ÊXITO ESTARÁ GARANTIDO
6. Deveis saber e sentir que encontr toda certeza, a vossa decisão e, com a vossa foi deveis manter-vos
firme, por detrás da sentença ou palavra de poder; que, se aplicais todos os processos edificantes já
dominados, é absolutamente certo que vosso plano entra em atividade em vosso mundo visível da
aparência.

NÃO HÁ OPOSIÇÃO NEM ATRASO OU FRACASSO

1. VÓS SOIS A LEI DIVINA À QUAL NA PODE OPOR-SE
Se decidis, em definitivo, realizar uma experiência, sereis então a Lei-Deus - a Lei do Uno, à
Qual não existe oposição.

2. A PERFEIÇÃO MANIFESTA-SE INSTANTANEAMENTE

Se reconheceis Deus, o Uno, manifestar-se-á a Perfeição e isso no mesmo instante; pois não
existe nada que possa opor-se ou neutralizar, nem sequer o tempo
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3. NÃO HÁ ATRASO NEM FRACASSO, SE ACEITAIS O PLANO DIVINO
Se vosso lado humano realmente aprova e aceita oPlano Divino, não pode haver atraso ou
fracasso, pois Toda energia é a caracterlstica da Perfeição e ela se apressa para servir seu
criador.
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VOSSO DESEJO Ê UMA ORDEM E A REVELAÇÃO SE FAZ AGORA
1. DEUS ATUA ATRAVÉS DE VÓS
Ponderai:
a) Sois Deus feito imagem.

Es

b) Sois Inteligência Divina que guia.
c) Sois Poder Divmo que impulsiolla.
d) É Divina vossa subslAncia COm a qual atuais.

2. QUANDO VEDES - DEUS VÊ, E SUA VISÃO É UMA ORDEM PARA REVELAR-SE AGORA.
Se vosso desejo ou imagem mental for construtivo, então sois Deus que vê Seu próprio Plano.
Se Deus vê, então isso é uma sentença Ou uma ordem irrevogável, para revelar-se agora.
Na criação desta Terra e dos Sistemas Mundiais. Deus disse: "Haja Luz e a Luz se fez".
Todo Plano construtivo é Seu Plano. Portanto. Sabei que Deus atua e ordena: "Esse desejo ou plano se realiza
agora. " E ele está realizado.

UM PEQUENO RESUMO DO PROCESSO VISUALIZAÇÃO

OS QUATRO DEGRAUS
Concebei uma imagem clara sobre vosso desejo ou plano.
Anotai no papel.
Visualizai-o já realizado.
Lede muitas vezes vosso plano.

OS CINCO REQUISITOS INDISPENSÁVEIS
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b)
c)
d)
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20 pontos que devem ser recordados diariamente.
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É absolutamente indispensável que:
1. não faleis com quem quer que seja sobre vosso plano ou desejo;
2. não tenhais dúvida nem medo;
3. não interrompais vosso plano com base em valores humanos;
4. não aceiteis situações inferiores à Divindade;
5. não estipuleis o tempo para a vossa manifestação.

AS SEIS COISAS QUE DEVEIS SABER E SENTIR

ot

que vossa habilidade em criar é Atributo da Visão Divina;
que a vida e o Poder Divino atuam em vós;
que Deus é o Autor, o Executor e a Ação;
quando decidis criar algo, isso é Atividade Divina;
quanto mais intensivos forem a vossa visualização e o vosso sentimento, mais rápida será a manifestação de
vossa imagem;
6. se usais processos edificantes, vosso êxito está garantido.

Es

1.
2.
3.
4.
5.

NÃO HÁ OPOSIÇÃO NEM ATRASO OU FRACASSO
a) Vós sais a Lei Divina;
b) A Perfeição manifesta-se instantaneamente;
c) Não haverá atraso nem fracasso, se aceitardes o Plano Divino.

VOSSO DESEJO É UMA ORDEM PARA REVELAR-SE AGORA
a) Deus atua através de vós.
b) Quando vedes - Deus vê e Sua Visão é uma ORDEM para revelar-se AGORA.
Fim

