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INTRODUÇÃO__________

Inicio

o meu escrito com um aviso premente:
ESTE LIVRO é para os fortes. Fortes em Espírito, fortes
em pensamento livre e sustentado, os destemidos da
vanguarda de um mundo novo. Se por ventura você se
considera fraco, ou seja, tem medo de encontrar a
verdade, de perder o chão seguro em que vive sua
vida efêmera, preguiça ou covardia de pensar fora dos
esquemas impostos... Deixe este livro para mais tarde
em sua vida. E espero sinceramente que ainda haja
tempo pra você.
Infelizmente, a maioria das pessoas pouco está
se lixando para a situação do mundo em que vivem;
tendo comida e diversão já é o suficiente. Se você está
lendo este livro e está interessado em saber mais,
refletir sobre estes assuntos e dar sua contribuição,
parabéns, você é um dos poucos privilegiados nestes
novos tempos.
Por isso peço, caso não tenha interesse,
somente que guarde este livro para uma ocasião mais
oportuna, se após uma primeira leitura achar o
assunto um tanto árido e complexo. Não o lance fora
porque é possível que um dia, tocado por alguma
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centelha divina, ele vos permita penetrar mais
profundamente no Santuário do Conhecimento.
Há milhares de anos pessoas de mente
iluminada vem alertando o homem da sua situação,
mas sua mente está tão embotada que ele mal tem
verdadeira consciência de sua existência. A maioria
das pessoas mal sabe que existe; como saberá que se
manifesta também como um SER?
Você já parou pra pensar no mundo em que
vive?
Será ele mesmo algo real como pensamos?
Poderá ser ele uma projeção holográfica de um
Ser ou de uma Mente Maior?
Uma coisa é certa: captamos a realidade do
mundo através de nossos sentidos. E nossos sentidos
já nos provaram nos enganar em muitas coisas.
Façamos um experimento mental.
Eu levo você para fora de sua casa e peço que
esqueça tudo o que aprendeu sobre astronomia,
geografia e física. Em seguida peço que analise
durante o dia a trajetória do sol. No fim deste dia –
lembrando que você esqueceu tudo o que aprendeu
sobre os astros – eu lhe pergunto: Levando em
consideração o que você observou hoje, é a terra que
gira em torno do sol ou o sol que gira em torno da
terra?
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A resposta seria tão óbvia assim como o foi para
muitos de nossos antepassados que a deram: o sol
gira em torno da terra.
Mas hoje por meio de nossos conhecimentos
sabemos que o inverso é verdadeiro. Os sentidos nos
enganaram em relação a isto.
Agora tem um detalhe importante nesta
questão. Alguns de civilizações bem antigas já sabiam
esta verdade; souberam escapar dos enganos dos
sentidos. Como chegaram a esta verdade? E que
métodos usaram para tal empresa? Veremos mais
tarde ao longo do livro.
O homem há muito vive preso em uma
realidade fictícia, na qual se enveredou como um
inseto numa teia de aranha. Quanto mais ele tenta se
escapar, mais ele se prende nos fios.
Mas o que vem a ser esta teia e quem a
manipula?
Você ficará atônito com o que vai descobrir ao
longo do livro a este respeito.
Falaram ao homem que ele é de barro, frágil e
pecador. Contudo, deixaram de lhe informar que ele é
uma pérola em vasos de argila.
No homem dormem forças magníficas. Forças
que poderiam mudar todo o seu entorno. Contudo,
devido ao estado de ignorância de sua situação e a
abusos cometidos no passado, foi melhor que estes
poderes ficassem ocultos, caso contrário o estrago no
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mundo seria bem maior. E tem muita gente neste
quadrante de Universo que tem medo do despertar do
homem terreno.
No entanto, novas energias estão chegando do
centro de nossa Galáxia, energias que ativam o
despertar humano. É preciso despertar todo o seu
potencial latente. É preciso acordar, despertar numa
nova consciência!
Sementes de abacate tornam-se abacates.
Sementes de rosas tornam-se rosas, quando o solo e
as condições são propícias. Sementes de deuses só
podem tornar-se deuses quando as condições
quânticas e mentais assim o favorecem. Nós somos a
semente dos deuses plantada neste planeta e toda a
natureza espera este nosso despertar.
Contudo, um deus ignorante de sua formação
está numa situação pior do que o animal, que segue
seus instintos dentro da harmonia da natureza. Sem
falar ainda que pode ser escravizado por outros
deuses que estão num patamar acima dele.
Deuses aqui não são ídolos de barro. São seres
além do homem. Celestiais. Dimensionais. Seres
Excelsos que transcendem a realidade material.
Algumas civilizações do passado – por volta do ano
3.000 A.C. – denominavam-nos erroneamente de
anjos ou demônios, tratando estes seres como sendo
apenas espirituais; tudo porque não conheciam a
existência de outras dimensões e de seres
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dimensionais. Bem antes desta data acima citada
outras civilizações sabiam dos seres dimensionais.
Vamos conhecer estas civilizações e porque tiveram o
seu fim.
Elevar-se, sair do marasmo da vida, atingir o
reino dos gênios e dos homens fortes, eis o grande
desafio. A distância que existe entre um Platão, um
Newton, um Tesla e o homem comum parece ser bem
maior do que a distância entre o homem comum e o
gorila. A maioria dos homens não passa de uma
mistura de orangotango com astúcia. Aqueles que
conseguem ir um pouco além desta mistura vulgar, a
massa ignara os considera como santos, gênios ou
simplesmente demônios.
Crucifica-o! Queime-o vivo! Enforque-o!
Apedreja-o! Demita-o! São os ecos de desespero dos
que ficaram para trás.
Mas aqui cabe uma pergunta crucial: por que
tão poucos conseguem se elevar alguns pontos além
da maioria ignorante e acomodada?
É que existem dois grandes entraves que se
colocam como guardiões das regiões superiores: a
preguiça e o medo. Estes são os mais próximos
companheiros de jornada do homem comum.
Cada um pode mudar a sua vida a qualquer
momento se assim o desejar. Basta coragem,
pensamento correto e um pouco daquilo que os
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iluminados chamam de Ideal e os filósofos chamam de
Confiança.
Alguns dizem que a Verdade tem três etapas:
1- Primeiro ela é ridicularizada.
2- Depois ela é atacada veementemente.
3- E por último ela é aceita.
Com este livro penso que não ocorrerá de forma
diferente.
Assim sendo, se você está disposto a deixar
estes entraves e buscar as condições ideais para
despertar a semente divina que está em você,
continue a leitura deste livro. Nele você encontrará
uma nova visão de muitos conceitos antigos que
impedem o homem de ir além de si mesmo.
Avante Sempre!
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1. A SITUAÇÃO__________
“Ninguém é mais escravo do que aquele que se
julga livre sem o ser” – Goethe
Há muito o homem vive preso. Contudo, pensa
estar livre, que decide tudo em sua vida e que vive
numa democracia. Mas ele vive preso em amarras que
não consegue enxergar; ou talvez nem queira
enxergar mesmo.
Muitos tutores, depois de terem embrutecido a
imensa maioria da humanidade como se fosse um
gado doméstico, para que não ouse dar nenhum passo
fora de suas diretrizes, mostram a ela o quão perigoso
é tentar andar sozinha. Isto eles fazem mediante
armas poderosas, como a mídia, a cultura deturpada,
crenças religiosas divergentes, guerras e outras tantas
coisas mais.
Já no séc. XVIII o filósofo Kant afirmava que
existe uma menoridade racional, uma situação onde
um indivíduo qualquer deixa de fazer uso de seu
próprio entendimento para unicamente seguir a
direção dos outros. A não ser que venha apresentar
alguma debilidade mental ou qualquer outra
disfunção cerebral, cada um é o próprio culpado dessa
menoridade, principalmente devido à falta de
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