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P R E F ÁCIO

A Reencarnação, hoje uma realidade científica
e que se constituirá na nova Ciência para o Terceiro
Milênio, de modo a redimir e libertar das crenças
superadas e estapafúrdias os sofridos habitantes deste
pequeno planeta, é verdadeiramente um tema
apaixonante e sobretudo urgentemente necessário.
Na verdade, qualquer criatura pensante que seja
dotada de um mínimo de bom senso jamais poderia
questionar uma verdade tão clara, intensamente lógica e
cristalina como esta. Neste livro, mais uma obra
magistral da nossa estimada amiga Synture Eva
Hahamovici, um expoente do Esoterismo, o tem
principal é exatamente este, aliado às prodigiosas
nuances do estudo pertinente à gigantesca força
libertadora proporcionada pelo Pensamento Positivo.
Com a categoria, o estilo e principalmente o
pleno conhecimento de causa de tudo aquilo que
magistralmente transmite, Synture, como sempre, se
supera a cada obra, brindando os seus leitores com um
estudo sério e além de tudo importantíssimo para o
desenvolvimento mental e espiritual daqueles que têm o
privilégio de ler os seus sempre oportunos livros.
Mas por que exatamente seria o tema da
reencarnação uma mensagem tão importante?
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Diz a Ciência Secreta que todo o espaço, a
Entidade Substancial Vivente, é preenchido por uma
Essência Ideoplástica! O Logo, ou O Divino Verbo,
estará sempre em contínuo processo de criação. Sua
Magna Obra, este e outros Universos, veio a ser
concebida no silêncio de uma “noite cósmica”, quando
novamente “acordou” para mais um “dia”, dando assim
origem à Luminosidade.
Este Verbo, A Causa Primeira de Todas as
Coisas, que TUDO contém sem no entanto por NADA
ser contido, torna-se assim Imanente em TODAS as
coisas, uma vez que o Universo visível nada mais é do
que a imagem concreta, a cristalização, de uma
Abstração Ideal, plasmada segundo o modelo de uma
Primeira Ideação Divina, pré-existente desde toda a
insondável Eternidade!
TUDO, pois, estará inevitavelmente pesado,
medido e contado neste fantástico Universo que nos
cerca. Ao final de cada Ciclo, quando terminar maus
um “Dia”, advirá uma outra “Noite Cósmica”, ocasião
em que todas as Mônadas deverão prosseguir a sua
caminhada, em um futuro Universo sempre a ser
moldado de acordo com a natureza daquele que o
precedeu, reiniciando assim uma nova jornada cósmica,
a partir da etapa na qual se encontravam ao finalizar o
período de manifestação pretérita.
Os
verdadeiros
Evangelhos,
aqueles
convenientemente considerados “apócrifos”
e
ocultados às massas pelos mais diversos interesses,
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diziam que “Se Deus dormisse ou parasse de sonhar, o
Universo desapareceria instantaneamente”.
Os antigos místicos ensinavam que toda a
Criação não passa de uma visualização de Deus e no
Princípio Era apenas a Mente Maravilhosa, que através
de um mistério profundíssimo residia em si Mesma!
Ela, apesar de Perfeita, sonhava;
uma perfeição maior ainda! E nos
indescritíveis e sublimes, visualizava
mundos – habitados pelas mais exóticas
criaturas.

aspirava por
seus sonhos
miríades de
e fascinantes

Então, num dado momento, estabeleceu a
primeira e mais elevada das suas Leis: Todo Amor
Sozinho jamais Passará de Uma Simples Metade! E
o amor na sua expressão mais pura, necessitando
portanto da sua contraparte, apoderou-se daqueles
sonhos, saturando-os de uma intensa Luz!
Aí estava o Ponto-Zero do nosso fantástico
Universo pois tornando-se maravilhosamente o Pai e
também a Mãe, e saturada daquele intenso e luminoso
Amor, aquela Mente Maravilhosa sentiu necessidade
imperiosa de CRIAR. E Ela, então, se fragmentou,
expandindo-se num movimento contínuo e progressivo
que perdura até os dias atuais, dando forma sensível a
todos os Universos que com o nosso coexistem – e
também a
todas as criaturas originárias dos seus
sonhos, as quais promovem as suas existências em
múltiplas e variadas dimensões.
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Todas essas Criaturas, Células e partículas Dela
Mesma, com a experiência das quais virá a aprender,
por um processo de simples delegação e baseado no
livre arbítrio, tornando-se assim mais Perfeita e
Luminosa, com as experiências obtidas por aquilo que
essas mesmas partículas livremente desenvolveram –
no exato momento em que este atual ciclo estiver
completo, finalmente voltando TUDO a residir de
forma maravilhosa no Absoluto, ASSIM COMO ERA
NO PRINCÍPIO!
Essa é, por conseguinte, a segunda maior de
todas as verdades: vivemos e nos movemos na
Consciência Ilimitada de Deus. Todo o Universo é
MENTAL. A matemática do Absoluto jamais será igual
à matemática limitada dos homens! Leis maravilhosas e
inflexíveis ordenam toda a Criação, do contrário seria
simplesmente o caos. Nada, por mais poderoso que seja
ou venha a se tornar, poderá contrariar uma Ordem e
uma Legislação Justa e Perfeitamente estabelecidas.
Os grandes espiritualistas, em contraposição aos
materialistas, desde os tempos mais recuados do Antigo
Oriente já conheciam coisas a respeito das quais a
verdadeira Ciência de hoje começa a especular. O
Criado reside no Não-Criado! O Universo, na medida
em que o tentamos conhecer, passa por um ciclo de
expansão – a partir da Célula-Mater original – quando
finalmente retornará à contração, de volta ao seu Ponto
de Partida, ocasião em que o Absoluto meditará a
respeito das experiências da sua Criação e de forma
maravilhosa iniciará um outro processo – dando forma
sensível a novos e muito promissores Universos.

6

Glorioso então é o papel de cada um de nós no
esquema Cósmico; grande a missão do homem e
também de todas as criaturas, ao fazerem parte
integrante dos sublimes propósitos de Deus. Através de
extensos ciclos, as almas, todas partículas dessa Mente
Sublime e Inefável, deverão aprender através da própria
experiência:

Desde as formas mais brutas, até as mais
refinadas e sutis, cumpre-se aí uma outra maravilhosa
Lei: da centelha ao mineral; do mineral ao vegetal; do
vegetal ao animal; do animal ao homem; do homem ao
Anjo; do Anjo ao Arcanjo; e finalmente do Arcanjo a
Deus – retornando assim ao glorioso Ponto de Partida!
Quê é então verdadeiramente o bem, e quê é
verdadeiramente o mal, dentro de todo este imenso
contexto? Caberá somente ao livre arbítrio das criaturas
mais adiantadas no processo evolutivo estabelecer os
parâmetros mediante os seus próprios critérios de
entendimento. De mundos para mundos, de esferas
brutas para esferas mais refinadas e sutis, todas as
almas verdadeiramente viajam nesse extenso ciclo,
subordinadas sempre à inflexível Lei do Carma,
refinando-se ou estacionando – de acordo com os seus
próprios atos e merecimentos.
Assim, podemos entender, através de uma
maneira muito mais lógica e racional, a existência de
outras
criaturas
espalhadas
pela
vastidão
incomensurável e radiante dessa Mente Maravilhosa,
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dentro da qual nos movemos e promovemos as nossas
fugazes existências – muito embora ainda não
tenhamos inteiramente compreendido e alcançado a Sua
Magnitude e Extensão.
Pois assim é o Universo: mundos em estado
selvagem, como era a própria Terra nos seus
primórdios; outros em estado intermediário; outros
ainda em plena evolução e finalmente os mais
evoluídos. Da matéria bruta ao Espírito Puro, esse será
o inevitável caminho tanto para as almas quanto para os
planetas que as abrigam, de forma idêntica serres que
são vivos, sensíveis e sobretudo maravilhosos –
cumprindo suas etapas evolutivas, de acordo com a
Imutável Lei de Deus!
Essa é, portanto, a maior de todas as verdades: a
Reencarnação através de diferentes existências e
estágios, com passagens dos mundos embrutecidos para
mundos mais elevados, tornando a matéria cada vez
menos densa até a consecução do Espírito. Enfim, a
cada um conforme a suas obras, até que o caminho seja
verdadeiramente encontrado!
E este livro, que ora temos a honra de prefaciar,
nada mais faz do que apontar com total maestria e
exatidão as respectivas trilhas que conduzirão ao limiar
de tais caminhos – os caminhos da libertação; as sendas
maravilhosas do esclarecimento, que vez por outra nos
são mostrados e demonstrados por seres maravilhosos e
sábios, almas sublimes que talvez renunciando à
consecução do cume da montanha, voluntariamente
aqui encarnam para, através de um ato de pura
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misericórdia e Amor, dar a mão àqueles que ainda
tropeçam no princípio da subida.
Esses Anjos de Luz, imersos por força das
circunstâncias nas vicissitudes da matéria, estão, SIM,
conosco, e através do seu trabalho profícuo e muitas
vezes incompreendido pelos céticos e pelas massas
decaídas, vão, lenta mas seguramente, abrindo os
corações e as mentes mais receptivas de todos aqueles
poucos que ainda têm olhos para ver e ouvidos para
ouvir – dessa forma soerguendo almas e espíritos,
novamente na direção do CAMINHO e, assim,
guiando-os de volta à grandeza da Imorredoura Luz.
Eles, os quais na falta de uma denominação
melhor e talvez mais apropriada chamaríamos de
INSTRUTORES, ou quem sabe GUARDIÃES, são
esparsos em meio a esta vasta multidão alienada, mas
no entanto representam verdadeiramente MUITOS.
Têm, de fato, a postura e a estatura dos gigantes;
a força incomensurável, poderosa, do AMOR. Enfim,
diríamos que BRILHAM mediante o brilho radiante de
mil sóis. Aqui e acolá, podemos, de fato, em cada
pequeno recanto vislumbrar um deles.
E é exatamente o que faremos agora, diante das
páginas que se seguem, profundas e intensas de Synture
Eva Hahamovici - a Instrutora, uma das Guardiães das
verdades mais sagradas, que precisamente aqui nos
concede um pouco do vasto cabedal da sua sabedoria.
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