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Prefácio
O que o leitor encontrará pela frente é um evangelho no
sentido do étimo. Mariano Soltys é um mestre das coisas do
espírito. Ele é psicólogo e filósofo, senão graduado com certeza
na prática – e que prática – mas seu ensinamento ultrapassa
toda psicologia e toda filosofia, todo relés entendimento
humano. O jovem ancião que aqui vos escreve é um expert na
sabedoria humana e mortal. Sim, é filosofia humana, mas bem
avizinhada das coisas espirituais. O esoterismo postula, a
ciência procura, a teologia crê, a filosofia indaga, a literatura
descreve, mas com Mariano Soltys não: ele encontra. Mas ele
não é um garimpeiro egoísta que encontrou uma pepita
gigantesca e agora vai curtir sua vida de milionário espiritual.
Ele é filantropo, ele quer conduzir a humanidade à mesma
riqueza ôntica que adentrou em seu espírito. Ele navega no
oceano do espírito, singra os mares do sobrenatural e com isto
tudo consegue ser eminentemente prático e realista. Existem,
meu caro que corre a vista nestas áureas linhas, dois leitores: o
leitor antes de Mariano Soltys e o leitor depois de Mariano
Soltys. Persista na leitura e constate você mesmo como vale à
pena pertencer ao segundo grupo. Aqui está a chave do
segredo, o sentido, a direção, o começo, o final e aquilo que
ultrapassa todo o universo que nos circunda. Os físicos estão
consolidando o entendimento de que o universo tem onze
dimensões. Venha conhecer a décima segunda dimensão. Você
não irá se arrepender. Eu sou amigo do autor. A nem todos foi
dada esta chance. Faça o que está ao seu alcance: conheça a
penseneidade almática se o cárcere da mesma é prerrogativa
de um grupo restrito de um interiorano município do Brasil
meridional. Prosit!
Cléverson Israel Minikovsky

Prefácio do autor
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Agora ressurge aquela luz do leste que estava por um
tempo perdida. Os mistérios serão revelados, porém somente
para quem estiver preparado. Não há mal que não seja curado,
nem felicidade que não seja possível. O mestre antes de chegar
ao auge do seu saber teve de trabalhar muito, apesar de sua
potencialidade inata de ver o místico em tudo. Aqui o guru não
demonstra mais de que cada um tem de fazer-se seu próprio
guru. Vem com seus ensinamentos novamente para resolver os
problemas daqueles que lhe procuram, por ser faces também
das outras vidas do mestre, vidas passadas. Divide amor. Não
raro, luta também pela justiça e igualdade, o que já se
acostumou em insights que vinham em sua carreira de
advogado. Como na primeira aventura (presente no livro Fonte
da felicidade), onde já havia certa maturidade, aqui ele mais
jovem auxilia a resolver os intricados problemas das pessoas
que vivem na sociedade contemporânea. Também ensina
filosofias

diversas,

como

hermetismo

e

pitagorismo,

semelhante ao que irá fazer no terceiro capítulo, onde estará
em viagem de Cruzeiro com sua futura esposa. Aqui, anos
antes, ele tem apenas vinte e sete anos e tudo é ainda
aprendizado, apesar de já ser visto pelos que o procuram como
o melhor conselheiro espiritual que há ao seu alcance. Aqui é
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apenas um moço com vasto conhecimento esotérico, talvez
incomum a sua idade e até ao seu tempo, que atrai a todos para
a sensualidade e a balada, deixando de lado um pouco a face da
espiritualidade e mais ainda o misticismo, que desaparece
frente ao ceticismo e materialismo que reinam. Aqui o mestre
aconselha por via intuitiva, uma vez que suas experiências no
mundo são poucas, porém resolvendo mesmo assim as
questões que parecem impossíveis, sendo mediador de até
milagres, ou melhor, usando de leis secretas da natureza, que
existem a homens e mulheres iluminados. A paranormalidade
se vê assim presente, bem como a magia, tudo o que parece
para nós

extraordinário.

Há

quem perceba em seus

ensinamentos um forte orientalismo, mesmo herança de
avatares, ou grandes líderes da humanidade, o que não
diminui a lição dada a cada um, ampliando ainda a visão sobre
o mundo, que jamais será a mesma.
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Diálogos do mestre

1.1 O mestre e o homem com depressão
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O mestre estava caminhando e atravessava uma ponte,
quando lhe encontrou um homem, o qual o conhecia por um
livro que havia escrito sobre a felicidade. Assim este lhe falou:
-Bom dia mestre! Me sinto feliz por te ver.
-Bom dia. As olheiras no teu rosto revelam que o Sol não
ilumina teu coração.
-Estou mesmo muito mal.
-Sofro de depressão e tentei me matar duas vezes.
-A morte é apenas uma transição, não existe fim. Você
apenas usou uma linguagem corporal para se anular, como um
computador deletando o desnecessário. Você na verdade quer
renascer como novo homem.
-Eu não havia pensado nisso. Acho que fiz por
desespero, algo instintivo. Eu me acho um nada.
-Você é certamente algo, senão não conversaria comigo.
Tu és um filho do Pai Celestial, pequeno universo, um ser
maravilhoso. Do Nada que Ele nos gerou, mas Ele é tudo.
Assim busca o Deus do teu coração e terás motivo a querer
viver.
-Procurei religião e fui explorado, só pediram dinheiro.
Outras pessoas me enganaram e perdi tudo o que tinha. Vivo
da ajuda da minha irmã e estou sem emprego.
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-Nada peço para te enviar sabedoria, apenas desejo tua
regeneração. Busca em alguma oração com tuas palavras o teu
eu interior e as coisas mudarão para ti. Faz da tua consciência
morada agradável, aconchegante lar.
-Mas como posso mudar minha vida se não dou certo
em nada na vida?
-Eu mesmo também já tive muitos fracassos. Não passei
em concursos públicos, não atingi o nirvana 1 . Mas há coisas
em nossa missão cósmica que nos são dadas por herança,
outras

devemos

conquistar

após

longo

progresso

e

encarnações, ou voltar ao seio do Pai. Noutro dia saí do meu
corpo em meditação e não tive pleno controle, voltando em
momento não desejado. Assim homem, aprende com teus
erros, usa a matéria espessa para encontrar a pedra filosofal.
-Eu pensava no mestre como alguém sem problema.
Talvez seja esse o meu mal: pensar que os outros estão no
paraíso e eu no inferno. O que você acha?
-Eu observo que o homem moderno é tão preso aos
próprios entendimentos que não aprende com os ancestrais,
onde o conhecimento é mais confiável. Vejo povos como o
indígena ou africanos tradicionais que têm o saber de
compartilhar com os ancestrais e mesmo anciãos.
1

Ver glossário ao fim da obra para maio res informações de termos orientais.
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-Você tem muito a ensinar, parece que tudo o que fala é
carregado de sabedoria. Tão jovem e já envolto a tanta
experiência, você deve ser orgulho de teus pais. Se eu falasse
com você uma vez por semana, acredito que já estaria curado.
-Eu sou o que sou. Talvez seja o Divino Saber que esteja
se revelando através de mim, sou apenas mediador. Quanto
aos meus pais, eu os agradeço sempre pelo dom da vida.
Continue usando de tua medicina e complete com a minha,
que é a da alma, que é o misterioso M de Paracelso. Viva feliz e
supere esse mal real que é a depressão. Desejo a ti profunda
paz e até semana que vem.
-É mesmo, uma vez por semana, a cada 7 dias. Quero
sempre te encontrar numa ponte que me leve para uma nova
vida.
-Adeus, a ponte estará onde está e eu estarei onde
estiver, em todo o lugar e em lugar nenhum.
-Adeus, fica com Deus.

1.2 O mestre e a mulher com cicatriz
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