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Dedicatória
Dedico esta obra a todos aqueles que estão buscando,
incansavelmente, o conhecimento com vistas a uma maior
evolução espiritual. Àqueles que leem sofregamente, que
assistem palestras e lives sempre buscando aumentar seu
cabedal de conhecimento, mas não o conhecimento pelo
conhecimento, e sim o conhecimento verdadeiramente útil
para o crescimento da alma.
Foi para esses que escrevi esta obra e para os quais a
dedico.
Luiz Roberto Mattos
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Prefácio

Luiz Roberto Mattos e a revolução
estilística de “Sana Khan”

Sempre li muito e sempre li de tudo, sem nenhuma
espécie de prejulgamento ou preconceito. Poesia ou prosa,
ficção ou não-ficção, autores baianos, de outros estados do
Brasil ou estrangeiros, histórias em quadrinhos, folhetos
de cordel, publicações das Testemunhas de Jeová, jornais e
revistas, qualquer material de leitura que estivesse ao meu
alcance era considerado uma dádiva, pois me proporcionava
momentos de lazer e me oferecia uma chance de adquirir
conhecimento... Meu método resumia-se em duas ações:
ler primeiro e analisar depois. Se eu tivesse gostado do que
tinha acabado de ler, tanto melhor; se não, essa leitura pelo
menos tinha dado alguma contribuição ao meu senso crítico
em formação e me permitido aprender um pouco mais sobre
as diferenças entre joio e trigo.
Por influência de minha saudosa avó Abigail,
profundamente interessada pelo Kardecismo, li uma
quantidade bastante razoável de textos sobre espiritismo,
livros psicografados e os hoje chamados romances espíritas
sem nunca chegar a compartilhar do entusiasmo dela, o que
certamente a teria deixado contente e orgulhosa. Minha
incursão por esse universo específico, embora breve e
superficial se comparada ao meu interesse por outros gêneros
literários, estilos e temas, me fez reconhecer a existência
de um subgênero da prosa que bem poderia ser rotulado
como literatura espírita ou, como eu prefiro, literatura de
viés espiritualista. Infelizmente, meu convívio com tais livros
raramente foi prazeroso. Na verdade, muitas vezes levei a
cabo a leitura de um volume desses apenas para satisfazer as
expectativas de minha avó de poder discuti-lo comigo. Atribuo
7
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esse desconforto a um motivo muito simples. Por mais que
os autores mostrassem conhecimento daquilo a respeito de
que discorriam, geralmente escreviam muito mal. Não tinham
qualquer preocupação com a forma, tampouco estilo próprio
e ignoravam totalmente o que significa ritmo, isso quando não
patenteavam total ausência de intimidade com as normas que
regem esta língua que o poeta chamou de última flor do Lácio,
ou eram, pura e simplesmente, picaretas e charlatães da pior
espécie.
Mas a conversa é outra quando Luiz Roberto Mattos, com
seu arrebatador romance autobiográfico “Sana Khan”, promove
uma verdadeira revolução na literatura de viés espiritualista
ao conferir a esta um tratamento de alta qualidade estética,
nunca antes visto.
E aqui devo dizer que se há dois princípios que aprendi
a considerar importantes, pra não dizer vitais, em termos de
prosa, estes são o parágrafo de abertura e o parágrafo de
encerramento. O primeiro tem a função de ganhar o leitor,
de fisgá-lo e não deixar mais que escape. O segundo tem
que proporcionar-lhe a sensação de que o tempo investido
na leitura foi bem compensado e de deixar aquele famoso
gostinho de quero mais.
Há algo mais LINDO do que o parágrafo com que Dickens
abre seu “Um Conto De Duas Cidades”? Talvez só seja possível
compará-lo àquele com que Melville inicia “Moby Dick” e sua
primeira frase, ao mesmo tempo magnetizadora e instigante.
E o que dizer do primeiro parágrafo de “Cem anos de Solidão”,
em que Gabriel García Márquez praticamente constrói um
alexandrino? No que se refere aos parágrafos que fecham
livros, considero antológicos o de “O Falador”, de Mario Vargas
Llossa, e o de “O Coronel & O Lobisomem”, do nosso querido
José Cândido de Carvalho.
Pois é, Luiz Roberto Mattos logo nas primeiras palavras
8
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de “Sana Khan”, mostra que domina à perfeição o fundamento
do parágrafo de abertura e confirma sua perícia ao chegar
ao parágrafo de encerramento. Entre os dois há um ritmo
de alucinar, uma tremenda verve, uma prosa fluida, um
indiscutível domínio do idioma, muito sentimento na jogada
e espaço para momentos de ternura, aventura e até mesmo
humor... Situações interessantíssimas são descritas de uma
maneira que qualquer leitor pode compreender e que tem
a vantagem adicional de ser essencialmente bela.... Graças a
esses e a muitos outros méritos de seu autor, tantos que seria
difícil destrinchar aqui, “Sana Khan” resulta leitura agradável
até mesmo para quem não tem o menor interesse em
espiritualismo ou projeção astral ao tempo em que constituí
peça de extremo valor para os estudiosos desses assuntos.
Não é à toa que mereceu versão inglesa, foi adotado como
livro paradidático em grupos espiritualistas e hoje chega ao
seu trigésimo aniversário tão moderno e dinâmico quanto no
dia em que foi lançado. E, como cineasta e cinéfilo, digo sem
medo de errar: “Sana Khan” faria a alegria de qualquer estúdio
hollywoodiano e virava blockbuster brincando.
Muito digna de menção é a maneira como Mattos,
depois de apresentar suas cartas no primeiro capítulo, começa
sua narrativa propriamente dita voltando à aurora da sua
vida: o nascimento casual em Olinda, as idas e vindas entre
Rio de Janeiro e Salvador em consequência das constantes
transferências do pai militar, o convívio harmonioso e feliz com
os muitos irmãos. Já nessa época, o interesse pelo espiritismo,
ainda que de forma discreta e subliminar, vai se infiltrando na
mente do menino Beto.
Ele segue na sua narrativa autobiográfica, condensando o
final de sua infância e o começo de sua adolescência de maneira
tão palatável que, quando o leitor se dá conta, o garoto sempre
curioso se transformou no jovem universitário magrelo que
9
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cursava Arquitetura sem entusiasmo, tinha adotado uma dieta
vegetariana e naturista, lia sem cessar e estava interessado
mesmo era no mundo que há para além do corpo físico.
MUITO interessado. Tão interessado que seus conhecimentos
adquiridos de forma autodidata chegam a um ponto que ele
passa a precisar de um mestre. E é, quando surge esse mestre,
Sana Khan, que o livro saí de vez da esfera física, da qual já
vinha sutilmente se distanciando há alguns capítulos, adentra
a esfera metafísica e ganha um pique extraordinário.
Juntos, mestre e discípulo passam por situações
que, para o leitor espiritualista, são do maior interesse e
extremamente informativas, e, para o leitor leigo como eu,
constituem um desfrute literário ímpar. Eles deslocam-se literalmente - pelo espaço e pelo tempo, visitando cidades de
diferentes continentes numa única noite, veem desencarnados
transitando pelas ruas, conhecem espíritos malévolos que
incitam os desavisados ao alcoolismo e à lascívia desenfreada,
eles... Chega de spoiler! Leia o livro. Leia, que é muito bom. E
tenho dito.
Gabriel Lopes Pontes

Romancista, cineasta & tradutor
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Introdução
Dia dezesseis de dezembro de 2022, meu livro Sana Khan
– Um Mestre no Além, primeiro volume, completará trinta
anos de lançamento. Ainda lembro com muita nitidez a noite
de autógrafos no Espaço Cultural da Caixa Econômica Federal,
no Shopping Barra, aqui em Salvador.
O primeiro volume foi escrito entre 1989 e 1991, e retrata
um período de cerca de seis meses de minha vida em 1978,
descrevendo como e quando desenvolvi a saída do corpo de
forma provocada e totalmente consciente. Depois escrevi mais
dois volumes, em continuação.
O Sana Khan passou por três editoras convencionais, com
publicação impressa, sendo duas no Brasil e uma nos Estados
Unidos em 2015. Participei de uma gigantesca feira de livros
em Nova York, em 2015, com escritores do mundo todo, onde
autografei o livro para americanos. O livro esteve disponível
gratuitamente durante muitos anos, em PDF, em meu site
(www.luizrobertomattos.com.br), depois foi retirado por um
tempo e novamente recolocado, onde pode ser baixado de
forma gratuita.
Sana Khan, atualmente, está disponível no site da editora
virtual UICLAP, para aquisição pela internet apenas na forma
impressa, e somente para entrega no Brasil, e ainda no site
www.amazon.com.br em formato de e-book e impresso para
aquisição em outros países, até mesmo na Índia e no Japão.
Neste ano especial, em que ele comemora trinta anos
de seu lançamento, resolvi unificar a trilogia. Juntei os três
volumes, excluindo alguns capítulos não romanceados,
sobretudo do segundo volume. O livro ficou, é claro, mais
volumoso, mas quem gosta de ler não se assusta com isso.
Em compensação, o leitor já baixa ou adquire de uma só vez a
trilogia completa agora unificada e ilustrada. O livro também
11
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ganhou uma versão em audiolivro (audiobook), já em volume
único, estando disponível gratuitamente em meu site.
Não sei quantas pessoas já leram o Sana Khan,
principalmente o primeiro volume, mais antigo, que sempre
foi muito baixado no meu site em PDF. Com certeza mais de
cinquenta mil pessoas baixaram ao longo dos anos.
Meu grande sonho é ver a obra transformada e adaptada
para o cinema ou TV. Acho que daria uma minissérie muito
original. O Sana Khan – Um Mestre no Além se tornou, de
certo modo, um clássico da projeção astral no Brasil, um livro
de referência, e isso se deu graças a Wagner Borges, o mais
conhecido estudioso da projeção astral no Brasil, fundador do
Instituto de Pesquisas Projeciológicas e Bioenergéticas (IPPB)
em São Paulo. Wagner, meu amigo desde 1993 – quando
estava retornando de uma viagem ao Egito e me hospedei na
casa dele por quatro dias – indica e recomenda o Sana Khan a
seus alunos e seguidores no site do IPPB e em seus cursos. Ele
prefaciou o volume I em sua segunda edição, em 1994.
Sou suspeito para dizer isso, por ser o autor do livro,
é claro. Mas penso que o Sana Khan é uma boa leitura para
estudiosos da projeção astral, e não apenas para os iniciantes.
Eu já li mais de vinte vezes. Quase todo ano eu releio. Este ano,
em setembro, completei quarenta e quatro anos de vivências
de projeção astral. Tudo começou em 1978, como o leitor verá
no início do livro. Não são apenas relatos de projeção astral, mas
o livro contém toda uma síntese de conhecimentos espirituais
em geral, como vida após a morte, mundo espiritual (Plano
Astral), reencarnação, lei do carma, a Consciência Cósmica e
muito mais. Há muita filosofia no livro.
Algumas pessoas comparam o Sana Khan com o
maravilhoso livro A Viagem de Uma Alma, de Peter Richelieu,
o que muito me honra. Sana Khan é o meu mestre espiritual,
meu mentor espiritual. Um espírito desencarnado. Com ele
12
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aprendi e aprendo muito, seja fora do corpo, seja por meio
de inspiração. Sana Khan já me inspirou na escrita de vários
livros e textos, em palestras, e nos últimos anos também em
lives, como as do meu programa Visão Espiritual, realizado
toda quarta-feira, das 20h às 21h30, em meu canal no YouTube
(Canal Luiz Roberto Mattos).
Desejo uma boa leitura, uma boa viagem, e que este
livro sirva de incentivo para outros estudos e para práticas
de projeção astral. Espero que o leitor também se encante
com o mestre Sana Khan, se inspire nele para buscar uma
maior evolução, como tenho feito há quarenta e quatro anos
em contato com ele, um espírito iluminado, sábio, cheio de
compaixão e amor no coração.
Que a luz divina ilumine você na busca da sabedoria, da
paz e da evolução espiritual.
Muita paz.
Salvador, 16 de outubro de 2022.

Luiz Roberto Mattos
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CAPÍTULO 1
Era noite de lua cheia, um dia do mês de agosto de 1978. O
céu estava limpo, sem nuvens. Apenas estrelas cintilavam, em
seu resplendor magistral, como se estivessem se preparando
para registrar uma experiência que mudaria minha vida. O
vento soprava calmamente, penetrando em suave brisa, pela
janela do meu quarto, gerando um clima de frescor e bemestar indizíveis. Deitado só, em meu quarto, preparava-me para
um ritual que todos os dias repetimos sem nos apercebermos
de sua real importância, nem seu mágico significado - o sono.
Quantos mistérios, lendas, contos, crendices populares e
estudos já foram elaborados por místicos, religiosos, cientistas
e homens do povo? Que há por trás do sono e dos sonhos? Um
mundo de interrogações, até hoje praticamente irrespondíveis.
Tantas vezes cruzamos a fronteira do sono, retornando pela
manhã, sem recordarmos do que nos aconteceu! Quantas
vezes sonhamos com situações que se tornam realidade
em seguida, em verdadeira epopeia precognitiva. Quantos
pesadelos de perseguições nos faz acordar sobressaltados,
suarentos, frenéticos e apavorados? Quantos sonhos suaves
nos enleva e nos faz sentirmo-nos nas nuvens? Em meio a
esses pensamentos, estava eu, deitado, procurando, mais uma
vez, relaxar o corpo e a mente, visando entrar no estado ideal
para a saída astral, como tantas vezes havia lido, ouvido falar, e
praticado em rudimentares experimentos. Após algum tempo
de relaxamento, quedei-me inerte, imóvel, sonolento, e deixei
que o deus Morfeu me embalasse em seu colo.
Contava, nessa época, apenas dezenove anos de idade,
próximo a completar vinte, em setembro. Possuía, no entanto,
invulgar maturidade, pois comecei a servir ao Exército
com dezesseis anos, como aluno do Curso de Formação de
Reservista (CFR), no Colégio Militar de Salvador, o que me
15
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ajudou sobremaneira, tanto na formação do meu caráter,
quanto na constante assunção de postos de responsabilidade.
Mais tarde descobriria ligações entre o militarismo nesta
minha vida e em outras passadas, traço marcante em meu
espírito. Vinha, também, realizando determinadas leituras
de livros enviados por um amigo de meu pai, que morava no
Rio de Janeiro, além de outros que encontrava na Biblioteca
do Colégio Militar. Havia algum tempo que iniciara minhas
leituras e pesquisas acerca das coisas ditas espirituais,
notadamente a partir de 1976, quando conheci o Sr. Gregório,
que morava no Rio de Janeiro. Todas as leituras e reflexões que
havia empreendido, desde 1976, agora faziam parte do meu
acervo de conhecimento, influenciando minha vida material,
minhas atitudes com as pessoas, relações sociais e emoções.
E agora, ali estava eu, deitado, dormindo profundamente, sem
perturbações. Lá fora, na casa vizinha ao meu prédio de três
andares, um cachorro pastor-alemão, que tantas vezes me
acordara latindo repetidamente, uivava, como se lamentasse
sua solidão noturna, vigilante implacável dos bens materiais
do dono. Cá dentro, em meu leito de morte, - sim, pois o
sono é uma morte repetida, todas as noites -, tranquilamente
deslizava para o plano da quietude, do silêncio, do ócio físico.
Repentinamente, no meio da noite, acordei ao som
de uma voz suave, feminina, que me chamava pelo apelido,
dizendo:
- Beto, saia.
Apesar da voz calma, e do fato de abrir os olhos e ver,
em pé, ao lado de minha cama, uma conhecida, meio amiga,
que frequentava uma Casa Espírita que eu também começara
a frequentar, curioso que estava de aprender tudo acerca do
espírito, esse fato em nada me tranquilizou. Estava, confesso,
completamente apavorado. Não via meu próprio rosto, mas
sei que minha expressão era de verdadeiro e total terror, medo
16
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extremo. Celene era mulher de meia idade, morena bonita,
simpática, de cabelos curtos e corpo esbelto. Seus traços
faciais convidavam a um abraço fraternal, jamais ao medo
ou desespero. Gostava muito dela. Era, além de simpática,
confiável, afável, doce, terna, podendo ser estendidos a
sua pessoa dezenas de adjetivos do gênero, sem qualquer
exagero. Por que, então, estava com medo? Qual a razão, qual
a explicação, ou a lógica? De certo modo é simples de explicar.
Estava dormindo tranquilo, quando acordei com a voz de
Celene, abri os olhos e a vi de pé, a meu lado, em meu quarto,
em minha casa, distante quilômetros de sua residência, no meio
da madrugada, uma mulher casada, mandando que eu saísse.
0 que estaria ela fazendo ali, no meu quarto? Certamente não
estava fisicamente presente, posto que não me mandaria sair.
Para onde ou de onde deveria sair? Da cama, do quarto? Não,
não tinha lógica. Ademais, após dois anos de estudos sobre
as coisas do espírito, e recentemente concentrado em estudos
acerca da viagem astral, também chamada de desdobramento,
ou projeção astral, ou ainda transporte, era de se esperar que
alguma coisa do gênero fosse me acontecer. Além disso, não
foi, a bem da verdade, a primeira experiência extrafísica que
tivera, mas a primeira em que me sentira verdadeiramente
espírito que pode perceber e se expressar independentemente
do corpo ao qual estamos tão habituados a chamar de "eu".
Após Celene chamar-me por duas ou três vezes, sem
que me apercebesse, e inteiramente contra minha vontade,
vi-me repentinamente de pé, ao lado da cama, em posição
virada para a porta do quarto, que se encontrava aberta, e de
costas para minha amiga. Não mais a vi, após ter ficado nessa
posição. Não sei sequer o que fazia. Estava em estado não de
êxtase, mas de embriaguez mental. Esta é a única maneira
de descrever meu estado naquele momento. Estava bêbado,
podendo ser levado para qualquer lugar, por qualquer pessoa,
17
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sem controle e domínio, tanto de meu corpo quanto de
minhas emoções. Estas estavam, aliás, em frangalhos. 0 pavor
suplantava meu raciocínio, obnubilando, por completo, aquela
capacidade de reflexão e análise racional que me era comum.
Naquele instante, era como um bebê chorão e dependente.
E esse estado mental e emocional me impediu de aproveitar
melhor a experiência.
Como dizia, estava de pé, de frente para a porta,
atônito, aturdido, quando, para maior pavor, aproximou-se,
vinda não sei de onde, uma forma ovalada, de um vermelho
irritantemente brilhante, uma cor que jamais visualizara
na dimensão que normalmente vivia, a física, material,
e dirigiu-se a mim, aproximando-se cada vez mais. Difícil
descrever o que presenciara. Em questão de segundos, quase
instantâneos, percebi que dentro da estrutura ovoide que de
mim se aproximava estava uma mulher, pelo menos era essa a
sensação que eu sentia. Vi um rosto que me pareceu feminino,
ainda que transformado e deformado por um sentimento misto
de raiva, ódio e indignação, talvez diante da minha reação de
medo. Atravessamos, então, creio eu, um ao outro. Incrível a
sensação. Foi como se passasse por dentro de uma nuvem sem
me molhar. Senti algo passar e atravessar-me o "corpo". Então
percebi que após isso acontecer, a mulher dirigiu-se para a
porta e saiu aligeiradamente pelo corredor do apartamento.
Nesse instante, perdi de vista aquela figura feminina, envolta
em uma chama, qual fogueira viva ambulante, aterradora, que
hoje me faz recordar meus estudos sobre a aura, suas cores
e significado. Perdi a consciência a partir da saída da “chama
viva”, acordando pela manhã cedo com a clara recordação
do que me sucedera. Não sei o que aconteceu com Celene, o
que fez comigo, como e quando retornou para sua residência,
nem o que aconteceu àquela mulher estranha que invadira
meu quarto, como se estivesse em sua própria casa. Quantas
18
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interrogações, divagações e coisas estranhas se passavam
em minha mente. Que experiência! Como Celene viera para
minha casa? Em seu corpo físico certamente não havia sido,
pois a porta de entrada do apartamento estava fechada, além
da entrada do prédio. Depois, eu não estava bêbado, mesmo
porque não bebia, levando, a essa época, uma vida saudável,
com alimentação natural e vegetariana. Por que, então, meu
pânico? Sabia, ao menos de leitura, que o espírito é imortal,
que preexiste e sobrevive à morte. Acontece, porém, que
nossa cultura ocidental, materialista, nos acostuma a sentir
como se fôssemos o corpo, e nada mais. Identificamo-nos
com o corpo, e temos, em consequência, medo de morrer,
pois, sendo o corpo tudo, e nos faltando ele, o que sobrevém?
A extinção, dizem os pensadores materialistas, ou o nada. A
morte do corpo - sustentam eles - significa a morte da mente,
pois ela nada mais é do que reações químicas que se processam
no cérebro, enquanto este recebe o oxigênio bombeado
pelo coração, que deixou de ser a antiga e milenar sede do
sentimento. Acostumados que somos, condicionados ao
extremo, a nos percebermos como corpo, ainda que leiamos
e passemos a pensar analítica e racionalmente que o corpo
não é tudo, que somos algo mais, alma, espírito, consciência
vivente, ente etéreo, preexistente e sobrevivente ao corpo,
quando nos deparamos com uma experiência como essa que
descrevi, em que acordei com a presença de uma pessoa que
sabia não estar morta, no entanto sua presença não era física,
mas espiritual ou fluídica, energética, sentimos um arrepio
na base da coluna vertebral, semelhante ao experimentado
quando da proximidade da morte. Ora, não é nada fácil
olharmos para uma pessoa que não é matéria, tal qual a
conhecemos e é conceituada pela ciência ortodoxa oficial,
sem entrarmos em choque racional, lógico, científico, cultural
e até mesmo filosófico e religioso. Foi a primeira vez que, de
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fato, vi um espírito, ainda que de uma pessoa viva. Graças a
Deus, pois se tivesse visto o de um parente ou conhecido já
falecido, seguramente meu coração saltaria pela boca. Bem,
como estava fora do corpo físico, que deveria estar deitado
inerte na cama, talvez desmaiasse espiritualmente, se é que
isso é possível.
Quando lemos ou ouvimos palestras sobre o espírito,
os corpos energéticos ou fluídicos, aparições, projeção astral,
etc., não podemos, nem de longe, saber exatamente a reação
que vamos ter ao passarmos por uma experiência real do tipo
da que tive, a primeira de uma série de centenas, após meses
de estudos, treinos de relaxamento, mudança de hábitos
alimentares, qualidade de música ouvida, forma de dormir
(posição), comer, vestir, andar, tomar banho, pensar, orar,
respirar e uma série de outras coisas que me facilitaram adentrar
o mundo fascinante, deslumbrante, mágico e desconhecido, que
é o lado invisível da existência, invisível enquanto estamos no
corpo. Quantas surpresas, sustos, situações difíceis e também
sensações e percepções agradabilíssimas me esperavam nesse
outro lado da vida, a cada vez que cruzava a fronteira que
separa o mundo dos vivos do mundo dos "mortos". Quantos
encontros com parentes e amigos, e também inimigos, desta
e doutras vidas, a me perseguirem e tentarem me impedir de
sair do corpo físico para haurir conhecimentos relevantes dos
entes que não habitam a esfera física. Que mundo incrível se
abria para mim com essa primeira experiência fora do corpo,
ou, como chamam os parapsicólogos americanos, "out of
the body experience" (OBE). Descortinava-se uma infindável
e rica gama de experiências a um ponto que jamais imaginei
em minhas leituras e práticas preliminares. Conhecer seres de
outras dimensões, não materiais, semelhantes a nós humanos,
porém sem os entraves e escolhos do corpo pesado e denso,
verdadeiro escafandro que temos de carregar durante a
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existência, como dizia um místico oriental. Livre dos entraves da
matéria que é o corpo, porém ligado a ele por um tênue e quase
imperceptível fio ou cordão energético, fluídico, aventurei-me,
como descobridor destemido, a desbravar e devassar o mundo
espiritual invisível. Celene foi o marco inicial, como o tiro que faz
iniciar uma corrida, a me lançar freneticamente em um mundo
que não conhecia, pelo menos não nessa existência física.
Jamais me esqueceria de Celene, apesar de ela sequer lembrarse de sua visita a minha casa, quando perguntei-lhe a respeito.
Estranhas coisas, essas do lado de lá, com leis desconhecidas,
fatos e fenômenos indescritíveis e impalpáveis para a mente
vulgar terrena. Porém, quando paramos para estudar, para se
aventurar e racionalizar as experiências vividas fora do corpo
de carne, compreende-se a realidade de uma vida muito mais
rica que a deste plano de vida, ainda que um pouco diferente.
Oito horas, em média, por dia, habitamos outro mundo,
outras dimensões suprafísicas, sem que, no entanto, nada
recordemos, pelo menos de forma límpida e compreensível,
pois às vezes retemos na memória lembranças esparsas e
mescladas, desconexas, de nossas andanças no lado de lá.
A cada noite uma morte, e a cada manhã um renascimento,
uma ressurreição. De início, experiências confusas, trôpegas,
depois passando a vivências lúcidas, tais como se estivéssemos
no corpo físico, conseguindo reter no cérebro físico grandes
experiências, com visual, sons e diálogos. Tudo questão de
prática e técnicas, além de um preparo que não é impossível a
nenhuma pessoa.
Sair do corpo, se não é algo impossível, nem impraticável,
é seguramente arriscado para quem não conhece ao menos
os rudimentos dos conhecimentos existentes e divulgados por
quem já percorreu outras dimensões, e não é possuidor de
certa moral, no sentido espiritual, que lhe possibilite receber
assistência nas aventuras astrais. Por isso, somente iniciei
21

Sana Khan - Um mestre no além

minhas experiências práticas após algum tempo de estudo e
mudança de hábitos, sobretudo mentais, atraindo para junto
de mim seres que me levariam a atingir alturas com as quais
nunca sonhei, conhecimentos que nem de longe julgava existir,
contatos com personalidades quase fantásticas ou fictícias.
A aventura começou como toda longa caminhada, com o
primeiro passo, tendo Celene, não sei por que, sido o agente
para me introduzir nesse maravilhoso mundo que tantos
poemas, contos, lendas e livros sagrados têm inspirado. Tantos
yogues, espíritas e iniciados já adentraram essa dimensão, com
propósitos e níveis de conhecimento diversos. Quantos relatos
possuímos hoje, em livros vários. Porém, só uma experiência
pessoalmente vivida é capaz de dar dimensão de realidade
e uma certeza de independência do espírito em relação ao
corpo. A morte e seu medo se dissolvem, após vermos nosso
corpo dormindo, e percebermos que a mente, o pensamento,
o observador, não estão no corpo, na cama, mas fora dele,
a olhá-lo, admirá-lo, como nunca antes pôde ser feito, com
perspectiva do volume, e a tridimensionalidade. A perspectiva
que se me descortinou à vista era tão avassaladoramente
atraente que, como uma formiga que avança sobre o
mel, atirei-me no desconhecido, enfrentando percalços e
perigos, achando sempre que o saldo era positivo, diante do
aprendizado e das descobertas. Continuei a experimentar,
como um pequeno cientista que pesquisa em um laboratório
de fundo de quintal, no país dos tupiniquins, na terra dos orixás
e do Senhor do Bonfim, distante dos aparelhos eletrônicos e
de toda a parafernália dos centros de pesquisas americanos e
europeus. Conquistei resultados fantásticos, que me animaram
a prosseguir no contato com os seres que conhecia, passo a
passo, cada vez mais elevados, na medida em que eu mesmo
me elevava, até que conheci aquele que revolucionaria por
completo a minha vida, meu saber, minha visão do mundo e
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do universo, aquele ser afável, amorável, sorridente, suave,
que me foi apresentado como Sana Khan.
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CAPÍTULO 2
Tive uma infância normal, como qualquer criança de
inteligência mediana, pronto a atender aos apelos de artista,
quer dizer, de fazer arte. Nascera em Olinda, Pernambuco, em
1958, mudando para o Rio de Janeiro após um ano e oito meses,
pois meu pai era militar da ativa, servindo no Exército. Também
meu avô era militar, que serviu durante anos no quartel de
Olinda. Meu avô, pai de minha mãe, lutara na Itália, contra os
alemães e italianos durante a Segunda Grande Guerra, luta que
não deixou de esculpir traumas em sua mente. Era, às vezes,
um pouco ríspido, duro, porém carinhoso e afetuoso com os
netinhos que não se cansava de colocar no colo para brincar de
cavalinho, quando demonstrava imenso amor e ternura. Boas
recordações ficaram após sua morte, que muito chorei, face à
precocidade e forma abrupta de ter a vida ceifada. Trancou-se
no banheiro para tomar banho e não mais saiu, tendo tido um
infarto fulminante, que apenas lhe deu tempo de cobrir, com
as mãos, os órgãos genitais, em última preocupação de não
ser encontrado em situação tão desprevenida, sentado, nu, na
banheira.
Quantas estórias de aparições de espíritos o vovô me
contou! Casos em que objetos volitavam pelas salas de
sessões mediúnicas em centros espíritas. Foi o primeiro a me
contar casos de assombração, de que até hoje me recordo.
Frequentava Centro Espírita, possuindo inclusive carteirinha
de sócio, que até hoje minha mãe conserva.
Do Rio fui para Salvador, onde residi até os sete anos,
período de lembranças poucas, gostosas, mas sem grande
importância. Em seguida, voltei para o Rio, vivendo até os dez
anos. Essa época foi vivida intensamente, com brincadeiras
na praia, na praça, na área do meu edifício, onde só moravam
militares, no morro do Pão de Açúcar e no Clube Militar. Era um
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período de pós-revolução de 1964, com agitações estudantis
em frente à minha escola, onde havia uma faculdade de
Medicina. Algumas vezes nós, alunos, tínhamos que esperar
acabar o "quebra-quebra guabiraba, quero ver quebrar",
para então podermos sair do colégio. Houve morte na Praia
Vermelha, onde morava, devido à Revolução. Contudo, não vi
revolução, nem morte. Vivia tranquilamente minha infância,
entre folguedos e travessuras, tentando escalar o morro Cara
de Cão, ou tentando atravessar um esgoto que ligava a Praia
Vermelha a Copacabana, segundo diziam. Levávamos, eu,
alguns irmãos e amigos, velas para iluminar o esgoto, que
chamávamos de túnel, sem atentarmos para qualquer perigo,
mas apenas querendo aventura. Possuía espírito aventureiro,
sempre exercitando a superação do medo.
Certa feita, ao chegar em casa, às três horas da tarde,
sem almoçar, estando fora desde a manhã - estava com alguns
irmãos e amigos no túnel -, levei um esbregue de meu pai, que
me disse ao abrir a porta:
- Isso é hora de chegar, meninos? Onde é que vocês
estavam? Querem me matar de preocupação?
E respondia, já antevendo uns bons tabefes:
- Estava na praia, brincando.
Contava apenas sete ou oito anos, e estava acompanhado
de outros irmãos menores, que me seguiam, no afã de viver
as aventuras que inventava. Compreensível a preocupação,
inclusive de minha mãe, que não deixava de falar, característica
que mantém até hoje, pois diz logo o que tem para dizer, não
deixando nada para o dia seguinte.
- Vocês não vieram almoçar, estão com fome até agora. Já
são três horas - dizia em tom de recriminação, nervosa, porém
afetuosa.
De outra vez, planejei, com um irmão mais novo, furtar
a bicicleta de um menino menor. Meu irmão levou o garoto
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para beber água em casa enquanto eu ficava dando voltas.
Quando o garoto retornou à praça, onde me deixara, não mais
me encontrou, tampouco a bicicleta. Esta já estava a caminho
de minha casa, em minha companhia. Acontece, porém, que,
ao chegar em casa, recebi uma bronca de um irmão e minha
única irmã, que lá se encontravam, e disseram:
- De quem é esta bicicleta, Beto?
- Eu achei lá embaixo. - respondi.
- Fala a verdade, Beto, você achou mesmo ou tem dono?
- perguntou minha irmã.
- É de um menino. Ele foi para casa e deixou na praça, aí
eu trouxe para casa. - respondi.
Não era muito bom de mentira. E por isso fui desmascarado
sem maiores interrogatórios.
- Beto, você roubou a bicicleta, vou contar para meu pai
quando ele chegar! Você vai levar uma surra - disse minha irmã,
antevendo a reação de meu pai, um militar caxias, rigoroso,
em se tratando de honestidade.
Diante dessa assertiva, nada me restava, a não ser
devolver a bicicleta ao menino. E foi exatamente isso o que
decidi fazer. Desci pelo elevador de serviço. Na garagem, para
meu castigo, assim que saí do elevador me deparei com o
garoto e seu pai, que bradou irritado:
- Foi você quem tomou a bicicleta de meu filho? - o garoto
só chorava, coitado.
- Não, ele foi tomar água e deixou ela comigo, e não voltou
para pegar a bicicleta - tentei argumentar, enrolando o homem
de cara enfezada, com, pelo menos, três vezes meu tamanho.
Após resmungar, o homem e o garoto foram embora, e
fiquei aliviado, após o vexame. Mas o pior ainda estava por vir. À
noite, quando meu pai chegou do quartel, com uma varinha de
madeira, que é utilizada por comandantes, ou para dar aulas,
ficou sabendo de minha arte, e, não podendo condescender
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com tal atitude errada de seu filho, foi logo batendo em minhas
pernas e nádegas e dizendo:
- Eu não estou criando ladrão dentro de casa! - esbravejou
como um vulcão em erupção, enraivecido, e com todo motivo.
Hoje, agradeço aquela surra. Talvez tenha impedido que
tomasse outro caminho.
Nessa época, era forçado a ir à Igreja Católica todos
os sábados, pela tardinha, para assistir à missa. Não tinha
interesse, não gostava, não prestava atenção, paquerava,
nada aprendia. Pensava, única e exclusivamente na pizza de
muçarela e sardinha que minha mãe fazia em casa, deliciosa,
que somente comia quem fosse à missa. Valia o sacrifício, pois a
pizza era degustada assistindo à série "Perdidos no Espaço", na
televisão. Não possuía, até então, qualquer interesse, aptidão
ou tendência religiosa. Não tinha porque me preocupar com
Deus e seus assuntos, pois não me faltava o básico. Tinha
uma existência tranquila, sem grandes preocupações, e sem
indagações filosóficas especulativas.
Retornei para Salvador com dez anos, permanecendo até
os doze. Fase rica de brincadeiras. Bicicleta, que finalmente
ganhamos, uma para dois ou três irmãos, pois éramos oito.
Carrinho de rolimã. Garrafão e polícia e ladrão, brincadeiras
sempre presentes na Vila Militar da Pituba, onde morávamos.
Voltei para o Rio de Janeiro, lá ficando por seis meses, e tornei
a vir para a Bahia, onde permaneci de 1972 a 1977, indo
novamente para o Rio.
Aos onze anos decidi abandonar a Igreja Católica,
enganando meus pais. Dizia que ia para a missa e não ia. Não
gostava e pronto. Aos quatorze, comecei a questionar e a
contestar Deus, com argumentos do tipo que certa vez utilizei
com um colega de meu irmão que estudava no Colégio Militar:
- Se Deus existe, por que, então, há tantas diferenças
sociais, com pobres e ricos, diferenças físicas, com cegos,
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aleijados e surdos ao lado de pessoas normais ? Há brancos,
pretos, amarelos e vermelhos...
Como não encontrava quem respondesse a essas
indagações, assumi clara posição de ateu. Simplesmente
não acreditava na existência de Deus, justo, bom, perfeito,
onisciente...
Certo dia, nessa fase, minha irmã me contou, após
estar no Rio, que participara de “sessão do copo”, obtendo
comunicação com espíritos de pessoas que já morreram.
Como eu era extremamente curioso, e nada temia, interesseime, de imediato, em aprender esse processo e mecanismo
de comunicação com os mortos. Não medi consequências. O
sistema era simples. Uma mesa lisa, um copo, letras de papel,
de A a Z, números de O a 9, um SIM e um NÃO, dispostos de
forma a constituir um círculo. Os participantes colocavam um
dedo, o indicador, tocando com a ponta o fundo do copo, que
ficava voltado para cima, após alguns instantes de oração.
Normalmente, o copo começava a andar, indo em direção
aos números e letras, ao SIM e ao NÃO, formando palavras,
frases e mensagens. Às vezes tinha a impressão de que alguém
estava empurrando o copo, o que gerava discussão e vigilância
permanentes. Um dia, porém, após algum tempo nessa prática,
na hora do almoço, minha mãe chamou a todos para comer.
Ninguém queria sair, pois estava se comunicando um espírito
que se dizia nosso avô, pai de minha mãe, que falecera há mais
ou menos dois anos. Fui, no entanto, fazer meu prato. Como
havia camarão no cardápio, resolvi fazer um teste. Peguei um
camarão, sem ninguém ver, coloquei-o na palma da mão, que
fechei, e postei atrás das costas; voltei para a sala, coloquei o
dedo da outra mão no copo e perguntei, pronto a desmascarar
algum de meus irmãos espertalhões, o que possuía na mão,
aguardando a resposta. Qual não foi a minha surpresa, que
até hoje recordo. O copo imediatamente deslisou para uma
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letra, passando para outra, e outra, até formar a palavra
CAMARÃO. Fiquei estupefato. Abri a mão sobre a mesa e vi
que todos ficaram espantados. Cheguei, então, à conclusão
de que a brincadeira do copo não era apenas brincadeira,
mas possuía algo a mais por trás, que não compreendíamos.
Ainda brincamos com o copo por alguns anos, sem sabermos
os riscos que corríamos, na total irresponsabilidade que quase
sempre acompanha a ignorância, a falta de conhecimento.
Em 1976, meu pai convidou um velho amigo do Rio, o Sr.
Gregório, para passar uns dias em nossa casa. Aceito o convite,
veio ele ter conosco. Era um senhor moreno, forte, baixo, de
cabelos curtos, sorridente, calmo e muito bem-humorado.
Em uma das tardes que passou em nossa companhia, não sei
como, iniciei uma conversa com ele e um irmão acerca de Deus
e o Universo. Havíamos, há pouco tempo, passado a acreditar
em Deus, ou em algo além do corpo, após uma experiência
com dois rapazes protestantes que pregaram para nós, um
deles em total estado de alteração de personalidade, em que
citava toda a Bíblia, batia a mão no peito e dizia:
- Viu, Justos, não sou eu quem vos fala, mas é Deus quem
fala por mim!
Foi uma noite impressionante, de intensa chuva, que nos
prendeu em uma casa que havíamos morado, propiciando a
experiência. A chuva pareceu que surgia do nada, pois o tempo
estava firme, desabando, de repente, um aguaceiro. Teria algo
a ver com Deus ou com a espiritualidade? Na época, recordo,
concluímos pela afirmativa.
No meio da conversa com o Sr. Gregório, que estava
sentado no sofá, e eu e meu irmão Jorge sentados no chão,
disse-nos ele, após perguntarmos o que era Deus:
- Deus é a própria natureza. - e fazendo uma pausa
acrescentou - Deus é a alma do Universo. Esta palavra significa
UNI, ou UNO, mais VERSO. O UNO é Deus, o Criador, e o VERSO
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é o mundo dos múltiplos seres existentes.
Falou-nos Gregório de outras coisas das quais não me
recordo, porque, em verdade, não compreendi quase nada do
que ele me falara. Tinha dezessete anos, e meu irmão menos que
isso. Não tínhamos conhecimento filosófico, nem maturidade
psicológica para adentrarmos tão profundos assuntos sobre
os quais Gregório discorreu. Somente dois anos mais tarde
comecei a entender o que ele dissera. E mais profundamente
compreendi sua visão de Deus após ler "A Grande Síntese",
de Pietro Ubaldi, além de outros livros de filosofia yogue e da
Sociedade Teosófica.
Após as duas conversas com Gregório, procurei livros
sobre religião para ler, notadamente sobre Deus e seus
atributos, lendo Santo Agostinho, São Tomás de Aquino e
outros teólogos da Igreja Católica. Passei, então, a especular
mentalmente acerca da natureza de Deus.
Em janeiro de 1977, às vésperas de minha viagem para o
Rio de Janeiro, onde estudaria, estávamos, eu e dois irmãos,
numa banca de revistas e livros, procurando algo para ler
durante os dias que passaríamos na fazenda de meu pai. Foi
quando, de repente, meu irmão Durval encontrou um livro, leu
o índice e me chamou, dizendo:
- Beto, venha ver o que eu achei!
Peguei o livro, conferi e afirmei animado:
- Era exatamente o que eu queria. Fala de aparições, casas
mal assombradas, mediunidade de vários tipos e um monte de
assuntos relacionados com o mundo dos espíritos. Seu título,
"O Livro dos Médiuns", de Allan Kardec. Devorei-o em quinze
dias, na fazenda, só saindo da rede em que ficava deitado
lendo apenas para me alimentar e tomar banho. O livro era
realmente fantástico. Decidi comprar "O Livro dos Espíritos",
tão citado no que já possuía, e do mesmo autor. Comprei e
devorei-o na viagem para o Rio e quando lá cheguei.
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Pouco tempo depois, no Rio, comecei a ler um material
que pertencia a meu irmão mais velho, Rodolfo, que também
morava na casa de minha avó, relativo à Ordem Rosacruz.
Era interessante. Li várias apostilas, até que decidi realizar a
cerimônia de iniciação, com vela acesa, espelho e invocação de
espíritos. A partir de minha iniciação, fenômenos começaram
a acontecer comigo, na casa da vovó. Vale recordar que foi
nessa casa, ou melhor, apartamento, que meu avô faleceu, no
banheiro.
No meado de 1977, na casa de minha avó, um dia, pela
manhã cedinho, acordei com um tapa no alto da cabeça,
afundando, inclusive, meu cabelo. Mal percebi o tapa, e antes
que pudesse abrir os olhos, senti um tapa duplo nos dois
ouvidos, simultaneamente, o conhecido "telefone". Aí pulei da
cama, sobressaltado, pois dormia só em um quarto, minha avó
no quarto vizinho, e meu irmão mais velho na dependência de
empregada. Quando pulei da cama, minha primeira reação foi
de olhar atrás da cabeceira e atrás do guarda-roupa. Ninguém
se escondia atrás deles, nem debaixo da cama, e a porta estava
fechada, não dando tempo para alguém correr e fechá-la sem
que eu percebesse, devido ao susto que levei e a rapidez com
que pulei. Mesmo assim, abri a porta e olhei para dentro do
quarto de minha avó, estando esta a dormir. Fui até o quarto
de meu irmão, e ele não se encontrava, não tendo dormido ali.
E aí? O tapa existiu, eu o senti. Não foi sonho ou imaginação,
mesmo porque foram dois, diferentes e seguidos. O fenômeno
me levava a pensar na participação de espíritos, já que não
foi produzido por pessoas vivas, nem foi fenômeno natural.
Resolvi contar à minha avó o ocorrido, para saber sua opinião,
visto que também ela possuía algum conhecimento sobre
Espiritismo. Contei-lhe e a ouvi dizer a respeito:
- Beto, seu avô tinha mania de brincar assim com criança,
batendo e se escondendo. Pode ter sido ele, que continua por
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aqui. - ria enquanto falava.
Bem, pelo sim e pelo não, nada concluí a respeito,
esquecendo temporariamente o ocorrido. Pouco tempo
depois, contudo, repetiu-se experiência semelhante. Pela
manhã cedo, já semidesperto, senti dedos me cutucarem
fortemente nas axilas, região em que sinto cócegas, até
demais. Pareciam esporadas nos flancos de um cavalo. Dei um
pinote incrível, quase ficando de pé. Olhei rapidamente atrás
e embaixo da cama, atrás do armário, abri a porta, olhando o
quarto de minha avó e o de meu irmão. Não havia ninguém
no meu quarto, e seria humanamente impossível alguém fazer
aquilo comigo e sair do quarto sem ser por mim percebido.
Espírito de novo? Sonho, imaginação, fenômeno natural?
Novamente nada concluí em absoluto, porém comecei a achar
que realmente algum espírito estava a brincar comigo.
Apenas mais uma vez, antes de retornar para Salvador, tive
experiência do tipo anterior, sendo que, dessa vez, acordei no
meio da noite ouvindo a voz de minha mãe a chamar-me pelo
apelido: "Beto". Incrível, era sua voz, nítida, real, facilmente
reconhecível, porém não vinha de fora de mim, mas era ouvida
dentro de minha cabeça, como se dentro de mim houvesse um
telefone.
Nessa época, ainda no Rio, li livros sobre acupuntura,
do-in, Rosacruz, Espiritismo, drogas e experiências psíquicas,
filosofia e outros assuntos, além de estudar para o vestibular.
Retornei então, em agosto de 1977, para Salvador.
Ao chegar, novamente, na terra do Senhor do Bonfim,
li "A Gênese" e "Céu e Inferno", de Allan Kardec. Conheci
quase que imediatamente duas senhoras espíritas que
foram algumas vezes na minha casa cuidar de minha irmã
que, segundo elas, estava com problemas espirituais, mais
precisamente, obsidiada por espíritos desencarnados. Uma
dessas senhoras era Celene, aquela que esteve, em 1978, em
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meu quarto. Através delas, fui parar, por curiosidade, em um
Centro Espírita, onde muito aprendi acerca do mundo invisível,
dos espíritos e das faculdades anímicas e mediúnicas.
Ainda nesse ano, 1977, um dia, pela manhã cedo, estava
a me levantar da cama, estando ainda inclinado, apoiado
nos braços, quando, repentinamente, começou a formar-se,
à minha frente, uma verdadeira tela, como as de cinema, no
ar, com aparição instantânea de imagem. À medida que as
imagens iam aparecendo, curioso, fechei os olhos, para ver
se deixaria de ver aquela tela, o que não ocorreu. Repeti o
processo, constatando que não via com os olhos do corpo
físico. Era um fenômeno dito espírita, talvez de clarividência.
Não sabia o que ou quem provocou aquela aparição na tela. O
que vi foi um casal vestido de branco, sendo o homem moreno,
de cabelos curtos e bigode, e a mulher bonita, também
morena, clara, de cabelos castanhos-claros, caminhando em
um gramado e conversando. Via o movimento dos lábios,
porém não ouvia som, apenas via as imagens. Era como o
cinema mudo. De repente, vi os dois dentro de uma espécie
de barraco, sentados em uma cama que mais parecia uma
tábua, com roupas de cama, conversando. Então cessaram as
imagens, desaparecendo a tela. Jamais tive outra experiência
tão incrivelmente real quanto essa, estando acordado, lúcido.
Tive a impressão de que aquele homem de bigode era eu
mesmo, em outra vida, já passada, outra existência corporal.
Porém, não tenho certeza.
Pouco tempo depois, estava na sala, sentado à mesa de
mármore, estudando, tendo um copo de vidro, vazio, à minha
frente, quando, de repente, percebi que ele se deslocou,
rapidamente, deslisando sobre a mesa, em direção ao meu
caderno, parando próximo a este. Não me assustei, pois já
havia me acostumado com esses fenômenos, pelo menos de
leitura, e alguns práticos que ocorreram comigo.
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Às vezes tenho a impressão que estava sendo
sistematicamente preparado para algo. Gradativamente
passava por experiências que comprovavam aquilo que lia em
livros espíritas e espiritualistas.
Em março de 1978 mudamos para novo apartamento,
maior, passando ali a obter conhecimentos e ter experiências
que mudariam toda a minha vida.
Começava a frequentar sessões mediúnicas e a assistir
palestras no Centro Espírita, acostumando-me ao contato com
os espíritos, pelo menos através dos médiuns. Até então, não
havia visto um espírito, e achava que, no dia em que um se
materializasse na minha frente, meu coração pararia de bater,
e também passaria a ser um espírito desencarnado. Porém a
vida nos reserva surpresas, e a obtenção de conhecimentos
nos liberta do medo e das superstições.
Ainda no primeiro semestre de 1978, na casa de uma
tia, irmã de meu pai, ao bisbilhotar sua estante de professora
que era, e muito culta, encontrei um livro antigo, de folhas
amareladas e capa verde, intitulado, se não me engano, "A
Vida de Buda". Folheei, fiquei curioso e pedi emprestado, sem
ter, até então, qualquer conhecimento sobre o Budismo ou
Buda. Disse-me ela ao emprestá-lo:
- Beto, você vai gostar desse livro, tenho certeza. Conta
a vida e doutrina de Sidharta Gautama, o Buda, um homem
da Índia, que pregou coisas muito bonitas e que são quase
totalmente desconhecidas de nós ocidentais. Leve e leia com
calma. Não tenha pressa de devolver.
- Obrigado, tia. Vou ler e devolvo, não se preocupe.
Quero conhecer todas as religiões, filosofias e crenças, sem
preconceito. - respondi, sem ter consciência da mudança em
minha vida a partir daquele livro antigo. Os conceitos de Buda
sobre a alma, desejo, karma, ilusão, etc., além da compaixão
para com todos os seres vivos, muito me influenciaram para a
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frente.
Encontrei, em livrarias, estudos sobre viagem astral,
yoga, teosofia, magia, astrologia, numerologia, filosofia
clássica grega e indiana, que vorazmente devorava, em um dia
ou dois cada obra. Quase que imediatamente após ler sobre
o Budismo e o "Hatha Yoga", do Yogue Ramacháraca, adotei
a dieta alimentar absolutamente vegetariana, abolindo, por
completo, todo e qualquer alimento de origem animal, como
carne, seja de boi, porco ou frango, peixe, ovo, leite, queijo e
manteiga. Substituí a farinha de trigo refinada pela integral,
nos pães, biscoitos, bolos. Troquei o arroz branco pelo integral.
Passei a comer soja, ervilha seca, grão-de-bico, lentilha, muita
verdura e frutas. Eliminei o açúcar branco, refinado, somente
utilizando o mascavo ou o mel de abelha. Foi verdadeiramente
uma mudança radical, muito criticada, principalmente por
minha mãe, que se preocupava com minha saúde. Vivia
dizendo:
- Beto, você não pode deixar de comer tudo. Coma
pelo menos peixe, ovo, leite. Você vai ficar doente, fraco,
tuberculoso.
- Ora, mãe, que nada, sei o que estou fazendo! Estou
estudando sobre alimentação. Entendo do assunto. Não
se preocupe. - argumentava, na tentativa de diminuir sua
preocupação natural de mãe zelosa dos filhos.
- Você é quem sabe! Depois que ficar doente ninguém
pode dizer que a culpa é minha, que não avisei. - completava
ela.
- Mãe, tenho um objetivo com essa mudança de hábito
alimentar. Além do mais, os alimentos de origem vegetal são
melhores para a saúde, são mais baratos e não precisamos
matar os coitados dos animais. Quando comemos carne,
absorvemos não apenas as toxinas existentes em seu sangue
e células, provenientes de remédios e vacinas, mas também
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fluidos negativos gerados no momento em que eles são
assassinados, face às sensações de terror que os envolve no
momento da morte. A energia produzida fica impregnada na
carne do animal mesmo após ser ele esquartejado e vendido
em partes nos açougues. - aproveitava para tentar passar um
pouco dos conhecimentos que vinha obtendo, sem, contudo,
atingir minha mãe, que não entendia do assunto, e não estava
muito interessada.
- Eu é que não vou deixar de comer minha carne, tomar
meu café preto, comer açúcar e tudo o que gosto. A vida é
curta, - dizia ela - e temos que aproveitar, fazer tudo que
gostamos.
Não ligava muito, pois meus objetivos estavam cada vez
mais claros. Queria purificar meu corpo físico, pois assim, por
via de consequência, purificaria os outros corpos energéticos,
fluídicos, que possuímos, cujas moléculas se renovam com a
renovação da estrutura física e mental do homem, espírito
encarnado. Visava, com isso, sutilizar mais o que os espíritas
chamam de perispírito, um corpo fluídico que envolve o ser
espiritual, preexistente à presente vida e que sobrevive à morte
do corpo material ou físico. Queria criar todas as condições
indispensáveis, segundo os yogues indianos e teosofistas, para
recordar, ao retornar ao corpo físico, daquelas experiências
obtidas quando em estado de liberdade, ou de emancipação
da alma. E queria ainda aprender a sair conscientemente do
corpo, como os yogues há milênios fazem na Índia, berço da
filosofia e misticismo mundiais. Se eles podem, ou podiam,
por que não eu, pensava. E foi exatamente insistindo nesse
pensamento e mudando os meus hábitos alimentares, como
já disse, deixando de ouvir rock in roll, de que tanto gostava,
por causa das vibrações que produz, que desestabilizariam
meu corpo astral, integrante do perispírito; passando a fazer
exercícios de respiração yogue, de pranificação, além das asanas
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básicas da Hatha Yoga, que iniciei, após começar a ler alguns
livros sobre viagem astral, a tentar realizá-la, aventurando-me
no mundo invisível, até então desconhecido para mim, e para
a maioria de nós humanos.
Conjugando técnicas de relaxamento yogue com as
orientações de livros sobre viagem fora do corpo, como "A
Projeção do Corpo Astral", "Viagem Astral", “Experiências
Fora do Corpo”, "A Viagem de uma Alma" e outros, comecei
a "dormir consciente", ou seja, a fazer dormir meu corpo de
carne, estando mentalmente desperto, o que me possibilitou
deixar o corpo de forma consciente.
No início, após controlar a respirarão e seu ritmo,
inspirando e expirando lentamente pelo nariz, com o corpo
deitado de costas, braços estirados ao longo do tronco, o que
fazia com que meu coração batesse mais lento e compassado,
ia em poucos minutos a um estado de torpor ou dormência
física, chegando mesmo a não mais sentir o corpo.
Isso, por si só, já era importante, gerando tranquilidade
e paz interior muito grande. Porém, com a prática diária, logo
passei a sentir minhas mãos ligeiramente flutuando sobre o
colchão, o que me assustava e fazia abrir os olhos. Pensava que
era minha mão física que estava a flutuar, mas não era, o que
percebia após abrir os olhos, cortando assim a experiência, e
perdendo uma possibilidade de ir além, devido unicamente
ao medo. Centenas de vezes isso se repetiu, apesar de meus
esforços conscientes de tentar dominar meu medo. Isso é
normal, em face do condicionamento de identificarmo-nos
com o corpo. Se somos o corpo, pensa a mente lógica, racional
e condicionada, como posso sair de mim mesmo? O que
acontece é então ilógico, irracional, e gera medo na mente,
bloqueando, assim, a saída consciente do espírito de seu
envoltório físico.
Pouco a pouco fui passando a sentir, além das mãos
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flutuando, também o antebraço. Depois passei a sentir todo
o corpo começando a ficar leve, querendo deslisar em cima
da cama. Não era o corpo físico, com certeza, pois a força de
gravidade não lhe permitiria isso. Só podia ser o corpo fluídico,
energético ou espiritual.
Um dia, quando estava bastante relaxado, sentindo
meu corpo pesadíssimo, depois passando a me sentir leve
como um dente de leão, percebi uma energia percorrendo
todo o meu corpo, como se estivesse ligado a uma tomada
elétrica. Foi verdadeiramente uma sensação de choque,
porém sem dor. Como se a corrente elétrica fosse de baixa
tensão, eletricidade fraca, ou de baixa voltagem. Não senti
desconforto. A energia percorreu dos pés à cabeça, e, quando
chegou nesta última, senti um "boom", um ruído diferente, e
então imediatamente fiquei desgarrado do corpo. Tive certeza
disso, e de que poderia sair do corpo, se quisesse. Tive um
pouco de receio. A princípio não vi ninguém, e estava de olhos
fechados, diferentemente de minha primeira experiência, em
que Celene estava presente. Pensei, então, em me sentar, e
imediatamente já me encontrava sentado, sem ter percebido
o movimento do corpo. Não fiz nenhuma força ou movimento
para ficar sentado, apenas pensei, e a posição foi atingida, o que
faz lembrar o que dizem alguns autores espiritualistas acerca
da velocidade que se pode movimentar no corpo espiritual.
Percebi instantaneamente duas cores no meu quarto, à minha
frente: uma verde, semelhante ao abacate e outra amarela,
ambas extremamente brilhantes. Não identifiquei o que eram,
se objetos, auras, ou o quê. Quis então ficar de pé, porém,
quando pensei nisso, ao invés de ficar na posição desejada,
senti minhas pernas presas na cama, o que me assustou e fez
que retornasse para trás, para a coincidência ou reintegração
com o corpo, perdendo por completo a consciência e uma
nova chance de saída consciente, e, dessa vez, com muito mais
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lucidez e controle. Havia vencido muito mais o medo. Minhas
pernas estavam cobertas com um cobertor, o que gerou a
sensação, face ao fenômeno de repercussão das sensações de
um corpo no outro.
De outra vez, consegui produzir novamente todo o
processo de relaxamento, senti a energia, o choque, o ruído na
cabeça e fiquei inteiramente flutuando acima da cama, como
um balão de gás. Estava lúcido, consciente, de olhos abertos,
tendo uma visão do teto do meu quarto quando pensei: "vou
ficar de pé", e lentamente fui me inclinando, pés para baixo
e cabeça para cima, até ficar com os pés na altura do solo. Vi
todo o meu quarto, que estava iluminado por uma fraca luz
azul, que, creio eu, devia ser própria daquela outra dimensão,
ou plano, cujas leis e fenômenos não devem ser exatamente
iguais ao mundo físico no qual habitamos, com nosso corpo
carnal. Olhava para todo o quarto, perplexo, porém eufórico,
sem medo, quando deparei meu olhar com um corpo deitado,
estirado, na minha cama. Jamais me esquecerei daquela
imagem, e jamais terei medo da morte. O que vi foi muito
mais forte para minha filosofia de vida do que se tivesse
visto a lua, pousado nela, ou se tivesse um contato com seres
extraterrestres. Vi ali, deitado, aquilo que, até bastante pouco
tempo, chamava de "eu". Era meu corpo. Reconheceria minha
indumentária física mesmo em uma multidão, quanto mais
ali, no meu quarto, na minha cama. Cheguei perto e vi meu
rosto, com o grande nariz, os olhos cerrados, a boca fechada,
as marcas de espinhas da adolescência, o cabelo preto, oleoso,
a barba rala e por fazer. Que incrível sensação, admirar o
próprio corpo, de fora, em visão tridimensional, o que não se
consegue através de espelho ou fotografia. Estava a examinar
minha cabeça quando percebi um fio brilhante, muito tênue,
quase imperceptível, semelhante ao fio que tece uma pequena
aranha para descer do teto, e tive a curiosidade de ver de onde
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saía. Vi, então, que era do meio da minha testa. Nesse instante
senti uma força irresistível atrair-me para o corpo, e perdi a
consciência. Acordei pela manhã com a lembrança clara da
experiência fora do corpo. Lembrança que não se confunde
com um sonho, face à sua realidade e nitidez.
Comecei a sair do corpo com regularidade, sem ver
ninguém em meu quarto, porém sem sair dele também.
Explorava meu corpo e o ambiente em meu quarto, temendo
por enquanto sair daquele reduto onde me sentia, de um certo
modo, seguro, devido à proximidade do corpo, onde poderia
me entocar caso me assustasse, e sabia que nele os espíritos
não poderiam me atingir, devido à natural proteção da
diferenciação de padrão vibratório do corpo físico em relação
ao corpo energético do espírito. Ao entrar no corpo, mudava de
frequência vibratória, retornando à minha dimensão material,
de onde não via o plano espiritual ou os seres daquele mundo,
e eles não podiam penetrar no meu mundo, salvo se eu
permitisse, através de desequilíbrio que abrisse meu campo
de forças, minha aura, ao ataque dos seres invisíveis.
Muitas vezes olhei pela janela e vi as estrelas brilhando
com uma intensidade maior. Ouvi o som do latido do cachorro
do vizinho. Vi meu gato, que dormia próximo à minha cama,
envolto por uma pequena aura luminosa que se afastava de
seu corpo. Vi formigas caminhando pelas paredes, com suas
antenas que emitiam chispas esbranquiçadas, estando elas
envoltas também em luz, que dela irradiava alguma distância.
Um dia, quando me aproximei da porta aberta, curioso e
desejoso de andar pela casa, ouvi nitidamente uma voz suave
e feminina, não sei de onde vinha, parecendo estar dentro
de mim, dizendo: "Beto, não saia do quarto ainda. Tenha
paciência, explore seu novo veículo de manifestação". Não me
assustei, devido àquela voz que não conhecia. Atendi o pedido,
ou a advertência. Sabia que aquela voz partira de alguém que
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me observava, não sei de onde, a acompanhar meus primeiros
passos, como um bebê que começa a andar, e à espera do
momento propício para aparecer e ensinar-me alguma coisa.
Então aproveitei, mais seguro e tranquilo, sabendo que
alguém sabia o que eu estava fazendo, para melhor conhecer
meu próprio corpo, não o físico. Não sei por quê, não tentei
comunicar-me com a emissora da voz. Talvez devido a tudo
que já havia lido, o que me levou a pensar que, de fato, alguém
iria me ajudar, pois possuía boas intenções, desejava trabalhar,
não apenas fazer turismo no mundo dos espíritos, viajando
sem pagar, em meu veículo sutil. E foi exatamente este novo
corpo, novo para mim, pois não o conhecia em estado de
vigília, que passei a conhecer e a estudar. Comecei a perceber
que não caminhava como faço com o corpo físico, dentro de
meu quarto, mas deslisava suavemente sobre o solo, alguns
centímetros acima dele. Percebi que ele era, em aparência,
igual ao outro. Minhas mãos, braços, pernas e tronco eram do
mesmo tamanho que o outro corpo. Porém ele era leve como
um balão de gás. Tive a ideia de flutuar até chegar ao teto. E
subi, lentamente, qual vapor d'água evaporando-se de poça
no asfalto, até tocar com as mãos o teto. Não desci logo, mas
permaneci ali, sem fazer qualquer esforço, sem ser atraído
para a Terra pela força da gravidade. Comprovei que, de fato,
a gravidade não atuava sobre os componentes desse veículo
energético, pelo menos do jeito que conhecíamos. Sentia-me
sólido, no entanto, tocando uma mão na outra, como faço no
corpo de carne. Tive, então, a ideia de atravessar a mão no teto,
para saber se de fato a matéria constituiria ou não obstáculo
para esse corpo. Introduzi a mão direita lentamente, como se
passasse por dentro de uma parede de vapor d'água, em uma
sauna. Não foi obstáculo, apesar de sentir a presença de algo.
Poderia, então, atravessar a parede. Quis fazê-lo, mas lembreime da voz e da advertência. Então, coloquei apenas a cabeça,
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que ficou dentro da parede. Incrível sensação. Ver cimento
e tijolo por dentro, como se fizesse parte da estrutura da
parede. Desci, então, lentamente e até próximo ao solo. Tentei
pegar na mesa pequena, onde havia uma plantinha num vaso.
Não consegui, pois minha mão atravessava a madeira. Tentei
abrir a porta do armário, não consegui. Quis pegar um livro na
estante, em vão. Observei que na estante havia um copo com
água que alguém deixou antes de dormir. Olhei-o de perto e
vi o brilho da água, que me parecia luminosa. Lembrei-me das
leituras acerca de fluidificação e magnetismo e coloquei a mão,
com a palma virada para baixo, acima da abertura do copo.
Concentrei-me e mentalizei a vontade de magnetizar a água.
Logo percebi que saía uma luz brilhante da palma de minha
mão direita, em direção à água, que se iluminava e cintilava
como se refletisse a luz do sol nascente. Retirei então a mão e
olhei a palma, observando que bem no centro havia um foco
de luz, um ponto pequeno, de poucos centímetros quadrados,
de onde saía a luz. A luz já não saía e o foco foi desaparecendo,
como se houvesse apagado a luz, ficando seu reflexo e
calor por algum tempo. Lembrei-me de que ali na palma da
mão há um chackra, ou centro de força, que é um pequeno
transformador das energias que circulam pelo corpo, às vezes
podendo irradiar, como era o caso desse centro energético
da mão, energias para fora do corpo. A luz nada mais era do
que energia, irradiada de minha mão. É uma visão linda, a que
temos da energia, estando fora do corpo denso. Tive vontade
de fazer outras experiências, porém, como não podia sair do
quarto, limitei-me à exploração de mim mesmo, nos aspectos
energético e físico, à espera de que finalmente alguém, algum
outro ser, encarnado ou desencarnado, viesse estar comigo,
e levar-me pelo mundo afora, a conquistar a ciência da alma,
o plano do espírito, aprendendo a ajudar os outros para que
o mundo melhorasse. Sabia que as possibilidades de ajuda
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nesse plano eram ilimitadas, infinitas mesmo. Queria viver em
dois planos, duas dimensões, em estado de plena consciência
e lucidez mental, sem a divisão de vigília e sono. Queria fazer
das oito horas de sono do corpo uma eternidade de trabalho e
estudo renovadores, que me levassem a crescer e dar um salto
qualitativo na evolução espiritual.
Estava, uma noite, prestes a retornar ao corpo, quando
ouvi aquela voz feminina dizer: "amanhã coma apenas frutas
antes de dormir, e deite-se antes das dez horas da noite.
Viremos buscá-lo." Com grande júbilo e irradiando felicidade
mergulhei no corpo denso e perdi a consciência, para despertar
fisicamente com o pensamento na mente: "É hoje o dia! Vou
sair do quarto e conhecer alguém. Que maravilha!". Meu dia
foi de paz e alegria, sorrindo para todos, sem me aborrecer,
sem me irritar. Passou rapidamente, até ao cair da noite.
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CAPÍTULO 3
Quando acordei, após voltar para o corpo, já eram seis
horas da manhã. Dia lindo! Minha mãe apareceu na porta do
quarto e perguntou:
- Beto, você tem aula hoje?
- Tenho, - respondi - às oito horas.
- Então é bom levantar logo, para não se atrasar. acrescentou, com o zelo de sempre, preocupada com a
frequência dos filhos à escola.
Levantei, fui ao banheiro, depois voltei para o quarto a
fim de me vestir. Pronto, rumei para a cozinha, onde tomei
café, com o costumeiro suco de laranja, sem açúcar, mamão,
maçã, pão integral e mel.
Meu pai já havia tomado café, e estava lendo jornal na
sala. Passei por lá e perguntei se ele podia me dar carona até
a faculdade, tendo ele respondido afirmativamente, como de
costume.
Cursava o segundo semestre de arquitetura, porém, a essa
época, já estava sem interesse, devido às greves regulares, às
faltas dos professores, e minha simpatia crescente pela ciência
espiritual. Era aí que a minha mente estava, no crescimento
espiritual.
Segui com meu pai até a escola, onde, antes de iniciar a
aula, sentei em um batente, junto a um jardim, com as pernas
cruzadas, na maneira yogue, postando minhas mãos sobre os
joelhos, palmas viradas para cima, fechei os olhos, e comecei
a respirar lentamente pelo nariz, a fim de pranificar meu
organismo.
Prana é uma palavra sânscrita, língua morta da Índia, que
possui inúmeras palavras com significado filosófico e científico
espiritual. Prana é energia, que vem do Sol, e se liga aos
glóbulos de oxigênio existentes na atmosfera. Ao respirarmos,
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inalamos ar, contendo oxigênio, e prana, indo o oxigênio para
o sangue, através dos alvéolos dos pulmões, e o prana para
o sistema de canais de energia, também chamados de nadis
na literatura antiga da Índia, ou meridianos de energia, como
chamados na acupuntura.
Nosso organismo, além da matéria que ingerimos,
necessita de energia vital (prana, bioenergia, ki ou fluido vital)
para viver. Possuímos vasta rede, por onde flui a energia vital
no corpo físico, com centrais de força, usina, transformadores
e fios diversos. Os canais de energia, no corpo denso, são
representados pelo sistema nervoso. Este, por sua vez, é
envolvido com uma bainha (de espada) etérica, semimaterial,
cada nervo, por onde circula a energia, passando por vários
transformadores (chackras ou centros de força), onde sofre
as devidas alterações de voltagem a fim de seguir para os
vários órgãos do corpo e permitir as atividades vitais. O prana
ou energia vital é absorvido nas narinas, pelos nervos ali
existentes, assim aprendi naqueles tempos.
Estava meditando sobre isso quando percebi formigas
em minha mão direita, tentando sugar os restos de mel
existentes nas dobras ou sulcos, as famosas linhas da vida.
Não as perturbei, pelo contrário, deixei que aproveitassem,
com terno respeito a suas vidas, sabendo que também elas
tinham direito à vida e alimentação, sendo minhas irmãs em
evolução, e por isso não podia maltratá-las ou tirar suas vidas
apenas porque ousaram subir em mim, como muitas pessoas
costumam fazer, em total desprezo pela vida dos insetos. O
Budismo me fizera pensar diferente.
Energizado, fui para a aula. Após, voltei para casa,
chegando por volta das onze horas. Aproveitei então o tempo
que restava antes do almoço para praticar um pouco de hatha
yoga, o que fazia diariamente. Eram apenas seis ou sete
asanas, ou posturas, as básicas, que auxiliavam a estimular
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minhas glândulas principais, além do cérebro. Isso se dava ao
som divino do violino ou flauta de Vivaldi e Corelli, músicas
de minha preferência à época. Após a sessão de yoga, tomei
banho, almocei um prato rico em elementos nutrientes, todos
encontrados em alimentos naturais e de origem vegetariana,
e depois descansei um pouco, sentado, de pernas cruzadas.
Pela tarde, li trechos de livro sobre viagem astral, até cair a
noite. Comi frutas, em pequena quantidade, e retirei-me para
a solidão de meu quarto, a fim de me preparar melhor. Nessa
época, quase não via televisão ou lia jornal. Estava muito ligado
no estudo esotérico, o que me absorvia quase por completo.
Por volta das oito da noite, acendi uma vareta de incenso
indiano, comprada de um jovem "Hare Crisna". O perfume do
incenso atrai vibrações elevadas, purifica o ar e as energias,
sendo muito utilizado nos ambientes de meditação e yoga.
Em seguida, já digerido o ligeiro jantar, sentei para os últimos
retoques. Mais exercício respiratório, para saturar meu corpo de
energia, o que, com certeza, iria me auxiliar na fácil recordação
das experiências que teria ao deixar o invólucro físico. Às
nove me deitei e iniciei o relaxamento, com respiração lenta,
diminuindo gradativamente as batidas do coração, levandome a um adormecimento físico. Estava mentalmente desperto,
lúcido, plenamente consciente, porém minhas pernas, braços e
tronco estavam se tornando pesados, até que não mais os senti.
Passei a ser apenas pensamento, um ser pensante, desprovido
de sensações físicas. De repente, surgiu, de uma só vez, em
todo meu corpo, um formigamento, uma vibração forte, como
um choque elétrico de baixa voltagem, indolor, sem provocar
desconforto, ou incômodo. Um "boom", ou um "click" quebrou
a constância do formigamento, que era o ativamento das
moléculas do corpo astral, ou a percepção delas, sendo esse
corpo a contraparte mais densa do perispírito, como chamam
os espíritas. Com o "click", perdi relativamente o contato com
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o corpo físico. Passei a me sentir flutuando ligeiramente acima
do corpo, sem receio, porém sem nada enxergar ainda. Foi
quando ouvi aquela voz suave e feminina a me chamar:
- Beto, abra os olhos, viemos buscá-lo.
Sem temor, abri os olhos, passando a ver o teto, as paredes
e uma mulher bonita a meu lado. Ela era de cor branco rosada,
de suaves traços faciais, olhos azuis da cor do céu, cabelos
castanho-claros, estatura mediana. Estava sorrindo com os
cantos dos lábios, parecendo estar contente em me ver sair do
corpo conscientemente.
- Levante-se. - disse ela.
Imediatamente, ao reagir mentalmente à sua ordem, ou
chamamento, estava de pé, a seu lado. Virei-me e fiquei de
frente para ela, que sorrindo me perguntou:
- Você me conhece, se lembra de mim?
Que decepção. Não consegui disfarçar minha falta
de jeito, por não a reconhecer, se é que de fato a conhecia.
Respondi, então:
- Não. Eu a conheço? - Rebati com outra pergunta.
- Luiz Roberto, Luiz Roberto, Beto, - falou a bela mulher
- o que a reencarnação fez conosco? O esquecimento do
passado, se por um lado nos apaga as lembranças indesejáveis
e negativas, para nos auxiliar na renovação do espírito, também
nos retira a lembrança dos amigos e afetos.
Concordei, meneando lentamente a cabeça. Porém,
não conseguia lembrar-me daquele rosto. Notando ela meu
indisfarçável embaraço, contornou a situação dizendo:
- Não há problema, com o tempo você terá oportunidade
de se recordar do passado, regredindo a outros tempos,
outras encarnações, a fim de reatar laços partidos pelo tempo.
O importante agora é você dar alguns passos na sua senda
evolutiva, pois o tempo urge, e você já está no ponto certo.
Prestava atenção a cada palavra, qual aluno a abeberar-se
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da fonte de saber do mestre. Após ligeira pausa, ela continuou:
- Beto, você tem se esforçado bastante em seus estudos
espiritualistas, através dos livros, e sua prática de boas ações,
de caridade, além de sua súplica por auxílio por parte de
irmãos mais evoluídos, tem chamado atenção, em particular,
de um irmão muito elevado, que possui laços afetivos muito
fortes com você, e que tem mandado observá-lo em suas
experiências preliminares de saída do corpo. Sabemos das
naturais dificuldades que o espírito encarnado, esquecido do
passado e da vida no plano espiritual, enfrenta para deixar
o escafandro de matéria densa, corpo pesado, de baixo
teor vibratório. Porém, seus estudos e práticas, sobretudo
a mudança de alimentação e pensamentos, muito o tem
ajudado a mudar o padrão vibratório do seu corpo energético.
Sua aura está mudando de cor, está mais brilhante, e pode ser
percebida a uma certa distância. O irmão que lhe acompanha os
passos, como verdadeiro pai cioso de suas responsabilidades,
enviou-me até aqui, há pouco tempo, a fim de inspirar-lhe
acerca de certas leituras e práticas, já que você ingressou na
senda espiritual. Quando o discípulo está preparado, o mestre
aparece.
Após ouvir a prédica, feliz em saber de tudo isso, curioso
perguntei:
- Qual o seu nome?
- Marlene, - respondeu-me - ao seu inteiro dispor. Estou
aqui para ajudá-lo no que puder, deixando claro que possuo
também minhas limitações.
- O que devo fazer, agora que estou aprendendo a deixar
o corpo, sem dificuldades? - perguntei, com a curiosidade
aguçada, pois muitas vezes as pessoas pensam que a viagem
astral é divertimento, passatempo, turismo.
- Estudar as potencialidades desse corpo energético sutil,
a fim de trabalhar em prol da humanidade física, encarnada,
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e também da desencarnada. Aliás, você já começou a testar
as novas faculdades. Não terá dificuldades, creio eu, pois é
cientista desse campo de conhecimentos há muitos milênios, o
que lhe facilitará sobremaneira a recordação de conhecimentos
adormecidos no seu subconsciente espiritual.
A doce Marlene, então, fez uma pausa e indagou-me:
- Você já observou a emissão de energia pela palma da
mão? - parecia que ela havia presenciado meus experimentos
com o copo d'água.
- Sim, observei. Por que?
- Acho que tenho uma tarefa para você.
- O que é? - quis saber, curioso e ansioso.
- Há um espírito necessitado de auxílio. Um irmão que
era cego, por necessidade cármica, devido ao mau uso que fez
dos olhos em vida passada, na qual sustentava-se da vigilância
da vida alheia, entre intrigas e espionagem, auferindo imenso
lucro que obtinha de políticos inescrupulosos e tiranos
impiedosos.
- Mas ele não tornou a enxergar após a morte? perguntei.
- Não. Esse tipo de deficiência congênita faz com que
se reflita no corpo espiritual a deformidade gerada no físico,
no corpo somático. É preciso tempo, paciência e tratamento
energético para que o espírito, nesses casos, torne a enxergar.
E como ele é recém-desencarnado, não sabendo ainda que
deixou a vida terrena, necessita de um tipo de energia que só
os encarnados possuem, o ectoplasma
Sabia da necessidade de tratamento com ectoplasma,
em certos casos, posto que essa semi matéria, que constitui o
corpo etérico, ou duplo etérico, às vezes acompanha o espírito
mesmo após o desencarne, prendendo-o parcialmente ao
plano físico, pois o ectoplasma pertence à dimensão física.
Nesses casos, o espírito se sente meio materializado, sentindo
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ainda pálidos reflexos das sensações dos sentidos físicos. E só
a energia do mesmo nível é capaz de tocá-los, de impressionálos e curá-los.
- Posso ajudá-lo? - indaguei.
- Claro. - respondeu-me Marlene em seu tom de voz
suave como uma brisa.
- Onde ele está?
- Na sala - respondeu, para meu espanto.
- Aqui em casa?
- Sim. Algum problema?
- Não. É que pensei que estivesse em outro lugar - aduzi.
- Você não está preparado ainda para sair às ruas, muito
menos para descer aos planos inferiores, de sofrimentos
indescritíveis. Por enquanto ajudará aqui mesmo. Vamos até
a sala.
Pegou-me pela mão e, para espanto meu, voamos
rapidamente em direção à porta do quarto, que estava aberta.
O caminho normal para a sala seria pelo corredor comprido,
porém, ela preferiu ir de encontro à parede do corredor. Sem
que pudesse protestar, atravessamos, como um relâmpago,
a parede, quase nada sentindo, devido à rapidez, realizando
um percurso através do quarto de empregada, área de serviço,
cozinha e copa, até darmos na sala de visitas. Porém não
percebi realmente esses cômodos da casa, tal a velocidade
do deslocamento, que não pude mensurar. Repentinamente,
estávamos os dois na sala, de frente para um sofá, com
quadros pintados por minha mãe pendurados na parede, atrás
do sofá, onde havia um homem sentado. Dirigi-me até o sofá
e sentei-me a seu lado. Sem que Marlene nada dissesse, e não
sei de onde partiu aquele impulso, levei minha mão direita até
a altura dos olhos daquele homem, postada exatamente com a
palma virada para o ponto que fica entre os olhos, onde sabia
que há um chackra, ou centro de força energético espiritual, e
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disse, em voz suave e firme:
- Receba a luz divina, meu irmão.
Percebi então que, de minha mão, saía um facho de luz
branca, em direção à testa do homem, que, depois de alguns
segundos, ficou eufórico e passou a falar:
- Estou enxergando, estou enxergando! Obrigado doutor,
muito obrigado. Quanto é que devo ao senhor?
Nada, meu irmão, agradeça a Deus, por essa
possibilidade - adiantei-me em dizer, notando que ele me
confundia com um médico.
Marlene se adiantou e, dirigindo-se ao homem, disse:
- Meu irmão, aguarde um pouco aqui que eu já volto.
- Beto, - chamou-me - venha comigo.
Atendi e a segui, percorrendo rapidamente o corredor
até meu quarto. Adentramos, e ela me disse:
- Por hoje basta. Você não pode ficar muito tempo fora
do corpo, a desgastar suas energias ectoplasmáticas, sob pena
de não recordar desses instantes quando penetrar novamente
no veículo físico. O irmão ficará bem. Irei levá-lo a uma
colônia de estudo, onde se conscientizará de seu estado de
desencarnado. Quanto a você, volte para o corpo e desperte,
assim reterá as lembranças desses momentos. Depois poderá
dormir novamente, provavelmente nada se recordando caso
venha a sair novamente do corpo. O processo de recordação
das experiências astrais tem que ser gradual. A natureza não
dá saltos. Bom dia e até amanhã à noite, quando virei vê-lo
novamente.
Com essas palavras, cumprimentei Marlene com a cabeça
e um sorriso, além de agradecer-lhe a vinda e o ensinamento.
Aproximei-me de meu corpo, sendo por ele atraído de
forma irresistível, até que perdi totalmente a consciência.
Acordei por volta das seis horas, abrindo os olhos ao sentir
a presença de alguém junto a mim. Não foi uma sensação física,
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mas energética, vibratória. Sentia isso já há algum tempo,
principalmente de uns meses para cá, após iniciar a prática
da yoga e meditação. Sentia-me hipersensível, percebendo às
vezes fenômenos extrassensoriais e extrafísicos. Quando abri
os olhos, calmamente, deparei-me com minha mãe inclinada
sobre mim, estando ao lado de minha cama, com o rosto
próximo do meu. Sorri e perguntei:
- O que foi, mãe?
- Que susto! - disse ela - Pensei que você estivesse
morto. Vi você estirado na cama, igual a um defunto, com a
boca entreaberta e os olhos meio abertos também, pensei que
tinha morrido.
Dei risada e não me chateei. A partir desse dia, começaria
a me acostumar com essa rotina, de acordar sob o olhar curioso
e intrigado de minha mãe. Aliás, fazia algum tempo que passara
a ser alvo de críticas e observações constantes em minha casa,
em virtude de minha mudança radical. Toda pessoa que muda
na sociedade, modificando seus valores antigos, é de alguma
forma criticado, malhado e marginalizado. A sociedade tem
uma tendência misoneísta, tendendo a permanecer no mesmo
padrão de comportamento e valores, rejeitando aqueles
ousados que tentam modificar a ordem vigente e o sistema
estabelecido.
Na minha casa, as pessoas não aceitavam que eu não
comesse carne. Aquilo era um absurdo para eles, que só
faltavam me enfiar carne pela goela abaixo. O fato de deixar
de assistir jogo de futebol na televisão, além das corridas de
fórmula um, também agredia a meus familiares, não sendo este
jamais meu objetivo. Era o novo, a mudança não compreendida
que chocava. Só muitos anos mais tarde me deixariam em paz.
Levantei, tendo minha mãe saído do quarto, fui ao
banheiro e em seguida tomei café, na forma de sempre,
basicamente frutas. Fui à faculdade, não houve aula. Então,
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não tendo o que fazer, peguei um ônibus e fui para o Parque
da Cidade, uma pequena floresta, reserva verde no meio
de Salvador. Um lugar ainda tranquilo para quem gosta de
isolamento para meditação. Lá chegando, adentrei a mata, por
uma estrada de chão, até cerca de trezentos metros da entrada.
No meio das árvores e plantas diversas não ouvia o ruído dos
carros que trafegavam na avenida. Era o que queria: silêncio,
sossego. Subi em um tronco de árvore, relativamente baixo,
sentando-me em um galho grande e grosso e recostandome no tronco principal. Fiquei observando plantas, insetos,
pássaros e saguins, ou micos, que ali existem ainda. Pensava
em como o ser humano não tinha o menor respeito pela
natureza, pelos seres vivos, animais e vegetais. Se não tinha
nem pelos próprios seres humanos, como respeitar seres
inferiores na escala evolutiva? Lembrava de como as pessoas
se acostumaram a dar e receber flores embaladas, que eram
arrancadas do solo, causando sua morte em poucas horas,
apenas para deleite pessoal e vaidade, que duravam tão pouco
tempo. É romântico receber flores, dizem as mulheres. E a
vida da planta, não conta? É romântico matar? Pensava nos
pássaros aprisionados nas gaiolas, que tinham seu direito à
liberdade cessado arbitrariamente pelo homem, também para
seu deleite, para enfeitar a casa, o jardim, agradar aos amigos
ou causar inveja aos vizinhos, envaidecendo seus donos. Seres
com asas, que não podem mais voar, porém cantam seu canto
que é um verdadeiro lamento, se pudermos interpretar. O
canto de solidão, de tristeza gerada pelo cativeiro, semelhante
ao blues americano, dos negros escravizados.
Pensava na liberdade, na vida, quando percebi a
aproximação de uma abelha verde, parada no ar, próxima a
mim. Batia suas tênues asas com a rapidez do relâmpago, o
que lhe dava sustentação. Concentrei-me nela, tentando
transmitir-lhe paz, tranquilidade e a certeza de que não
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lhe faria mal. Sobretudo, vibrei amor por ela, sentindo-me
verdadeiramente seu irmão, portador da mesma essência
divina que ela, fato que viria a descobrir experimentalmente
através de estado místico alcançado em prática de meditação
transcendental. Após alguns minutos, com a mão direita,
aproximei-me da linda e doce abelha, colocando lentamente a
mão embaixo dela, com a palma voltada para cima, e chegando
cada vez mais próximo. Ela não recuou, nem fugiu. Parecia
que entendia minha mensagem, o que me fazia recordar as
lições dos filósofos yogues do Himalaia, que diziam que o
amor é a linguagem universal, que todos os seres entendem e
sentem. A abelha começou a roçar algumas perninhas, umas
nas outras, despejando um líquido em minha mão, que não
soube identificar do que se tratava. Após algum tempo ela se
foi, deixando a recordação de agradável encontro de irmãos.
Em seguida, percebi micos nas árvores próximas, que me
observavam curiosos, assobiando. Concentrei-me em um que
estava próximo, imitei seu assobio e enviei mensagem mental
de que ele podia se aproximar, que eu não lhe faria mal. Insistia
no pensamento e ele se aproximava, até que chegou ao tronco
da árvore em que me encontrava, a cerca de um metro de
mim. Olhava-me com a cabeça inclinada, ora para a direita, ora
para a esquerda, como fazem costumeiramente. Vibrava amor
em sua direção, o que parecia surtir efeito, deixando-o calmo
e menos receoso de se aproximar. Porém, quando ele pareceu
que chegaria mais perto, surgiu um casal na estrada, já próximo,
que com sua conversa e modo do caminhar assustou o mico,
que logo se apressou em galgar maiores alturas na árvore que
me hospedava, em busca da segurança que seu instinto lhe
recomendava. Não o censurei, posto que aprendi a entender
o instinto animal, inclusive porque estava aprendendo a
dominar meus próprios instintos animalescos. A natureza não
dá saltos, nem realiza milagres. As transformações são fruto de
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lentos processos de elaboração, sedimentação e maturação de
experimentos aparentemente casuais, porém formadores de
um quadro que é um verdadeiro e autêntico quebra-cabeças
da vida. A repetição das experiências nos leva ao automatismo,
sendo o instinto animal fruto de automatismo elaborado ao
longo de milhões de anos.
Meditava sobre esses temas quando olhei para o relógio
e vi que já era meio-dia. O pensamento voava solto, enquanto
o tempo passava. Voltei para casa, a fim de almoçar. Pela tarde,
novamente fui para a faculdade, assistindo aula até as seis
horas. Retornei, jantei algo leve e retirei-me para meu quarto.
Realizei alguma leitura, meditei, absorvi prana pela respiração
retida e deitei-me. Fiz todo o processo de relaxamento até a
saída do corpo, tendo flutuado um pouco acima dele, após
o que elevei-me no ar e lentamente fiquei de pé, do lado da
cama. O quarto estava vazio, só estando presente meu corpo
e eu, que não éramos dois, mas essencialmente um, posto
que aquele que jazia inerte na cama era apenas uma máquina
biológica, um aparelho, um instrumento através do qual eu
atuava no mundo de matéria, ou energia superdensa. Pensei
em Marlene. Onde estaria? Dissera-me que viria pegar-me.
Nem terminei de pensar e ouvi uma voz. Vi, então, que ela
chegava pelo corredor, adentrando o quarto.
- Aqui estou, não faltei com a palavra. - asseguroume - Pensou que não viria? Quando assumimos uma
responsabilidade do lado de cá, dificilmente deixamos no meio
do caminho, principalmente se se trata de auxiliar um irmão.
- Não pensei isso, - disse - mas apenas pensei que a
encontraria aqui, no meu quarto, quando saísse do corpo.
- Você estava com medo? - perguntou, sorrindo.
- Não. Por que estaria?
- Você ainda terá medo, aguarde. Sua casa está guardada,
para evitar a entrada indiscriminada e aleatória de espíritos
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indesejáveis, geralmente inimigos de seus familiares, e também
seus. Venha comigo até a cozinha.
Saímos do quarto, não caminhando como fazemos no
corpo físico, mas flutuando, ou volitando, ligeiramente acima
do solo. Passamos pela porta do banheiro, pela porta do quarto
de meus pais, que estava fechada, dobramos a esquerda e
chegamos à cozinha, ou melhor, à copa. Nesta, havia uma mesa
grande, devido ao grande número de pessoas que habitavam a
casa. Marlene, então, me disse:
- Atravesse a porta que separa a copa da escada do
edifício.
Atendi de imediato, não imaginando qualquer problema
ou obstáculo. Porém, dirigindo-me para a porta, confiante de
que a atravessaria, tive a ingrata surpresa de chocar-me contra
a porta fechada, tal qual aconteceria se estivesse no corpo de
carne, ossos e nervos. Dei com o nariz na porta, tendo ligeira
sensação desagradável, porém indolor. Virei-me para Marlene,
intrigado, notando que ela sorria, porém não era um deleite
de um perverso ou sádico, mas o sorriso do mestre que deixa,
às vezes, o aluno debater-se um pouco antes de aprender, ou
para que aprenda na dificuldade. Disse-me, então:
- Você sabia que a casa estava guardada, para evitar
entradas de indesejáveis. - argumentou com a paciência de
uma irmã amorosa e mais experiente. Por que não desconfiou
que a porta barraria a passagem de seu corpo energético? Se
você pudesse atravessar a porta, outros também poderiam
fazê-lo, não é mesmo?
Concordei, meneando a cabeça. Senti-me como uma
criança imprudente, impetuosa, curiosa, que não mede
consequências quando se trata de penetrar o desconhecido.
- Beto, - falou suavemente Marlene - sua casa passou
por um processo de magnetização das estruturas sólidas, a fim
de torná-la inexpugnável. Nenhum ser invisível entra ou sai
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sem que desliguemos, ainda que parcialmente, os aparelhos
que mantêm um campo de força magnético nas paredes,
janelas e portas. Não seremos atacados ou importunados por
quem quer que seja, sem que o saibamos. Estão protegidos
aqui dentro, desde que não saiam, e estejam sob a tutela de
seres elevados que autorizaram tal medida protecionista.
- Todas as casas são assim? - perguntei, desejoso de
matar minha aguçada curiosidade.
- Não, - respondeu-me - apenas aquelas em que habitam
pessoas que buscam a melhoria pessoal, espiritualmente
falando, e trabalham pelo bem-estar dos outros. Esses atraem
proteção para si e para os seus, enquanto trabalham. Se se
desviam do caminho, retirada lhes é a proteção, ficando à
mercê das intempéries dos inimigos doutrora.
- E se eu quisesse sair com o corpo físico?
- Não haveria obstáculo, - respondeu Marlene à minha
pergunta - porque, estando o perispírito, ou corpo astral,
incluídas aí outras fases energéticas do espírito, e o corpo
físico interpenetrados, o astral sofre um natural rebaixamento
vibratório, ou seja, passa a vibrar com menos intensidade, o
que lhe retira da faixa vibratória prevista por nossos aparelhos
para o corpo astral isolado. Não há barreira para o espírito no
corpo, mas apenas para ele fora do veículo físico.
Achei muito interessante aquela digressão de Marlene.
Havia lógica e bom senso. De repente, conjecturei comigo
mesmo: "O que aconteceria se fosse desligado o campo de
força?". Prontamente Marlene respondeu, sem que lhe falasse
nada.
- Beto, nesse plano o pensamento é palavra, é
comunicação. Não há necessidade de abrir a boca para falar.
Quando assim agimos é tão-somente em razão de nosso
condicionamento em verbalizarmos, em falarmos pela boca.
Quando pensamos, estando no corpo astral, pensamos com
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o veículo ou corpo mental, outro envoltório do espírito,
mais sutil que o astral, responsável pela emissão de energia
pensamento, ou forma pensamento, que são dirigidas para
alguém especificamente ou lançadas no espaço local, podendo
chegar a qualquer outra mente ativa. Quando você pensa,
automaticamente capto seu pensamento, principalmente
porque estou ligada e atenta a tudo o que você faz. Este é o
meu dever, no momento, acompanhar seus primeiros passos
fora do corpo, até a chegada do irmão Rodolfo, que vai lhe
ensinar muito mais, pois é mais adiantado do que eu nos
conhecimentos espirituais, notadamente científicos.
Não pude disfarçar minha curiosidade, perguntando:
- Quem é Rodolfo?
- Um irmão que também trabalha ligado ao grupo do
mestre Sana Khan.
- Sana Khan? Quem é? - perguntei insistentemente.
- Um espírito muito ligado a você. Conhece-o há milênios
e o acompanha em seus passos.
- Não posso vê-lo ou falar com ele? - perguntei.
- Por enquanto não. Ele vive em plano por demais sutil,
de energia refinada e de altíssimo teor vibratório, onde você
não poderia penetrar. - respondeu Marlene, causando-me
uma grande frustração, e completou - No entanto, você irá
vê-lo dentro de algum tempo, assim que sutilizar mais seus
corpos energéticos, e ele desejar rebaixar sua vibração, para o
encontro desejado por ambos.
Estava pensando em quem seria Sana Khan, quando
Marlene me interrompeu, dizendo:
- Beto, você pensa em mil coisas ao mesmo tempo.
Coordene melhor suas ideias. Você estava pensando antes a
respeito do que aconteceria se fosse desligado o campo de
força que proteje a casa.
- É verdade. - disse, lembrando de minhas conjecturas. E
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acrescentei - O que aconteceria?
Marlene, então, falou:
- Só há um jeito de saber.
- Qual? - perguntei.
- Desligando os aparelhos.
Senti um friozinho e uma energia gélida percorrer meu
corpo, dos pés à cabeça, em vibração que se assemelhava a
uma cãibra. Que estranha reação sobre o corpo energético
(astral), da emoção que senti, misto de temor e dúvida. Então,
tomando coragem, após alguns segundos de vacilação e receio,
disse:
- Pode desligar.
Notei que Marlene já se aproximava de um estranho
aparelho colocado acima da porta, a metade dentro da parede,
difícil de se descrever, pois não existe similar no plano físico.
Algo parecido com um botão foi suavemente tocado por ela,
causando uma mudança na cor da porta, que antes parecia
marrom, e agora estava esverdeada. Celene afastou-se da
porta e me disse:
- Cuidado, afaste-se da porta. Fique junto da parede.
Esperei um verdadeiro ataque, diante desse cuidado
tomado por Marlene. De repente, percebi uma bola de luz cinza
escura atravessar como uma bala a porta do apartamento,
que dava para a copa, depois passar pela porta que dá para o
corredor e sumir.
Marlene apressou-se em segui-la, dizendo-me:
- Venha, vamos segui-lo. Vamos ver o que ele pretende. Vai
servir de aprendizado para você. Não se preocupe, não tenha
medo. Nada de mal vai acontecer a você ou seus familiares.
Seguimos pelo corredor, tendo Marlene se adiantado
até o último quarto da casa. Chegando à porta, esperoume. Quando cheguei perto, presenciei algo assustador, que
jamais pensei assistir. Aquele era o quarto em que dormiam
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dois de meus irmãos, Mário e Fernando. A bola de luz cinza
estava envergada sobre a cama de Mário, não parecendo
notar nossa presença. Tive receio do que ela poderia fazer
com meu irmão. Pensava no que fazer quando Marlene se
adiantou, aproximando-se daquela luz e, parando atrás dela,
elevou suas mãos até a altura do topo da luz, com as palmas
viradas para baixo, emitindo uma luz branco azulada sobre a
luz cinza. Esse processo durou alguns minutos, após o que a
cor cinza foi clareando, e tornando-se transparente, pois antes
era quase totalmente opaca, o que me impedia de ver quem
estava por dentro. Digo quem porque sabia que se tratava de
um ser inteligente, uma entidade espiritual, um espírito, como
chamamos hoje. Com a transparência da aura que envolvia o
espírito, pude perceber que se tratava de uma mulher, ainda
jovem, de cabelos louros compridos, um belo porte físico,
porém de expressões faciais horrendas. Notadamente seus
olhos estavam transformados em duas bolas de fogo, que
emitiam um jato de luz escurecida, que atingia, juntamente
com raios de luz emitidos por suas mãos, a região do córtex
cerebral de Mário. Este dormia, estando integrado a seu corpo
físico, dele não se separando, como eu fazia. Ele começou a se
mexer na cama, alterando suas expressões faciais, parecendo
que ia ter um pesadelo. Notei que suava em abundância.
No entanto, a expressão da mulher era de ódio, raiva, cólera
mesmo. Parecia estar com o firme propósito de fazer-lhe
mal. Contudo, com as emissões constantes de Marlene, ela
pareceu ficar mais tranquila, menos agressiva, emitindo cada
vez menos luz, até que retirou suas mãos da região cerebral de
Mário e ficou impassível a seu lado, admirando-o. Após alguns
instantes, falou, dirigindo-se a ele:
- François, por que você me traiu? Por que me abandonou?
Mário se agitou ainda mais na cama. E sem que saísse do
corpo, respondeu:
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- Marie, não lhe traí, foi a guerra que me levou para
longe de você. Distante do lar, envolvi-me com outra mulher,
imprudentemente, devido à solidão em que me encontrava.
Não foi minha culpa, nem tampouco sua. Foi o destino que
assim o quis - Mário respondia entristecido em suas feições.
- Você nasceu sem que eu soubesse, fugindo de mim.
Procurei-te desesperadamente, anos a fio, sem contudo te
encontrar. Alguém me disse que você estava aqui, então eu
vim te buscar. Você tem que vir comigo. Saia, vamos embora
para Paris, para a nossa casa.
- Não, não posso. - disse Mário, frenético - Agora vivo aqui.
Tenho outro corpo, é uma outra vida. Procure compreender.
- Não, você tem que vir comigo - insistia Marie
desesperada.
Começou então a pegar Mário pela mão esquerda,
querendo levantá-lo. Nesse momento, Marlene, que já
envolvia Marie há algum tempo em luz, tocou-lhe a região do
alto do nariz, entre os olhos, causando um susto em Marie, que
tremeu dos pés à cabeça e virou-se para Marlene, assustada,
dizendo:
- Quem é você?
- Apenas uma amiga, querendo ajudá-la. Posso lhe ser
útil?
- Em quê? - indagou Marie com desprezo - Sequer a
conheço!
- Talvez possa ajudar a vocês dois. - disse suavemente
Marlene.
Aproximei-me, saindo de meu imobilismo, posto que
fiquei um bom tempo plantado à porta, apenas assistindo a
cena, sem nada dizer ou fazer. Ao lado de Marie, dirigi-me
ternamente a ela, dizendo:
- Marie, acalme-se, a irmã vai ajudá-la. Tenha paciência
e ouça o que ela tem a lhe dizer.
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Notei que Marlene aprovava minha interferência, e Marie
acalmara-se, chegando mesmo a dizer:
- Está bem, o que você quer? - dirigiu-se à Marlene, com
mais cordialidade.
Você sabe que é um espírito imortal, que vivia
ultimamente na França e deixou o corpo vitimada por doença
incurável, não sabe?
- Sim, sei. Já me disseram isso. E daí?
- Você era casada com François, que devido à Revolução
de 1789 deixou seu lar, para lutar no campo com forças
militares estrangeiras, não mais retornando. Sabe também que
ele morreu na guerra, acompanhado de vários companheiros
do exército revolucionário. Marie, François não lhe traiu, mas
foi induzido ao envolvimento com outra mulher, por algumas
moças que assediavam o acampamento militar no qual ele
esteve durante mais de um ano. Como era moço e bonito, as
moças do campo por ele se encantaram e não o deixaram em
paz, criando-lhe situações das quais não podia escapar, até
que por fim envolveu-se com uma jovem, porém sem maiores
arrebatamentos do coração. Na verdade, jamais te esqueceu,
lembrando-se de ti até o dia em que cerrou os olhos, após
ser atingido por um tiro de fuzil inimigo. Hoje, François está
reencarnado, tendo esquecido seu passado, para melhor
aproveitar a nova oportunidade no corpo, a fim de redimirse de faltas cometidas no passado e progredir um pouco
mais, intelectual e moralmente. Ligeiramente desgarrado da
matéria, recorda-se do passado, auxiliado por energias que
emitiste em direção às zonas de memória cerebral. De outra
sorte, não recordaria. Hoje ele se chama Mário, e é um pouco
diferente do que era, pois, a cada vida, mudamos um pouco,
aprendendo e experimentando. Mário já não é o mesmo, e
hoje precisa seguir seu caminho.
- E eu, o que será de mim sem ele? - perguntou
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entristecida Marie.
- Seguirá também o seu caminho. Você precisa continuar
a viver, e recuperar o tempo que perdeu a procura dele. Não
se sinta tão apegada a ele, enquanto espírito encarnado,
envolvido por densa energia. Tenha paciência e aguarde que
ele a descubra novamente, se realmente a ama. O amor é a
maior força do universo, a mais sutil. E os seres que se amam
jamais se esquecem. Se Mário a ama de verdade, depois vai
procurá-la, e quem sabe reencontrar-se-ão em nova existência
corporal, ou talvez nos planos sutis da vida, em alguma cidade
dos mundos paralelos ao físico.
- Para onde vou? Não conheço ninguém aqui. Meus
amigos ficaram na França - indagou Marie.
- Se quiseres, posso levar-te a uma cidade próxima,
chamada Colônia Nova Esperança, onde vivem milhares de
pessoas como você, que deixaram o corpo e não sabem o que
fazer. Lá você fará novas amizades e aprenderá muitas coisas
sobre a vida do espírito e a evolução eterna. O convite está
feito. Aceita?
Marie parecia refletir intensamente no que acabara de
ouvir. Olhou para Mário, que dormia mais calmo, olhou-me
nos olhos, virou-se para Marlene e respondeu:
- Aceito.
- Ótimo, fico contente. - disse Marlene. E completou
- Aguarde um pouco aqui no quarto, Marie, enquanto levo o
irmão até seu quarto. Beto, venha comigo.
Acompanhei a amiga até meu quarto, e lá chegando,
perguntei:
- O que você vai fazer?
- Levá-la para a Colônia espiritual mais próxima de
Salvador.
- Como você sabia de toda a estória havida entre eles? perguntei, curioso.
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- Enquanto dava-lhe um passe energético, que acalmava
a irmã e ajudava a retirar o ectoplasma que estava entranhado
em seu corpo espiritual, sondava sua mente, penetrando seu
corpo mental, a fim de inteirar-me das razões de ela ali se
encontrar, e sua ligação com Mário. Liberto do ectoplasma,
encontrei mais facilidade em sensibilizar sua região frontal,
notadamente o centro de força existente na região entre os
olhos, para que pudesse me ver. Como notou, nossas relações
afetivas nos acompanham de uma existência para outra, e
no intervalo entre elas, no mundo dos espíritos. Agora Mário
dorme, e amanhã provavelmente se recordará de ter tido um
pesadelo, porém com final feliz. E Marie seguirá seu caminho de
estudo e trabalho para crescer em saber e amor pelo próximo.
Agora preciso partir. Volte para o corpo e desperte, para que
retenha o máximo da experiência em seu cérebro orgânico.
Depois pode dormir novamente. Futuramente, não precisará
fazer mais isso. Amanhã nos veremos novamente. Muita paz.
- Até amanhã, Marlene. Muita paz.
Retornei ao corpo, atraído como por um ímã, curioso de
saber como Marlene levaria Marie para a tal colônia. Gostaria
de ver. Quem sabe de outra vez, pensei, enquanto perdia a
consciência. Recordo-me apenas que despertei no corpo por
volta das seis e meia da manhã, quando olhei para o relógio
de pulso e, achando que ainda era cedo, fechei os olhos e
cochilei. Achei-me, de repente, de pé na porta da cozinha e
da copa, vendo nitidamente meu irmão Jorge sentado à mesa,
na copa, em posição frontal em relação a mim, próximo à
cabeceira da mesa. Era uma percepção tão real quanto se ali
estivesse fisicamente, ou talvez até mais nítida. A copa era a
mesma, exatamente como a via todos os dias. A mesa no seu
lugar, grande, com capacidade para oito pessoas. O armário,
a parede que a separava da cozinha e tudo o mais, como
azulejos, luminária e piso eram aqueles conhecidos meus. Eis
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que surge minha mãe, real, muito real, perfeitamente visível e
reconhecível, penetrando a copa, vindo da cozinha, trazendo
nas mãos um pequeno prato de plástico, de cor verde, no qual
havia um ovo frito, e o coloca na frente de Jorge. Não parecia
sonho, mas poderia ser. Observei atentamente o ovo frito
no prato, e, curioso, ele me pareceu aproximar-se de mim,
como em um close de câmera filmadora, possibilitando-me
visualizá-lo com maior riqueza de detalhes, principalmente a
forte cor da gema arredondada. No meio dessa observação,
encerra-se minha lembrança e minha consciência. Acordei
imediatamente, abrindo os olhos e recordando rapidamente o
que vira. Era por demais real para ser verdade. Pensei, então:
"Devo ter sonhado". E me levantei, indo para o sanitário.
Lavei o rosto, escovei os dentes, satisfiz algumas necessidades
fisiológicas e rumei em direção à cozinha a fim de tomar café.
Chegando à porta, estanquei, em rápido freio motor de minhas
pernas, quase em estado misto de espanto e êxtase. Qual não
foi minha surpresa. Donde estava parado, via exatamente tudo
aquilo que vira momentos antes, que julguei ter sido um sonho.
O ângulo de visão era o mesmo, da porta. Jorge se encontrava
sentado no mesmo lugar, próximo à cabeceira, tendo um prato
verde, de plástico, um pouco deslocado para o lado, à sua
esquerda, e na frente uma xícara de café com leite, na qual
molhava bolachas Maria, para elas amolecerem, costume que
nos acompanhava desde a infância. Reparei, rápido como um
relâmpago, que o prato verde estava melado de gema de ovo,
em cor facilmente reconhecível, vestígio indisfarçável de que
alguém comera ovo frito, com a gema mole. Enquanto fazia
essas observações preliminares, Jorge, notando-me plantado à
porta, trazendo eu no rosto expressão de espanto, adiantou-se
a perguntar-me:
- O que foi?
- Não é possível! - expressei meu espanto.
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- O que foi? - insistiu Jorge, curioso.
- Não acredito!
- Diga o que foi! - Jorge quase se irritava, ante minha
demora em explicar o motivo de tamanho espanto.
Perguntei-lhe, então:
- Jorge, você comeu ovo frito?
- Comi, por que?
- Minha mãe trouxe o ovo nesse prato verde seguindo da
cozinha, colocando o prato pelo seu lado direito? - procurava
detalhar o que vira, para fins de confirmação de minha
percepção.
- Foi exatamente assim. Por que? - Jorge não entendia
porque tantos detalhes, e qual a sua finalidade.
- E você comeu o ovo, colocou o prato de lado e passou
a tomar café.
- Sim.
- Incrível! Jorge, eu desdobrei, estando exatamente aqui
na porta e vi tudo o que aconteceu. Foi real! A mais real e
objetiva experiência de desdobramento que já tive.
- Não foi sonho não? - perguntou-me Jorge, para ver se
tinha certeza do que estava falando.
- Não, foi real. Era como se eu realmente estivesse aqui.
Foi nítido, claro, muito diferente de um sonho. Você sabe que já
estudei os sonhos, inclusive fazendo experiências de controle
de sonho. É diferente.
Sentei-me à mesa e tomei café, estando ainda minha
mãe na cozinha e Jorge sentado. Recordava do momento
em que despertei, olhei o relógio e novamente cochilei em
seguida, achando-me na porta da cozinha; e em seguida,
lembrava-me do que vi, e do meu novo despertar, indo para o
sanitário. Pensava nos minutos que permaneci no sanitário e
no tempo gasto por Jorge para comer o ovo e começar a tomar
o café com leite e bolacha. Parecia que o tempo se encaixava
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perfeitamente. Foi tudo tão real. Vi exatamente o que aconteceu
na copa, envolvendo os atos e movimentos de minha mãe e
meu irmão. O tempo parecia ser o mesmo, entre o momento
em que perdi a consciência, na porta da copa, e o momento
em que a ela retornei no corpo físico, em relação ao tempo
que fiquei no sanitário. Concluí, então, que de fato fora uma
OBE (out of the body experience), experiência fora do corpo,
desdobramento ou viagem astral, o que é tudo a mesma coisa.
De fato estivera, em meu corpo astral, fluídico ou perispirítico,
na porta da cozinha, quando vi o que nela acontecia. Não
fui visto, sequer tendo sido notado pelos presentes naquele
ambiente doméstico. Pensei que talvez se um deles fosse
médium vidente, teria me visto e identificado. Porém, como
não possuem faculdades paranormais ou extrassensoriais, não
sendo médiuns ou sensitivos, não fui notado. Invisível, era
como me encontrava. Porém vivo, pensando, lúcido, desperto
e consciente. Eu estava na porta da cozinha, estando meu corpo
deitado na cama a dormir. Essa consciência era importante. A
sede da consciência, da alma ou espírito, estava naquele corpo
sutil, que se deslocou até a copa.
Foi, sem sombra de dúvida, a mais importante das
experiências que tive. Não a mais chocante, impressionante
ou deslumbrante, pois teria, dali para a frente, centenas de
experiências fora do corpo, com aprendizados indescritíveis.
Porém, essa foi a mais objetiva, pois a única com possibilidade
de inteira comprovação da percepção que tivera. E isso porque
já era dia claro, estando as pessoas acordadas, as ruas com
gente a ir para o trabalho ou escola. Raramente alguém sai
do corpo durante o dia, geralmente o fazendo à noite, quando
reina o silêncio, a tranquilidade, para que seja efetuado o
relaxamento preparatório da saída do corpo astral.
Pensava em como os parapsicólogos tentariam explicar
tal forma de percepção extrasensorial, pois meu corpo
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estava no quarto, com os olhos fechados, e todos os sentidos
adormecidos. Diriam eles: - "Foi uma PES, ou SUPER PES (PES =
Percepção Extra Sensorial). A percepção se deu via clarividência,
estando o subject em estado alterado de consciência. "
Acontece, no entanto, que as PES têm tido pouquíssima
representatividade nos experimentos laboratoriais. A
clarividência e a telepatia são raras e não têm atingido
resultados mais profundos e complexos para que sirvam
de suporte para explicar todos os fenômenos paranormais
ou extrassensoriais. Muito menos a SUPERPES, inventada
racionalmente, mas sem base experimental, por cientistas que
tinham indisfarçavelmente o claro intuito de negar por negar,
quaisquer fenômenos ou faculdades que demonstrassem e
provassem a existência do espírito independente da matéria
e sobrevivente ao corpo carnal. Também a SUPERPES é uma
hipótese implausível e improvável para derrubar a minha
certeza de que estivera naquela porta em meu corpo astral ou
perispírito.
Após essa reflexão, ou meditação, como hoje chamamos
no Ocidente, levantei- me, troquei de roupa e fui para a
faculdade.
Meu dia foi tranquilo, tendo assistido aulas, praticado
hatha yoga, ouvido Corelli e Vivaldi, feito refeições vegetarianas
saudáveis e me preparado para mais uma noite de aventuras
no mundo invisível.
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CAPÍTULO 4
A noite caiu, enquanto refletia sobre minhas novas
experiências, novas faculdades de percepção, que me
possibilitavam ter contado com o mundo dos espíritos, além de
perceber o que se passava em ambientes físicos, sem precisar
estar neles fisicamente. Lembrava-me, inclusive, de que os
russos ja faziam experiências desse tipo, visando a espionagem,
sobretudo. Imaginem, espionar sem a possibilidade de ser
descoberto. Era o homem invisível dos filmes se concretizando,
porém de forma diferente, sem qualquer método fantástico.
Prática milenar, o desdobramento já foi uma constante dos
yogues indianos e, recentemente, de alguns espíritas.
Estava em meu quarto, deitado, iniciando o processo de
relaxamento. Orei, pedindo auxílio à espiritualidade, além de
proteção para minha saída. Comecei a respirar lentamente,
diminuindo as batidas cardíacas. Pouco a pouco meu corpo se
tornou pesado, até que não mais o senti. Estava consciente,
induzindo e ao mesmo tempo observando como expectador o
processo de saída. Senti a vibração em todo o meu ser, aquele
"choque" indolor, aquela energia calma a se deslocar em mim,
o que indicava o desgarramento do corpo sutil, deixando inerte
o corpo de carne, de energias densas ou matéria. Minhas mãos
começaram a flutuar, ao lado do corpo, e em seguida todo o
meu corpo sutil flutuava. Comecei a enxergar o meu quarto,
estando ligeiramente acima do corpo físico. Notei, então,
que duas pessoas se encontravam ao lado de minha cama,
de pé, a observar-me, como os pais que observam a criança
a querer andar, dando-lhe proteção e segurança. Uma, eu
reconheci, era Marlene. Porém, o outro não me era conhecido.
Era um rapaz branco, magro, de cabelos curtos, estando de
calças azuis e camisa branca. Ambos sorriam, enquanto me
levantava lentamente, começando a dominar o processo de
73

Sana Khan - Um mestre no além

movimentação do corpo astral. Quando fiquei totalmente de
pé, Marlene se expressou contente:
- Muito bem, você está de parabéns. Vejo que já consegue
sair com tranquilidade, e sem solução de continuidade de
consciência. Isso é bom, vai dar-lhe oportunidades múltiplas
de crescimento e aprendizado.
- Obrigado. - agradeci o incentivo, muito alegre em vê-la
novamente, e ouvir sua doce voz amiga.
- Este é Rodolfo, de quem lhe falei, que veio hoje para
auxiliá-lo em alguns pontos, a pedido do mestre, pois acha ele
que você está progredindo rapidamente e o tempo urge.
- Fico feliz em conhecê-lo. - disse, dirigindo-me a Rodolfo
- Espero não lhe dar muito trabalho.
- Não me preocupo com isso. Sei que será bom aluno,
mesmo porque apenas repete experiências já vivenciadas
noutras vidas, quando eras iniciado na senda (caminho). O
mestre mandou-me a fim de recordar-lhe conhecimentos
adormecidos em sua mente, bem como mostrar-lhe, na prática,
o que aprendeste nos livros já estudados.
Houve uma pequena pausa, com ligeira reflexão minha,
cortada pelas palavras de Rodolfo:
- Beto, - chamou-me pelo apelido - não fiques ansioso
quanto a encontrar-se com o mestre. Deixe os ventos soprarem
naturalmente. Quando o discípulo está preparado o mestre
aparece. Não sabes disso?
- É, você tem razão. Desculpe-me. Mas, diga-me uma
coisa: por que não tive um mestre vivo, encarnado?
- Mas o mestre é vivo! - disse Rodolfo, sorrindo, e
completou: - Apenas não tem um corpo de carne como esse
deitado aí na cama. Optou por trabalhar nos planos invisíveis
há alguns séculos, possuindo já a liberdade de escolha, devido a
seu grau de adiantamento espiritual. Você terá oportunidades
maravilhosas se conseguir chegar a ser digno do discipulado
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com o mestre Sana Khan. Não devo me adiantar neste assunto.
Agora o importante é sua preparação, física, moral, intelectual
e psíquica para alçar-se aos planos superiores da vida.
- Entendo, Rodolfo. Vamos começar, então. Sou seu
aluno.
- Comecemos pelo corpo físico. - disse Rodolfo - Observe
sua indumentária carnal. É ele escafandro que mantém o
espírito preso ao fundo do reservatório de energia condensada,
ou matéria física. Terás oportunidade de ver o processo de
reencarnação dos espíritos, brevemente. Repare seu corpo aí
na cama.
Olhei para mim mesmo, ou melhor, para meu corpo.
Normalmente, estamos tão identificados com o corpo que não
conseguimos olhá-lo sem relacioná-lo conosco. Pensamos que
somos ele. Porém, não somos. Ele, tão-somente, nos serve
de instrumento para o nosso trabalho evolutivo. Continuou,
então, Rodolfo, com suas colocações:
- O corpo não é apenas um amontoado de ossos, músculos,
nervos, membranas e líquidos. Nem tampouco organização de
bilhões de células a se relacionarem. É muito mais que isso.
Ele é um verdadeiro universo, ou um microuniverso, se assim o
quiseres. E é governado por um deus, que é o espírito que nele
habita temporariamente.
- E a organização do corpo não é apenas a parte visível,
mas também possui energias e contrapartes invisíveis adiantei-me, demonstrando não estar por fora do assunto.
- Exato. Vejo que você já conhece o assunto.
- Um pouco. Porém, apenas a teoria. Nunca vi o
ectoplasma ou a energia vital circulando nos circuitos de
energia. - demonstrei que não sabia tudo.
- Terás oportunidade de ver, Beto. - disse-me Rodolfo,
animando-me sobremaneira.
- Vou aplicar-lhe energias no centro energético frontal, a
75

Sana Khan - Um mestre no além

fim de hipersensibilizá-lo para que possa vislumbrar o mundo
da pequenez das células - disse Rodolfo.
- Tudo bem, estou preparado - rebati.
Rodolfo tocou-me com a mão direita na testa e
permaneceu alguns segundos em atitude de recolhimento
interior, parecendo em prece mental. Senti, então, rapidamente,
minha visão se alterar, ficando sensível ao extremo.
Rodolfo me disse:
- Veja o sistema nervoso do corpo.
Olhei para meu corpo na cama e vi que era, todo ele,
irrigado por verdadeira teia de fios de luz, de cor branco
azulada. Notei, também, que em alguns pontos havia excessivo
cruzamento desses fios, emaranhado que se destacava do
conjunto. Havia um grande e complexo entrecruzamento de
fios na região cerebral, principalmente no alto da cabeça.
Enquanto reparava aquela brilhante zona, Rodolfo me disse:
- Beto, aqui na cabeça está o chackra de mil pétalas,
como é chamado na Índia, por possuir mil raios, ou encontro
de canais sutis de energia (nadis ou meridianos). Está ligado
ao cérebro, órgão principal do sistema nervoso corporal. Por
aqui penetram as energias mais sutis que adentram nossa
organização vital. As energias que vão ser transformadas
em pensamento, ou forma pensamento, são aqui captadas,
retidas, transformadas e transmitidas. Os pensamentos alheios
também aportam aqui nesta zona.
Rodolfo fez uma ligeira pausa, notando minha admiração
por tão lindo e complicado sistema de captação, transformação
e distribuição de energia, e depois continuou:
- Isso é só o começo, Beto. Repare como há ligação de
fios entre esse centro ou chackra, chamado de coronário, e
outros mais abaixo. Veja o centro frontal, na região que fica
entre os olhos. Quantos cruzamentos de nervos, não é mesmo?
Os nervos servem de canal para a energia vital, prana, fluido
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vital, ki, bioenergia ou outro qualquer nome que se queira
dar. O nome não desnatura a essência da energia, que é una.
E a energia percorre os canais de energia, que no organismo
humano são os nervos, envolvidos estes por uma bainha de
matéria etérica, substância esbranquiçada que participa tanto
da natureza do plano físico quanto do astral ou espiritual. É
uma substância intermediária, componente do chamado duplo
etérico, que não chega a constituir um corpo autônomo, pois
não serve de sede para a consciência espiritual, mas apenas
serve de intermediário e elo de ligação entre o corpo físico e o
astral. Sem a substância que envolve os nervos, a energia vital,
sutil, não conseguiria percorrer o sistema nervoso e chegar aos
órgãos.
- Isso me faz lembrar de moderna corrente de físicos, que
acredita que a eletricidade não se transmite entre os átomos
do fio, mas em torno do fio, em ondas eletromagnéticas. disse a Rodolfo.
- Exato. - expressou-se Rodolfo - É mais ou menos o que
ocorre aqui no corpo. A energia percorre o sistema nervoso
ao redor dos nervos, não dentro deles. E a energia é invisível,
ainda, aos aparelhos humanos. Só os clarividentes podem vê-la.
Os homens descobrirão, algum dia, que os impulsos nervosos
estão sediados na energia vital que circula pelos nervos, não
em reações químicas ou sinapses nos neurônios que formam
os nervos. Estes servem apenas de instrumento, como o corpo
físico para o espírito. Repare, Beto, como do centro de força
frontal saem fios para outro centro situado na garganta.
- O centro laríngeo - adiantei-me.
- Exato. E dele saem fios para o chackra cardíaco, na região
do coração, e em seguida para o esplênico, na região do baço,
depois para o umbilical e o básico ou raiz, ligado aos órgãos de
reprodução. É uma verdadeira rede elétrica. O cérebro é a grande
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casa de força, a enviar energia para outros centros ou chackras.
Cada um deles é um transformador energético, transformador
de voltagem, que adapta as energias às necessidades de cada
órgão do corpo. Funciona como os transformadores de energia
elétrica. Numa cidade, temos as centrais de força, as usinas,
estações, subestações, transformadores de postes e de casa,
para aparelhos domésticos. Não se pode utilizar a energia
bruta, sem rebaixamento de voltagem, para movimentar
geladeiras, liquidificadores e outros aparelhos. Assim é o
corpo também. Cada órgão, cada glândula, cada tipo de
célula especializada para determinada função precisa de uma
voltagem própria de energia. Os chackras cumprem o papel de
captador e transformador de energias, e depois a distribuem
por todo o organismo, através dos condutos ou fios, que são
chamados de meridianos de energia na acupuntura e nadis
pelos yogues indianos. Se houver bloqueio energético nos
canais, alguma região do corpo será prejudicada com a falta
de energia vital, e o nível ou qualidade de vida das células do
órgão afetado cairá, provavelmente surgindo doenças, que
nada mais são do que desequilíbrio energético. A acupuntura
trabalha com agulhas bloqueando as energias que iriam para
determinado órgão a fim de desviá-las e guiá-las para outro,
que se encontra deficiente, desvitalizado. Os yogues trabalham
com a respiração, que gera um superavit energético no corpo,
melhorando globalmente o estado energético do organismo, o
que faz com que se afaste qualquer doença. Fazem o trabalho
preventivo. Num organismo equilibrado, os vírus ou bactérias
são prontamente eliminados pelas células guardiães do
templo sagrado do espírito, que são os leucócitos ou glóbulos
brancos. Só um organismo em desequilíbrio serve de palco a
encenações de invasores deletérios.
- Rodolfo, - interrompi a explanação - essa energia pode
ser captada por aparelhos humanos?
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- Sim. Um médico e cientista coreano, chamado Motoyama,
inventou uma máquina de chackras, um aparelho que serve
para localizar e medir a voltagem dos centros energéticos do
corpo. Chamou a energia de eletricidade fraca, e na verdade
ela é eletricidade de baixa voltagem. Já foi feita, também,
experiência de circulação de eletricidade nos nervos humanos,
que servem perfeitamente para conduzir a eletricidade,
porém fraca, pois a de alta voltagem destrói o nervo, como é
comprovado com aqueles que são eletrocutados. E também já
se descobre os pontos de acupuntura por meio de aparelhos, e
brevemente os computadores auxiliarão esse trabalho.
Enquanto Rodolfo fazia ligeira pausa, reparava em como
o corpo era iluminado internamente, parecendo uma grande
cidade iluminada à noite, como Paris. Fios coloridos por toda a
parte. Cada condutor levava uma tonalidade de cor diferente.
- São as expressões das diferentes voltagens energéticas.
- explicou Rodolfo - Cada tipo de energia tem sua cor, bem
como seu som.
- Som? - perguntei.
- Sim. Tudo no universo é movimento e todo movimento
produz som, ainda que inaudível para uns.
- Rodolfo, você consegue ouvir o som da energia vital?
- Sim, concentrando meu pensamento e aguçando minha
mente, meu corpo mental, posso perceber os diferentes sons
que acompanham cada cor.
- Incrível, parece ficção. Nada ouço.
É porque você ainda não apurou os "ouvidos"
espirituais, na verdade seu corpo mental, que não está afinado
o suficiente. Em breve tempo, se trabalhar como tem feito,
ativará seus centros energéticos do corpo mental, e então
será um novo ser. Mas deixemos esse assunto para o futuro.
Por enquanto é o que precisa saber sobre o corpo energético
composto dos nervos e chackras. Futuramente verás outras
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coisas. Vamos reduzir sua visão para que retorne ao normal.
Tocou-me, então, Rodolfo, na região frontal, concentrouse e senti que não mais podia ver aqueles fios brilhantes a
percorrerem meu corpo, limitado que estava novamente em
minha capacidade visual. Reparei que Marlene adentrava o
quarto. Lembrei-me que não a vi sair, tão concentrado estive
nas explicações de Rodolfo, além do belo visual da energia
a percorrer os nervos do corpo. Pensei em como a medicina
seria diferente se os médicos pudessem ver aquele quadro
energético humano. Que potencial possuímos, e dele sequer
suspeitamos!
Meditava quando, de repente, Marlene me interrompeu,
dizendo:
- Beto, vamos até a cidade do Rio de Janeiro.
A frase soou como o impacto de um raio em minha mente.
- Ao Rio? - perguntei.
- Sim. - dessa vez, falou Rodolfo - Sua avó precisa de
ajuda e aproveitaremos para algumas lições no percurso e lá
em sua casa.
- Tudo bem, - disse, e completei - mas como iremos?
- Voando! - disse Rodolfo, sorrindo - Você tem medo
de altura?
- Não. - respondi - Aliás, já sonhei muito que voava
nas alturas. Já pilotei um pequeno avião de treino de pilotos,
auxiliado pelo piloto, na Academia da Força Aérea, em 1974,
quando tinha quinze anos. Estava a passeio, com um grupo
de estudantes do Colégio Militar. Acredito que, como não tive
medo de altura, em pequeno avião de cabine de vidro, não
terei medo de voar solto.
- Porém, não terá suporte algum. - adiantou Rodolfo
- Se sentir medo da altura e pensar que vai cair, sem dúvida
cairá, pois o pensamento é a mola do movimento neste plano
de vida.
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- Tudo bem, vamos ver o que acontece.
Mal acabei de pronunciar as últimas palavras e Rodolfo,
acompanhado por Marlene, já se adiantava pelo corredor, em
direção ao quarto de Mário e Fernando, que era o último no
fim do corredor, à direita. Segui meus instrutores, ávido de
experiências e aventuras. Quando cheguei ao quarto, notei
que a janela estava aberta, dando para ver o céu azul-escuro,
por causa da noite, salpicado de estrelas brilhantes. Notei que
Mário e Fernando dormiam. Tudo estava calmo no ambiente.
Rodolfo olhou-me e disse:
- Pronto para partir?
- Sim, estou pronto. - respondi.
E voou pela janela, rumo ao céu estrelado, como se fosse
um pássaro livre. Marlene foi atrás, parecendo um foguete
deixando a plataforma de lançamento. Não poderia ficar para
trás, então parti rumo às estrelas. Rapidamente estava no alto,
acima da cidade de Salvador, sentindo a presença de Rodolfo
e Marlene a meu lado, o que me tranquilizava. Que sensação
agradável e mágica! Não há nada igual, nem voar de asa delta,
paraquedas ou qualquer tipo de avião. É estar solto no ar,
flutuando em alta velocidade, sem amparo, sem motor, asa ou
hélice. Pensei em ir mais rápido e imediatamente senti que
abaixo de mim a paisagem mudava com intervalo de tempo
menor. E os dois amigos me acompanhavam. Deixamos o
continente, seguindo por cima do mar. Foi o itinerário escolhido
por Rodolfo, eu apenas o seguia. Não via propriamente a água
do mar, mas a sentia, mentalmente, sabendo que estava acima
dela. Estava muito escuro. Apesar da velocidade, não sentia
atrito de vento ou qualquer obstáculo. O voo era livre. Pensei
em ir mais rápido e tive a sensação de grande velocidade,
acompanhada da percepção de que o mar passava abaixo
de mim rapidamente. Queria ir cada vez mais rápido. Logo vi
uma ilha à minha frente, desviando, contornando-a pelo alto,
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para não atravessá-la. Subi e logo desci. E então, para meu
deleite, descortinou-se um quadro belíssimo diante de meus
olhos. Visualizei a Praia do Flamengo, o Aterro visto da Baía
de Guanabara. Vinha voando da baía para a praia, vendo a
cidade iluminada. Paramos na areia da praia deserta, pois era
madrugada. E então aproveitei para fazer algumas perguntas
a Rodolfo, pois o tempo de percurso fora tão curto que não
tivera oportunidade de questionar meu instrutor temporário.
- Rodolfo, - disse - quanto tempo levamos para vir de
Salvador até aqui?
- Apenas alguns segundos. Nem um minuto foi preciso.
E poderíamos levar menos tempo.
Fiquei abismado diante de tão curto tempo. E perguntei:
- Poderíamos voar sem ver a paisagem local?
- Sim. Se você voar em altíssima velocidade, não dá para
perceber o que passa a seu lado e tem, assim, a sensação de
que não saiu do lugar, mas este é que se transformou. É como
se você fechasse os olhos antes de partir em uma viagem de
foguete e os abrisse na chegada. A paisagem é que muda.
Porém, se a velocidade não é tão grande, percebemos o
percurso, que passa por nós ligeiramente. Com o tempo você
aprenderá a controlar mentalmente a relação entre velocidade,
o espaço e o tempo.
- Rodolfo, você já deu a volta ao mundo?
- Sim, algumas vezes, no início de meus estudos, por
curiosidade - respondeu a minha pergunta.
- E quanto tempo gastou?
- Cerca de um minuto e meio. Porém isso é no corpo
astral. No mental o tempo é menor, pois o movimento é mais
rápido. É só pensar e você estará onde quiser. A velocidade é
tão grande que não temos medida para ela. A velocidade do
pensamento é incrível.
Marlene apressou-nos, dizendo:
82

Sana Khan - Um mestre no além

- Deixemos esses assuntos para mais tarde. Adiantemonos, pois a avó de Beto não passa muito bem. Vamos até lá.
Beto, concentre-se em sua avó.
- Pois não, - respondi - não é difícil tarefa.
Enquanto pensava, absorto, esquecendo-me da praia,
reparei que a paisagem mudava, e logo transformou-se no
quarto de minha querida vovó, que tanto conhecia, pois
havia morado durante sete meses com ela no ano anterior,
1977, quando começaram os fenômenos transcendentais já
anteriormente relatados.
Não via minha querida avó há pouco mais de um ano,
quando voltara para Salvador, para a casa de meus pais. Não
havia mudado nada, no entanto. Suas feições eram as mesmas,
seu corpo também, porém estava um pouco abatida. Estava
amarela, pálida. Estirada em sua cama, inspirou-me compaixão
e tive vontade de afagar os cabelos. Aproximei-me dela sob o
olhar de Marlene e Rodolfo, e toquei-lhe a cabeça, no alto.
Percebi que sua respiração ficou mais rápida. Voltei-me para
Rodolfo e perguntei-lhe:
- O que tem ela?
- Está com problemas no fígado, além de dificuldades
de circulação de energia, devido a digestão, em demasia,
de alimentos gordurosos, de origem animal, além de café e
refrigerantes. A digestão das gorduras animais desgasta em
demasia o fígado, diminuindo-lhe a capacidade de produzir
biles, nos momentos em que o corpo precisa dessa substância.
Além disso, a gordura é nociva ao organismo humano, não
apenas ao corpo físico, mas também ao energético, pois
elas entopem, bloqueiam os canais de circulação de energia,
impedindo que elas fluam naturalmente e irriguem os órgãos
do corpo. Sua avó está com o fígado cansado, o que lhe causou
essa cor pálida. E também está com falta de energia, por
entupimento dos canais.
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- E há alguma coisa que possa ser feita por ela? perguntei.
Sim. Pode mudar sua dieta alimentar, reduzindo
as gorduras animais ao mínimo e evitando refrigerante
e café. Os produtos químicos intoxicam, envenenam o
organismo, impedindo o trabalho mais perfeito das células.
Estas, envenenadas, têm que eliminar as toxinas deletérias
e prejudiciais à sua vida normal, canalizando forças para tal
empreendimento, descuidando, consequentemente, das
tarefas que lhe competem.
- E nós, podemos fazer algo? - perguntei, ansioso por
ajudar minha avó.
- Sim, Beto, podemos limpar os canais de energia e injetar
energia saudável em sua constituição energética, dando novas
forças para que o próprio organismo se desintoxique e se cure.
- Ótimo, fico feliz. - expressei minha satisfação.
Rodolfo e Marlene aproximaram-se mais da cama,
elevaram as mãos acima do corpo de vovó e me convidaram
a elevar o pensamento a Deus, a fim de atrairmos melhores
energias para a paciente. Notei que uma luz branca surgia
através do teto do quarto, sem que pudesse ver de onde
emanava. Recaía sobre vovó, sobre mim, Marlene e Rodolfo.
Este impôs suas mãos sobre a paciente, em um movimento que
acompanhava os canais de energia, da cabeça aos pés. De suas
mãos saíam luz branca que chegava à minha avó como raios.
Pude perceber alguns pontos mais escuros, na organização
energética de minha avó, que eram verdadeiros nós de energia
bloqueada. Ao observar isso, ouvi Rodolfo falar:
- Estes nódulos são bloqueios causados principalmente
pelas gorduras, porque estas se fazem acompanhar de energia
terrena condensada demais. O organismo precisa de gordura,
porém em pequena quantidade. O excesso prejudica o corpo
e entope os canais energéticos. O passe energético, que é
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transfusão de forças, dissolve esses bloqueios e normaliza a
circulação da energia vital. Vamos nos concentrar agora no
fígado, dando-lhe novas forças vitais.
Nós três nos centralizamos em enviar energias para
a região do fígado de minha avó. Emitimos luz pelas mãos,
que atingiam o órgão, fazendo-o mudar de cor, ficando mais
avermelhado devido à maior irrigação de sangue que acorria,
impulsionado pelas infusões energéticas. O fígado começou
a se mexer, como se fosse um ser revitalizado. Notei, nesse
instante, que a vovó começou a expressar um certo sorriso nos
cantos dos lábios, como se soubesse o que acontecia.
Passaram-se alguns minutos, na minha percepção de
tempo, pois não sabia ainda da diferença do tempo que se
contava em cada plano de vida.
Rodolfo então falou:
- Pronto, sua avó agora estará melhor. Amanhã despertará
com novo ânimo e novas forças. Vai recuperar-se. Porém é
preciso que você fale com ela acerca da alimentação.
- Como falarei com ela? - perguntei.
- Por telefone. - respondeu Rodolfo - Afinal, para que
foi inventado? Se você conversasse com ela enquanto dorme,
estando fora do corpo, provavelmente ela não se recordaria,
ou no máximo se lembraria de fragmentos do diálogo tido. Ela
não tem a ponte construída.
- Que ponte? - perguntei, curioso.
- A ponte que une o corpo astral ao físico. É a matéria
etérica, bem trabalhada, que serve de elo de ligarão entre
os corpos, o que possibilita a passagem da memória do
corpo astral, do cérebro astral, para o cérebro físico. Sem
isso, geralmente as pessoas nada ou pouco se recordam das
experiências e aventuras astrais. As poucas lembranças se
assemelham a sonhos desconexos.
- Ligarei para ela amanhã. - disse por fim.
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Marlene, que a tudo observava, falou:
- Podemos voltar a Salvador?
- Naturalmente. - respondeu Rodolfo.
Como que para me testar, Rodolfo me perguntou:
- Beto, você retornaria sozinho?
Confesso que gelei dos pés à cabeça. E obtemperei:
- Voltar só? Não sei nem para que lado fica Salvador.
- Não é preciso saber, Beto. - disse Rodolfo sorrindo
e completou - Basta você se concentrar firmemente em
seu quarto, em seu corpo e, imediatamente, voará com a
velocidade de um relâmpago para casa.
- Mas, e os perigos do caminho? - perguntei inseguro.
- Em alta velocidade, por cima do mar, nenhum ser o
molestará, sequer o notará. Serás como uma bala a cruzar os
céus, sem ser notada pelos urubus. Não tenha medo.
- Não sei, não. - demonstrei incerteza.
- Beto, você confia em Deus e em você mesmo?
- Sim, confio.
- Então? Vá, sem receio. Será uma boa experiência. Você
tem que se tornar independente, não pode depender de babá
a vida toda.
- OK. - disse a Rodolfo - Eu vou.
Ainda olhava aquelas duas figuras incríveis diante de mim,
no quarto de minha avó, e ainda a via também, em seu leito,
quando iniciei o processo de concentrar-me em meu quarto
e pensar que queria voar tão ligeiro quanto o pensamento,
começando, então, a perceber que o quarto começou a
se esvanecer, como se desmaiasse. Tudo ficou nublado,
irreconhecível, desaparecendo lentamente em seguida. Tudo
ficou escuro e senti que voava sobre o mar. Não havia atrito
do que quer que seja, porém sentia que me locomovia em
altíssima velocidade. Não via formas, cores ou ouvia sons. Era
só meu pensamento constante "mais rápido, mais rápido".
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De repente, sem que tivesse se passado muito tempo, senti
que me encontrava em meu reduto, em meu quarto, que aos
poucos se tornou tal qual o conhecia, após momentos de
imperfeição visual.
Incrível experiência, pensei. Olhei para meu corpo que
jazia imóvel, como um boneco sem pilha, pois é nesta que se
encontra a energia que dá vida e movimento ao boneco. Assim
era meu veículo físico. Sem mim, espírito, ser inteligente,
envolto em energias variadas, ele nada era, sequer podendo
levantar-se da cama. Se eu não voltasse, ele morreria. Porém
isso não acontece, pois ele nos puxa, pelo cordão de prata,
com a força de um ímã, quando está precisando de energia.
Pensava sobre isso quando senti-me atraído, de forma
irresistível, para a organização psicossomática. Não lutei contra
aquele impulso natural e instintivo. Entreguei-me. Deitei na
cama como fazia antes de dormir e acordei por volta das seis
da manhã.
Recordei com calma de toda a experiência vivida,
lembrando da viagem de ida, de minha avó e da volta. Fixei
tudo em minha mente, para que nunca mais fosse esquecida
aquela vivência fora do corpo. Havia sido minha primeira
viagem consciente fora do corpo, entre duas cidades de estados
diferentes e distantes. Percorrer quase dois mil quilômetros
em alguns segundos era uma possibilidade que me extasiava e
me fazia sonhar. Poderia ir a outros países que tanto desejava
conhecer, principalmente à Índia, que tanto me atraía.
Levantei-me, porém após agradecer ao Criador as
oportunidades que estava tendo, além de agradecer ao mestre
que tanto ansiava conhecer. Pensei firmemente nele, apesar
de não conhecê-lo fisicamente, ou melhor, sua aparência, pois
não possuía corpo físico. Elevei ao máximo minhas vibrações
e disse, mentalmente: "Mestre, um dia serei digno de ti. Vou
me preparar para ser seu discípulo, ainda que isso leve anos.
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Obrigado por me enviar instrutores tão bons e afáveis. Não
merecia nada disso. Obrigado e até um dia".
No instante em que terminava minha comunicação
mental, percebi claramente uma figura em minha tela mental.
Era como se fosse projetado um filme em minha mente. Pude
ver um homem de meia idade, praticamente careca, ou de
cabeça raspada, não podendo distinguir ao certo, tendo uma
barba rala e de fios quase retos, no estilo chinês, a descer-lhe
da região superior aos lábios e do queixo. Parecia usar uma
indumentária de monge budista, porém não vi cores. Era, com
certeza, um chinês, e estava sorrindo.
Antes que a imagem se dissipasse, ainda pude perceber,
por via intuitiva, tratar-se do mestre que começava a me ligar
de forma indissolúvel. E pensei, ou falei, mentalmente:
- Mestre, mestre. - não podia dizer mais nada, tal a
felicidade e o contentamento que tomava conta de mim,
dominava-me e fazia as lágrimas escorrerem em abundância
dos meus olhos.
Ouvi, então, uma voz viril, mais ou menos grossa, porém
calma e suave a falar-me, dentro de meu cérebro:
- Meu filho, breve nos encontraremos novamente.
Prepare-se. Sua hora é chegada. Já perdeu tempo demais.
Prepare-se. Ore, trabalhe e medite. Até breve.
Quanta alegria se instalou em meu ser! A imagem sumiu
e também aquela voz angelical, permanecendo só as lágrimas
de felicidade. Há muito não chorava tão copiosamente e de
alegria.
Então aquela era a forma assumida pelo mestre
atualmente. Teria ele vivido ultimamente na China? Não sei.
Sana Khan não me parecia nome chinês, mas hindu. Que me
importava, havia visto o mestre! Teria ele irradiado sua forma
até mim, uma forma pensamento inoculada em minha mente,
para que o conhecesse? Também não sei. Após conjecturas,
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levantei feliz, lavei o rosto, tomei meu tradicional desjejum
de frutas, pão integral e mel e saí para a rua. Era sábado e
não havia aula na faculdade. Fui até a praia a fim de meditar e
respirar um ar mais puro, sobre umas pedras à beira-mar.
Pensava nas pessoas, nos sofrimentos causados pela
ignorância e, principalmente, na ilusão que todos têm de que
são o corpo de carne e nada mais. A limitação da visão da
vida mediando entre o berço e o túmulo era cruel, pois não
dá uma dimensão correta da imortalidade da alma às pessoas.
Angústia, medo da morte, egoísmo, apego ao corpo e aos bens
materiais, que de um modo geral acompanham as pessoas
que acreditam ser o corpo. Pensava em ajudar as pessoas,
esclarecendo-as sobre as verdades espirituais, porém não
sabia como. Pensava em pregar ao mundo, mas era tão tímido.
Percebi, na pedra onde me encontrava, pequenos
caranguejos a degustar algas marinhas incrustadas nas pedras.
Senti respeito por suas vidas, sentindo-os meus irmãos, pois
têm a mesma origem de criação e percurso de evolução. Quem
sabe se teria eu sido também um minúsculo crustáceo na Terra,
há milhões de anos? Todos os seres vivos são inteligentes
e estão em evolução, não se justificando sua morte para
satisfação de nossos apetites gustativos.
Sentia-me irmanado com todos os seres. Olhava uma
gaivota voando e mergulhando nas águas agitadas, em busca
de peixe para alimentá-la e tentava sentir-me dentro dela.
Vi alguns pequenos peixes em poça d'água, nadando de um
lado para outro, em sua vida alegre. Tudo no universo estava
vivo e pulsando. Cada ser, em seu nível evolutivo, cumpria
seu papel no grande esquema da vida. Não há superiores
ou inferiores, mas apenas novos e velhos seres, uns mais
experientes e outros menos, porém tudo é ordem no Cosmos
e todos os seres aprendem e crescem. Nós, humanos, mal
começamos a escalada da evolução, sendo calouros no
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planeta Terra. Os dinossauros viveram cerca de 165 milhões
de anos e desapareceram. Nós temos cerca de 15 milhões de
anos e estamos apenas começando a descobrir o mundo no
qual vivemos e a nós mesmos. O que sabemos acerca de onde
viemos, o que somos e para onde iremos após a morte? Tão
pouco! Breve aprenderia um pouco mais, assim que pudesse
encontrar-me com Sana Khan. Orei, pedindo forças para
minha jornada evolutiva e a possibilidade de poder ajudar a
humanidade enceguecida pelo véu opaco da matéria. Tão
esquecidos de nossa origem nos encontramos, que pensamos
ter nascido aqui e agora, fruto de encontro casual de um óvulo
e um espermatozoide. Quanta ilusão!
Após cerca de três horas de meditação sobre as questões
que afligem a toda a humanidade, retornei para casa, onde
almocei. Após isso, li durante toda a tarde um livro escrito por
um yogue indiano, sobre filosofia oriental. O clima mental era
dos mais favoráveis possíveis.
À noite, jantei, acendi uma vareta de incenso indiano,
respirei na forma yogue durante uns vinte minutos e deitei
para dormir. Pedi assistência, invocando meus amigos de outra
dimensão existencial e iniciei o processo de relaxamento. Senti
que estava mais solto, mais energizado do que das outras vezes
em que saí do corpo. Meus pensamentos estavam mais puros,
filosóficos, sentindo pureza interior, bondade e amor por toda
a humanidade. Encontrava-me verdadeiramente exaltado, em
estado de êxtase interior, de alegria, de reconforto. Deixei,
assim, nesse estado, o corpo, pairando como uma pluma
acima do meu veículo e instrumento de trabalho na dimensão
material.
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CAPÍTULO 5
Como a vida nos prega peças. Como o mundo dá voltas.
Garoto, brincava inocentemente de gude, pipa ou arraia
e pique-esconde, bola e outros brinquedos. Gostava de
brincar de guerra e desejava ser militar, do que só desisti aos
dezessete anos, quando passei a me interessar por teologia,
espiritualismo, OVNI, antropologia, espaço e outros assuntos,
como parapsicologia e viagem astral.
Nessa época, ainda sonhava em viajar pelos mares
em um veleiro cheio de mulheres bonitas e mergulhar nas
profundezas dos oceanos. Já havia mergulhado na praia, não
muito distante, o que comecei a fazer aos 15 anos. Ainda
com essa idade, comecei a embriagar-me quase todo final de
semana. Começara a fumar com 11 anos.
Quantas farras, paixões, dissabores e aventuras. E agora
estava começando vida nova, descobrindo um mundo novo,
repleto de potencialidades e surpresas. Um mundo quase
desconhecido que poucos ousariam explorar devido ao
preconceito religioso que o batizou de "mundo dos mortos".
Porém, quantos vivos perambulam por esse mundo vivo e
voltam à consciência trazendo experiências e recordações
inimagináveis e que raramente são contadas. Quando contadas,
são tidas por ficção. E às vezes é melhor que o seja, até que
as pessoas se conscientizem e se preparem para encarar a
realidade da vida espiritual. A imortalidade da alma, objeto de
anos de diálogos e reflexões de inúmeros filósofos de todas as
épocas, quando provada e aceita, transformará radicalmente
os conceitos de vida e morte, além de estender a visão humana
além da sepultura, pelos planos da vida ainda encobertos com
o véu do mistério.
Deitado no ar, a flutuar acima de minha cama, desejei
ficar de pé, o que de pronto aconteceu, obedecendo meu
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corpo energético ao comando de minha mente lúcida.
Percebi, então, que não havia ninguém em meu quarto. Olhei
pela janela e vi o céu escuro, apenas pontilhado de estrelas
reluzentes. Pensei na imensidão do universo, no infinito, nos
mundos que poderiam ser habitados, nas viagens espaciais, na
pequenez da Terra e do homem perante tudo isso. Pensei em
Deus, a causa do universo.
Encontrava-me absorto no mundo das ideias quando
percebi alguém se aproximar pela porta. Rapidamente vireime e reconheci Rodolfo, o que me fez contente.
- Olá, Beto, como vai de pensamento?
- Bem. Estava pensando na imensidão do universo. respondi.
- Parece que sua aura está mais brilhante hoje. O que
andou fazendo?
- Apenas meditando. - respondi.
- Isso é bom. Quando pensamos em coisas boas e
desejamos ajudar o próximo, atraímos boas energias e,
principalmente, os olhares dos seres elevados que buscam
pilares na Terra para suas obras beneméritas.
- Tenho desejado trabalhar, Rodolfo. Não posso mais
viver lendo e meditando. Sinto-me inútil, contemplando as
misérias do mundo em uma caverna no Himalaia, sem nada de
concreto realizar.
- Tenha paciência, Beto, breve será integrado em
trabalhos que beneficiarão a você e a outros. Agora, tenho que
levar-lhe a um vale no astral médio, para que se encontre com
alguém que deseja vê-lo.
Senti curiosidade, e confesso que pressenti mesmo o
encontro tão esperado. O mestre deveria estar a me esperar,
pensava no recôndito do meu ser.
Rodolfo, sorrindo ligeiramente nos cantos dos lábios,
como que a adivinhar ou captar meus secretos pensamentos,
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disse:
- Concentre-se em mim, para que me acompanhe, pois
seguirá minhas vibrações e meu corpo energético. Não precisa
me tocar. Atravessaremos o astral inferior em grande velocidade
a fim de que não sejamos influenciados pelas energias mais
densas, o que dificultaria sua recordação posterior, quanto ao
que vai ver e ouvir.
- Tudo bem. Estou pronto. Quando quiser podemos
partir.
Rodolfo começou a desaparecer diante de mim, como
se estivesse se desintegrando. Pensei fortemente nele e
comecei a ver meu quarto ficando embaçado, desaparecendo
em seguida diante de meus olhos. Sentia que me deslocava
a grande velocidade, e apenas via misturas de cores e luzes,
que não distinguia como formas conhecidas. Senti que Rodolfo
estava próximo de mim, porém não o via, apenas sentia sua
proximidade. De repente, passei a ver diante de mim um lindo
vale, onde havia muito verde e muitas variedades de flores
multicores. Estávamos, Rodolfo e eu, em uma pequena colina,
havendo à nossa frente um caminho que parecia ser de terra,
e que cortava o vale até perder de vista. Notei que o céu era
de um azul opalino, porém não havia nuvens. Não vi pássaros,
nem ruídos de animais.
Apreciava a bela vista quando Rodolfo tirou-me da
concentração, dizendo-me:
- Beto, desça por esse caminho. Lá no centro do vale
encontrará um amigo. Preciso descer ao astral inferior a fim de
auxiliar Marlene em um trabalho. Aqui não há o que temer. O
mal não chega a essas alturas. Não há vilões nem saltimbancos.
Mais tarde virei apanhá-lo, quando o mestre chamar-me.
- Está certo, Rodolfo. Eu sabia que era o mestre. - disse
sem conter minha satisfação e exaltação.
Rodolfo virou-se e desceu em direção ao outro lado da
95

Sana Khan - Um mestre no além

colina, e não mais o vi. Comecei a descer no sentido oposto,
em direção ao centro do verde vale, como mandara Rodolfo.
Desci, parando diante de uma árvore grande, frondosa, de
folhas bem desenhadas e tronco que se assemelhava ao veludo
marrom. Percebi que no meu lado direito havia pequeno regato
que, com seu ruído sobre as pedras, quebrava a monotonia do
silêncio do lugar que mais parecia um santuário ou templo de
quietude.
A água era completamente transparente e não vi peixes.
As pedras, roliças e lisas. Ao redor do regato, vegetação
exuberante e rica em cores e aromas suaves e agradáveis.
No meio da calma observação, ouvi uma voz mansa,
porém firme, dizer algo parecido com: "Então você veio?"
Procurei a fonte da voz, andei alguns metros regato
abaixo, até que, sentado em uma pedra, à beira de um pequeno
lago de águas mansas, deparei-me com um homem de cabeça
raspada, à moda dos monges budistas, barba rala, sorrindo
abertamente. Estava de frente para mim e disse-me:
- Então você veio?
Que alegria, que satisfação reencontrar o mestre. Parecia
que já conhecia aquele sorriso de algum lugar, de algum tempo.
- O senhor é Sana Khan? - perguntei.
- O que você acha? - respondeu-me com outra pergunta,
sempre sorrindo.
- É claro que é.
- É claro que sou. - parodiou o mestre.
De logo, percebi que se tratava de um espírito com bom
senso de humor e muito feliz.
- Você demorou para sair do corpo, para um iniciado.
- disse Sana Khan.
- Acho que sim. Tive medo, a princípio. Afinal, não é
fácil aventurar-se em um mundo do qual não se conhece
praticamente nada.
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- Você é que pensa, meu filho. Você já conhece bastante
sobre este plano. Em outras épocas já andamos por aqui e
inclusive neste vale.
- Eu, mestre? - perguntei, sem ter certeza de nada, pois
nada recordava a respeito.
Sim, nós. - respondeu Sana Khan e completou:
- Quando vivemos na Índia, como yogues, e na China, no
templo budista, praticávamos constantemente a saída astral,
viajando pelos planos superiores e inferiores, trabalhando e
aprendendo.
- Não me recordo, mestre.
- Porém recordará. Quer ver?
- Como? - perguntei.
Imediatamente Sana Khan se levantou da pedra na qual
estava sentado, dirigiu-se a mim que estava de pé à sua frente,
e, tocando com a ponta do dedo médio da mão esquerda na
região entre os meus olhos e o dedo médio da mão direita em
minha nuca, fez-me leve como uma pena e facilmente inclinoume até que ficasse sentado no chão, na grama suave.
Sem que pudesse raciocinar direito sobre o que estava
acontecendo, percebi formar diante de mim uma tela como
as de cinema, e, imediatamente, vi um filme, ou parecia um
filme, em que havia um grupo de homens de roupa branca,
sentados em círculo, em postura de lótus, com os olhos
fechados, parecendo em meditação yogue. Eram morenos,
bastante bronzeados, de cabelos compridos, lisos, repartidos
no meio, até os ombros magros. Todos eram magros e estavam
descalços. Um chamou-me atenção. Era um rapaz jovem,
magrinho, de barba rala, nariz proeminente, parecido comigo
na atualidade. Vi que o filme dava um close nele e então senti,
não sei como, não sei a explicação, que era eu, ou melhor, eu
era ele. Que confusão! Soube, internamente, que aquele rapaz
era eu, uma encarnação passada minha, na Índia. Olhei para
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um velho de cabelos brancos compridos, de ar nobre, sereno,
transmitindo paz e segurança ao grupo e também senti que
ele era Sana Khan. Senti-me contente em saber que, de fato,
já nos conhecíamos, tendo eu sido seu discípulo, noutras
eras. O cenário repentinamente se transformou. Agora via
um rapaz sentado no pátio de um templo, à beira de um
imenso jardim, também na postura de lótus, trajando um
manto amarelo, tendo a cabeça raspada, os olhos fechados e
atitude serena. Senti que era eu mesmo. Identifiquei-me, pela
vibração, que é própria de cada ser de modo inconfundível.
Vi, então, que se aproximava um homem, um monge, também
de manto amarelo e cabeça raspada. Ambos eram chineses,
pelos olhos. O monge aproximou-se de mim e disse, calmo:
"chegou o dia de sua morte". Estranho é que não me abalei.
Aquela morte não poderia ser a morte do corpo físico, pois
não é ela anunciada dessa forma. Deveria, então, ser a morte
do ser velho, para dar nascimento ao novo, ou então alguma
experiência interior, mística, pela qual passaria, que as ordens
secretas antigas chamavam de morte. Vários templos da
antiguidade foram palco de rituais de iniciação de neófitos
nos assuntos espirituais e esotéricos. As cerimônias da morte
levavam os discípulos a experiências inimagináveis ao vulgo
de outrora e ainda aos de hoje. A lápide da chamada câmara
mortuária, ou Câmara do Rei, do faraó, encontrada e ainda
existente na pirâmide de Gizé, a Grande Pirâmide, no Egito,
não se destinava a nenhuma múmia, mas a cerimônia de
iniciação, por isso não foi encontrada a sua tampa, que nunca
existiu. Tive essa certeza quando lá estive em corpo físico em
outubro de 1993.
Continuando com as imagens, percebi que o monge que
estava de pé era o mestre Sana Khan. Mais uma vez reunidos.
Pensei em quantas vidas andáramos juntos e o filme cessou,
ouvindo sua voz calma responder: "muitas vidas, desde
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milhões de anos".
Passei a ver, em seguida, um caminhão cinza claro, tipo
militar, rodando por uma rua estreita, e um homem portando
um lança-chamas acionar o equipamento e lançar labaredas
de fogo sobre o caminhão, fazendo o veículo chocar-se contra
a parede de uma casa. A imagem sumiu e também a tela.
Levantei-me e encarei o mestre, perguntando:
- O que foi essa última imagem?
- Você, em missão secreta na Alemanha nazista, em
1944.
Pasmei. Nunca havia imaginado algo assim e nada sabia
de encarnação tão recente.
- Você caiu muito, desde a China, no século XIII. Tem
participado de revoluções e guerras, usando armas e matando,
parecendo ter esquecido que as armas não mudam o mundo.
Tem se envolvido em organizações revolucionárias e militares,
em parte manipuladas por seres do astral inferior, o que lhe
comprometeu, de certa forma.
O mestre fez uma ligeira pausa, sentando em uma pedra
e convidando-me a sentar na outra pedra vizinha. E continuou:
- Você adquiriu muitos conhecimentos. Teve experiências
ricas e importantes para a sua evolução. Porém, não interiorizou
ainda certas verdades. Não conquistou ainda a sabedoria
completa. Mas vai chegar lá.
- Mestre, sinto que ainda não sou digno de ti. Devo ter
te decepcionado muito.
- Ora, Beto, já estou acostumado. Muitos discípulos
queridos se perderam no caminho. Alguns até passaram para
o lado das hostes do mal, nos planos inferiores. Mas, um dia,
todos retornarão. O bom filho sempre retorna à casa do pai,
como foi dito pelo grande mestre galileu, Jesus.
Mestre, há tantas coisas de que tenho dúvidas.
Tenho lido tanto, porém, cada autor tem opinião diversa dos
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demais, não havendo unidade e harmonia nos conhecimentos
transmitidos. Gostaria de saber a verdade sobre a origem do
universo, da Terra, do homem, do mal...
- Beto, - interrompeu-me Sana Khan - tenha paciência,
busque e acharás as respostas. Vou ajudá-lo. Mostrarei algumas
coisas que vão deixá-lo de boca aberta. Você está preparado
para a Verdade, pois vem buscando-a há milênios. Sei que quer
ajudar os outros. Porém, precisa antes saber a estrutura da
vida. Você leu e ouviu sobre muitos assuntos, porém de forma
fragmentada. Agora precisa ver o grande quebra-cabeças
armado, com as peças que conhece encaixadas. Isso vai abrirlhe a visão espiritual e dar-lhe uma melhor compreensão da
vida, o que facilitará seu futuro trabalho como esclarecedor
de almas. Antes de ensinar, é preciso aprender. Quero que
você seja uma "cabeça de ponte" no campo terreno, um
posto avançado, para transmitir para os humanos alguns
conhecimentos importantes. Precisa preparar-se para isso.
- Não sei nada, mestre.
- Ora, não seja medroso. Sei que você é tímido. Mas
vencerá sua insegurança. Já o ouço falando em salas repletas
de pessoas interessadas no que tem a dizer. Vamos inspirálo, desde que, naturalmente, esteja ligado a nós por laços de
afinidade, para levar boas mensagens. Não saia do trilho, para
não descarrilar.
Houve breve pausa, enquanto refletia no que era dito por
Sana Khan. Ele me olhava sorrindo sem parar. Parecia achar
tudo engraçado. Deveria ser, de fato, para um ente que já tivera
experiências tão diversas em tantas encarnações e possuidor
da síntese dos conhecimentos. Reencontrar um discípulo
meio desviado do caminho e ensinar-lhe novamente lições
já aprendidas, parecia ser entediante, porém não para Sana
Khan, que se mostrava feliz em ver-me novamente ansioso por
aprender.
100

Sana Khan - Um mestre no além

- Você se conhece, Beto? - perguntou-me.
- Um pouco.
- Conhece seu passado, suas vidas anteriores, as
experiências que te moldaram, como a água a dar forma aos
rochedos, após milênios de choques?
- Quase nada. - respondi.
- Mas você sabe que toda a sua vida espiritual está
registrada em sua mente.
- Sim, sei, mestre.
- Basta que mergulhe dentro de sua mente e veja seus
arquivos de memória. Isso requer apenas um esforço de
concentração mental. A natureza fará o resto. Se o buscador
está preparado, a natureza abre suas portas para o encontro
do saber.
- ostaria de fazer uma regressão de memória até a minha
origem, mestre, ainda que pule algumas encarnações e veja
apenas relances de cada vida. Isso me daria uma visão incrível
de quem sou eu e de minhas experiências, além da dimensão
do meu endividamento cármico.
- Vou auxiliá-lo. Vou despertar vibrações adormecidas,
energias sonolentas, em seu cérebro extrafísico. Você sabe
que tudo que os sentidos, sejam físicos ou não, captam, é
registrado em compartimentos de nossa mente espiritual.
Com o tempo e o repetido processo de reencarnação, com
o esquecimento do passado, a memória vai adormecendo,
produzindo uma espécie de cristalização dos registros, um
rebaixamento e congelamento das energias que armazenam
nossas experiências. Só por um grande esforço de vontade
concentrada ou reforço energético poderoso de quem tenha
poderes para emiti-lo é capaz de ajudar no despertamento
da memória armazenada. Com infusão de energia radiante,
vou romper os bloqueios do seu subconsciente, fazendo com
que venham à tona registros milenares, que há muito você
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esqueceu e que não faz ideia de que tenha existido. Está
preparado?
Pensei, cocei o queixo, como faria se estivesse em meu
corpo físico e respondi:
- Sim, mestre, estou pronto.
- Então deite-se no gramado macio. - disse docemente
Sana Khan.
Deitei-me, percebendo que nem as melhores espumas
terrenas eram tão macias. Sana Khan sentou próximo à
minha cabeça, com as pernas cruzadas na posição de lótus,
parecendo não desvincular-se de seu passado yogue e budista.
Colocou a mão esquerda no joelho esquerdo, com a palma
aberta para cima e com a mão direita, mais precisamente com
o dedo médio, tocou-me a região que fica entre os supercílios,
entre os olhos, na região do chackra frontal e da glândula
pineal. Imediatamente após o toque, senti distanciamento da
realidade. Não mais senti seu dedo ou sua presença próxima.
Não sentia a grama ou meu corpo.
Ouvi apenas a voz de Sana Khan dizendo: "Você vai
regredir lentamente, voltando no tempo, sempre para trás.
Não se assuste, não se impressione e não tenha medo".
Cessou sua voz, ao mesmo tempo em que comecei a ver
cenas de minha atual encarnação, como se alguém tivesse
filmado meus momentos. A primeira imagem que tive, como
se fora um filme projetado em minha mente, estando com os
olhos fechados, foi de uma conversa com Gregório, estando
ele sentado no sofá de minha casa e meu irmão e eu sentados
no chão. Falávamos de Deus, dizendo: "Deus é a própria
natureza", e completava: "Deus é a alma do universo". Dizia
depois: "A palavra Universo significa Uni, ou Uno, e Verso. O
Uno é o Absoluto, Deus, e o Verso são os muitos seres criados,
emanações do Uno."
Prestava atenção às imagens de Gregório quando elas se
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transformaram em outra cena. Estava vestido com a farda do
exército, verde-oliva, de coturno, capacete, cantil na cintura
e fuzil no ombro direito, descendo uma inclinação na forma
chamada de rapel, com uma corda envolta em meu corpo.
Saltava para longe da parede de barro, impulsionando com
os pés na parede, descendo mais para baixo, e repetindo o
processo até chegar ao chão. Reconheci aquele episódio,
ocorrido durante uma instrução no Décimo Nono Batalhão
de Caçadores (19º BC), quartel de infantaria existente em
Salvador, onde algumas vezes fiz exercícios militares enquanto
durou o serviço militar. Parecia um soldado, porém era muito
jovem, possuindo dezessete anos.
A cena desapareceu, passando a ver em seguida o pátio
do Colégio Militar de Salvador, com os alunos em forma,
apresentando arma em continência à bandeira nacional. Vime, com cerca de treze anos, magrinho, vibrando com aquele
ato solene. Senti respeito e veneração pela bandeira e pela
Pátria. A bandeira tremulava no ar, impulsionada pelos ventos
fortes. A imagem sumiu.
Dessa vez vi toda minha família na praça da Praia
Vermelha, no Rio de Janeiro, tirando fotografia. Os meninos
usavam camisa goleiro, de mangas compridas. Meus pais eram
ainda muito jovens e eu contava apenas nove anos. Recordei
das brincadeiras naquela praça, das pescarias de piabas no
laguinho, com miolo de pão, para atraí-las para a superfície
e saco plástico para aprisioná-las. Quantas foram mortas por
mim, após algumas horas de vida em pirex de vidro com água
do lago e pão! Morriam com a barriga inchada. Não entendia
a causa, em minha ingenuidade infantil. Passei a ver-me a
brincar com formigas e caracol no muro de uma casa onde
morei, no bairro dos Dendezeiros, em Salvador. Tinha seis anos
e adorava admirar aquelas filas de formigas carregando folhas
e insetos mortos. Vi o quintal da casa, com o coqueiro repleto
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de cocos e lembrei-me das vezes em que, no meio da noite,
ouvia o baque da queda de um coco e corria para apanhá-lo. A
lei entre os irmãos na minha casa era: "Quem pegar é dono".
E aí o coco virava uma saborosa cocada feita por minha mãe.
Bons tempos, pensei. E a cena sumiu.
Vi uma rápida passagem em outra casa, em que possuía
quatro anos e um irmão estava chorando, sendo levado por
um homem que vendia maçãs. A empregada, para fazer com
que não fugíssemos de casa, amedrontava-nos com estórias do
homem da maçã que levava meninos para fazer sabão. Como
meu irmão queria ir para a rua, ela mandou o homem levá-lo,
só de brincadeira, e até a esquina apenas.
Passei a ver um quarto, onde dois garotos, um de dois
anos e outro de três, brincavam com um quartel de brinquedo,
com soldados, jipes e caminhões. Um era eu. O outro era meu
irmão que é militar. Incrível emoção ver-se aos dois anos, não
em fotografia, mas ao vivo, pois as imagens em regressão são
verdadeiramente vivas.
Passei a ver-me no colo de uma jovem bonita, em uma
praia de Olinda, em Pernambuco. Tinha cerca de um ano.
Estava na praia com minha mãe e outros irmãos mais velhos.
Fui colocado no chão e dei alguns passos, caindo sentado.
Estava querendo andar. Não me recordava desse tempo. Nunca
lembrei de Olinda. Só agora, depois de tantos anos, pude rever
aquelas cenas, graças à regressão de memória.
Vi uma mulher grávida, sentada em um sofá, alisando
a barriga, tendo perto de si outras três crianças. Fixei-me na
barriga, sentindo que ali dentro estava eu, em formação. Sentime mexendo dentro do líquido que há na bolsa fetal, meio
encolhido. Estava praticamente inconsciente, dormindo.
Vi um parto, rápido, e uma criança chorando. Era eu que
nascia, para esta vida atual.
O tempo recuou e, pela primeira vez na vida, de forma
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lúcida e consciente, passei a ver-me em outra encarnação.
Deveria ter cerca de quarenta anos, era alto, louro, de olhos
claros, forte. Estava chegando de avião em uma base militar,
acompanhado de um jovem de cerca de trinta anos. Subimos
em um jipe militar e saímos. Fora da base, fomos interceptados
por dois carros, repletos de homens baixos e morenos, de
cara enfezada, portando metralhadoras. Não reagimos, diante
do aparato bélico ao nosso redor. Fomos colocados em um
dos carros e levados para um edifício. Chegando ao prédio,
subimos até o oitavo andar. Bateram à porta, que foi aberta,
falando os homens uma língua que eu não entendia. Pensei
serem eles coreanos ou vietnamitas, pela aparência. Entramos,
não sendo bem recebidos, eu e o outro homem que estava
comigo. Um grupo que jogava baralho, tendo percebido nossa
chegada, quis agredir-nos, porém aqueles que nos capturaram
não permitiram. Fomos para um terraço. Conversava com o
rapaz que me acompanhava quando, de repente, senti, no
presente, que ele era atualmente meu irmão caçula, Fernando.
Os homens discutiam com alguém na varanda, parecendo
negociar. De repente, um se virou para mim, que estava
agachado com o outro rapaz, e disse algo que não entendi.
Levantei-me e recebi uma coronhada de pistola automática na
boca, fazendo-me virar para a parede, sentindo a boca cheia
de sangue e sentindo seu gosto salgado. Tornei a virar para o
meu agressor, percebendo que apontava a pistola para mim.
Então, virei-me, tendo recebido dois tiros nas costas, próximo
da coluna, na região torácica, no lado esquerdo, e caí no chão,
com o rosto batendo nele. Pensei "finalmente vou conhecer a
morte", porém em inglês, mas pude entender em português.
Sentia fortes dores nas costas, ali caído, quando comecei a
perder a consciência. Fui adormecendo, adormecendo, o sono
da morte, enquanto ouvia a voz doce de Sana Khan dizer: "Esse
é o caminho da violência que você trilhou e lhe deu tristezas
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e dores. Durma um pouco, pois a dor que você sente é aquela
mesma que sentiu na época. "
Adormeci, deitado no gramado, enquanto chegava
Rodolfo, atraído mentalmente por Sana Khan, para levarme. Segurou-me por baixo, como quem pega uma criança,
carregando-me, enquanto Sana Khan lhe falava:
- Leve-o para casa. Deve estar um pouco abalado. Não
é fácil reviver a própria morte, principalmente a última, tão
recente. Vai sentir dores nas costas ao acordar. Porém se
recordará de tudo que aqui viveu e assistiu. Aplique-lhe
energias calmantes, antes de deixá-lo.
- Sim, mestre. - respondeu Rodolfo.
Rodolfo partiu, sumindo daquele vale, como a desintegrarse no ar. Chegando à minha casa, em meu quarto, deitou-me
na cama, aplicou-me energias por todo o corpo e disse-me:
- Durma em paz, irmão. Amanhã virei buscá-lo.
E partiu, deixando-me a dormir. Despertei cedo, sentindo
fortes pontadas exatamente no local dos disparos. Tive que
sentar-me e massagear o local, sob pontadas que me faziam
contorcer. Parecia recuperar-me de um tiro recente, nas costas.
“Coincidentemente”, em agosto de 1997 foi detectado através
de exame de ressonância magnética que possuo uma hérnia
de disco na região do tórax. Reflexo, certamente, dos tiros que
levei na última encarnação, pois o registro no corpo espiritual
não desaparece tão rápido.
Repassava toda a experiência da noite anterior em
minha mente, para que não fosse nada esquecido no futuro.
Particularmente, o momento de minha última morte, na
encarnação anterior, me impressionou. Jamais pensei que
pudéssemos viver com tanta realidade aquilo já passado e
esquecido. E, principalmente, sentir dores físicas vividas há
tantos anos, em outro corpo físico.
De toda sorte, gostei da experiência de rever minha vida
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atual e outra vida anterior. Gostaria de ver mais sobre a última
encarnação. Da próxima vez, estaria melhor preparado, para
não me deixar tomar pelas emoções em momentos como o de
minha morte por assassinato.
Levantei e vivi meu dia normal, cheio de reflexões e bons
pensamentos. Leituras e palavras doces para com todos. Assim
era eu, naqueles tempos de viagem astral e interior. E mais um
dia se foi.
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CAPÍTULO 6
Mais uma vez a noite caiu, enchendo a abóbada celeste
de brilhantes estrelas, sóis distantes, de grandezas várias,
quiçá fontes de luz e energia para inúmeros mundos habitados
como o nosso.
O vento soprava suavemente pela janela do meu quarto,
enquanto preparava- me, mais uma vez, para dormir, na visão
do vulgo, do desconhecedor da vida extrafísica.
Para mim, o sono era o repouso, apenas, do corpo,
que aproveitava para se recompor das batalhas diárias, em
processos autônomos, sem necessidade de minha presença
consciente. Fora dele, viajava pelo mundo astral, invisível para
a maioria, não para os videntes e projetores, como também
são conhecidos aqueles que se projetam astralmente além do
corpo físico.
Após ler algumas páginas de um livro do yogue
Ramacháraca, o Janna Yoga, ou Yoga da Sabedoria, deitei-me
de costas, com as mãos e braços estirados ao longo do corpo.
Fiz a respiração lenta durante alguns minutos, enquanto
concentrava-me na saída do corpo. Veio o choque energético
ou vibrações por todo o corpo, após o que flutuei acima da
cama e levantei-me. Fiquei de pé ao lado da cama, sem ver
ninguém por perto. Pensei que talvez fosse ainda cedo para
Rodolfo e Marlene virem me buscar. Aproveitei para andar
pelo corredor até a sala. Lá chegando, quis dar uma olhada
na rua, aproximando-me da porta que dava para a varanda.
Porém, ao tentar cruzar a linha que separa a porta da varanda,
fui impedido por uma barreira invisível, porém bem presente.
Era um autêntico campo de força, cujo processo não conhecia
bem, porém já havia visto na copa, em demonstração de
Marlene. Lembrei-me da proteção à minha casa e então desisti
de tentar ver a rua.
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Pensei no que faria enquanto esperava pelos dois
recentes amigos. Enquanto pensava, ocorreu-me que poderia
tentar chegar ao vale onde me encontrei com Sana Khan, sem
auxílio, concentrando-me no local que já conhecia e por isso
havia imagem registrada em minha mente, além de pensar
firmemente no mestre.
Passei, então, a tentar a empreitada. Fixei o pensamento
firme na pedra onde estava sentado Sana Khan, imaginando-a
tal qual a vira na noite anterior. O efeito foi imediato, com o
desaparecimento gradual da sala, seguida de momentos de
visão turvada, entremeada e mesclada de luzes e cores, porém
sem forma definida.
Passados alguns segundos, sem que desse um minuto de
nosso tempo terreno, visualizei a pedra que havia imaginado
na mente, além dos arredores de verde vegetação e coloridas
flores silvestres. Porém, o mestre não se encontrava sentado
na pedra. Olhei ao redor, procurando-o, sem encontrá-lo.
Resolvi, então, sentar-me na pedra onde sentara na noite que
passou e esperar pelo mestre.
Minutos após, ouvi uma voz dizer, atrás de mim:
- Muito bem. Gostei de ver. É bom ter alunos aplicados
e corajosos. A curiosidade, aliada à coragem, pode nos levar
longe, principalmente quando a curiosidade é de cunho
filosófico, científico, acompanhada de bons propósitos.
- Mestre. - disse, sem saber o que dizer.
- Já sei, - completou Sana Khan - você voltou para
completar a regressão ao seu passado adormecido.
- Sim, mestre, é isso. Gostaria de continuar de onde
paramos. Quero saber toda a minha história de vida, como ser
imortal.
- Pois não. - disse o mestre - Podemos retomar a viagem
de onde paramos. Você está preparado para as surpresas que
surgirão?
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- Acho que sim. - respondi, e completei - Depois da
morte de ontem, nada mais vai me abalar.
O mestre sorriu, com um ar de chinês brincalhão, gozador,
fazendo-me lembrar os zen budistas, paradoxais, informais e
irreverentes.
Sua barba rala e a cabeça raspada davam-lhe um ar de
graça, com seus dentes brancos e olhos rasgados. Tão diferente
era ele dos mestres yogues indianos, muito mais sérios e
sisudos. Não que ele não fosse sério. Ele, decididamente,
era sério, porém sorria o tempo todo. Talvez seja uma
característica adquirida quando de sua última vida na China, no
templo budista, ocasião também em que tive a oportunidade
de desfrutar de seus conhecimentos, carinho e bom humor.
Sana Khan parece aquele tipo de gente que nunca briga ou
discute. Ouve sempre pacientemente o que os outros têm a
dizer, para em seguida dizer algo, fazer uma gozação, dar um
sorriso, porém tudo isso sempre acompanhado de respostas
profundas e ensinamentos sábios e valiosos para a conquista
da paz interior e felicidade.
Nisso, havia me virado, quando ele se aproximou, ficando
assim de frente para ele.
- Quer deitar-se? - perguntou-me o mestre.
- Claro. - respondi, deitando-me no gramado macio e
verde brilhante.
Sana Khan, como na noite anterior, sentou-se na posição
de lótus ao meu lado. Colocou a mão direita na minha testa,
mais precisamente o dedo médio, entre meus olhos, na altura
do chackra frontal.
Fechei os olhos, relaxando minha mente, procurando
nada pensar. Senti uma onda de energia penetrar em minha
mente, fazendo despertar recordações há muito adormecidas
e esquecidas.
Inicialmente, comecei vendo uma casa muito grande, em
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estilo americano, com vasto jardim ao seu redor. Sentados na
grama, havia dois garotos, de cerca de sete e nove anos de
idade, havendo duas bicicletas próximas a eles. Um tinha o
cabelo liso, escorrido, comprido, com vasta franja e os olhos
verdes. O outro tinha cabelos louros, mais curtos, partidos
do lado e olhos castanho-claros. Percebi, ou melhor, senti,
interiormente, que se tratavam de meus filhos na última
encarnação e que aquela era nossa casa. Tentei imaginar o
que acontecera a eles após a morte do pai em país distante,
provavelmente na Coreia, após a Segunda Grande Guerra. Em
meio a minhas elucubrações, passei a ver um casal deitado
na cama, abraçados. A mulher era jovem, morena, de cabelos
pretos curtos, tendo os dentes superiores um pouco salientes.
Era um pouco magra. O homem era louro, forte, e tinha olhos
claros. Estavam sorrindo e conversando abraçados. Pareciam
alegres e muito felizes. Eu e minha esposa, foi o que registrei
na mente, captando a vibração inconscientemente. Daí, a
cena pulou, como montagem de pedaços de filmes, para um
avião pequeno, voando no escuro. Estava dentro dele, com
paraquedas e parecia preparar-me para um salto livre, de
grande altitude, mas no meio da noite. A porta foi aberta e
saltei para o breu. Pulou a cena, para dentro de uma pequena
sala, onde havia um grande cofre e uma mesa com quatro
cadeiras. Estava fardado com uniforme alemão e estava
acompanhado de outro homem, moreno, forte, também
com farda alemã, segurando uma metralhadora. Abri o cofre
rapidamente, não sei como, e passei a fotografar documentos
com uma câmera fotográfica do tamanho de uma caixa de
fósforos. Ouvi soar um alarme, fazendo-me apressar no que
fazia, ao mesmo tempo em que dizia algo ao outro homem,
em inglês, tendo entendido ser "Fomos descobertos. Vamos
embora, depressa". Saímos da sala às pressas, andando por
um corredor estreito. Próximo da dobra do corredor, subindo
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a escada, vinham dois soldados alemães, que reconheci pela
farda e capacete. Ambos estavam armados e ao nos verem
gritaram algo em alemão, que não pude entender. O homem
que me acompanhava rapidamente disparou a metralhadora
em direção aos soldados, atingindo-os e fazendo-os cair ao
chão. Passamos correndo por eles, descendo as escadas. Em
outra dobra, mais dois soldados, tendo meu companheiro
também atingido ambos, que tombaram aos gritos. O ruído da
metralhadora era ensurdecedor. Ainda vi a rua em frente ao
prédio do qual saímos, conseguindo fugir, não sabendo para
onde estávamos indo, pois provavelmente estávamos ou em
território alemão ou em país por eles ocupado.
Em seguida, vi-me vestido com o uniforme de gala da
marinha americana, tendo no peito, no lado esquerdo, várias
medalhas.
Percebi que fora oficial da marinha americana, tendo
lutado na Segunda Guerra, porém em operações especiais,
como agente do serviço secreto daquela Arma, a Marinha.
Ouvi, enquanto pensava, Sana Khan dizer: "Você era
homem de ouro da marinha e seu nome ainda consta do Livro
de Ouro da Marinha Americana. Seus dados ainda existem
nos Estados Unidos. Talvez um dia você possa comprovar, o
que seria interessante prova de reencarnação e sobrevivência
da alma após a morte. Você era casado com uma agente que
conheceu em uma missão especial, tendo se apaixonado por
ela. Tiveram três filhos. Ela e dois filhos já desencarnaram,
porém um ainda vive nos Estados Unidos. Vou levá-lo até ele
um dia desses. Seu nome nessa vida era Robert".
Inacreditável, aquela descoberta. Encarnação tão
recente, havendo ainda um filho vivo, mais velho que eu. O
que será que sentiríamos, um diante do outro? Será que nos
reconheceríamos pelos hábitos ou modo de falar? Pouco sabia
de inglês, o que dificultaria as comunicações.
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Pensava nisso tudo quando Sana Khan interrompeu-me,
dizendo:
- Vamos prosseguir.
Passei, então, a ver um homem de meia idade, de
cavanhaque e cabelos pretos, sentado à mesa a escrever em
folhas de papel, tendo grande quantidade de livros em uma
estante atrás de si. Senti que era eu mesmo, e que era escritor.
Ocorreram-me ideias negativistas e materialistas à mente,
coisas que tiravam a esperança das pessoas. Era o que escrevia,
na França, em 1860.
Em seguida, vi um homem moreno, magro, de bigode,
vestindo uma túnica preta por cima de um terno azul, em meio
a um tribunal, defendendo um acusado de crime hediondo,
com grande eloquência e habilidade. Conseguiu absolver o
réu, munido de palavras fáceis e a ganância dos honorários,
insensível aos familiares da vítima, que choravam diante da
injustiça que estava sendo cometida. Percebi que se tratava de
um advogado, que era eu mesmo, a mesma individualidade,
porém em outro corpo, com personalidade diferenciada da
minha atual. Vi-me em um escritório no Méier, no Rio de
Janeiro, onde uma bela mulher me consultava e me chamava
de Dr. Mário. Era um mercenário, aviltando a Justiça por causa
do vil metal. Mais um na multidão. “Que compromisso diante
da lei!”, pensei.
Depois, vi um porão cheio de papel e livros, máquinas
tipográficas e homens, a maioria jovens. Imprimiam panfletos
e discutiam o que identifiquei por assuntos ligados à Revolução
Francesa de 1789. Vi-me, jovem, discutindo com avidez,
cheio de ideias e corajoso. Em seguida vi uma multidão na
rua, lutando, estando no meio dela o jovem revolucionário
que eu era, naqueles tempos. Depois, vi-me trancafiado em
cela úmida, sem cobertas, colchões ou cadeira, ao lado de
outro homem, que senti ser um filósofo revolucionário. Meu
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nome era Alan, tendo participado ativamente da Revolução
Francesa, e morrido por meus ideais, em prisão construída por
Robespierre, a quem conhecera antes de assumir o poder.
Vi, depois, um mulato, em um engenho de açúcar, na
cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, a bater com o chicote
em um escravo negro, que havia fugido e sido recapturado. A
cena seguinte foi a de um garotinho, mulato, na cozinha da
casa da fazenda, segurando a saia da mãe, uma negra escrava.
Ocorreu-me que era seu filho aquele garoto, eu, e que o pai
era o filho do senhor do Engenho. Vi um preto velho sentado,
fumando cigarro de palha, dentro de uma pequena cabana de
palha, estando eu, o filho da escrava, à sua frente, sentado, e
a desabafar, dizendo que não sabia se era negro ou branco, e
que isso era confuso.
Ouvi Sana Khan dizer: "Devido a compromissos assumidos
em vidas anteriores, precisou nascer escravo, sem identidade
racial, para que sentisse na pele as agruras do conflito racial
e da falta de liberdade. Depois, veio revolucionário, lutando
contra a escravidão, o que demonstra que a lição foi aprendida.
Porém, o que fez como advogado ainda está por ser resgatado
nesta vida atual".
"Nesta vida?", pensei. Puxa, nunca tive vocação para o
Direito, nem para a advocacia. Ademais, era tão tímido.
"O mundo dá voltas. As pessoas mudam, meu filho.
Espere", disse Sana Khan suavemente.
Passei a ver um padre, a quem uma freira chamava de
irmão Rogério, interrogando com severidade e sem cortesia
uma mulher jovem. Logo percebi tratar-se de um inquisidor,
em 1613, na Espanha. Condenei a jovem à morte, por bruxaria,
e a vi ser decapitada, o que me causou grande perturbação e
angústia.
"Calma, você ainda não viu nada!!!", disse Sana Khan.
Vi, em seguida, um homem vestido de veludo azul,
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muito elegante, montado em um lindo cavalo negro, cheio de
enfeites, a galopar próximo a um imenso castelo. Idade Média,
Inglaterra. Percebi uma jovem linda, escondida atrás de um
arbusto de pequeno porte, à espera do amante. O homem, na
verdade eu mesmo, aproximou-se, desceu do cavalo, abraçou
e beijou com paixão a jovem, que correspondia na mesma
intensidade o amplexo e o ósculo. Percebi que ela era casada e
estava a trair o marido com o cavalheiro aveludado.
Ouvi, mais uma vez, a voz de Sana Khan, dizendo: "Seu
ponto fraco e a causa de sua queda, sempre e sempre. Até
quando, meu filho? Ainda não cansaste? Não compreendeste
ainda a ilusão das belas formas, sem correspondente beleza
interna?"
A cena mudou, passando a ver uma praia e uma
fortificação em rochedo alto. Havia tropas correndo e atirando
na praia e na fortificação, canhões estrondavam e faziam fogo
e fumaça. Mortos por todo o lado. Dentro do forte, estava eu,
um homem de meia idade, moreno, de bigode, com roupas
que pareciam ser de espanhóis, aprisionado em uma cela,
tendo do lado de fora um forte homem de bigode, a xingar e
ameaçar. Parecia querer tirar alguma informação. Percebi que
eu era espião e havia sido preso, antes do ataque das forças do
meu lado. Não vi como, consegui escapulir, correndo por cima
dos telhados das casas que havia dentro do forte.
Vi um homem montado em um camelo, correndo, com
lança comprida e de ponta afiada, em uma batalha no deserto,
em meio a tantos homens e camelos.
Mudando o cenário, vi aquele jovem discípulo em
mosteiro budista, na China, ladeado pelo mestre Sana Khan,
os quais já vira na noite anterior, conversando animadamente
sobre temas filosóficos.
Recuando ainda mais, o grupo de yogues indianos,
quando aprendi as técnicas de yoga e meditação, tendo em
116

Sana Khan - Um mestre no além

seguida descido das montanhas para pregar nas aldeias.
Passei a ver um homem espionando na velha Rússia, para
as autoridades que detinham o poder. Depois vi um místico
islamita, de cabeça coberta e vela acesa nas mãos, orando em
um mosteiro isolado nas montanhas.
Vi um homem entrar pela porta de uma casa pequena,
moreno, alto, de cabelos compridos, pretos, partidos no meio,
roupa branca, comprida, olhos claros e tive a clara intuição
de que era Jesus, na Galileia. Estava eu dentro da casa, entre
outras pessoas, a esperá-lo. Eu era judeu, porém desejoso de
conhecer o mestre Galileu. Depois que ele entrou, o vi de perfil,
percebendo sua pele fina, moreno claro e barbas de fios lisos,
compridos e retos. Seu nariz não era muito comprido. Seus
modos eram suaves. Eu era jovem e impressionado, e convertime ao Cristianismo, passando a seguir os ensinamentos
daquele homem que pregava o amor e perdão aos inimigos.
Ainda o vi montado num jumento em meio à multidão, por um
caminho que levava a uma cidade.
Mudaram as imagens, passando à Grécia. Estava em uma
casa grande, repleta de homens e jovens, que discutiam acerca
da origem do universo. Ouvia explicações do mestre que
discorria a respeito de como os átomos dão forma e corpo às
coisas que conhecemos, no universo percebido pelos sentidos
do corpo. Havia uma jovem próximo de mim, sendo eu também
jovem, de cabelos castanho-claros, encaracolados, e túnica
curta, colorida. Percebi que éramos amigos, reconhecendo a
moça como atual amiga, Acácia. Ainda pude ver-nos a correr e
brincar pelos campos de trigo da Grécia, quando puxava seus
cachos encaracolados.
Passei a ver um templo no antigo Egito, onde se encontrava
um grupo de negros altos e fortes, que tinham conquistado,
com suas espadas e lanças, o Egito. Entre os negros, senti
afinidade energética com um e imediatamente o filme deu um
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close nele, vendo-o mais de perto e confirmando ser também
encarnação minha no passado, dentre tantas que acabava de
ver e outras ainda desconhecidas.
Repentinamente, vi-me em um navio, lutando ferozmente
com grande quantidade de homens, que me pareceram piratas.
Empunhava uma espada curta, que mais se assemelhava a um
facão ou adaga, com a qual disferia golpes, freneticamente,
em todo aquele que passasse por perto. A cena me chocou.
Jamais me imaginei tão violento e animalizado.
Em seguida, vi-me descendo uma serra, acompanhado
por um homem, que senti ser meu amigo, vendo, ao longe, uma
montanha com o topo coberto de neve e acima um grande sol
vermelho. Pensei no Japão. Meu acompanhante viu um grupo
de mulheres e gritou: "mulheres", tendo ambos descido em
desabalada carreira até o encontro com as mulheres. Então,
vi cenas de sexo como nunca vira antes, tão animalizados que
éramos, nós e as mulheres. Após, sentamo-nos à beira de um
regato, conversando e lavando a boca, após a orgia.
"Você melhorou", disse Sana Khan. "Já foi bem mais
animal do que é hoje". Senti que ele sorria, pelo tom de voz,
não vendo seu rosto. Também não conseguia me sentir daquele
jeito. Como nós mudamos de uma vida para a outra e ao longo
da cadeia de renascimento, até um maior aperfeiçoamento e
depuração moral. A cada vida um pouco melhor, com menos
defeitos e mais virtudes. Para cada crime, um resgate, pela dor
ou pelo trabalho.
Em seguida, vi várias encarnações como bárbaro, com
roupas de pele de animal, montado em cavalo sem cela, em
batalhas sanguinolentas. Templos religiosos antiquíssimos,
com cenas de sexo mesclada com rituais, envolvendo
sacerdotes e sacerdotisas. Vi muitas cenas chocantes que se
projetavam à minha frente, sem parar, em sessão de cinema
real, a minha história de vida, não apenas de uma, mas várias.
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Então a projeção parou, tendo Sana Khan dito:
- Chega. Já viu o bastante por hoje. Não conseguirá registrar
no cérebro físico nem a metade do que viu. Ficarão fragmentos.
São muitas vidas. Você teve milhares de encarnações na
Terra. Impossível ver todas em pouco tempo. É apenas para
ter uma ideia do que já foi e fez por aí. Se aprendeu coisas
boas com pensadores e místicos em umas vidas, fez guerras
e destruiu em muitas outras. Quando você não esteve metido
com religião, filosofia e misticismo, esteve às voltas com
militarismo, guerras, revoluções e sexo desvairado. Você é um
ser estranho, misto de guerra e paz, belicosidade e pacifismo,
amor e violência. Você não estabilizou ainda as conquistas do
saber, vivendo em permanente oscilação entre o uso da força
e a força do saber e do amor.
Abri os olhos e sentei-me ao lado do mestre, admirando-o
e escutando-o.
- Perdeste muito tempo com guerras e sexo desvairado.
Terás que esforçar-se muito, se quiseres retomar a caminhada
abandonada há alguns séculos, para que possas trabalhar
conosco, como cabeça de ponte na Terra. Estás indo bem. Se
não desencaminhares novamente, vai dar um bom trabalhador.
Medite no que viu hoje. Vá e volte amanhã, sozinho. Muita paz.
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CAPÍTULO 7
Não tive dificuldades em retornar para casa, pois não
é difícil. Basta pensar firmemente no corpo e então somos
imediata e irresistivelmente atraídos para ele, como a limalha
de ferro pelo ímã. O retorno é sempre mais fácil do que a saída.
Voltando, adentrei meu invólucro de músculos, ossos
e nervos, demorando ainda algum tempo dormindo, sem
consciência, até ao amanhecer.
O dia foi tranquilo, com aulas na faculdade, yoga em casa,
com música clássica, frutas e cereais integrais, além de boa
leitura.
À tarde, meditava sobre as regressões de memória
realizadas nas duas noites anteriores.
Como nós somos limitados, achando que apenas
possuímos uma vida, na qual aprendemos algumas coisas,
temos umas poucas experiências e morremos em seguida,
para nada mais existir. Pensamos que a vida começa no berço e
termina no túmulo, quando, na verdade, como seres imortais
e conscientes, já vivíamos muito antes desta atual existência, e
continuaremos vivos e atuantes após o trespasse, ou a morte,
como costumamos chamar. Porém, na verdade, esta não
existe, posto que o que chamamos de morte, nada mais é do
que uma mudança de mundo sem mudança de personalidade.
Quando morremos, quando deixamos o corpo definitivamente,
porque este não mais oferece condições de habitabilidade,
continuamos tal qual éramos antes do desligamento
energético. Não há mudança brusca na nossa personalidade,
após a morte. Mudança há, com certeza, quanto às crenças
e ideias sobre a morte. Quando descobrimos que morremos,
porém continuamos vivos, há uma revolução de ideias em
nossa mente.
Passo a passo, encarnação a encarnação, o ser cresce em
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saber e inteligência, e dessa maneira vai evoluindo. Em cada
vida, mais experiência. Após cada morte, um renascer físico
e mental. O espírito se transforma com o tempo, como os
rochedos açoitados pelos ventos e lapidados pelas águas do
mar.
Recordava minha última existência física, como
americano, e percebia o quanto ainda parecia com aquele
Robert. Não havia mudado tanto assim. Vira e mexe ainda me
assolam ideias de luta e uso da força. Somente há alguns meses
comecei a mudar, através de leituras e reflexões, não sabendo
se se estabilizaram as ideias novas em meu íntimo. O processo
de automatização das conquistas morais é lento, requerendo,
às vezes, longos anos ou mesmo séculos.
Meditava em meu passado e minhas ideias para o futuro
quando a noite chegou, e tive vontade de prosseguir em minha
viagem interior, dessa vez indo, se possível, até a minha origem
como ser humano. Teoricamente, sabia, era possível. Porém,
não conhecia nenhuma pessoa que o tivesse conseguido.
Talvez com a ajuda de Sana Khan conseguisse.
Deitei-me, relaxei, orei pela paz do mundo e dos seres que
ainda sofrem por ignorância das leis universais, e adormeci,
corporalmente, porém mantendo a mente lúcida.
Saí do corpo e, em meu corpo leve, chamado de astral
por uns e perispírito por outros, alcei voo, até alcançar o vale
onde se encontrava Sana Khan, o mestre mais irreverente que
conhecera.
Chegando próximo da pedra em que se encontrava o
mestre, ouvi-o dizer:
- Vejo que aprendeu definitivamente o caminho. Não
precisa mais de babá. Posso deslocar Marlene e Rodolfo para
outras tarefas nas esferas mais densas de energia.
- Sinto-me feliz em vê-lo novamente, mestre. - disse
com alegria, e completei - Não foi difícil a viagem. Basta,
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de fato, um esforço de concentração, o que tenho exercitado
ultimamente com a Raja Yoga.
- Isso é bom, meu filho. - disse Sana Khan, em tom terno e
paternal -Você terá pouco tempo comigo para aprender certas
coisas e experimentar outras. Não poderei demorar muito
neste plano, que ainda é de energia condensada para mim.
Causa-me um certo sofrimento, o fato de ter rebaixado minhas
vibrações internas para materializar-me nesta dimensão
energética.
- Sinto muito, mestre, por ter lhe causado este sofrimento.
- disse, com sentimento.
- Não sinta, meu filho, fiz com prazer, por você e por
outros discípulos que tenho encontrado, de outros países,
que vêm ter comigo em horários variados. São muitos e estão
espalhados por todo o planeta. Estamos articulando um plano
de trabalho de auxílio à humanidade. Espero que você se
encaixe nele, no Brasil.
- Também espero, mestre. Farei o possível para ajudar.
Não sei se estou à altura.
- Mais tarde você saberá do que se trata.
- Mestre, - disse com calma - gostaria de continuar
a regressão. Quero conhecer-me profundamente, e sinto que
sem conhecer todo o meu passado existencial, não apenas
humano, mas anterior a essa etapa da vida do ser, não terei
conhecido completamente a mim mesmo.
Sana Khan olhava-me com atenção e desvelo, atento a
meus anseios. Compreendendo minhas preocupações, e com
o cuidado de um pai, disse:
- Meu filho, você já está despertando zonas antes
congeladas, cristalizadas, de sua memória. Os registros de suas
experiências virão sem dificuldade ao consciente, ficando aí
registradas, não mais sendo esquecidos. Hoje veremos o início
de sua evolução como homem e ainda passagens pelos reinos
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animal, vegetal e mineral. Se possível, vou ajudá-lo a chegar à
sua origem como ser individual.
Escutava-o com atenção, ávido por iniciar a volta ao
passado desconhecido. Então disse ao mestre:
- Estou pronto, mestre. Quando quiser pode começar.
- A hora que você quiser. - disse Sana Khan.
Deitei-me no gramado, como doutras vezes. E ele se
sentou ao meu lado, colocando a mão na posição adequada,
na minha testa.
Logo comecei a ver formar-se em minha mente uma tela
sem limites de dimensão, sem perceber a distância dela para
mim. Parecia filme em terceira dimensão, ou mais que isso,
tinha a impressão de estar dentro do cenário, porém sem dele
participar, sendo mero espectador.
Sana Khan, percebendo meus pensamentos, disse,
esclarecendo-me:
- Há, basicamente, três tipos de regressão de memória.
Uma é aquela em que você vê como numa tela, fora de você, com
percepção de distância das cenas. Outra, é aquela em que você
se sente dentro da cena, vendo tudo em tridimensionalidade,
sem sentir o que sente os participantes da cena. E a terceira é
aquela chamada de regressão de identificação, na qual você
é o agente novamente, sentindo tudo aquilo que sentiu na
existência objeto de recordação. Você não se vê, mas age,
vendo apenas outras pessoas ou paisagens. Pode ver sua
perna ou braços, porém não o rosto, a não ser que se olhe
num espelho. É a recordação viva das vivências passadas. É a
mais real forma de regressão de memória, porém mais difícil
de ser feita, e a que mais assusta aqueles que não têm preparo
para realizá-la. Pode criar traumas em quem a realiza, se não
for bem conduzido e orientado.
- Mestre, como acontece a regressão? - perguntei.
- Ativo, por meio de minhas energias sutis, as zonas de
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armazenamento de memória de seu corpo causal, onde ficam
guardadas as experiências que vive. Os registros dos sentidos
de cada corpo que já habitastes, em tantas vidas, em tantas
raças e países, vão sendo depositadas e armazenadas no
cérebro de seu corpo causal, um corpo mais sutil que o mental
e o astral. Ocorre, então, um processo de sedimentação em
camadas, de cada vida, que vai sendo abafada com o depósito
de novos registros, e com o esquecimento do passado, que
ocorre a cada renascimento, ou reencarnação. Limito-me a
ativar as moléculas e átomos do seu corpo causal, camada
por camada, para que saia do processo de cristalização
atômica e sejam rememoradas as experiências. Depois do
despertar completo, poderá rever qualquer vida passada,
sem dificuldades, e algumas lembranças aflorarão em sua
mente consciente mesmo sem a sua invocação. Sonhos reais
surgirão, dia a dia. Terá que estar preparado para aceitá-los,
compreendê-los e conviver com eles, sem desequilibrar-se.
Do contrário, serei forçado a congelar novamente essas zonas
que ora ajudo a despertar para a atividade. Temos que ter a
noção exata de quanto e quando podemos abrir e também
quando temos obrigação de fechar as comportas da memória,
sob pena de violarmos leis sábias, que visam tão-somente a
elevação espiritual do homem.
Depois de interessantes esclarecimentos, ainda quis saber
mais a respeito de algo intrigante e fonte de dúvidas e ataques
dos que combatem e não aceitam a teoria da reencarnação.
Aproveitei para perguntar a Sana Khan:
- Mestre, por que quando reencarnamos esquecemos o
passado, as vidas anteriores?
- Para a proteção da nova personalidade. - respondeu e
aditou - Os seres, em início de evolução humana, não possuem
estrutura e maturidade psíquica para conviverem com as
lembranças das vidas passadas. Não aguentariam conviver
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com a memória dos crimes cometidos, nem a visão de suas
vítimas. Isso desequilibraria e atormentaria aqueles que não
compreendem profundamente os processos reencarnatórios,
bem como as necessidades cármicas. E além disso, meu
filho, em cada vida nós desenvolvemos novas qualidades,
aprendemos novos ofícios, novas artes e ciências, fazendose necessário, muitas vezes, esquecer-se o aprendizado do
passado para que se penetre em outro caminho do saber.
- Mas, mestre, - indaguei, curioso - não há perda de
conhecimento no esquecimento do passado?
- Não, meu filho. - respondeu Sana Khan, completando
- As conquistas são eternas. O que se adquire em termos
de saber, ciência, bem como as aquisições morais, éticas, do
Espírito, não se perdem jamais. Ainda que você não se recorde
no consciente presente, ou seja, que não se lembre de que
sabe algo, esse conhecimento retido no subconsciente do
Espírito aflora em forma de intuição, dom, aptidão, qualidade
ou maneira de ser inato. Por exemplo, se você na última
encarnação aprendeu a andar de bicicleta e o fazia bem, nesta
atual existência terá facilidade em aprender essa arte, pois,
na verdade, está apenas recordando o que sabia. Será fácil
montar numa bicicleta, se você já o fez em outra vida.
- Tem razão, mestre. - disse - Aprendi a andar de bicicleta
aos nove anos de idade. Montei em uma bicicleta grande para
mim, sendo empurrado por minha irmã. Quando ela soltou a
bicicleta, estava andando com equilíbrio, pedalando, inclusive,
sem grande dificuldade, e foi a primeira vez.
- Exatamente como expliquei. - disse Sana Khan - Isto se dá
graças à técnica dos automatismos e o princípio do utilitarismo
universal. Quando repetimos inúmeras vezes uma experiência,
a técnica, a ciência e modo de agir se automatizam, não sendo
mais preciso que nosso consciente participe da experiência. O
subconsciente age, realizando a tarefa, de forma automática,
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poupando esforço e energia ao consciente, além de liberálo para outras tarefas mais importantes e urgentes que dele
necessita mais. Além disso, no esforço da evolução do ser,
tudo que é adquirido é conservado, principalmente aquilo
que mais nos faz crescer. Tudo que é útil é aproveitado, nada
se perdendo. O utilitarismo rege a nossa evolução. Assim, as
conquistas de uma encarnação nos acompanham nas seguintes,
como dons, por exemplo, a nos facilitar a recordação do que já
sabemos. Nunca recomeçamos em um novo corpo como um
papel em branco, ou, se o fazemos, pode ver que há marcas
fortes no papel, sinal de que algo foi apagado, porém, uma
perícia constatará o seu conteúdo e talvez passando um lápis
por cima, descubramos o que havia escrito. Sempre fica algo.
- É interessante. O instinto dos animais também funciona
assim, Mestre? -perguntei.
- Sim. Ao longo de milhões de anos os seres, evoluindo
em contato íntimo com a matéria, aprenderam muitas coisas
úteis, em verdadeira arte de sobrevivência. A repetição
de atitudes e ações se automatizaram, nascendo o que
chamamos de instinto animal. O mais presente e visível é o de
sobrevivência ou autopreservação. A vida se defende, quando
ameaçada. Mesmo os homens possuem esse automatismo,
pois foram animais há bem pouco tempo, e você verá isso
em breve, em você mesmo. Somente os homens evoluídos,
que já dominaram seus instintos animais, superando-se, são
capazes de desobedecerem ou contestarem os impulsos
de sobrevivência, não reagindo ao serem atacados, não
respondendo agressivamente a uma violência física. Poucos
podem dar a outra face ao apanharem em uma. O instinto
impulsiona o revide, de imediato. Porém, domado o impulso
interno do animal, pela vontade e o saber, a razão e o consciente
superam a fase animal, passando a comandar a evolução do
homem, ou do Espírito em fase humana.
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- Mestre, obrigado pelas explicações.
- Não fui obrigado. - respondeu, pilheriando, Sana
Khan, acrescentando - É bom esclarecer esses pontos antes
de prosseguirmos adiante.
- Podemos continuar? - perguntei.
- Claro. Você quer sentir-se como animal novamente?
- Sim, gostaria.
- Só não vá me morder!? - novamente brincou o mestre.
- Deito na grama?
- Sim, é bom. Assim não cairá caso se assuste. - respondeu
o mestre, sempre brincando comigo.
Deitei-me na grama macia e o mestre junto de mim, de
pernas cruzadas. Colocou a mão direita na minha testa, após
fechar os olhos e concentrar-se, o que fiz também. Senti, então,
forte energia penetrar a região do meu cérebro, perispiritual
ou astral, é claro, pois o físico estava na dimensão material, na
minha cama.
Iniciei, então, a ver uma tela se formar na minha frente.
Primeiro surgiu a imagem de um guerreiro vestido com peles de
animal, segurando enorme espada e escudo de metal, além de
possuir capacete na cabeça. Era um combate entre dois grupos
rivais. A luta era feroz, e o guerreiro, que reconheci como
sendo eu mesmo, lutava de forma incansável, abatendo vários
adversários. Gritavam e falavam linguagem irreconhecível
para mim no presente. Senti raiva no guerreiro e vontade de
matar a todos os inimigos. A cena desvaneceu-se, passando
a ver uma tribo indígena, de homens de pele avermelhada,
vestindo peles de animais. Havia cabanas de pele e paus. Vi
um homem afastado da aldeia, segurando uma espécie de
chocalho, balançando-o e dançando próximo a uma pedra,
tendo perto de si dois velhos, a esperar, ao que parecia, por
alguma resposta à consulta feita. Vi, então, que surgia perto
do feiticeiro - foi como me senti - um outro índio, só que
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não era visto pelos dois velhos, mas apenas pelo feiticeiro, que
possuía a faculdade da vidência. Ele via e ouvia o Espírito que
invocara e obteve resposta para as consultas que lhe fizeram,
em seguida transmitindo aos consulentes. Não conhecia essa
passagem de minha vida espiritual.
Em seguida, vi um grupo de homens meio peludos,
cobertos de toscas vestes de pele de animal, quase que jogadas
sobre o corpo, sem serem costuradas, carregando lanças de
madeira e pedra lascada atada com cipós na ponta. Cercavam
um animal a fim de caçá-lo. Tinham cabelos compridos e barba,
e expressões grosseiras. Verdadeiros homens das cavernas,
fazendo-me recordar os homens de Neandertal.
Passei a visualizar um bando de homens, eretos, porém
sem roupas, mas peludos, de cabeça puxada para trás, testa
pequena e inclinada, queixo saliente, barbas e boca grandes.
O nariz era pequeno e chato. Era um bando de hominídeos.
Pareciam com o Ramapithecus, possível elo da cadeia evolutiva
entre o animal e o homem.
Enquanto observava o bando a caminhar pela relva, notei
que havia um tronco de árvore em chamas, talvez atingido
por um raio. Eles se aproximaram e começaram a admirar o
fogo, aproximando suas mãos do fogo para logo em seguida
puxá-las aos gritos. Seus olhos expressivos fitavam curiosos
as chamas que ardiam. "O que se passava em suas mentes
primitivas?" Pensava nisso quando vi um deles pegar um galho
em chamas e aproximá-lo do rosto. Remexia a cabeça para um
lado e para outro. Senti que ele era eu, em passado longínquo,
primitivo, em início da evolução humana, na verdade muito
mais próximo do animal do que aquilo que hoje consideramos
homem. A cena mudou, passando a ver-me, aquele mesmo
hominoide, deitado e recostado numa pedra, a afagar todo o
seu corpo, passando a mão na barriga, pernas, peito, rosto,
e, repentinamente, rolou uma lágrima de seus olhos. Incrível
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recordação! Suas, ou minhas feições, eram animalescas,
semelhantes às de um gorila, mas não tão semelhantes,
pois também havia algo de humano em suas expressões,
notadamente no olhar e gesticular das mãos. Um animal não
chora. Senti dentro de mim que naquele momento descobrime como ego, como "eu", como individualidade. Descobri a ego
consciência, ou a eu consciência, ou ainda a autoconsciência,
como diz a Teosofia. O animal sabe, mas só o homem sabe
que sabe, por possuir a autoconsciência. Esse é o momento
decisivo e limítrofe entre os reinos animal e humano. Com o
despertar da autoconsciência surge propriamente a razão e a
fase racional da evolução. O animal se torna homem, porém
sem solução de continuidade entre as fases evolutivas, que se
sucedem como a adolescência sucede a infância e a juventude
àquela, depois chegando a maturidade e a velhice. E em cada
fase o ser é novo, diferente, tendo mudado a forma de agir e
de pensar, as ideias, conceitos, sonhos e planos, sem, contudo,
deixar de ser a mesma individualidade.
- Exato. - disse Sana Khan, captando meus pensamentos
- E assim como o adolescente é diferente do bebê, o jovem do
adolescente, e o velho do jovem, o Espírito muda ao passar
pelas várias fases evolutivas, sem perder o seu centro, o
seu elo com a sua origem, que é a sua individualidade. Você
compreenderá melhor quando viver a sua origem.
Ouvia as suas explicações enquanto admirava a mim
mesmo em meu ponto de mutação do animal para o homem.
Ali deixei de ser animal, apesar de continuar por bom tempo,
em várias encarnações, a andar nu e ter aquela aparência.
A evolução que tirou os pelos e amenizou e suavizou as
expressões faciais grotescas do homem primitivo levou
milhões de anos. Não deixamos de ser símio para tornarmonos humanos, de pele lisa, da noite para o dia. Ainda hoje há
homens cobertos de pelos e de feições animalizadas, como a
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lembrar à humanidade a sua origem e elo de ligação com o
reino animal.
Passei a me sentir pendurado em um galho de arvore,
a passar de um para outro, em verdadeira regressão de
identificação. Não via a mim mesmo, mas era eu mesmo que
estava na árvore, pendurado, a olhar para a frente, vendo os
galhos e o capim embaixo. Não pensava, apenas agia de acordo
com meus impulsos interiores, simples e práticos. Não falava,
apenas emitia sons simples, como um macaco. Foi assim que
me senti, como um macaco, um símio, talvez diferente das
espécies hoje conhecidas, porém semelhante em sua maneira
de andar pelas árvores. Sentia-me animal. Nada possuía de
humano. Sequer pensava como "eu" ou ego. Era como se
apenas agisse, sem ter consciência do porquê agia. Acredito
que os animais vivam assim.
Mudou a imagem, passando a ver um vale montanhoso,
com um vulcão ao fundo, algumas árvores baixas e vários
regatos cortando a paisagem. Senti que estava caminhando
pelo chão do vale, carregando enorme peso sobre as pernas,
ou patas. Era grande - tinha esta sensação - e pesado, porém
não me via. Tinha quatro pernas e um rabo comprido a arrastarse pelo chão. Não pensava, só andava, arrastando todo o meu
peso enorme. Abria a boca, de vez em quando, emitindo um
som que me fez sentir um pouco de medo, e desejar parar de
ver além.
Sana Khan percebeu meu assombro, retirando a mão de
minha testa, o que fez desaparecer a tela e as imagens.
- Obrigado, mestre. - disse.
- Por que o medo? - perguntou-me.
- Não sei, talvez nunca tenha pensado ter sido um animal
de tamanho acentuado, talvez um réptil, um dinossauro. O
grunhido era horrível, mestre.
Sana Khan sorriu e disse:
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- É, tanto tempo depois rever-se como um dinossauro
pode ser assustador! Imagine se você visse uma luta sua com
outro lagarto gigante, sentindo as mordidas e dilaceração
da carne, com a consequente dor. Você não suportaria, se a
regressão fosse de identificação. Por isso a natureza é sábia,
adormecendo essas lembranças à medida que evoluímos. Já
pensou se as pessoas vivessem se lembrando dessa época a
todo instante, vendo-se como animais altamente agressivos
e sanguinolentos, a atacar outros seres e devorá-los? Os
hospícios andariam mais cheios do que já estão, com as
pessoas vendo Espíritos e achando que estão loucas, porque a
sociedade assim entende.
- É, mestre, não é bom lembrar certas passagens, por
certo. Estamos hoje muito longe daqueles tempos e em nada
nos ajudaria a crescer a lembrança dos rudes experimentos
primitivos das formas animais, ainda mais porque desprovidos
de raciocínio e pensamento articulado. Somente sensações e
satisfação das necessidades físicas.
- Vamos deixar a continuação, nos demais reinos, para
amanhã. Volte e fixe no cérebro físico tudo o que viu, para no
futuro contar em escritos.
- O quê, mestre? - perguntei, sem entender o que
dissera Sana Khan.
- Nada. Volte e acorde. Muita paz. E até amanhã.
- Até amanhã, mestre. Muita paz.
Concentrei-me em meu quarto e logo estava nele,
vendo meu corpo a dormir tranquilamente. Olhei-o, cheguei
perto, percebi a respiração suave pelo nariz e integrei-me à
sua estrutura fisiológica e orgânica, deixando de perceber a
outra dimensão, devido à mudança de faixa vibratória. No
corpo, geralmente o Espírito vê, ouve e percebe via sentidos
físicos respectivos, não tendo percepção da dimensão astral
ou espiritual.
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Agora me expressava pelo cérebro físico, principalmente
o que fazia com que tivesse maiores limites do que quando em
liberdade no outro plano invisível.
Sem perceber a mudança, já estava pensando, utilizando
o cérebro carnal. Abri os olhos, vi o teto do meu quarto e as
paredes. Sorri e comecei a pensar na experiência maravilhosa,
sem que tivesse ocorrido quebra de consciência e solução de
sua continuidade, estando ainda lúcido, tanto quanto estava
na companhia de Sana Khan, em lembranças das eras remotas
em que era animal.
Após alguns minutos, adormeci.
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CAPÍTULO 8
Nove de setembro de 1978. O dia transcorreu calmo e
sem problemas. Realizei exercícios respiratórios durante meia
hora, pela manhã e pela noite. Alimentei-me frugalmente,
meditei e li trechos de um livro da Sociedade Teosófica.
Por volta das dez horas da noite, deitei-me e iniciei o
processo de desdobramento, com relaxamento, respiração
lenta e compassada e a concentração da mente. Saí facilmente,
pois já estava dominando o processo. Pensei firmemente no
vale onde sempre encontrava Sana Khan. Assim, logo me vi
diante do mestre, que estava a meditar, sentado na pedra
onde o encontrei pela primeira vez.
- Parabéns. - recebeu-me Sana Khan, com um sorriso
fortificante.
Percebi, então, que se tratava de meu aniversário, tendo
esquecido dele, quase por completo. Sorri e disse:
- Obrigado, mestre. Vim continuar meu mergulho nas
profundezas da minha alma.
- Bom, muito bom, Beto. É a melhor coisa que se pode
fazer, a fim de se conhecer melhor e ao Universo. Introverterse é verter-se seguindo para o interior do próprio ser,
mergulhando no microcosmo para encontrar o Macrocosmo e
a causa do Universo dentro de si mesmo.
Ouvi com atenção, concordando com sua explanação e
também falei algo:
- Mestre, é interessante como as pessoas buscam suas
origens, as causas do Universo, da vida e a Deus fora de seu
ser. Não compreendem que a busca deve ser interna.
- Exato. - aparteou Sana Khan. - A verdadeira
meditação deve levar o ser meditante ao encontro com o UNO,
com o Absoluto, com Deus. E a Yoga é a união do Criador com a
criatura. A busca interna nos leva pelos caminhos da regressão
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de memória, percorrendo os diversos reinos pelos quais
passamos, rememorando experiências vividas, até chegarmos
à nossa origem. E é isso que hoje faremos. Como presente de
aniversário, ajudá-lo-ei a ter um encontro com a Consciência
Cósmica, base do Universo, sem a qual ele não existiria.
Fiquei excitado só com a ideia. Ter um encontro com aquilo
que questionava há alguns anos... Como seria a consciência
cósmica? Igual à nossa?
- E então, está preparado? - perguntou-me Sana Khan.
- Sim, quando quiser começar.
- Deite-se na relva. Feche os olhos, relaxe sua mente. Não
se sinta excitado. Deixe fluir sua memória que será despertada.
- Sim, mestre.
Sana Khan direcionou sua mão direita para meu cérebro
energético, estando sentado a meu lado. Poucos segundos
após, comecei a ver uma grande bactéria a mover-se,
envolvendo minúsculas partículas não sei de quê. A imagem
sumiu, passando, então, a sentir-me a própria bactéria, me
movimentando e deglutindo algo. Nada via ou ouvia. Não
tinha visão, audição, olfato, mas tão-somente tato, que se
dava por toda a superfície do meu ser, e uma espécie de
paladar insipiente. Tinha sensações diferentes ao englobar
cada corpúsculo que encontrava à minha frente. Interessante
é que não pensava, não me sentia como ego, possuidor de
autoconsciência. Não havia imagens, sons, palavras mentais.
Tão-só havia sensações físicas, contato com objetos externos,
choques mecânicos, sensação de quente e frio.
Repentinamente voltei a me sentir Beto, personalidade
que não me era estranha. Percebi, então, que se tratara de
regressão de identificação, em que vivenciara novamente
aquilo que sentia quando era uma bactéria, um ser unicelular
livre, de movimentos soltos.
- Exato. - disse Sana Khan, interrompendo meus
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pensamentos. - Acabou de reviver o que foi registrado há
milhões de anos em seu ser. Sentiu-se exatamente como se
sentia como bactéria. Agora você sabe, ou novamente se
recorda, como vive e se sente uma bactéria livre. Relaxe!
Vi uma planta pequena em um vale montanhoso e
rochoso, com céu azul cinza. Notei seus detalhes, como caule,
folhas e pequenos frutos. Chegou a visão mais perto e então
deixei de ver. Passei a me sentir fixo ao solo, balançando ao
sabor do vento, que me fustigava fortemente. Tive sensação
de quentura em meu corpo vegetal, devido ao sol. Envergavame por vezes, balançando os galhos e folhas. Nada pensava,
pois não possuía cérebro e mente, como a conhecemos. Tinha
apenas sensações físicas, ao que parecia. Senti que algo se
aproximava, movendo-se em minha direção, porém não via
nada, nem ouvia, pois vegetal não possui tais sentidos. Contudo,
sentia a aproximação. De repente agitei-me internamente,
como se pressentisse algo, alguma agressão ao meu ser. Sentime, então, destroçado, rasgado por inteiro, o que me deu uma
sensação de desconforto e certo medo, sentimento este que
interpretei após a regressão. Talvez o medo tenha sido meu,
não do vegetal. Mas as plantas também têm algum tipo de
medo psicológico, associado ao desejo íntimo e instintivo de
viver e sobreviver!
- Agora sabe como se sente uma planta. - disse Sana
Khan. - Não são meras máquinas orgânicas, mas possuem
vida, não só biológica, mas também consciencial e uma
psicologia rudimentar. Você sentiu consciência tanto na
bactéria quanto no vegetal, porém uma consciência ainda meio
fechada em si mesma. Somente com o homem físico o Espírito,
ou o ser eterno, descobre a si mesmo, como ego, surgindo a
autoconsciência, o que é uma abertura de consciência. Com a
ego consciência, que é a mesma coisa, a Consciência original,
fechada e encerrada em si mesma em processo de criação
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individual, começa a se abrir, reconhecendo-se como ego no
homem que surge, para em seguida descobrir a sua origem,
como Consciência Cósmica aberta.
Ouvia as explanações de Sana Khan atentamente,
tal a profundidade de sua prédica. Impressionava-me,
sobremaneira, a questão da abertura da Consciência. Porém,
não compreendi tudo, pois não experimentara ainda aquilo
que ele chamava de Consciência Cósmica Aberta.
- É a Consciência Pura. - acrescentou o mestre, captando
meus pensamentos. - Continuemos.
Vi uma pedra de tamanho razoável, em ambiente
seco e pedregoso. O céu era de um cinza pardo, não era
azul, provavelmente em época remotíssima da constituição
geológica da Terra. O cenário parecia não abrigar seres vivos
como os conhecemos. Observei a rocha, cinza escuro, de
superfície irregular. A imagem sumiu, desaparecendo também
minha consciência como Beto. Havia consciência, que se
agitava com o calor do sol ou o frio da noite, registrando em
meu ser as diferentes sensações decorrentes das mudanças
de temperatura. Também o vento forte, às vezes portador
de corpúsculos de poeira, se chocava contra o corpo mineral,
o que me causava sensação que variava do agradável ao
desconforto. Não pensava, não via, nem ouvia. Tão-somente
sentia os choques mecânicos em minha consciência e
registrava alterações de temperatura. A consciência que havia
na pedra não era de um ser, um ego, como hoje possuo, mas
consciência fechada, como disse Sana Khan, contida em cada
átomo. A pedra não era um ser unitário e individual, mas
união de átomos diminutos, portadores de consciência em seu
núcleo íntimo.
É importante que não se confunda consciência no sentido
de ter consciência de algo, como temos de sermos homens,
com a consciência pura e simples, que não está associada a
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algum objeto. Não precisa ter consciência. A consciência é, e
é o bastante.
- A consciência é o ser, a vida, a existência. - disse Sana
Khan, completando meus pensamentos. - A existência é um
fato, e viver é o maior mistério da existência.
Diante das palavras de Sana Khan, nem mais pensei a
respeito, tão-só haurindo a verdade e interiorizando-a em
meu ser. Aqui despertou-me um desejo profundo de sentirme apenas consciência, sem nada de acréscimo. Sana Khan,
captando meus secretos desejos, concentrou-se ainda mais
e, fazendo-me sentir penetrante energia que paralisou, por
completo, meus pensamentos e adormecendo as energias dos
corpos sutis, levou-me às maiores profundidades do meu ser, a
regiões onde jamais imaginei alcançar e descortinar.
Meus pensamentos cessaram, bem como a consciência
de mim mesmo. Aquilo que acostumara chamar de Beto, ou
Luiz, ou outro nome qualquer, desapareceu por completo. Foi
muito além da experiência de bactéria, planta ou parte de uma
rocha. Nesses, ainda sentia limites físicos espaciais, sensações
de calor, frio, choques mecânicos e outras sensações que
descrevi. Porém, agora, o que descreverei é fruto da lembrança
do que ficou registrado em meu cérebro energético, quando
novamente voltei a me sentir Beto, ego, individualidade. Isso
porque, durante a experiência da Consciência Cósmica, a
personalidade limitada simplesmente deixou de existir, para
dar lugar ao Absoluto, a Plenitude da Consciência Pura.
O que me lembro é de ser Consciência, não de ter
consciência! Era Pura Consciência, sem limites de espaço,
portanto infinita. Não havia luz, mas sua completa ausência.
As trevas originais. Não havia cores, som, ou qualquer espécie
de forma. Não havia ego pensante, "eu", ou qualquer ser
pensando estar sentindo algo ou vivenciando algo. Havia
ausência de tudo que conhecia até então. O que havia, então,
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perguntaria qualquer pessoa? O vazio? Não, não era o vazio,
mas Consciência Pura, a Consciência Cósmica, por trás do
Universo Fenomênico e de formas.
Não sei quanto tempo durou a vivência de ser a
Consciência Cósmica, pois naquela dimensão não há tempo,
mas a própria atemporalidade. Eu, Beto, não estava consciente,
para mensurar o tempo de duração daquele estado de ser. Por
isso chamo de um lapso de tempo, indefinido.
Então, repentinamente, despertei novamente como
Beto, assustado, pois jamais imaginei viver aquela experiência.
Assim que saí do estado em que me encontrei durante
um lapso de tempo, Sana Khan disse-me:
- Aquilo vivenciado é a nossa origem, comum a todos os
seres do Universo. Por trás da vida conhecida, das formas, há
a Consciência Pura, de onde emana o psiquismo formador de
todos os seres do Cosmos.
Encontrava-me ainda meio atônito, devido à realidade
da experiência, a consciência ininterrupta e ilimitada, quando
Sana Khan continuou a explanação:
- A palavra Universo tem duas partes, uma significando
o UNO e a outra o VERSO. O Uno é a Consciência Cósmica
Pura, imanifestada, transcendente às formas e ao universo
fenomenal. É infinita, imaterial, intocável, eterna, onisciente,
onipresente. Por um processo desconhecido para nós, e por
motivos também desconhecidos, essa Consciência Universal
Pura se "autolimita" e se "auto individualiza", gerando os
seres múltiplos que povoam o Universo criado e fenomênico.
Essa "autolimitação" e "auto individualização" não diminuem
em nada a Plenitude e Totalidade do Absoluto ou Uno, que
permanece o mesmo, intocável e transcendente. Essa é a única
mágica verdadeira que conheço, pois a Realidade Essencial e
Transcendente do Cosmos gera seres individualizados e não
sofre, de fato, essencialmente, qualquer limitação. A qualquer
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momento, podemos retornar à nossa origem e constatar ser
ela a mesma de todos os seres. E infinitos seres foram criados,
emanados do Absoluto, continuando Ele o mesmo, em
quantidade e qualidade, se é que podemos falar dessa forma.
- Mestre, o senhor está falando de Deus?
Riso intenso despertei em Sana Khan, com minha
indagação, estando ambos sentados na grama, um de frente
para o outro, à maneira yogue.
- Claro, meu filho, de que mais estaria eu falando?
- É que estou acostumado a ouvir falar de Deus de outra
forma, materializado por algumas religiões, personificado por
outras e quase nunca sem forma em sua essência.
- Eu sei, Beto, mas precisa acostumar-se com o Absoluto
sem forma. Deus imanifestado, transcendente, é Aquilo, como
é chamado pelos filósofos na Índia. É aquilo que você viveu,
a Pura Consciência, infinita e eterna. Deus não tem forma,
enquanto não manifestado. Porém, quando se manifesta,
exibe infinitas formas e faces. Tudo o que existe é vivo, tem
movimento, som e é manifestação do Absoluto, do UNO,
Parabrhaman, Aquilo, Tat, Theos, Deus, Consciência Pura,
Consciência Cósmica, Inteligência Suprema, o Supremo, o
Arquiteto do Universo ou outro qualquer nome que deem à
Realidade e Causa sem causa do Cosmos.
- Mestre, por que as religiões personificaram Deus?
- Por não poderem os homens compreender ainda a
Realidade Transcendente do Universo, por demais Abstrata
para as mentes materializadas, ou por existirem seres antigos
no Universo, que são verdadeiros cocriadores no processo
evolutivo dos seres, sendo considerados verdadeiros deuses
para nós.
- Como assim, Mestre?
- Tomemos um exemplo próximo a nós. O Planeta Terra
é novo, com cerca de 4,5 bilhões de anos de existência. Muito
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antes de sua criação, Espíritos antigos já governavam esta
galáxia, com administradores em cada Sistema Solar, chamados
de Logos Solar pela Teosofia. O Espírito que governa este
Sistema Solar, habitando o Sol, é para nós um deus, não tendo
os Espíritos que habitam a Terra ideia do grau de inteligência
e poder que ele possui. Pode ser tomado como um deus do
Sistema Solar de vocês e até mesmo ser chamado de Pai, pois
verdadeiramente presidiu todo o processo de evolução desde a
criação até o presente momento. Viu o nascimento de todos os
seres da Terra, quer espirituais, quer orgânicos. É, pois, um pai
para vocês. Também o governador da Terra é um pai para vocês,
e um deus. Porém, aquela Realidade, a Consciência Cósmica
que vivenciaste, não pode ser dada ou criada por qualquer ser,
por antigo, inteligente e poderoso que seja. A Consciência é
preexistente e incriada, e base para toda a vida e inteligência.
Contudo, os seres antigos, que evoluíram bastante, passam a
criar, trabalhando com energias variadas, que também nascem
da causa primária de todas as coisas. Assim, Beto, é apenas
questão de entendimento e semântica, chamar a Realidade de
Deus ou chamar os seres criados, porém poderosos, de Deus,
ou Pai. Uns são nascidos, gerados, emanados. E só o Absoluto
é não-nascido, incriado, imanifestado e transcendente. Porém
todos os seres criam, e principalmente quando antigos e
evoluídos tornam-se verdadeiros deuses. Não é errado, de
todo, assim, chamar um ser criado de Deus.
- Mestre, será por causa disso que as religiões brigam
tanto? Cada uma parece ter seu próprio Deus, com descrição
divergente, pessoal, personalizada, antropomórfica.
- Exato, Beto. Ao longo da história humana têm sido
considerados Espíritos que dirigiam povos e nações como
deuses. Por isso cada povo tem seu Deus. Alá é Deus para o
Muçulmano. Jeová é Deus para os Judeus e assim por diante, o
que causa divisão e conflito. Quando for descoberto que Deus
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verdadeiramente é um só, não sendo personalidade como nós,
que defende povo ou raça, e que Espíritos ligados a povos não
são Deus em sua transcendência, as lutas cessarão.
- Mestre, como se processa a evolução, a partir do
nascimento do ser, e onde se encaixa a Lei de Causa e Efeito e
a reencarnação na evolução?
- Deixemos esses assuntos para amanhã, meu filho,
quando falaremos de evolução e outros temas importantes,
fazendo percurso inverso ao que fizemos até agora, com a
regressão até a sua origem. Veremos o processo como ele se
dá, com a criação e evolução, seus processos, leis, criação da
Terra, raças, etc. Agora retorne para o corpo físico, pois do
contrário não recordará muito. Volte amanhã. Muita paz.
- Muita paz, mestre, e obrigado.
Mentalizei meu corpo e logo desapareceu para mim
aquele verde vale. Cheguei ao meu quarto. Olhei meu próprio
corpo, lembrando de sua utilidade como instrumento de
evolução na dimensão material. Devo-lhe respeito e cuidado.
Integrei-me nele e apaguei a consciência para o plano astral.
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CAPÍTULO 9
Acordei às seis horas, como de costume. E o dia transcorreu
normalmente, com meditação, prática de Hatha Yoga e aulas
na faculdade. Alimentei-me com parcimônia, tendo o cuidado
de mastigar os alimentos demoradamente, principalmente
para que o prana, ou energia vital, pudesse ser absorvido pelas
terminações nervosas existentes na língua.
Quando a noite chegou, deitei-me por volta das dez, após
algumas orações, a fim de elevar minhas vibrações mentais.
Saí do corpo tranquilo, em completo domínio do processo.
Mentalizei Sana Khan e o vale no astral médio, onde ele me
aguardava. Logo encontrei-me diante dele, que estava sentado
na pedra habitual, a meditar.
- Olá! - disse-me ele.
- Muita paz, mestre.
- Estou em paz, meu filho. E você?
- Estou chegando lá, mas ainda não a possuo por
completo, pois faltam-me certos conhecimentos.
Você os obterá, Beto. - disse-me Sana Khan,
animando-me.
- Tenho certeza que sim, mestre, agora que o encontrei.
- Meu filho, - falou Sana Khan - vamos hoje resumir
a nossa trajetória evolutiva até o momento presente, dando
um vislumbre do que seja a evolução, a Lei de Causa e Efeito,
ou Lei do Carma, a criação e o espírito imortal, pois esses
conceitos ou conhecimentos são básicos para a conquista
da sabedoria, felicidade e paz interior. Nenhuma religião ou
filosofia deveria afastar-se desses conceitos, sob pena de
serem incompletas suas doutrinas. Isso porque a Criação, a
Evolução e a Lei de Causa e Efeito são fatos universais, não
podendo ser contestados.
- Mestre, - aparteei - muitas religiões negam a evolução
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e a reencarnação, acreditando que o homem já foi criado como
é hoje, à imagem de Deus.
- Erro, meu filho, de entendimento ou má-fé, para induzir
outros em erro também. Muitas religiões foram adulteradas
em sua essência original por homens inescrupulosos que
visavam tão-só o poder e domínio sobre os outros, porém
que sabiam a verdade acerca dos conhecimentos. A Igreja
Católica, por exemplo, suprimiu a reencarnação de seus
dogmas originais propositadamente, visando fins malévolos
e ambiciosos, gerando ignorância no povo. Agora, ou ela se
adaptará às novas tendências da humanidade, que redescobre
a reencarnação, ou perecerá sob suas próprias ruínas mentais.
Mentalmente repassei toda a história da Igreja Católica
Romana, originada através conluio entre cristãos ambiciosos
e governantes sequiosos de poder e domínio em Roma.
Verdadeira fusão entre o paganismo secular romano e a
doutrina de Jesus selecionada, com a supressão daquilo
que não convinha à nova Igreja divulgar às massas. Quanta
hipocrisia, assassínios, vendas de indulgências, decapitações e
fogueira, para manter o poder pelo terror, que sobrevive até
hoje, mantendo as massas na cegueira das verdades espirituais.
- Deixe isso para lá, meu filho. - disse Sana Khan,
interrompendo meus pensamentos - O tempo fará o seu
papel, corrigindo os erros e aparando as arestas. Lançará no
fogo as ervas que não foram plantadas pelo Pai, conforme
disse o marco inicial do cristianismo, Jesus.
- É, mestre, tem razão. - concordei.
- Vamos dar uma volta pelo vale enquanto conversamos.
- disse Sana Khan, causando-me agrado, pois ainda não
conhecia todo aquele local.
Começamos a caminhar pelo gramado que cobria todo
o vale, tendo grande quantidade de flores por todo lado, de
espécies que desconhecia, em cores vivas e maravilhosas.
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Havia árvores frondosas, encorpadas, de aspecto suave e doce.
Não vi espinhos em qualquer espécie vegetal do vale.
- Mestre, como teve início isto aqui?
- É criação mental de seres que costumavam vir aqui
meditar. No início não era gramado e não tinha flores,
possuindo aspecto mais rude e primitivo. Ao longo do tempo,
mentes mais ligadas à estética superior desejaram cobrir o vale
com essa relva aveludada e as flores coloridas e perfumadas. O
forte desejo plasma a matéria, ou energia, deste Plano, a que
chamais de astral. Aqui não há necessidade de trabalho braçal,
nem de suor, nem de máquina. A mente e o pensamento firme
e concentrado fazem o trabalho. A vida aqui é muito mais
mental. Quer experimentar?
- Sim, mestre. - respondi, curioso.
- Qual a flor que você conhece melhor?
A margarida, que lembra minha infância, com a
brincadeira do bem-me-quer, malmequer...
- Então, pense firmemente em uma margarida, criando
em sua mente a sua imagem, inclusive tamanho e cor.
Sana Khan fez uma pausa, aguardando minha
concentração dar resultado. Após alguns segundos, começou
a tomar forma diante de nós uma margarida de cerca de vinte
centímetros de altura, com pétalas amarelas brilhantes, e duas
folhas verdes que mais pareciam seda. Seu caule translúcido,
quase transparente, não parecia muito ser terreno. Porém seu
aspecto geral era aquele conhecido na Terra.
- Muito bem, meu filho. - disse Sana Khan.
- Consegui, mestre! - demonstrei euforia, por ser
minha primeira criação mental naquele Plano, pelo menos que
tenha lembrança.
- Continuemos. - falou o mestre.
Caminhamos mais alguns metros e avistamos uma casinha
pequena, parecendo de madeira, muito rústica, assemelhando147
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se a um bangalô indiano, daqueles encontrados no Himalaia.
- Mestre, mora alguém aqui? - perguntei.
- Sim. - respondeu Sana Khan sorrindo.
- Quem? - indaguei curioso.
- Eu.
- Mas mestre, o senhor não habita Plano Superior a
este?
- Sim, Beto, porém estou residindo aqui por uns tempos,
enquanto me encontro neste nível de energia. Criei essa cabana
quando alcancei este Plano pela primeira vez, há muito tempo.
Naquela época, vivia na Índia, no alto Himalaia, praticando a
verdadeira Yoga, que hoje desapareceu quase por completo.
E, meditando, aprendi a sair do corpo, como você também,
quando esteve comigo lá, e hoje repete o processo. Chegando
aqui, em meu corpo astral, plasmei esta cabana de madeira e
vinha todos os dias meditar e realizar a yoga neste Plano, o que
é diferente do terreno.
- Como assim, mestre?
- O Espírito fora do corpo tem mais liberdade de
pensamento, pois não está sujeito às vicissitudes e entraves
da matéria física. Os defeitos do corpo, do cérebro, sobretudo,
nos limita por demais. Fora dele, o Espírito sente-se mais leve,
livre e solto para penetrar zonas mais profundas do seu ser, do
ponto de vista interior. Aqui conheci meu passado espiritual,
minha origem como ego individualizado, emanação de energias
e princípio inteligente do Absoluto, do Uno, Deus. Regredi até o
início, e refiz minha trajetória evolutiva até aquela época como
hindu e Yogue. Por isso trouxe você até aqui para que faça o
mesmo, pois o ambiente energético que criei aqui é deveras
propício à meditação interior e viagem da alma pelos caminhos
da evolução. Você sentirá o que digo quando adentrar a casa.
Venha, entremos.
Segui o mestre até a porta da modesta choupana. Ele
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abriu a porta calmamente, após passarmos por singelo jardim
de lindas flores multicores, e entrou, tendo eu seguido suas
passadas.
Típica morada de um asceta yogue. Vazia. Nenhum móvel.
Sem quartos, cozinha ou banheiro. Só uma pequena sala, um
único cômodo. Nem cama, pensei.
- Para que, meu filho? - perguntou o mestre sorrindo
- Aqui não dormimos, comemos ou fazemos xixi.
Achei engraçada a colocação de Sana Khan, que
completou:
- Comer, dormir e expelir resíduos são necessidades
físicas, do corpo de carne, biológico. O astral não precisa disso,
salvo quando muito condensado, em indivíduos apegados à
matéria e seus prazeres. Aqui não temos sede, nem fome, a
não ser que pense em comer, porque aí sentirá fome e poderá
criar algo para comer, sentindo seu sabor e a sensação de
estômago cheio. Mas é pura perda de tempo. Sempre consumi
o tempo em meditação, para saber a minha origem e meu
destino. Sentemos aqui no chão, para conversarmos.
Sentamo-nos. Senti, assim que entrei, um clima de
paz e relaxamento, convidativos à meditação. Outros talvez
sentissem vontade de dormir, tal a tranquilidade. O silêncio é
total, com exceção de nossas vozes.
- Vozes? - interrompeu Sana Khan - captando meu
pensamento - Que vozes?
- Nossas vozes, mestre.
- Você não reparou que não estamos movendo os lábios
para falar?
Verdade, pensei, após prestar atenção. Estávamos
dialogando telepaticamente. Então a transmissão oculta do
pensamento era realidade! Não havia necessidade de falar
com a boca, língua e músculos faciais. Era tal coisa dispensada
naquele plano. Era coisa da Terra, digo, da dimensão material,
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física. O Espírito fora do corpo não precisava falar, mas
transmite seus pensamentos automaticamente.
- Mas, mestre, o senhor estava falando com a boca
quando o vi das outras vezes. - redargui.
- Impressão sua, meu filho. Sua mente criou a visão do
movimento em meus lábios, porém eles não se moveram. Aqui
o pensamento impera e o desejo cria. Você estava acostumado,
e sua mente condicionada, a ouvir as palavras saindo da boca,
por isso pensava e via a boca a se mover. É o que acontece
quando vê um Espírito falando pela boca. Ainda que veja a boca
mover-se, na verdade o pensamento transmite-se de mente
a mente, sem necessidade de som ou movimento de cordas
vocais. Isso tudo pertence ao Plano Físico. Percebe agora que
minha boca está fechada enquanto lhe transmito isso?
- Sim, mestre, agora percebo. É incrível a sensação de
falar sem a boca! É igual a quando pensamos a sós. Ouvimos
internamente nossa própria voz, articulando palavras que são
símbolos, no afã de raciocinar acerca de ideias oriundas de
fatos e fenômenos.
- Não existe pensamento sem símbolo. Estes nascem após
o surgimento da forma no Universo. No Plano do Absoluto, da
não-forma, não há pensamento, mas tão-só Consciência Pura,
sem forma, sem ideia ou pensamento. Sequer existe ego ou
Eu. A ideia de individualidade surge com o nascimento dos
filhos do Absoluto, de Deus.
- Como isso se dá, mestre? - perguntei.
- Imagine um lago de água gelada, com o aparecimento de
cubos de gelo dentro dele. Você sabe que tanto a água líquida
quanto o gelo e o vapor d'água são compostos de átomos
de hidrogênio e oxigênio, sendo dois do primeiro elemento
químico ( hidrogênio ) e um do segundo ( oxigênio ). Porém,
a mudança do ângulo de ligação dos átomos de hidrogênio
em relação ao de oxigênio varia quanto a água, o gelo e o
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vapor, o que dá a diferenciação entre os três estados físicos
da composição H2O. Vê-se, assim, Beto, que esses elementos,
combinados com ângulos diferentes, podem ser considerados
como coisas aparentemente diferentes, mas que, na verdade,
em sua essência, são uma só coisa.
- Mestre, - interrompi - o que isso tem a ver com
Deus, o Absoluto?
- Beto, você acha possível alguma coisa surgir do nada?
- Não, mestre, minha lógica grega não me permite aceitar
tal ideia. Os filósofos gregos diziam que do nada, nada se cria.
O vazio imaginário, abstração mental e racional, não pode
gerar coisa alguma.
- Beto, - prosseguiu Sana Khan - você acha que Deus,
o Absoluto, Aquilo, Tao, o Uno, é algo ou é nada?
- Se fosse nada, mestre, não existiria e não poderia gerar
coisa alguma. O Absoluto tem que ser algo.
- Muito bem, Beto. Vejo que o tempo que viveu na Grécia
filosofando deixou marcas indeléveis em seu espírito. A lógica
filosófica grega é das mais corretas, só igualada ou superada
pela indiana dos tempos passados, dos Upanishades e Vedas,
de Kapilla e Patanjalli.
- Mestre, há certos princípios lógicos que são como a
matemática, imutáveis, axiomáticos e irrenunciáveis.
- Exato, Beto. - concordou Sana Khan, completando
- Agora, se Deus é algo, e não o vazio, ou nada, há de ter
ele, logicamente, uma base material ou energética, como
queira, servindo de substrato ou consistência para si próprio,
enquanto Consciência.
- Não entendi bem, mestre.
- Veja, meu filho. - explicou Sana Khan com a paciência de
um pai amoroso - Você vivenciou o estado de ser puro e simples,
ou de Consciência Pura. Recorda-se da Plena Consciência, sem
limitação de forma, espaço ou tempo. Não era o vazio, o não151
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ser, a não-existência, pois eles sequer existem, pois negariam
a própria existência. O vazio não deixaria memória, e esta
ficou indelevelmente registrada em sua mente, e jamais se
apagará, dando-lhe sempre a lembrança de sua origem Divina
e ilimitada como Consciência Cósmica. Assim sendo, essa
Consciência infinita, que é algo, possui, intrinsecamente em
seu bojo, elementos ou princípios materiais ou energéticos
que são a própria base de sustentação do Universo.
- Entendi, mestre. - demonstrei alívio.
- A Consciência existe, é, e portanto é ser, existência, real, a
única realidade imutável. Tudo o mais no Universo é aparência,
forma transitória, que se transmuta o tempo todo. O ser é um
mutante permanente, após ser emanado do Todo, do Único,
do Absoluto. É uma metamorfose ambulante enquanto evolui
para estados mais perfeitos e complexos. É um alquimista em
busca do seu ouro ou diamante interno. É uma joia envolvida
por elementos que a disfarçam, dando a falsa impressão, ou a
ilusão, de que é algo diferente de uma joia.
Enquanto Sana Khan falava, eu fazia verdadeira viagem
mental acompanhando sua explanação sábia. Quão raro
filosofamos sobre essas coisas, estando ligados às coisas
mesquinhas da Terra.
- Beto, - prosseguiu o mestre - os maiores pensadores e
místicos orientais sempre disseram que o Absoluto, ou Deus, é
inominável, insondável, incompreensível, impenetrável, e tudo
que pensamos ou dizemos a seu respeito é relativo, incompleto
e imperfeito. E ainda, que toda vez que nós, seres limitados e
finitos tentamos descrever o infinito, o limitamos, e já estamos
cometendo erro. Isso tudo porque o processo de criação dos
seres individualizados é incompreensível e inatingível para
nós, que somos os próprios seres individualizados. Sabemos,
pela lógica, como concluímos anteriormente, que o Absoluto
é algo, tendo substância que faz parte de si próprio. Porém,
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não podemos saber exatamente a natureza dessa substância,
a que chamam de Purusha e Prakriti (princípio espiritual e
princípio material para Kapila, filósofo indiano), Fluido Divino
ou Fluido Cósmico Universal (denominação espírita de Allan
Kardec), Energia Cósmica ou outra denominação qualquer
que dê o sentido de elemento primário formador do Universo
Fenomenal e das formas.
- É, mestre, - disse, concordando, enquanto raciocinava
- tem razão. Apesar de viver a experiência de ser puro, ou
de ser Consciência Pura, não sei como e por que nasci como
individualidade. Constituem ainda, estas indagações, um
mistério para mim.
- E para mim também, Beto. Vês que nesse ponto sou
tão ignorante quanto você. Aí nos assemelhamos, bem como
a tantos outros seres mais evoluídos, que também não sabem
por que existem, enquanto individualidade, o que é diferente
do que acontece na Terra, onde os homens não sabem
por que existem enquanto homens. A questão do porquê,
principalmente, é a pergunta talvez irrespondível. Digo talvez,
porque pode ser que não haja motivo para a Criação, para a
emanação do Absoluto gerando os seres individualizados.
Percebo hoje, meu filho, em meu atual estágio evolutivo, que
o Absoluto cria pura e simplesmente, sendo esse estado de
Criador sua normal "vocação". Cria sem parar, a partir de
seus próprios elementos constitutivos, se é que podemos falar
assim, materializando-o de um certo modo, e a partir de sua
Consciência.
- Mestre, sinto lógica nisso. O Absoluto, como concebido
pelos hindus, não é mente, e por isso não pensa, como nós.
- Exato, Beto. - concordou, animado, Sana Khan, e
prosseguiu - Não tem desejo e vontade como concebemos,
tendo, talvez, algo inerente a seu próprio Ser Puro que
impulsiona de dentro para fora a Criação, ou emanação dos
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seres individualizados e das formas. Penso que o Absoluto cria
perpetuamente, sendo essa "vocação" inerente a seu Ser.
- Mestre, acho correta sua visão. Concordo plenamente
com ela.
- Então, Beto, - prosseguiu Sana Khan - deixando de lado
a questão do porquê da Criação, e de como exatamente ela se
processa, ainda desconhecidos por nós, pelo menos de forma
completa, prossigamos com os aspectos práticos da Criação
e geração dos Espíritos, bem como do Universo material ou
fenomenal e a evolução dos Espíritos neste.
- Anseio por isso, mestre.
- Inicialmente, Beto, não podemos deixar de esclarecer
que não se pode separar de todo o princípio material, por
mais rarefeita que seja a substância material ou energética, da
Consciência Pura, pois como vimos, a Consciência tem base
nessa substância desconhecida e insondável para nós. Assim,
neste raciocínio, chegaremos à conclusão de que Espírito e
matéria/energia sempre andaram e sempre andarão juntos.
Porém a matéria tem gradações variadas, nem sempre estando
o Espírito preso a determinados níveis de matéria. É o que
ora ocorre com você, que está fora do corpo de matéria mais
condensada, porém envolvido por matéria mais sutil.
- É, mestre, acho que o Espírito sempre está envolvido
por alguma espécie de matéria, ou energia.
- Só o Ser Puro, causa sem causa do Universo, possui
unicamente a Energia Primordial que gera todo e qualquer tipo
de energia ou matéria, hoje não mais separados, após Einstein.
Os seres emanados já surgem envolvidos por tênue matéria que
os individualiza, separando-os, em termos relativos, do Todo,
do Absoluto, de Deus. É como se este fosse um lago infinito
que gerasse, apenas por diferenciação no arranjo molecular ou
atômico, em seu próprio íntimo, cubos de gelo, que passariam,
assim, a se constituir em individualidades dentro do lago. Apesar
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da separação da água do lago e do gelo, por diferenciação do
arranjo molecular ou atômico, essencialmente o gelo continua
sendo a água, podendo inclusive ser derretido e voltar à sua
origem, a ser o que era integralmente. A matéria que forma o
gelo é a matéria do lago. Entende?
- Sim, mestre, dá para entender. Apesar de parecerem duas
coisas distintas, isso não passa de aparência. Essencialmente
continuam sendo a mesma coisa. Mas, mestre, então podemos
dizer que o lago e o cubo de gelo são a mesma coisa?
- Isso se prende a questão do artista e da obra. O artista
cria, porém sua obra é sua criação, mas não o artista. Não
se confundem. O gelo, nós, somos criações ou emanações
de Deus, o artista, porém, apesar de sermos constituídos de
consciência e matéria, sendo a sua imagem e semelhança,
não somos iguais ao Absoluto, porque sofremos o processo
de relativização, limitação e redução de consciência, o que
nos tirou da dimensão da Consciência Pura para a dimensão
da consciência individualizada ou egoica. Outra comparação
material interessante é a da bola de sabão, de tênue camada
transparente que isola o ar de dentro do ar de fora. O ar é um
só, porém a tênue camada de sabão gera uma individualidade,
separando-a do Todo. O processo deve ser mais ou menos esse.
O Absoluto se "autolimita", não sofrendo na verdade, em sua
essência, em seu Ser, qualquer limitação, emanando de seu Ser
Puro, Consciência Pura que é, os seres individualizados, os ego
consciências. Daí vem o termo ego, egoísmo e egocentrismo.
E é daí que vem a ilusão de separatividade de que nos falava
Sidharta Gautama, o Buda, pois o ser se sente separado do
Todo, que nem conhece, na maioria das vezes, enquanto não
se eleva consciencialmente, e também se sente separado dos
outros seres, não conhecendo sua origem idêntica e única.
- Mestre, a comparação é boa.
- E então, após a emanação Divina, gerando os seres
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conscientes, pois todos os seres são conscientes, não se esqueça
disso, agora que regrediu e sentiu-se bactéria consciente,
vegetal, mineral e animal, além de homem, começa o processo
de envolvimento do ser consciente individualizado por energia
ou matéria cada vez mais densa, que ofusca a consciência,
até a matéria física, tal qual a conhece neste planeta. A
Consciência Pura é aberta, no sentido de não possuir nenhuma
espécie de limite. É infinita e atemporal. Os ego consciências
são consciências fechadas e limitadas, apenas reflexos da
Consciência Pura, Cósmica. Esse processo de envolvimento de
matéria é o que a Teosofia chama de involução, diferente de
retrocesso na evolução espiritual. Involução é envolvimento
e condensação na matéria, fazendo parte já da evolução. É
apenas questão de definição das palavras.
- Mestre, o Espírito ou alma é o mesmo que a consciência
individualizada? - perguntei, apenas para fixar.
- Exato. O Espírito, ou alma, nasce da emanação do
Absoluto, de Deus, por processo desconhecido, servindo o
exemplo que dei apenas para ajudar na compreensão do
próprio nascimento do ser individual. A inteligência é filha da
consciência, que por sua vez é filha da Consciência Cósmica.
Como vedes, Beto, a inteligência não surge do nada, mas da
base do Universo, que é a Consciência Pura. Deixemos para falar
sobre a evolução amanhã, tendo ficado já estabelecido a base,
que é o nascimento do ser individualizado, que é o Espírito ou
alma, ou princípio inteligente, ou ainda psiquismo. Os homens
adoram criar nomes diferentes para a mesma coisa, gerando
confusão na mente daqueles que não conseguem reconhecer
a verdade e a realidade atrás da aparência. A verdade é
simples, porém os homens a torna complicada, com seus
termos, teorias e enunciados complexos. Nascido o Espírito,
simples e ignorante, de certo modo à imagem e semelhança de
Deus, o Absoluto, com fechamento consciencial, com relação
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à consciência Absoluta, Universal, amanhã continuaremos
no caminho da evolução. Agora volte para o corpo, para que
retenha pelo menos parte da nossa conversa e retorne amanhã,
mentalizando esta cabana. Muita paz e até mais.
- Mestre, obrigado, muita paz e até amanhã.
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CAPÍTULO 10
Na noite seguinte, recolhi-me cedo, cumprindo o ritual
de relaxamento cotidiano, a fim de deixar o escafandro de
carne. Liberto do peso da matéria densa, sem que saísse pela
casa, mentalizei logo a cabana onde estivera na noite anterior.
Assim, segundos após, estava na porta de entrada. Abri a porta
e adentrei, encontrando Sana Khan sentado, à moda yogue,
em profunda meditação. Com receio de atrapalhar, sentei-me
próximo, sem fazer qualquer ruído. No entanto, o mestre logo
abriu os olhos e, fitando-me, falou:
- E então, preparado para prosseguir com nossa conversa?
- Sim, mestre, ansioso. - respondi.
- Estava revendo mentalmente o processo, refletindo
acerca de alguns pontos complexos. Ao longo da conversa
exporei alguns temas desses.
- Bom, mestre, adoro temas filosóficos complexos,
que me façam pensar profundamente. Não costumo aceitar
filosofias e religiões sem raciocinar sobre suas doutrinas.
- Continuemos, então. - disse Sana Khan, prosseguindo
- Já vimos que a base do Universo, do Cosmo, é o Absoluto,
Aquilo, Tat, Tao, o Uno, Deus, em seus sentidos mais profundos
e abstratos. E que essa base possui substância, que pode ser
chamada de Purusha e Prakriti, Fluido Divino, Fluido Cósmico
Universal, Energia Primária ou Primordial ou ainda outros
nomes com idêntica significação. Vimos, também, que a base
é Consciência Pura, infinita, eterna, onisciente e onipresente.
- Mestre, Deus é imaterial? - interrompi, somente
para me certificar.
- Se pensais na matéria como a conheceis no Plano
Físico deste Planeta, sim, é imaterial. No entanto, como vimos,
possui base substancial, pois que não é o nada ou o vazio.
- Entendi, mestre, pode prosseguir.
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- Beto, você entende o que seja eternidade?
- Aquilo que não tem princípio nem fim, mestre. - falei.
- Exato. É fácil pensar no tempo sem fim, no futuro
eterno. Porém, pensar logicamente no passado eterno, não é
fácil para a mente racional. Estamos acostumados à ideia de
que tudo que existe teve um início.
- É, mestre, - concordei - não é realmente fácil pensarmos
num passado sem começo. Mas, onde o senhor quer chegar?
- Beto, o processo de criação, ou seja, as emanações
Divinas de seu próprio Ser, dando nascimento aos seres
individualizados, de consciência fechada, como vimos, não
teve um início.
- Como, mestre? - interroguei Sana Khan, curioso.
- Se Deus, o Absoluto, é eterno, nunca teve início e
nunca terá fim. Sua emanação criadora, que sempre existiu e
se faz eternamente viva e atuante, ainda hoje, perpetua-se, no
tempo e no espaço.
Sana Khan fez breve pausa, para que pudesse digerir
suas ideias sem o risco de uma indigestão mental filosófica. É,
isso existe, que é a perda da lucidez e estrutura por causa de
bloqueio na mente. Após momentos, prosseguiu:
- Beto, se Deus cria desde toda a eternidade, como se
costuma dizer, há seres inteligentes no Universo em grau tão
elevado que nossa mente primitiva sequer pode imaginar,
por falta de referencial. Se você pensar em trilhões de anos,
a esse tempo já existiam seres inteligentes e o Universo,
ainda que seja em forma diversa da presente. E todos os
seres, Espíritos inteligentes, quando alcançam determinado
patamar evolutivo, passam a ser, ou tornam-se, cocriadores
no Universo. Isto é, eles passam também a criar, manipulando
energias, formando mundos (Planetas), Sistemas Solares,
galáxias, sistemas ou conglomerados de galáxias e estruturas
cada vez maiores e mais complexas no Cosmos, além do que,
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dirigem a evolução de incalculáveis números de seres ou
Espíritos, aos quais auxilia na criação e evolução. Porém, Beto,
a Consciência, mãe da inteligência, é filha da Consciência Pura,
não-criada, não-nascida. Os Espíritos manipulam energias,
substâncias, utilizando-se de seus poderes e inteligência,
fazendo o universo estuante de vida e inteligência. Mas sua
criação é relativa, pois eles próprios não criaram a si mesmos,
sendo também emanações do Absoluto, Deus.
- Interessante, mestre, são como deuses.
- Podem ser considerados deuses, no sentido relativo,
porém, não são Deus, o Imanifestado, Transcendente, único,
que permanece intocável em sua dimensão existencial. Todos
os seres individualizados foram um dia criados, ainda que em
passado remoto, em tempos imemoriais e inimagináveis. Só
Deus, o Absoluto, Tao, Tat, Aquilo, o Uno, é eterno, incriado.
- Mestre, as religiões orientais, notadamente as da Índia
antiga, ora falam em Deus no sentido do Absoluto, impessoal,
imanifestado, ora falam em Deus Pessoal, manifestado.
- Exatamente, Beto. - concordou Sana Khan - O
Absoluto é incriado, imanifestado, transcendente, impessoal.
Não é pessoa, não tem personalidade. Porém os manifestados,
emanações do Absoluto, são pessoais e pessoas, tendo
personalidade, que tanto mais se assemelham quanto mais
evoluem os seres. Assim, os seres mais antigos são muito
parecidos, possuindo vontades semelhantes, o que mantém o
universo em harmonia, regido por leis eternas e imutáveis.
- Mestre, o Deus de que fala a Bíblia é o Absoluto ou um
Deus pessoal? - indaguei curioso.
- Beto, você já leu a Gênese da Bíblia?
- Sim, mestre.
- Lembra-se da pessoa que narra a criação, em termos de
gramática portuguesa? - perguntou-me Sana Khan.
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- Não, mestre.
- É a primeira pessoa do plural. Na gênese, diz-se,
por exemplo: "Nós criamos o homem à nossa imagem e
semelhança. "
É, mestre. - concordei, recordando as lições do
catecismo.
- Pois é, Beto. "Nós" não pode significar um só, mas pelo
menos dois. E é assim que está escrito no texto original, não
adiantando alterar-se agora o escrito antigo para modificar a
verdade. A Gênese Bíblica prova que o homem físico, bem como
a Terra, e esse cantinho do universo foram criados por vários
seres inteligentes, Espíritos altamente evoluídos e poderosos,
com conhecimentos que lhes possibilitam manipular energias
capazes de gerar planetas e sóis.
- Quer dizer, então, mestre, - indaguei - que esse
planeta e os seres biológicos que nele vivem são criação de
Espíritos evoluídos, não do Absoluto, imanifestado?
- Sim, mas no sentido relativo. Pois, como lhe disse, esses
seres são emanações do Absoluto, Deus, a Consciência Cósmica,
que vive em seu Plano ou Dimensão Absoluta, transcendente e
eterna. Os Espíritos, seres individualizados, ou almas, criam a
partir das energias que preexistiam a seu próprio nascimento.
São cocriadores com o Absoluto. Fazem o serviço que o Eterno
Incriado não pode fazer em seu plano. Porém, o Absoluto vive
neles e através deles no universo fenomenal, energético e
material. É a Imanência Divina. Deus está presente em suas
obras e, consequentemente, nas obras dos seres por Ele
emanados. Cada Espírito contém em si o Absoluto, em germe
ou essência, podendo a qualquer momento, desde que maduro
para tal, voltar a sentir-se a virginal Consciência Pura, que é a
Sua Essência e origem existencial.
- Mestre, então o Deus de que nos fala a Bíblia, que
pedia a adoração só a Ele próprio é um Espírito? - perguntei.
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- Sim. É pessoa, individualidade inteligente, porém não
a única no universo. Fazem confusão entre Ele e o Absoluto,
eterno, incriado. A pessoa é filha ou filho, pois não tem sexo,
do Eterno, imaterial, onisciente, onipresente, infinito. Mas
a pessoa não tem esses atributos. O Absoluto não atua na
matéria diretamente, somente suas criaturas, os Espíritos
imortais criados ou emanados podem atuar sobre a energia e
a matéria tal qual a conhecemos.
- Então qualquer Deus pessoal tomado pelas religiões
várias são Espíritos imortais, mas que tiveram um dia
nascimento a partir do Absoluto incriado, não-nascido? perguntei.
- Sim, é isso, Beto. Tomam as criaturas pelo Criador. Por
outro lado, se considerarmos o grau de evolução, inteligência
e poder de tais seres que criaram nossa galáxia, podemos
chamá-los, no sentido relativo, de Deus, pois não conseguimos
alcançar com a nossa lógica e razão limitada, a amplitude
de suas forças e conhecimento. São deuses, na verdade,
integrados e harmonizados com outros Seres do mesmo nível
evolutivo ou superiores e ainda integrados com as Eternas Leis
Cósmicas.
- Então, mestre, - raciocinei - todas as religiões estão
corretas, no plano relativo.
- Sim, meu filho, - concordou Sana Khan - desde
que não achem que seu Deus é o único e diferente do Deus
das outras religiões e povos. Muitos povos tiveram Espíritos a
guiarem seus rumos na Terra, tendo considerado esses Espíritos
como Deus. Alguns assim ainda os consideram, achando que
só eles possuem Deus, sendo povos escolhidos. Deus é um só,
universal, no sentido absoluto. E no sentido relativo, tomandose por base nosso sistema solar ou galáxia, também Deus é
um só para os habitantes da Terra. Não há, assim, razão para
dissenções, lutas, disputas ou sectarismos no que diz respeito
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a Deus. O mesmo Deus que presidiu a minha criação, a sua,
a de Hitler, de Átila, Einstein, Jesus, Buda e outros, presidiu
a criação de nossa galáxia. Judeus, muçulmanos, católicos,
budistas, sikkins e outros partidários religiosos adoram o
mesmo Deus, visto de forma às vezes um pouco diferente,
devido à sua cultura e grau de conhecimento, bem como a
sua evolução espiritual. Pensam, no entanto, que seu Deus
é único e diverso do Deus das outras religiões, o que gera a
intolerância religiosa. Muita luta por causa disso você ainda
assistirá até o final do século. Milhares deixarão a Terra por
causa da intolerância e incompreensão, por falta de amor, que
é a única coisa que Deus almeja para o universo e seus filhos,
seja no plano relativo, seja no plano Absoluto. Deus é união,
integração, unidade harmônica, Consciência Pura, coesão.
Tudo visa a união e harmonização, após a criação de cada ser.
- É, mestre, - pensei alto - é como se todos vissem
o sol e o chamassem de forma diferente, dando-lhe nomes
diferentes, como Gott, God, Deus, Theos, Alá, Jeová, Brahman
e outros, e pensassem que cada um tem o seu sol particular.
No entanto, o sol é um só, pelo menos neste sistema solar. E
ele se doa, esparge sua luz e energia sem distinguir a quem, se
preto, branco, rico, pobre, bactéria, árvore ou animal.
- Assim é para Deus, Beto. Não há distinção. Todos são
iguais, em essência. Todos recebem, porém uns aproveitam
mais que outros. Uns avançam, enquanto outros estacionam
ou seguem lentamente a marcha da evolução. Mas não há
retrocesso, nem morte para o Espírito. Uma vez nascido,
é imortal, jamais deixando de ser individualidade, que, no
entanto, se expande infinitamente em inteligência e poder,
criando verdadeiros microuniversos.
- Mestre, não há reunião, reintegração ou dissolução do
ego, da individualidade, no Todo, no Absoluto, após algum
tempo? - perguntei, baseado em algumas filosofias orientais.
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- Não, meu filho. Nascido o Espírito, jamais se reintegra
no Absoluto com perda de individualidade, a não ser
temporariamente, como era feito nas iniciações antigas para
fins de descoberta de sua própria origem, como você fez aqui
neste Plano. Mas a perda definitiva da individualidade não se
dá jamais. O que há é expansão contínua, com harmonização
das individualidades espirituais com outros seres do universo,
assemelhando-os e formando uma unidade de pensamento e
vontade que mantém o Cosmos em marcha evolutiva eterna,
sempre havendo criação.
- Quer dizer que eu não vou me fundir no Todo, como a
gota no oceano? - perguntei.
- Em termos definitivos, não. Porém se sentirá eternamente
cada vez mais oceano, conhecendo-o cada vez mais, porém
havendo sempre mistérios a desvendar, conhecimentos a
adquirir e espaços a trabalhar, criar e construir.
- Mestre, lembrei-me daquela sua frase: "Viver é o maior
mistério da existência."
- Sim. A vida, no sentido mais amplo, é o grande mistério.
O porquê da vida, da existência, é que é desconhecido por nós.
Quem sabe um dia encontraremos a resposta. Pessoalmente,
meu filho, acho que não há resposta. A vida nasce naturalmente,
sem razão, não no sentido biológico, mas espiritual. O Absoluto
não tem vontade pensada, mas talvez intrínseca a seu próprio
ser, Consciência Pura e Cósmica que é.
- Mestre, nosso nascimento e evolução, como e quando
se deram? - perguntei.
- Sou muito mais antigo do que você, meu filho. Nossa
galáxia é comum, porém, iniciei minha caminhada evolutiva em
outro sistema solar, em um dos braços espirais da Via Láctea,
a 65 anos luz da Terra, na constelação do Cocheiro, como a
chamais. Vivi no Planeta que os espíritas brasileiros chamam
de Capela, ou Sistema Solar de Capela. Mas deixemos isso para
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mais adiante.
- Mestre, o senhor é capelino? - indaguei surpreso.
- Sim, Beto. Depois falarei a respeito de minha vida
em Capela. Agora acompanhe meu raciocínio e explanação.
O universo existe desde toda a eternidade, com constante
renovação de estruturas físicas astronômicas setoriais ou
localizadas. Como um todo, ele é eterno, mas há permanente
renovação de planetas, sóis, sistemas e galáxias. O que hoje
a astronomia conhece e considera como universo não passa
de um grão do deserto de areia cósmica infinita. Há infinitas
galáxias e conglomerados, muito além de nossa imaginação.
A teoria do Big Bang, ou grande explosão, não retrata a
realidade absoluta, mas apenas relativa. Há, de fato, expansão
e afastamento das galáxias por nós vista, que se originaram
de um centro comum de condensação de energia. O espaço é
infinito, e antes que uma galáxia chegue a se chocar com outra,
de um outro sistema de galáxias, a evolução física já chegou a
seu termo no sistema galáctico e há desintegração da matéria,
com renovação das estruturas e nascimento de estruturas
físicas novas em outro lugar. No universo nada se cria, nada se
perde, tudo se transforma, já dizia Lavoisier, com razão.
Mestre, então a Teoria da Grande Explosão é
equivocada? - perguntei.
- Se tomada do ponto de vista relativo, essas galáxias
tiveram um início de fato em um mesmo local no espaço,
ponto de aglutinação de forças e inteligências espirituais que
deram nascimento ao universo que vemos com os telescópios
possantes. No entanto, Beto, a idade do universo está errada, e
será corrigida com o tempo. Nosso sistema galáctico tem mais
de 20 bilhões de anos e o universo como um todo, não tem
idade, sendo eterno, sempre existente. Sempre existiu energia,
matéria, Espíritos ou seres inteligentes, trabalho e criação.
- Mas nós tivemos início posteriormente à criação de
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nossa galáxia! - afirmei, mais do que perguntei.
- Certo, Beto. Inicialmente os construtores siderais,
Espíritos de alta evolução e idade cósmica, manipularam
energias criadoras e condensaram-nas até darem nascimento
às partículas subatômicas conhecidas pelo homem. Depois, em
processo de abertura energética, essas partículas ou vórtices
de energia expeliram de dentro de si, em sentido dimensional,
outros vórtices menores, que passaram a rodear o vórtice
original, em rota elíptica. Em processos repetidos nasceram o
núcleo do que chamais átomo e em seguida o primeiro átomo
de hidrogênio, possuindo apenas um elétron. Em seguida
surgiram outros elementos químicos, formando os berçários
estelares, onde nascem as estrelas ou sóis, os sistemas solares
e as galáxias, tudo a partir de um núcleo, que continua sendo o
núcleo da galáxia, e onde habitam os dirigentes ou governantes
dessa estrutura astrofísica.
- São quatrocentos milhões de sóis na Via Láctea, mestre.
- disse com certo espanto, demonstrando a imensidão da
nossa estrutura.
- Sim, e cada sol rodeado de planetas, havendo vida
em muitos deles. Esse sistema solar não é o mais antigo da
galáxia. O de Capela é anterior. A Terra, segundo cálculos
científicos terrenos, possui cerca de 4,5 bilhões de anos. E a
vida orgânica surgiu há 4 bilhões de anos, segundo microfósseis
encontrados em camadas geológicas profundas. A vida, no
entanto, não é só matéria. A vida orgânica é fruto e filha da
reunião da matéria inorgânica, energia e psiquismo ou ser
individualizado, ou Espírito. Deus está em tudo. Não há repouso
absoluto no universo. Tudo se move, produzindo sons. A vida
começa em Deus, Consciência Pura. Depois, com a emanação
e envolvimento do ser espiritual em energias densas, ou
matéria, começa o que é a evolução propriamente dita, com
o fechamento da consciência na matéria sólida orgânica. O
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ser individualizado não tem consciência de si mesmo, não tem
autoconsciência. Mescla-se com energias e matéria inorgânica
mineral, após o nascimento do universo físico, experimentando
reações químicas inconscientes, atraídos de forma irresistível
por outros elementos químicos e seres orgânicos. Há 4 bilhões
de anos surge a vida orgânica, com seres unicelulares simples.
Você então vivia como uma célula primitiva, experimentando
sensações táteis primárias, calor, frio, agressões externas,
desagregação molecular e nova existência orgânica.
- A morte, mestre? - perguntei.
- Sim, a morte nasce quando começa a vida orgânica, pois
que ela não é mais do que a desagregação molecular das partes
ou faces da vida orgânica. Sem o ser espiritual individualizado,
envolto em energias, não há vida orgânica, não há biologia. A
matéria se corrompe, se desgasta e por isso precisa se renovar.
- E a morte faz a renovação mestre?
- Isso, Beto. A morte renova as estruturas orgânicas
para que o Espírito adquira experiência no Plano Físico e
evolua. O Espírito surge e começa a escalada propriamente
dita da evolução a partir do surgimento da vida orgânica. Sai
do fechamento consciencial do mineral e começa a abrirse para o mundo externo na célula individual. Permanece
ligado às estruturas moleculares da célula enquanto essas
têm condições de albergá-lo. Cessadas essas condições, por
desgaste natural do tempo, comum à vida orgânica, ou por
destruição causada por outro ser vivo, o Espírito ou princípio
espiritual, ou psiquismo, como queiram chamar, tem que
abandonar o corpo celular. Isso é morte.
- Mestre, onde ficam os seres após a morte do corpo
celular? - perguntei.
- Em dimensão ou Plano imediatamente superior ao
físico, onde estava o corpo celular. Superior em termos de
refinamento de energia. O Espírito não é tão denso quanto o
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mineral ou a célula. Havia, desde o início da formação da Terra,
Planos ou dimensões energéticas sutis envolvendo o Planeta
Físico.
- E quem cuidava desses seres que deixaram o corpo
celular?
- Seres mais adiantados, que vieram para cá em missão
criadora evolutiva, e em aprendizado construtor.
- Mestre, quer dizer que já existiam Espíritos na Terra
quando eu ainda era uma célula individual? - perguntei.
- Claro. Você é novo. Há Espíritos antiquíssimos no nosso
sistema solar.
Mestre, os Espíritos ou seres individualizados
conscientes reencarnavam a esse tempo? - indaguei.
- Depende, Beto. - disse Sana Khan, completando - se
você considerar a palavra reencarnação como ligação do
Espírito a um corpo de carne, diria que não havia ainda
reencarnação, pois naquele tempo não havia corpo de carne.
Porém, se reencarnação significar ligação do Espírito, ainda que
rudimentar, a um organismo vivo, que morre, ou se destrói,
ligando-se depois o Espírito a outro organismo, diria que já
havia reencarnação no tempo das células unitárias primitivas.
E quanto tempo levava de uma experiência em
organismos unicelulares para outro, digo, o tempo entre uma
experiência e outra? - perguntei.
O tempo era curto. - respondeu Sana Khan,
completando - Quanto menos evoluído um ser ou Espírito,
isto é, quanto mais fechada sua consciência, menor o tempo
inter-reencarnatório, porque as experiências adquiridas
durante a vida orgânica são poucas e repetitivas, além do que
o ser não possui ainda razão, não analisando suas experiências
e vida. Quase imediatamente após a morte da célula primitiva,
os seres que zelavam por suas vidas e evolução dos Espíritos
novos providenciavam logo outro veículo orgânico, ao qual
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ligavam o Espírito.
- Mestre, - perguntei - nós, terrícolas, passamos por
essa experiência?
Sem dúvida, Beto. O Espírito, tal qual conheceis
hoje, com forma humana, não principiou seu aprendizado
evolutivo em corpos da espécie humana, que é nova na Terra.
Começaram em organismos unicelulares primitivos e simples,
inicialmente sem núcleo celular, inclusive. As outras conquistas
foram posteriores.
- Prossiga com a evolução do ser, mestre. - pedi a Sana
Khan, ansioso por mais explicações.
- Com a evolução lenta e gradual das estruturas
geológicas da Terra, a vida se aperfeiçoou, sempre sob a
direção do governador do planeta e seus inúmeros auxiliares
técnicos, entendidos em química, biologia, física e outras
ciências universais, ligadas ao universo material. Surgiram
os seres pluricelulares, com o agrupamento de células,
dando oportunidade, assim, a que seres experimentassem
a vida mais complexa dos pluricelulares e os seres ligados às
células se aperfeiçoassem e especializassem seu trabalho nos
organismos complexos. Verdadeira comunidade de células, e
de Espíritos novos, iniciando sua caminhada na vida orgânica.
- E os vegetais, mestre? - perguntei.
- Assim surgiram os vegetais, com comunidades de
células e divisão de tarefa por zonas e grupos de células, que
formaram os órgãos das novas espécies vegetais.
- Mas, mestre, por que a diferença de evolução entre os
vegetais complexos, pluricelulares e as células individuais?
- Como vimos, Beto, - respondeu Sana Khan - a criação
é incessante, perpétua. Nem todos surgiram como Espíritos ao
mesmo tempo. Uns vieram primeiro que outros, sendo pois
mais velhos e experientes, liderando as espécies e servindo de
batedores no rude planeta.
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- Os vegetais se tornaram complexos, chegando a grandes
árvores, que vivem centenas e até milhares de anos. - disse
eu.
- Exato, Beto. A evolução vegetal os levou, digo, aos
levou os Espíritos daquele nível até as árvores grandes e
frutíferas. Há árvores que vivem mais de dois mil anos, como
uma existente no Brasil, que é mais antiga do que a passagem
de Jesus no planeta, na Galileia. Como vês, certas árvores
vivem mais que qualquer homem. Porém, suas experiências
são limitadas, presas que se encontram ao solo, sem cérebro,
olhos ou ouvidos. Sentem o vento, a chuva, o sol, os choques
mecânicos, a presença de outros seres, realizam a fotossíntese
e liberam oxigênio na atmosfera. Após a morte da árvore, os
seres ou Espíritos do nível vegetal permanecem no plano astral
por período mais demorado que as células únicas e vegetais
menos complexos, pois são elas expoentes maiores do reino
vegetal, primeiro reino verdadeiro que se seguiu ao nascimento
da vida na Terra.
- Mestre, no tempo em que começaram a existir vegetais
superiores, como as árvores, já existia Plano Astral na Terra?
- perguntei.
- Claro. Muito antes. - respondeu Sana Khan - Como
disse, existe o Plano Astral ou Espiritual desde a formação da
Terra por Espíritos superiores. E cada ser que vive em ligação
com os organismos vivos no planeta passam naquele Plano
tempo proporcional ao seu grau de complexidade e evolução,
o que vale até para os Espíritos no reino humano.
- Mestre, as árvores deste vale, lá fora da cabana, são,
então, Espíritos em evolução, em período de transição de uma
para outra existência física?
- Sim. - respondeu Sana Khan - São Espíritos em
evolução, e já viveram no Plano Físico. Voltarão para lá com o
tempo, em formas mais complexas e aperfeiçoadas, gerando
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frutos saborosíssimos que os homens apreciarão no futuro.
São vegetais superiores, com grande sensibilidade. Não tardará
sua transição para o reino seguinte, o animal.
- A propósito, mestre, - perguntei - como se processa
essa passagem? Há salto ou é lenta, gradual?
- Não existe salto no universo. A evolução é gradual.
Não há queima de etapas, como vocês falam no Brasil. Os
Espíritos do Reino Vegetal ingressam no Reino Animal pelas
formas inferiores, no sentido de complexidade. Sabemos
que há animais com vida e inteligência quase vegetais, ou
seja, com pouca inteligência, ou mente rudimentar. Não há,
assim, choque de adaptação do Espírito que deixa o Reino
Vegetal e começa a escalada evolutiva como animal. A palavra
animal vem de anima, ligado a movimento, animação. Os
animais se movimentam mais livremente do que as plantas,
principalmente se tomarmos para comparação aquelas que
estão presas e fixas ao solo por meio de raízes.
- Mestre, e os organismos animais, como evoluem? perguntei.
- Prosseguindo o Espírito a marcha normal da
evolução, que é aperfeiçoamento, complexidade e abertura
de consciência, deixa o Reino Vegetal ainda limitado em
experiências e ingressa no Reino da animação, ou Animal.
Movimenta-se pelo planeta, comendo, expelindo dejetos,
dormindo, lutando pela sobrevivência, o que, gradativamente,
face a repetição, se automatizou como reflexo de ação e se
estabeleceu como instinto. Este é fruto da repetição prolongada
de comportamentos, necessários e úteis para a sobrevivência
do ser animal.
- Mestre, - perguntei - aí já podemos falar em
reencarnação?
- O animal tem corpo de carne. E o Espírito passa de
um corpo a outro, de uma espécie a outra, permanecendo
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período de tempo que varia de acordo com sua complexidade
biológica e mental no Plano Astral ou Espiritual. No entanto, o
Espiritismo, por exemplo, somente fala em reencarnação no
Reino ou espécie Humana. Isso não quer dizer que os animais
não reencarnem ou não sejam seres individualizados, ainda
que Espíritos primitivos ou rudimentares. É apenas questão
de interpretação dizer que só há Espírito no Reino Humano
e antes disso havia um princípio inteligente, ou psiquismo.
O ser é criado individualizado, consciente, ainda que possua
fechamento de consciência e não possua mente racional
até o animal. É questão de ponto de vista. Mas uma coisa é
certa, quase todos aqueles que hoje são homens na Terra, ou
Espíritos desencarnados com forma humana, habitando os
planos mais sutis, passaram pela forma animal, como você
teve oportunidade de vivenciar. Seria bom se todos fizessem
isso, para que sentissem a veracidade dessa afirmação, e
passassem a respeitar e a tratar melhor os animais, seres em
evolução como os homens.
- Mestre, os animais não pertencem a uma linha ou
corrente evolutiva diferente da do homem? - perguntei,
lembrando-me da Teosofia.
- Não, Beto. Na Terra, quem hoje é humano, um dia foi
animal, em termos de Espírito ou ser individualizado. E quem
foi ou é animal, um dia foi vegetal, e antes mineral. A corrente
evolutiva não privilegia ninguém. As etapas são semelhantes
para todos os Espíritos. Não é preciso você viver em corpos
de todas as espécies de planta ou animal, pois a mudança de
corpo e espécie orgânica depende do aproveitamento das
experiências pelo ser, mas não há linha evolutiva de formigas
e abelhas, por exemplo, ou peixe ou outra qualquer, sem
passagem pelo Reino Humano. Isso é fruto de má observação
ou engano do observador.
- O senhor foi animal aqui na Terra? - perguntei.
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- Não, essa etapa cumpri no meu planeta de origem, no
Sistema de Capela. Vim para cá na forma humana.
- Mestre, por que a forma humana impera?
- Não sei quanto a outras galáxias, mas na Via Láctea
a forma escolhida pelos seres superiores em evolução
para receber a inteligência racional e despertar para a
autoconsciência, com maior abertura de consciência, foi a
forma conhecida por humana. Em Capela, a forma humana
havia já atingido grau de perfeição orgânica e beleza estética
que os homens da Terra só agora começam a alcançar, uns
poucos.
- E os Espíritos que dirigem a galáxia adotam a forma
humana? - perguntei, curioso.
- Não sei quanto aos dirigentes da galáxia, pois não
tenho certeza, devido à distância evolutiva que nos separa.
No entanto, posso afirmar que aqueles que governam este
sistema solar e o de Capela mantêm forma humana. Por isso é
que a Bíblia diz que o homem foi feito à imagem e semelhança
de Deus.
- Mestre, demorou muito a experiência animal na Terra,
até o surgimento do homem? - perguntei.
- Sim, a etapa foi longa. Basta exemplificar com os
dinossauros, répteis gigantes, mas de pouca inteligência, pois
possuíam cérebro diminuto, que viveram por cerca de 165
milhões de anos. O homem tem cerca de 15 milhões. No entanto,
as experiências como animal eram de certo modo repetitivas,
devido à pouca inteligência, falta de instrumentos, construção
mental ou material. Viviam os animais para a satisfação das
necessidades físicas e sobrevivência. Sua reencarnação era
rápida, pois não havia por que demorarem no Plano Astral.
Reflexão não havia, nem planos, nem desejos de vingança. A
vida do animal era simples. Vocês viveram como trilobitas no
fundo dos oceanos, como peixes, anfíbios, répteis, mamíferos,
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até que finalmente se ergueram do chão, olharam para o alto
pela primeira vez, fitando as estrelas, olharam seus reflexos
nas águas dos lagos e se reconheceram como ser, como
ente, separado dos outros. Descobriram o "eu", tornando-se
autoconscientes. Nasceu, assim, o homem. Mas deixemos a
evolução humana para amanhã. O dia amanhece no Plano
Físico. Volte para o corpo. Muita paz e até amanhã, meu filho.
- Mestre, como agradecer o que aqui recebi hoje?
- Não precisa, Beto. Tenho certeza de que um dia ensinará
tudo isso a outras pessoas. Então sua missão se cumprirá e
também a minha aqui.
Parti de volta à Terra com lágrimas de emoção.
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CAPÍTULO 11
Passei o dia inteiro refletindo acerca das explicações de
Sana Khan. Causaram-me grande impressão, principalmente
quanto à nossa passagem no Reino Animal.
Pela manhã, fui à Faculdade de Arquitetura, porém a
professora não apareceu, como de costume. Aproveitei, então,
para ir ao Parque da Cidade praticar yoga. Observei os animais
livres, como pássaros e micos, e pensei em nossa essência
comum. Comunguei com eles em pensamento o amor pela
vida. Passadas duas horas voltei para casa, para o almoço.
À tarde, retornei à faculdade, assistindo aula de
matemática.
A noite chegou, após ansiosa espera. Rapidamente me
recolhi, relaxando e invocando a proteção dos seres superiores,
para minha saída astral.
Fora do corpo, logo mentalizei a cabana e Sana Khan. Em
instantes me encontrava em sua porta, adentrando, apressado.
- Boa noite, mestre. - disse.
- Noite? Para você, meu filho. Para mim, aqui não há
noite, manhã ou tarde. É tudo igual. Não durmo e não como.
Não tomo banho, nem urino. Apenas medito e trabalho.
- É, mestre, mas para mim isso ainda está longe. Preciso
de tudo isso.
- Trabalhe, cumprindo a missão que lhe confiarei, e em
breve estará aqui, sem precisar dormir nem comer. Descansará
da morte e renascimento. Será um imortal.
- Mas, mestre, todos nós não somos imortais?
Como espírito, sim. Mas enquanto nascemos na
matéria ainda sofremos a morte.
Interessante a colocação de Sana Khan. Considerou
imortal aqueles que não mais morrem, pois não nascem. Então
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sou mortal!
- Apenas trocadilho, Beto. Questão de palavras.
Já havia entrado e sentado, enquanto conversávamos.
- Mestre, - perguntei - fale-me do surgimento do homem
na Terra, e do Espírito evoluindo no organismo humano.
- Claro, meu filho. É sempre um prazer explicar as coisas
do Espírito para quem tem sede de saber e verdade.
Sana Khan pareceu fitar algo no meio da sala, único
cômodo da cabana, e começou a falar:
- Há cerca de 15 a 20 milhões de anos, você começou a
sua etapa humana. Era a esse tempo um hominoide, conforme
teve oportunidade de ver em regressão de memória. Meio
homem, meio animal, semelhante aos macacos. Parecido ao
que chamaram de Ramapithecus, que seria o elo perdido de
ligação entre o símio, que é animal, e o homem. Começava a
ficar de pé, olhando para cima e para a frente, e gostava de
observar curiosamente o fogo. Era um hominoide inteligente,
que sobressaía entre a maioria. Peludo, de rosto grande, boca
enorme, nariz chato, olhos avermelhados, de pelos e pele
negros. Suas expressões, no entanto, eram mais de humano
que de animal. Não era muito agressivo, preferindo os lugares
calmos, longe das feras. Apanhava pedaços de pau e pedra,
e começava a usá-los para bater, quebrando cocos e caçando
animais pequenos.
- Mestre, - interrompi - possuía já a consciência de
mim mesmo?
- Foi nessa encarnação, que ora vejo como um filme, que
você descobriu-se como um ente apartado dos outros, inclusive
do grupo ao qual pertencia e com o qual convivia. Foi nessa
época que descobriu ser um ego. Apalpou seu corpo todo, até
a face, e então rolaram lágrimas dos olhos, ao se descobrir.
Levava a herança animal, não só nos genes mas, sobretudo,
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no Espírito. Animal recente, os instintos ainda falavam alto em
sua consciência. A razão era novata em sua vida espiritual. A
lógica ensaiava seus primeiros passos.
- Mestre, e os outros homens?
- Da mesma forma, evoluíam. Os espíritos em evolução
impulsionaram o desenvolvimento e crescimento do cérebro
do animal. É a razão, a faculdade do raciocínio lógico, advindo
da autoconsciência, da abertura consciencial, que dá o toque
de humanidade no animal. O ser individualizado, no entanto,
continua o mesmo, ou seja, a individualidade é a mesma,
atravessando os diversos reinos da existência, adquirindo
experiência e se desenvolvendo em inteligência. Cada vez que
se liga à matéria, à vida orgânica, o ser ou Espírito aprende a
superar as dificuldades e os obstáculos, saindo do Plano Físico
mais enriquecido de vivências. Na próxima vida não precisa mais
"quebrar a cabeça" com certas dificuldades que rapidamente
vence com o auxílio da intuição, muitas vezes lembrança das
experiências de outra vida, que afloram do subconsciente do
Espírito, que é zona de armazenamento de saber.
- Mestre, - perguntei - nessa época havia algum
homem diferente dos demais, superdotado de inteligência,
que conduzisse os demais?
- Ainda não, Beto. - respondeu Sana Khan - Somente
com a chegada dos capelinos, que se deu exatamente nessa
época a que me reporto é que, decorrido algum tempo,
começaram a surgir homens que se distinguiam dos demais.
- Fale-me sobre isso, mestre. - pedi-lhe.
- Claro, Beto. - disse contente Sana Khan, completando
- O Planeta do qual sou originário, bem como milhares ou
milhões de Espíritos que habitam a Terra, há milhões de anos
deu um passo que agora seu Planeta dará. A grande maioria
dos habitantes era formada de pessoas boas, de paz e trabalho,
que não gostavam de guerra, violência, crime, corrupção ou
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vida fácil, através do furto dos bens alheios. No entanto, havia
ainda uma minoria afeita a essas coisas, apegada ao poder
pelo poder, que queriam a todo custo dominar e governar o
planeta. Pretendiam impor sua vontade à maioria do povo do
planeta, que não os aceitavam.
- Mestre, isso mais parece a história atual da Terra. falei brincando.
- É, Beto, porém é verdade. A história muitas vezes se
repete. E a história da Terra, de certo modo, foi escrita por
eles, ou por nós, capelinos. Após decidirem os governantes do
meu planeta e os dirigentes do Sistema Solar de Capela exilar
os recalcitrantes e incorrigíveis marginais do planeta, fomos
retirados dele e trazidos para a Terra. Aqui chegando, revoltados,
pois viemos à força, contra a vontade, encontramos um planeta
primitivo, cheio de animais, sem humanidade ou sensibilidade.
E nos foi dito que, a partir de então, teríamos que nascer em
corpos de homens primitivos, recém-saídos da animalidade, e
trabalhar arduamente para construirmos o planeta. Que tarefa
hercúlea! O que chamavam de homens não passava de bandos
de hominoides peludos, de pouca inteligência. Porém, essa era
a nossa pena, o degredo, o exílio em planeta distante, longe
do lar e da família humana capelina. Poderíamos resgatar
nossas faltas e teimosia com o trabalho. Ao mesmo tempo em
que saldávamos nossos débitos, ajudávamos a humanidade
terrena a evoluir.
- Mestre, então foram os capelinos que impulsionaram
o progresso dos terrícolas?
- Sim. No entanto, esperamos ainda alguns anos após
nossa chegada para iniciarmos nossas encarnações. E quando o
fizemos, impulsionamos automaticamente o desenvolvimento
cerebral dos homens primitivos, bem como a queda dos pelos
e a suavização dos traços faciais, porque nossas energias
geravam hormônios mais depurados.
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- Mestre, recordando Charles Darwin, é o órgão que faz
a função ou esta que faz o órgão?
- Tudo no universo, Beto, - falou Sana Khan em tom
grave, porém sereno - vem de dentro para fora. Toda a vida do
Cosmos vem das dimensões mais internas e sutis. Os corpos são
emanações do Espírito que se envolve em energias. Os órgãos
são forjados por impulso interno, ainda que na maioria das vezes
inconsciente. No caso dos capelinos, éramos Espíritos antigos,
inteligentes, que já havíamos vivido em corpos graciosos,
sem pelo, de linhas suaves, como as estátuas gregas. Nossos
corpos sutis, astral ou perispiritual, eram moldados na forma
humana capelina. Nossa vontade interna, automaticamente,
gerou mutações genéticas nos corpos primitivos da nascente
humanidade terrena. Éramos extraterrestres, como Espíritos,
que nascíamos em corpos terrestres e os modificávamos.
- Mas isso era sem controle dos governantes do Planeta?
- perguntei.
- Claro que não, Beto. Nada no universo está fora de
controle. Não cai uma folha de uma árvore sem que o Pai o saiba
e o consinta, era o que dizia Jesus, com razão. Não foi por acaso
que os capelinos vieram para a Terra. Foi um plano previamente
elaborado, estudado e autorizado pelos dirigentes superiores
da galáxia. Isso sempre acontece. O mundo não é casual, mas
causal. Tudo tem causa e efeito. Tudo está ligado a tudo. A
humanidade seria impulsionada para o progresso, através da
infiltração de inteligências superiores, que éramos nós, e ao
mesmo tempo recebíamos nova oportunidade de aprendizado
e trabalho redentor. Cresceríamos, construiríamos na Terra e
depois voltaríamos redimidos e regenerados ao nosso lar em
Capela.
- Mestre, deve ter sido um sofrimento encarnar em
corpos humanos primitivos, com cérebro diminuto, rosto
animalizado, em planeta sem a menor estrutura de vida, sem
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cidades, agricultura, roupas, utensílios domésticos e tantas
outras coisas a que estavam acostumados em civilização
adiantada.
- Sim, Beto, foi difícil para nós, e por isso houve
revolta e muitos se negaram a encarnar em corpos ainda
muito animalizados. A lenda dos anjos caídos do céu vem
da chegada dos capelinos. Não éramos anjos, mas Espíritos
que caíram das alturas de um planeta civilizado para um
planeta primitivo. Porém, quando os corpos dos terrícolas
começaram a melhorar de aspecto, tendo as fêmeas já perdido
bastante pelo, os capelinos se animaram mais e começaram
a aceitar a reencarnação, casando-se com as terrícolas,
gerando descendentes cada vez mais depurados, sem pelo
e de inteligência mais viva. A humanidade se desenvolvia,
descobrindo instrumentos e criando artefatos. Logo aprendeu
a dominar o fogo e a produzi-lo, cozinhando ou assando carne
nele. Vestiu-se de pele, protegendo-se do frio e aqueceu-se
com o fogo nas frias noites de inverno. Construiu cabanas de
palha, de pele, de pedra e logo principiou a levantar cidades.
Tudo isso foi criação e impulso dos capelinos? perguntei.
- Praticamente sim. Havia também a inspiração dos
Espíritos que trabalhavam auxiliando-nos e amparando os
terrícolas. Porém, tudo o que falei constituía conhecimento
antigo e técnica fácil para nós capelinos. Nossa bagagem de
conhecimento, de tecnologia, sequer encontrava campo fértil
para se projetar e enraizar. Fazíamos o trivial, e ainda assim
éramos considerados como deuses pelos homens da Terra,
pelos Espíritos novos como você. Muitas lendas têm fundo e
origem nesses fatos verdadeiros. Muitos deuses mitológicos e
históricos foram Espíritos adiantados, capelinos ou de origem
outra, porém não terrena.
182

Sana Khan - Um mestre no além

- Mestre, em que região da Terra viveram os capelinos?
E o que isso tem a ver com as raças raiz, Lemúria e Atlântida?
- Bem, Beto, é bom lembrar que a constituição física,
geológica da Terra, quando da chegada dos capelinos, não
era a mesma de hoje. A disposição dos continentes era outra.
Observe o mapa à nossa frente, que representa os continentes
naquele tempo.
Reparei que no meio da sala se formou uma tela bastante
visível, apresentando um mapa que copiei depois em papel,
quando acordei e que segue adiante (figura nº 1).
- Beto, - prosseguiu Sana Khan - como você pode ver,
a esse tempo já existia parte da Ásia, da África e da América.
E onde hoje é a Groenlândia e o Polo Norte existia um grande
continente, o Hiperbóreo. Entre a Austrália e a África existia o
Continente da Lemúria, ou Mu, como também é conhecido, e
no Oceano Atlântico havia a Atlântida.
- Como era o clima, nessa época? - perguntei.
- Quente. Eterno verão, chamaríeis. Não havia gelo no
Polo Norte.
- E havia hominoides em todos esses continentes? perguntei.
- A esse tempo, a vida estava em toda parte, distribuída
uniformemente. As espécies espalhavam-se por todo canto.
Porém, na América não havia hominoides. Os dirigentes
do planeta concentraram-se principalmente na Lemúria,
Ásia, Atlântida, Hiperbóreo e África, para dar nascimento à
humanidade. Com as mudanças climáticas, os símios desceram
da árvore, nascendo o que chamaram de Ramapithecus, o elo
entre o símio e o hominoide. Então, o cérebro não cessou mais
de crescer e a posição do corpo a se tornar ereta (fig. 2).
- E foi aí que chegaram os capelinos? - perguntei.
- Sim, após algum tempo. Foi quando chegou o estágio
a que chamam de homo habilis, devido às habilidades que
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desenvolviam.
- Mestre, houve direcionamento na evolução do animal
para o homem?
- Claro! Os Espíritos que para cá vieram a fim de cooperar
na obra da construção evolutiva, técnicos versados nos
conhecimentos de química e biologia, além de outras áreas do
saber, trabalhavam no Plano Espiritual produzindo alterações
nos corpos astrais ou perispiríticos dos símios, e depois dos
hominoides, imprimindo-lhes caminho a seguir na evolução
celular e fisiológica. E isso se dava quando os seres dormiam,
retirando-os de seus corpos e levando-os a colônias espirituais,
onde havia laboratórios.
- Parece com as experiências genéticas que hoje a ciência
faz! - disse eu.
- Exatamente, Beto. Tendo sido a forma humana escolhida
ao menos nesta galáxia para o ponto de abertura de consciência
a que chamamos de autoconsciência, importante passo na
evolução do ser, em todos os planetas direciona-se a evolução
dos seres para o atingimento dessa forma. E isso se dá por
meio da mutação genética impulsionada por manipulação do
corpo astral ou perispírito, ou então por meio da encarnação
de Espíritos mais adiantados em corpos primitivos, para a
devida modelagem e alteração da forma. Ambos aconteceram
na Terra. O Espírito, pelo corpo astral, modela e dá forma ao
corpo físico.
- Quer dizer então, mestre, que a evolução é manipulada,
não é espontânea?
- De um certo modo, Beto. Há passos que são naturais
ou espontâneos, como a abertura de consciência, por
exemplo. Ninguém manipula consciência e inteligência.
Elas amadurecem por si sós. O que se pode fazer é produzir
estímulos externos que influenciam no movimento interior do
Espírito, na consciência.
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- E onde os capelinos encarnaram primeiro?
- Na Lemúria. Foi nesse continente que a humanidade
propriamente dita iniciou. Os hominoides peludos, recebendo
em seus grupos Espíritos mais elevados, foram sendo
"empurrados" para uma marcha evolutiva mais rápida. A
inteligência superior, pois já desenvolvida, impulsionava o
crescimento do cérebro, pensando, criando artefatos, técnicas
de defesa, de obtenção do fogo, de alimentos e outras
necessidades. Foi com a chegada dos capelinos que o homem
começou a usar peles para cobrir o corpo, passando o homem
a ter vergonha da nudez.
- Mestre, isso tem algo a ver com o mito de Adão e Eva?
- Sim. Eles representam os capelinos, que foram expulsos
do paraíso, Capela, e passaram a trabalhar para produzir
alimento com o seu suor. A consciência mais avançada é que
deu ao homem a noção de nudez, e fê-lo sentir vergonha e ter
pudor. O animal não sente isso.
- Os lemurianos alcançaram grande progresso?
- Relativo progresso, eu diria, Beto. Viviam basicamente
da caça, no início. Depois desenvolveram a agricultura.
Porém essa invenção não era do domínio de todos. Só os
mais inteligentes a praticavam, plantando diversos produtos.
A maioria era ignorante e vivia da caça, sendo muitos deles
nômades caçadores. Depois de milhões de anos, construíram
até pequenas cidades, de pedra na sua quase totalidade, mas
já conheciam algumas pedras preciosas. Não conheciam ainda
o ferro. Seus utensílios eram de barro, pedra, osso e madeira.
- E o que lhes aconteceu?
- Os Espíritos capelinos, relembrando os conhecimentos
de magia negra que cultuavam em seu planeta, desvirtuaram
o caminho que se lhes pretendiam imprimir os dirigentes do
globo. E então deliberou-se afundar parte do continente, para
que perecesse sob as águas aqueles que saíram do caminho
185

Sana Khan - Um mestre no além

traçado.
Quer dizer que se planejou o afundamento do
continente e a morte de milhares de pessoas? - perguntei
meio espantado.
- Sim, Beto. Os Espíritos que o fizeram são senhores do
carma, com visão dilatada das intrincadas relações cármicas,
ou de causa e efeito, com poder e autorizarão para tais
cometimentos que visam sempre a correção de desvios nas
rotas evolutivas do ser. Pode parecer cruel, frio, calculista,
mas na verdade não é. A morte não existe. Os Espíritos
apenas saem do corpo e depois reencarnam em outro, dando
prosseguimento ao aprendizado no Plano Físico, abrindo a
consciência. A morte, tão chorada, lamentada e temida pelos
seres humanos ignorantes, nada significa para aqueles que
atingiram planos superiores da vida. O que ocorreu com o
continente da Lemúria foi bom para os Espíritos que lá viviam,
pois lhes abriu mais a consciência, fazendo-os ver o erro que
cometiam.
- E o que se sucedeu ao afundamento do continente?
- Parte do continente permaneceu, como a Austrália,
Madagascar e Indonésia, além de algumas ilhas próximas, que
eram picos de montanhas. Houve verdadeira revolução.
- Os lemurianos, então, eram negros?
- Sim, tão negros que chegavam, às vezes, a parecer
azulados. Esse tipo físico desapareceu. Os negros são seus
descendentes, já evoluídos, principalmente os africanos, de
tipo mais belo e de traços mais suaves. Aproveitaram-se grupos
sobreviventes para a encarnação de Espíritos mais evoluídos. E
houve então época de grande progresso na África e Índia, com
os descendentes dos lemurianos.
- Mestre, o que determinou a cor negra da pele dos
lemurianos?
- A proximidade evolutiva oriunda dos Símios, que tinham
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pele e pelo escuros, devido à necessidade de se proteger do
Sol escaldante. A pele escura tem maior proteção, devido
à melanina, não sofrendo queimaduras quando exposta
demoradamente ao sol. A localização do continente lemuriano,
no Equador, sujeitava-o ao sol forte o ano inteiro. Por isso a pele
de seus habitantes tinha que ter proteção e os impulsos dos
técnicos espirituais para a produção de mutações genéticas se
deram na direção do aumento da melanina, até que o clima se
amenizasse.
- E quando o clima abrandou o furor do sol? - quis
saber.
- Ao tempo em que a Lemúria afundava, o clima em outros
continentes já era mais ameno, como na Ásia Central, Atlântida
e Hiperbóreo. Assim, nesses continentes, a cor da pele sofreu
alteração, se tornando mais clara, amarronzada, a princípio, e
às vezes avermelhada. Os sobreviventes da Lemúria ficaram
vivendo nas áreas já descritas, sem que tivessem contato com
outros homens de outros continentes, o que somente ocorreu
posteriormente, dando-se a miscigenação.
- E a Atlântida? - perguntei, curioso.
- Foi o palco seguinte da concentração dos dirigentes
do planeta para maior evolução dos Espíritos. Com o fracasso
na Lemúria, que se deu devido à luta de grande número de
Espíritos capelinos rebeldes e insubordinados, encaminharamse grupos de Espíritos mais ordeiros e regenerados para o
Continente Atlante. Dessa forma, o povo que ali vivia teve
grande impulso, desenvolvendo a engenharia, que produzia
cidades com água canalizada, vias de comunicação, agricultura
avançada, embarcações para longas viagens que lhes
possibilitavam o comércio com outras regiões e as conquistas.
O homem atlante era meio avermelhado, ainda devido ao sol,
tinha os cabelos pretos e lisos, nariz proeminente e olhos de
castanhos escuros a castanho médio. Tinha o queixo comprido,
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era alto e forte, distanciando-se já dos lemurianos. A linguagem
dos Atlantes era mais avançada que a dos lemurianos, e entre
eles encarnavam Espíritos de grande saber, que eram reis ou
sacerdotes. Construíam pirâmides de grandes dimensões, com
alta tecnologia e profundos conhecimentos de matemática,
física e astronomia. Conheciam o ouro e o oricalco, um metal
àquele assemelhado, que revestiam portas e utensílios vários.
Sua religião era diferente da dos lemurianos, que adoravam
vários deuses. Os atlantes adoravam o sol, doador da vida, e o
Grande Espírito, representação de Deus. Não eram politeístas.
A família era o núcleo da sociedade e tinha grande importância.
Eram eles bons navegadores e comerciantes, tendo fundado
colônias no continente Hiperbóreo, que ficava próximo do
norte da Atlântida, na América Central e do Sul e mais tarde
no norte da África, mais precisamente no Egito e localidades
próximas.
- A esse tempo, como viviam os homens dos outros
continentes?
- Crescendo em saber e se desenvolvendo também.
Na Ásia, surgia a raça amarela, com alterações produzidas
na cor da pele, de cabelos pretos e lisos e olhos rasgados.
Também avançaram muito os homens desse continente,
porém não se expandiram para outros por não desenvolverem
embarcações a esse tempo. Deles descendem os mongóis,
chineses, japoneses e vários outros povos atuais. Quanto
aos homens do Hiperbóreo, devido ao clima mais frio que foi
gradativamente se estabelecendo, tiveram sua pele cada vez
mais fina e clara, bem como o cabelo foi ficando loiro e ruivo,
e os olhos se tornaram claros, castanhos, verdes e azuis. Na
América havia o tipo atlante avermelhado ou moreno, de olhos
escuros e cabelos lisos, de fio grosso e reto. Os astecas e maias
eram descendentes dos atlantes, colônias por eles fundadas
no novo continente descoberto pelos navegantes atlantes.
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Também os índios americanos, do Canadá até a Argentina, são
descendentes dos atlantes, filhos dos filhos dos sobreviventes
dos dois sucessivos cataclismos que afundaram o continente.
- Mestre, por que a Atlântida também afundou?
- Devido, ainda, à rebeldia de muitos capelinos e à
influência que mantinham sobre Espíritos terrenos de fácil
influenciação, por serem ainda ignorantes. Tentavam dominar
o planeta, subjugando todos os homens. Aproveitaram-se
do avanço da tecnologia dos atlantes, fruto de capelinos
regenerados e Espíritos evoluídos que encarnavam entre
os atlantes, e ainda da tendência pacífica destes, para se
apoderarem de armas e tomar o Poder. Quando, pela primeira
vez, o chefe dos rebeldes tomou o comando do Império
Atlante, após anos de guerra sangrenta, deliberou-se, no Plano
Espiritual, o afundamento de parte do continente. Mas esse
não foi o único motivo. Havia se instalado, já há algum tempo,
a desordem e prática de rituais de magia negra, em que as
pessoas se promiscuíam com Espíritos perversos, em cavernas.
Naquele tempo, o contato com os mortos era coisa comum
e se abusava da comunicação com os Espíritos trevosos,
capelinos rebeldes e seus seguidores, de origem terrena,
ignorantes do seu destino. Esse abuso enfraqueceu as bases
da sociedade atlante, quebrando o respeito pela autoridade
dos sacerdotes e reis. O caos se instaurou e era preciso dar
um freio àquela situação. Foi quando se deu a passagem de
um grande cometa rente ao Globo, acima do céu da Atlântida,
provocando o cataclismo que em dois anos afundou a maior
parte do continente. Do antigo e grande continente atlântico,
restou pequena porção de terra, conhecida como Pequena
Atlântida, e tendo como capital a cidade de Posseidonis. Platão
tomou conhecimento dessas coisas através de um grego que
esteve em Saís, no Egito, com sacerdotes do Templo. E sua
autoridade foi importante para acreditar-se nele e na fonte de
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sua informação, e ainda porque o Egito era colônia atlante, e
por isso tinha conhecimento desses fatos relativos ao Império
Atlante.
- Mestre, houve sobreviventes?
- Sim. Como o primeiro afundamento foi lento, tendo
durado dois anos, muitos milhares de atlantes se salvaram,
chegando à América e à parte mais alta da Atlântida que restou
incólume. Os que chegaram à América se juntaram aos colonos
astecas, maias e incas, ou viveram como nômades errantes e
caçadores no Canadá, América do Norte e do Sul. Todos os
habitantes das Américas seguramente são descendentes dos
Atlantes, porém de diversas partes do continente, e de níveis
evolutivos diferentes. Daí vem a diferença entre os avançados
astecas, maias e incas em relação aos demais habitantes do
novo continente.
- E por que o resto do continente afundou?
- Após milhares de anos, os sobreviventes se esqueceram
do trágico cataclismo e suas causas na moral e teimosia do povo.
Os sacerdotes perderam novamente o poder sobre as massas;
os reis não mais comandavam o Império, que novamente
foi abalado pelos grupos rebeldes. Então o senhor da face
tenebrosa tomou o poder na Cidade das Portas de Ouro, a
capital. A magia negra novamente imperava e tudo o mais que
causou a primeira catástrofe. Assim, novas movimentações
no centro do planeta causaram o afundamento da Pequena
Atlântida, praticamente fazendo desaparecer o resto do antigo
continente que um dia dominou parte do Atlântico e cujo povo
dominou parte do mundo. Dessa vez, no entanto, a catástrofe
foi rápida, não dando margem a muitos sobreviventes.
Somente através de grandes embarcações, que eram poucas,
salvaram-se algumas vidas. Os sobreviventes eram alguns
poucos ainda obedientes aos sacerdotes, gente de boa índole,
pacífica, ordeira, trabalhadeira e religiosa.
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- E para onde eles foram? - perguntei, apressado em
saber.
- Calma, vamos devagar, Beto. Com o afundamento da
Pequena Atlântida, outras terras apareceram, como a parte da
América do Norte, próximo à América Central, o deserto do
Saara, que antes era lago e teve seu fundo elevado e ainda
parte da América do Sul, principalmente a região amazônica,
além de outras alterações de menor importância em outros
lugares. Com o afundamento da Atlântida, que matou milhões
de pessoas, sobreviventes se deslocaram de navio para a
América Central, onde havia colônias, e posteriormente para
a América do Sul. E também um grupo de embarcações se
deslocou em direção ao Estreito de Gibraltar, que se abriu
naquela época, como parte das alterações sofridas pela
Terra. No início, o estreito era de pouca largura, fazendo o
oceano invadir as terras que hoje estão inundadas pelo Mar
Mediterrâneo. Muitos habitantes dessa região morreram,
havendo verdadeiro dilúvio, fonte da lenda de Noé. Naquele
tempo, as águas subiram a um nível muito elevado, e depois
baixaram novamente. Foi nesse tempo que os habitantes das
colônias atlantes no Egito atual tentaram se salvar, em vão, das
águas que a tudo inundavam, subindo nas pirâmides, que já
existiam, pois foram construídas por atlantes de conhecimentos
notáveis das ciências, posto que as faces das pirâmides eram
lisas. Só depois da inundação foi que o revestimento caiu e se
destruiu, jamais sendo reposto. Era o fim de um povo, restando
poucos sobreviventes, sem conhecimento científico. Com o
tempo, após alguns dias, a passagem do Estreito de Gibraltar
se ampliou e o mar interior, o Mediterrâneo, já estava mais
calmo. Havia ainda perigo, mas os barcos atlantes adentraram
a nova região, alcançando, após alguns dias, as costas da atual
Grécia, onde encontraram grupos de homens, antigos colonos
atlantes da região. Havia colônias atlantes na Fenícia e no
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Egito, também em parte destruídas pelas águas da inundação.
Iniciou-se, assim, nova civilização no Mediterrâneo, surgindo
os gregos antigos, anteriores aos gregos históricos, os fenícios
e egípcios.
- Mestre, e a raça branca, dos Hiperbóreos, o que ocorreu
com ela após o afundamento da Atlântida? - perguntei,
olhando o mapa do mundo.
- Os homens que habitavam o continente Hiperbóreo
tiveram sua cor modificada ao longo de milhares de anos,
através de sucessivas mutações, impulsionadas também pela
mudança climática, pois o clima naquela região começou
a esfriar gradativamente, formando gelo no Polo Norte.
Isso causou um deslocamento da população para o Sudeste
do continente, que se aproximava da Europa. Através de
embarcações, migraram para a Europa, penetrando por onde
hoje fica a Noruega, Suécia, Finlândia e a extinta União Soviética.
Nessa trajetória para o sul da Europa, que levou milhares de
anos, devido a paradas e dispersões, a população branca foi
povoando a Europa, tendo chegado até o Mediterrâneo, na
Grécia e Itália, e ainda chegaram à Índia. São os conhecidos
indo-europeus, ou arianos.
- Não ficou ninguém onde viviam?
- Ficou. A Groenlândia é reminiscência do continente
Hiperbóreo, assim como a Islândia e algumas ilhas da região.
Porém, o Hiperbóreo era de clima quente e coberto de
vegetação verde. O resfriamento começou com a inclinação
do eixo da Terra que se deu quando passou o cometa que
causou o afundamento da maior parte da Atlântida. Veja que
os habitantes dos países que mencionei são brancos e de
cabelos louros e olhos claros, em sua maioria. Principalmente
os da Islândia, onde viveram os vikings. As suas embarcações
muito se assemelhavam às dos antepassados do continente
Hiperbóreo.
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- Quer dizer, então, que enquanto a Pequena Atlântida
existia, os Hiperbóreos já se deslocavam para a Europa, com o
resfriamento do norte do globo? - perguntei.
- Exatamente. Diversos tipos físicos humanos, conhecidos
como negros, amarelos, vermelhos e brancos conviveram
em continentes separados, ou no mesmo continente, com
cultura diferente. Os Espíritos evoluíram em diversos corpos,
em diversas raças. E com o tempo as raças miscigenaramse, formando novas raças e tipos físicos. Do cruzamento dos
descendentes dos atlantes que habitavam o Mediterrâneo
com os brancos vindos do norte, outros tipos se formaram.
Com o cruzamento dos negros da África com os colonos
atlantes do Egito, e mais tarde os brancos, também outros
povos surgiram, com outros tipos físicos. Na Índia, no início só
havia os descendentes dos lemurianos, até que chegaram os
indo-europeus, ou arianos, que dominaram o país, subjugando
os nativos por possuírem armas melhores e cultura mais
complexa.
- Mestre, a Teosofia nos fala das primeira e segunda raças
raiz. Quais foram elas?
- Beto, a Teosofia diz que os lemurianos foram a terceira
raça, os atlantes, a quarta e os arianos a quinta. Dizem, no
entanto, que as duas primeiras não tinham corpos físicos, mas
apenas etérico. Isso, contudo, não é correto. Não houve raça
etérica. As raças são todas físicas. Muitos Espíritos, como já
lhe disse, eram retirados do corpo e levados para colônias
para terem alterados seus corpos energéticos, propiciando
isso mutações genéticas e evolução física no direcionamento
desejado. No entanto, Beto, isso não é raça. A alteração física só
se dava no Plano Físico, na crosta terrena. E há espalhados pelo
planeta fósseis de todas as etapas evolutivas da humanidade,
ainda por serem descobertos. Todos os elos da cadeia que deu
nascimento aos homens modernos, a partir de símios antigos,
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existiram fisicamente. Espécies eram geradas e se extinguiam,
sobrevivendo apenas os melhores adaptados, como dizia
Charles Darwin. Hoje, a ciência já reconheceu diversos tipos
de ancestrais do homem, que desapareceram. É interessante
notar, Beto, que as mudanças nos órgãos internos e externos,
bem como a cor da pele e boca, cor de olhos e cabelos se dão
muito mais rapidamente que as mudanças na estrutura óssea
do homem. As emoções e sentimentos provocam alterações
nos músculos faciais, imprimindo padrões de linhas no rosto.
A alimentação gera mudança no estômago, intestino e outros
órgãos. O clima muda a cor da pele. Em alguns milhares de
anos, o tipo humano se modifica com essas alterações vindas de
fora. Entretanto, a mudança do esqueleto é lenta, requerendo
muito tempo. Por isso não se distingue o esqueleto de um
negro, um amarelo, um vermelho ou um branco. Só com o
esqueleto, não podemos dizer a cor dos olhos do homem, do
seu cabelo e da pele.
- Mestre, os atlantes eram mais avançados em tecnologia
do que nós? - perguntei.
- Se chamais de tecnologia apenas as coisas materiais, como
engenharia de construção, energia, transporte, comunicação,
indústria e coisas desse tipo, não, eles não se comparavam à
civilização moderna, com aviões, foguetes, computadores,
energia nuclear e solar, armas atômicas e satélites. Os atlantes
tinham uma vida semelhante à dos incas, maias e astecas, ou
dos egípcios antigos. Possuíam cidades organizadas, porém
suas construções não eram como os edifícios de hoje, de
dezenas de andares. Suas construções eram quase sempre de
blocos de pedra enormes, como as pirâmides do Egito. Suas
estradas eram de pedra. Suas comunicações rudimentares.
Essa estória de que a civilização moderna ainda não os
alcançou é infundada. E não foi explosão atômica que causou o
afundamento do continente, pois eles não conheciam a fusão
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e a fissão nucleares.
- No que, então, eram os Atlantes mais adiantados,
mestre?
- Em outras formas de energia e forças, para vós ocidentais
modernos ainda desconhecidas. Os construtores das pirâmides
levantavam-nas em posição e direção previamente concebidas,
com ângulos estabelecidos, levando em consideração a posição
de certos astros, tudo visando a captação e armazenamento
de energias que podiam conservar alimentos, desidratar
corpos e frutas, fazer múmias e, principalmente, propiciar um
despertamento de certos centros energéticos no corpo astral
do homem, o que faziam em rituais de iniciação nas pirâmides.
Não eram elas túmulos de faraós, mas templos de iniciação
e captação de energia. Hoje já se estudam as pirâmides,
comprovando-se seu poder. Mas o que se sabe ainda é muito
pouco em relação aos seu potencial energético. No futuro,
o homem moderno saberá aproveitar melhor essa herança
dos atlantes, em cura, conservação e alteração do potencial
energético dos alimentos, além de outras coisas.
- Os poderes de que falam certos livros, como hipnotismo,
materialização e desdobramento eram obtidos através dessas
energias nas pirâmides?
- Sim. Os sacerdotes do antigo Egito detinham grande
soma de poderes, o mesmo ocorrendo com os sacerdotes
atlantes. - respondeu Sana Khan.
- E os sacerdotes de hoje? - perguntei.
- Essas coisas se perderam no tempo, ficando pouca coisa,
conservada e transmitida de mestre para discípulo. Hoje, no
Egito, isso tudo é mito, sonho, fantasia. Aquele povo não é
nem reflexo do que já foi milhares de anos atrás.
- E a Índia, mestre? Como é que se tornou berço da
filosofia?
- Beto, o dia já amanhece na crosta terrestre e você precisa
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voltar ao corpo. Dentro de dois dias farei uma palestra sobre
religião, filosofia e ciência na Colônia Nova Era, para estudantes
do assunto, principalmente Espíritos desencarnados que
encarnarão brevemente, com a finalidade de dar novos rumos
ao pensamento filosófico, científico e religioso na Terra. Volte
daqui a dois dias, no início da noite, para que me acompanhe.
Terás oportunidade de conhecer a Colônia e aprofundar seus
conhecimentos do assunto. Veremos como os dirigentes
do planeta planejam os impulsos na área do conhecimento
humano, com infiltração, por meio de encarnação na Terra,
de Espíritos sábios e detentores de conhecimentos de vários
tipos. Agora vá. Até breve. Muita paz.
- Muita paz, mestre. Obrigado por tudo. Aprendi
muito hoje. Aproveitarei esses dois dias para refletir sobre o
aprendizado.
Parti feliz, mais enriquecido de conhecimento e
entendendo melhor minha origem e a da espécie humana.
Sabia, agora, parte considerável da história das raças e entendia
certas lendas, mitos e escritos de diversos livros sagrados, tão
mal compreendidos. Quanta coisa agora fazia sentido. E estava
apenas iniciando minha jornada junto ao mestre Sana Khan.
Oxalá os ventos da sabedoria continuem com o mestre.
Acordei cedo, tendo dia tranquilo, repetindo o mesmo do
dia seguinte.
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CAPÍTULO 12
Era domingo. Passei o dia no Parque da Cidade, refletindo
acerca da descrença humana na continuidade da vida
após a morte do corpo. Será que um dia a imortalidade e a
reencarnação já foram crenças comuns? Será que voltariam
a sê-lo? Especulava sobre o assunto, ansioso pela chegada
da noite, para que conhecesse uma cidade no Plano Astral,
espiritual, e ouvisse o mestre Sana Khan falar sobre religião,
filosofia e ciência.
No fim da tarde, antes que escurecesse, rumei para casa,
a fim de preparar-me para a viagem esperada.
Após o jantar leve, recolhi-me e, dentro de uma hora,
estava saindo do corpo, concentrando-me no vale e em Sana
Khan.
Rapidamente cheguei ao mestre.
- Seja bem-vindo, meu filho. - disse Sana Khan.
- Estou feliz em vê-lo, mestre.
- Pronto para ir à Colônia?
- Ansioso por isto. Mas, como iremos? - perguntei.
- Concentrando o pensamento na Colônia Nova Era.
- E isso basta, mestre?
- Sim, é o bastante. Logo chegaremos lá.
- Então, vamos mestre.
- Concentre-se em mim, para que me siga.
Sana Khan logo desapareceu do cenário do verde vale. E
eu o acompanhei, logicamente.
Em instantes, passei a ver uma cidade semelhante à
Atenas antiga, pelo menos em parte. Estávamos em cima de
monte relativamente alto, próximo à Colônia. Ela era belíssima.
Possuía várias casas, com razoável distância entre si e algumas
construções semelhantes aos grandes templos gregos, como
o Parthenon, no alto da Acrópole. Havia ruas entrecruzando
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toda a cidade, ligando tudo a tudo, e uma construção principal
no centro. Vista de fora, percebia-se ser a cidade redonda e as
ruas eram raios da roda, acompanhadas de casas.
- Mestre, quando foi fundada esta cidade?
- No século terceiro antes de Cristo.
- Onde fica este lugar?
- No Plano Astral Médio, relativamente próximo à Atenas
terrena.
- Por que? - perguntei.
- Porque ela foi fundada por filósofos gregos
desencarnados, com vistas a uma maior concentração de
pensadores que amavam o saber e a especulação filosófica.
E desejavam empreender reformas nas religiões da Terra, tão
atrasadas e materializadas.
- E quem vive aqui? - quis saber.
- Apenas estudantes, no verdadeiro sentido da palavra.
Pessoas livres que buscam a verdade, o saber, sem qualquer
interesse mesquinho.
- E o que se estuda aqui?
- De tudo que diga respeito à ciência, filosofia e religião.
- E a população é permanente, mestre?
- Alguns, sim, os instrutores.
- E os outros?
- São estudantes vindos de outras cidades espirituais e
também vindos do Plano Físico, durante o sono do corpo, a fim
de estudar e aprender. Daqui saem pensadores, religiosos e
cientistas que influenciam o mundo das ideias na Terra.
- O senhor vem sempre aqui?
- Não. Raramente, pois vivo em plano mais elevado,
em outra cidade menor, planejando tarefas de auxílio à
humanidade encarnada e desencarnada.
Mestre, há então cidades também nos planos
superiores?
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- Claro. Você acha que os Espíritos vivem na erraticidade,
no espaço, flutuando como nuvens? Isso é coisa do passado, ou
melhor, ideia errônea de certos encarnados que não conhecem
a realidade da vida nos planos sutis de existência.
- Mestre, o Governador do Planeta Terra também vive
em cidade?
- Sim, Beto. Na cidade mais pura que existe em redor da
Terra, em plano elevado. Nela somente vivem Espíritos de alta
estirpe, grandes e incansáveis trabalhadores, que vivem para o
trabalho, sempre pensando na evolução espiritual de todos os
seres. Lá não há separação de países, povos, cultura, religião
ou filosofia. Os dirigentes espirituais que governam a região
onde ficam as colônias espirituais ligadas às cidades do país
estão subordinados ao Governador da Terra, que a tudo dirige,
administrando tudo que diz respeito ao Planeta Terra.
- Mestre, pouca gente acredita nisso.
- Eu sei. Há poucos anos ninguém acreditava que fosse
possível o homem ir à lua. No entanto, ele já andou até de carro
naquele satélite natural da Terra. Um dia todos conhecerão a
verdade e serão por ela libertos.
- Há, então, ordem no planeta, com administração
hierarquizada!?
- Sim, Beto. Desde a cidade-sede do Governo da Terra, até
o mais profundo abismo, existe direção e comando. A atuação
do mal é controlada, só atingindo aqueles que precisam e
após permissão dos dirigentes, mentores e protetores. Do
contrário, os maus já teriam dominado todo o planeta. O
estado de materialização perispiritual dos Espíritos inferiores
não lhes permite vir até aqui, devido à densidade diferente de
energias de seus corpos e do meio ambiente daqui. Quem vive
aqui no alto pode descer, porém, quem vive lá embaixo não
pode subir. Quem pode o mais pode o menos, não se podendo
afirmar a recíproca.
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- Mestre, pode-se falar em termos de alto e baixo, em
cima ou embaixo, relativamente aos planos? - perguntei
curioso.
- Sim, pois também as partículas que compõem a
matéria deste plano, bem como de todos os outros ligados ao
planeta são atraídos pelo centro e para o centro da Terra. É
uma atração gravitacional fraca, se podemos chamar assim. Se
ela não existisse, a matéria astral e as demais, mais sutis, se
dispersariam pelo espaço. É essa força de atração que mantém
as moléculas dos diferentes tipos de matéria, ou energia, se
preferes, em distância regular e estável do núcleo planetário.
Existe, assim, plano mais próximo da crosta e outros mais
distantes. Considerada toda a extensão dos planos terrenos,
chamados pelos espíritas de Plano Espiritual, ultrapassa ele a
metade da distância entre a Terra e a Lua.
- Tudo isso, mestre? - perguntei espantado, não
imaginando tal dimensão ou extensão do Plano Espiritual.
- Sim, Beto.
- Mestre, tem fundamento, então, a tradição que coloca
o céu no alto e o purgatório e inferno embaixo?
- Tem, Beto. O inferno é o abismo. O purgatório é o
umbral e a crosta terrena, e o céu é essa imensidão de planos
de felicidade e paz.
- Mas, logicamente, os Espíritos que estão no inferno
não permanecerão lá para sempre, eternamente.
- Claro, pois sua passagem por lá é transitória, fruto da
ignorância e atos desequilibrados. Todos crescem, evoluem.
E todos saem do inferno e marcham pelos outros planos até
alcançarem a felicidade, fruto da sabedoria e conhecimento da
verdade e também do trabalho construtivo.
- Mestre, não está na hora de sua palestra? - lembrei,
após perceber a passagem do tempo que acompanhava nosso
diálogo.
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- Ainda não. Chegamos cedo. Pensei que conversaríamos
um pouco, antes de entrarmos na cidade. Agora podemos ir,
satisfeita sua curiosidade em alguns pontos.
- Só mais uma coisa, mestre. Posso conhecer uma colônia
em zona mais abaixo, onde reina ainda a dor e o trabalho
redentor?
- Não só isso, meu filho. Conhecerás, da próxima viagem,
uma cidade localizada no umbral, e, depois, uma quase no
abismo, fundada pelos Espíritos malignos, onde planejam sua
atuação sobre a humanidade ignorante.
- Que bom! - expressei contentamento, frente a essa
possibilidade de aprendizado.
- Vamos descer, então. - convidou-me Sana Khan para
descermos o monte, rumo à cidade.
De início, penetramos por uma rua belíssima, cujo piso
assemelhava-se ao mármore branco. Era por demais macio.
Havia árvores dos lados, frondosas, de cores variadas. Não vi
ninguém na rua, até chegarmos a um prédio semelhante a um
templo grego, que vira de longe. Era belíssimo, todo branco,
de colunas enormes. Havia uma escada com cerca de vinte
degraus, a ser ultrapassada antes de chegarmos ao interior do
prédio. Percebi que havia muita gente chegando, entre jovens
e pessoas de mais idade, em aparência. Os trajes variavam em
cores, entre o branco, que dominava, o azul-claro, o amarelo e
o rosa. As outras cores eram em menor número. As feições das
pessoas denotavam tranquilidade, paz interior e felicidade,
com traços fisionômicos suaves e olhos brilhantes. Pensei ser
isso fruto do saber superior, da sabedoria, da verdade, que
transforma a nossa vida.
Reparei que Sana Khan estava de branco, diferentemente
de quando o encontrei no vale, quando estava trajando o
manto amarelo. Senti vontade de me trajar de azul-claro,
nos moldes gregos, como todos os outros. Rapidamente me
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percebi vestido como queria.
Subimos as escadas, cumprimentados por vários homens
e mulheres, respondendo aos cumprimentos, com satisfação.
Parecia que estavam felizes por receberem Sana Khan para a
palestra.
No interior do prédio, que já estava cheio, percebi,
inicialmente, sua altura. O teto era altíssimo, sustentado por
várias colunas. As paredes eram lisas, como se fossem de
mármore. Havia muitos bancos, dispostos em fila, como nas
igrejas terrenas, porém não de madeira, mas de material que
não consegui definir, algo semelhante ao acrílico, transparente.
Percorremos o corredor, ladeado de bancos, até
chegarmos próximo a um batente sobre o qual havia pequena
mesa e duas cadeiras. Pensei onde me sentaria, pois havia
um Espírito de meia idade trajado de branco, a receber-nos,
que provavelmente se sentaria em uma das cadeiras e a outra
deveria ser para o mestre Sana Khan.
- Salve, nobre amigo. - falou o homem dirigindo-se a
Sana Khan - Como nos alegramos em recebê-lo novamente
para palestra edificante. Sua vinda aqui é sempre motivo de
júbilo.
- É sempre com alegria que venho aqui, atendendo a
convite, pois estou sempre à disposição para conversa sobre
as verdades da vida. Deixe-me apresentar-lhe Luiz Roberto,
amigo de muitas eras, discípulo de muitas jornadas na Terra.
- É um prazer e uma honra conhecê-lo, irmão. - disse
eu.
- Diógenes, a seu inteiro dispor. - deu seu nome,
inclinando-se, o anfitrião.
- Você está em casa, fique à vontade. Pode sentar-se
naquela cadeira, na primeira fila, pois está à sua espera.
- Obrigado.
Procurei me acomodar na cadeira, ao lado de um jovem
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louro que, sorrindo, me cumprimentou, dizendo:
- Bem-vindo à Colônia Nova Era. Espero que goste e
volte outras vezes.
- Obrigado. Qual o seu nome?
- Laércio.
- Há quanto tempo vive aqui? - perguntei.
- Há cerca de cem anos. Após minha última encarnação,
na França, onde estudei os fenômenos espíritas junto a Allan
Kardec, vim para cá, a fim de aprofundar meus estudos sobre
filosofia, religião e ciências.
- Você é feliz aqui? - perguntei.
- Claro. Passo meus dias em palestras sobre temas
variados.
- Não há trabalho aqui?
Como os considerados na Terra, não. Aqui nos
preparamos para levar novas ideias à crosta terrena, com vistas
ao desabrochar da Nova Era, ou do Terceiro Milênio. Daqui
saem cientistas e pensadores para o mundo físico.
Percebi um grande silêncio no auditório e então nos
calamos. À nossa frente, Sana Khan e Diógenes estavam
sentados à mesa e este último falou:
- Amigos e irmãos, dando prosseguimento a nosso plano
de estudos, temos hoje a satisfação de receber o mestre Sana
Khan entre nós, acompanhado de seu discípulo Luiz Roberto,
aqui à frente. Tenho certeza de que todos aproveitarão a palestra
e sairão daqui mais enriquecidos de conhecimentos. Para os
que não sabem, o irmão Sana Khan já viveu na Índia, na China e
na Grécia, possuindo profundos e vastos conhecimentos sobre
Filosofia Yogue, Taoismo, Budismo e outras tantas filosofias.
Assim, consideramos autoridade nos assuntos que ora tratará.
Para que não percamos tempo, irmãos, passo a palavra ao
mestre Sana Khan.
- Muita paz! Como todos já me conhecem, pois estive
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aqui há pouco tempo, ficam dispensadas as apresentações.
Vamos direto ao assunto.
Sana Khan parecia fitar algo no ar, que eu não enxergava,
fazendo ligeira pausa para, em seguida, prosseguir:
- Vamos falar sobre religião, filosofia e ciência. Como
todos devem saber, estes três aspectos da mesma realidade
una começaram, na Terra, com a religião. Desta nasceu a
filosofia, que gerou a ciência. De início, o homem primitivo,
encarnação de Espíritos novos no Reino Humano, temiam
os vulcões, o fogo, os trovões e outras forças da natureza.
Ignorantes, não conheciam ainda as várias concepções de
Deus. Viviam a época do culto às forças naturais, seguida pela
adoração de pedras, montanhas, árvores e quaisquer coisas
que julgassem sobrenatural e sobre-humano. Era a fase do
totemismo. Essa fase primitiva inicial da religião foi vivenciada
por todos os Espíritos novos da Terra, que iniciavam a evolução
humana. E isso se deu em todos os continentes onde havia
seres humanos.
O mestre fez breve pausa, olhando para o infinito, e
prosseguiu:
- A fase seguinte teve início no continente da Lemúria,
após a chegada dos capelinos. Iniciou-se, nessa época,
um desenvolvimento de certas faculdades paranormais,
anímicas e mediúnicas nos homens, principalmente nos
capelinos encarnados. Assim, podiam muitos ver os Espíritos
desencarnados. Dessa forma, Espíritos inteligentes e mais
evoluídos, quando vistos, eram considerados deuses. Surgiam
cultos a vários deuses, que diziam cuidar dos assuntos
humanos. Era o politeísmo nascente e iniciado na Lemúria. Ele
sobreviveu, espalhando-se pela Índia, Austrália, Madagascar e
África. Ainda hoje, nesses lugares existem religiões politeístas,
que cultuam vários deuses, que personificam as forças
da natureza ou interferem e influem na vida dos homens.
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Concomitantemente ao desenvolvimento do politeísmo na
Lemúria, surgiu também na Atlântida, na Ásia e Hiperbóreo
essa forma de expressão religiosa. Dentre esses continentes,
foi o atlante que mais se desenvolveu, espalhando sua cultura,
tradições e produtos pelo mundo antigo. Assim, o politeísmo
atlante chegou ao Hiperbóreo e à região que ligava a Europa à
África, principalmente à Grécia e ao Egito. Todavia, ao mesmo
tempo em que, na Atlântida, havia o politeísmo no seio das
massas, entre os sacerdotes e pessoas mais cultas implantouse a ideia do Deus único, o Grande Espírito, ou o Sol, adorado
pelos atlantes. A ideia do Grande Espírito sobreviveu entre os
índios americanos, descendentes dos atlantes e sobreviventes
dos dois cataclismos. E da mesma forma, essa ideia do Deus
único foi levada para o Egito e Grécia. No Egito, antiga colônia
atlante, era cultuado o Deus único nos templos vários, desde o
início, apesar de entre a massa grassar o politeísmo. Os iniciados
egípcios conheciam a reencarnação e a evolução através dos
diversos reinos da vida orgânica. As massas pouco sabiam,
adorando a Ísis, Osires e outros deuses. Achavam que podiam
encarnar em corpos de animal, como castigo. Com essa crença,
imortalizada com o nome de metempsicose, os governantes,
os faraós, que eram sacerdotes iniciados nos conhecimentos
espirituais, no início, mantinham o povo sob seu domínio,
mediante o medo. No Egito viveram grandes luminares da
humanidade, com destaque para Hermes Trimegisto, o Grande
Mago, como era conhecido, na verdade um grande iniciado e
mestre profundo do saber. Com o passar do tempo, práticas
de invocação dos mortos, dos Espíritos, para fins menos
dignos, que se tornaram vulgares, de conhecimento do povo
comum, levou Moisés, também um grande iniciado, a proibir
a invocação dos mortos entre os hebreus, o que veremos
mais adiante. Na Ásia, também se adoravam vários deuses,
sendo comum o culto aos mortos, aos antepassados. Três mil
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anos antes de Cristo os chineses já se comunicavam com os
Espíritos por meio de uma prancheta semelhante à que Allan
Kardec usaria na França, no século XIX, com o surgimento do
Espiritismo...
Sana Khan desviou seus olhos da plateia por um instante,
fitando algo no espaço, e depois prosseguiu:
- É importante ter sempre em mente que em tudo na
vida dos humanos há sempre a participação do lado espiritual.
Os grandes líderes religiosos são Espíritos evoluídos, que
encarnam em missão de esclarecimento. Hermes e Moisés
foram Espíritos em missão. O Egito foi o maior polo cultural
e religioso, após o afundamento da Atlântida, perdendo
depois seu lugar para a Índia. Vocês sabem que os Atlantes
que rumaram para o norte do planeta deram nascimento à
raça branca, tendo no seio desta encarnado muitos Espíritos
elevados com fins a um maior progresso religioso. A religião,
como vós o sabeis, sempre foi muito importante para os
homens, que se sentem fracos e impotentes diante de certos
fenômenos naturais, notadamente a morte, que sempre os
fez tremer. No continente Hiperbóreo, os Espíritos superiores
transmitiram aos sacerdotes iniciados ensinamentos profundos
e complexos a respeito da criação, evolução, reencarnação,
Deus, o universo e técnicas de despertamento de faculdades
paranormais como a clarividência, a saída astral, a cura psíquica
e outras, que seriam levadas para a Europa e Índia. Isso se deu
quando começou o resfriamento do continente Hiperbóreo,
há milhares de anos. Adentrando a Europa, grupos migrantes
ficaram pelo caminho, espalhando-se por todo o continente
europeu, chegando até a Grécia, Itália e adjacências. Porém,
foi para a Índia que marcharam boa parte dos migrantes,
penetrando pelo norte, onde ainda há ruínas das primeiras
cidades levantadas, como Harapo. Na Índia foram conservados
os conhecimentos profundos vindos do Hiperbóreo e
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aperfeiçoados por Espíritos que encarnavam como sacerdotes
e filósofos. Pode-se encontrar esses conhecimentos nos
Upanishades e nos Vedas, que remontam há mais de cinco
mil anos antes de Cristo. E ainda encontra-se o sistema ou
Filosofia Yoga, com suas várias correntes, como Hatha Yoga,
Janna Yoga, Karma Yoga, Bakti Yoga e outros. Foi na Índia que se
iniciou a filosofia, com o livre pensamento, a livre especulação,
sem se estar preso a dogmas e limitado por sacerdotes. Lá
viveram Kapilla, Patanjali, Ramakrisna, Crisna, imortalizado
pelo Bagavad Gita, Buda e muitos outros luminares. Houve
época em que era comum os filósofos saírem pela Índia em
debates filosóficos, com grande assistência. O pensamento
era livre, como nunca o foi em outra parte, nem mesmo na
Grécia. A Índia foi o berço da filosofia e muitas religiões, como
o Bramanismo e o Budismo, que dominaram. Se em todas
as épocas existiram Espíritos perversos a desencaminhar os
homens, os dirigentes do planeta sempre deliberaram enviar à
Terra, em reencarnação missionária, Espíritos de escol, como
Sidharta Gautama, o Buda, Crisna e outros na Índia, com vistas
ao progresso intelectual e moral dos Espíritos que ali viviam, o
que também se deu em lugares como a Grécia, China, Palestina,
Atlântida e outros. Vocês sabem que os arianos ou indoeuropeus da Índia também marcharam para a Europa, após
alguns séculos, em conquistas militares, levando também, em
consequência, sua cultura, principalmente a filosofia.
O mestre olhou para mim, sentado ali na frente, sorriu
sutilmente e prosseguiu:
- A massa dos indianos era ainda politeísta, adorando
vários deuses. O próprio Bramanismo considera várias
pessoas como Deus. É um politeísmo antropomorfo, como
os demais, da Grécia, Egito, Atlântida e outros. No entanto,
um deus era mais importante, sobressaindo aos demais,
havendo Deus manifestado, assumindo formas, inclusive a
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humana, e Deus imanifestado, como Brahman e Parabrhaman,
respectivamente. A necessidade do Espírito de uma forma
para Deus, para que possa compreendê-lo e adorá-lo, sempre
manteve acesa a chama do antropomorfismo e de certos tipos
mistos de politeísmo. Na Índia, no entanto, guardou-se em
registro escrito, pela primeira vez, a ideia monista, de Deus
como o Absoluto, Único, Todo, sem forma humana. Algo bem
complexo para as mentes ainda apegadas às coisas materiais e
concretas. Por isso não se tornou popular. O monismo é para
poucos compreenderem, coisa para o futuro. A concepção de
Deus, o Absoluto, Aquilo, Tat, denominações suas na Índia, ou
ainda Parabrhaman, era aceita sem discussão pelos filósofos
indianos, sendo Ele o axioma básico para qualquer construção
filosófica. Assim, em qualquer discussão, partia-se já com a
aceitação do Absoluto. Por isso Buda não falava em Deus, sendo
confundido pelos padres cristãos como ateu, o que foi um
grande equívoco. Não se discute um axioma. A base do Budismo
é o Absoluto, Aquilo, Deus. Na Grécia também houve período
de grande ebulição filosófica, principalmente nos séculos VI, V
e IV antes de Cristo. Demócrito, Heráclito, Parmenedes, Tales
de Mileto, Leucipo, Sócrates, Pitágoras, Platão, Aristóteles
e tantos outros cultuaram a especulação filosófica na busca
da Verdade. Espíritos luminares, muitos dos quais já viveram
ou ensinaram nesta colônia do saber. Pitágoras empreendeu
viagem que durou 34 anos pela Índia e Egito, principalmente,
onde aprendeu muito com sacerdotes e iniciados dos templos,
tendo transmitido esses conhecimentos a seus discípulos, na
academia que fundou, ao voltar para Atenas. Levou da Índia
um grupo de iniciados para ensinar na Grécia, segundo a
tradição espiritual. Com ele nasceram muitos dos chamados
mistérios religiosos, rituais praticados nos templos gregos.
Também Orfeu, iniciado grego, deu nascimento a certos rituais.
Costumava afinar e desenvolver os centros energéticos de seus
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discípulos através de sons, tocando um instrumento de corda.
Na Grécia também imperava o politeísmo, tendo Zeus como
líder dos outros deuses, como Palas Atenas, Marte, Afrodite
e outros. No entanto, mentes mais evoluídas como Epicuro
e Sócrates atacavam a ideia politeísta tenazmente, dizendo
não ser lógico temer-se os deuses. Sócrates era pregador
de um único Deus, e pregava a reencarnação. Dizia ter um
amigo, um Espírito, a lhe acompanhar. A filosofia, na Grécia,
distinguiu-se imensamente da religião, apartando-se dela. Os
filósofos, apesar de acreditar em Deus e de forma diferente,
não efetuavam práticas ritualísticas, nem iam aos templos.
O que importava era o belo, o justo, a moral, a retidão do
caráter, a imortalidade da alma e outras coisas mais. E foi na
Grécia, segundo berço da filosofia, que surgiu a ciência, com
Aristóteles, no século IV antes de Cristo. Foi ele o primeiro
conhecido na história a estudar de forma sistemática as plantas
e os animais, dando nascimento à Botânica e à Zoologia. A partir
daí, religião, filosofia e ciência se tornaram coisas distintas e
separadas. A ignorância e os abusos cometidos por um ramo
dava nascimento a outro, que tentava explicar o universo de
forma diferente.
Sana Khan fez uma pausa, olhou para todos os presentes
e prosseguiu:
- Essa separação somente começou a se desfazer com
o Espiritismo, no século XIX. Mas, para chegarmos lá, temos
ainda algumas coisas a apreciar. Até aqui vimos o surgimento
do Bramanismo, do Budismo, da religião egípcia. Vimos o
surgimento de filósofos na Índia e Grécia. Na China, viveram
também filósofos como Confúcio, Fo-Hi e Lao-Tsé, dando
nascimento ao confucionismo e Taoismo. Este último era
monista, tão avançado que até hoje pouca gente entende e
capta sua essência profunda. Vamos falar agora de outra
região muito importante, onde viveram grandes reformadores
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religiosos e filósofos, a Mesopotâmia, onde existiu o Império
Babilônico. Nessa região, também dominava o politeísmo, além
da magia ritual, existindo inúmeros magos e astrólogos. Cerca
de 3 mil anos antes de Cristo, surgiu um reformador religioso
na cidade de Ur, no sul do Império Babilônico, em território
onde hoje fica o Iraque. Seu nome era Abraão. Pregava ideias
religiosas novas, principalmente a existência de um só Deus, a
quem chamava de Jeová. Possuía inúmeros seguidores, e em
certo tempo resolveu migrar da Babilônia para outras terras,
acompanhado de grande número de seguidores. Seguiram
acompanhando o Rio Eufrates até chegarem nas terras que
hoje pertencem a Israel. Foram chamados, pelos que ali viviam,
de Hebreus, que significa “aqueles de além rio”, porque viviam
além do Eufrates. Ali se desenrolou uma história de lutas,
guerras e dominações, sempre tentando os líderes manter a
fé em Jeová. Foram cativos para a Babilônia e para o Egito.
Neste, principalmente, o povo hebreu começou a perder
sua identidade religiosa, mesclando suas crenças com as dos
egípcios politeístas e praticando a invocação dos mortos.
Surge, então, Moisés, iniciado nos mistérios das Pirâmides,
de grande poder pessoal, que passa a liderar o êxodo dos
hebreus do Egito. Durante os 40 anos no Sinai, Moisés tenta
depurar a religião dos hebreus, recebendo, mediunicamente,
o decálogo, que passa a ser a base da moral e vida de relação
dos hebreus. Aí nasce o Mosaísmo. Vão os hebreus para Canaã,
a terra prometida, onde surgiram inúmeros profetas, como
Isaías, Daniel, Ezequiel e a promessa da vinda de um Messias.
Aquele povo era teimoso, de índole difícil, não acostumados
ao perdão e apegados à Lei de Talião, do olho por olho e dente
por dente. Apedrejavam as mulheres adúlteras e matavam
todos os criminosos de morte.
Sana Khan fez nova pausa e continuou:
- Vejam que a Lemúria afundou, pouco restando,
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sobrevivendo, no entanto, o politeísmo e a prática da magia
negra. Também a Atlântida afundou e os sobreviventes,
apesar de conservarem uma religião superior, de certo modo
monoteísta, não a pregavam abertamente, e quando o faziam,
não eram compreendidos nem aceitos. No Egito grassou a
magia ritual, o mesmo se dando na Mesopotâmia, com abusos
de toda ordem. Na Grécia, os vários sistemas filosóficos não
foram capazes de conter a corrupção da moral e dos bons
costumes, nem a depravação. Roma seguiu o mesmo exemplo,
de depravação e corrupção. Na África, dominava o politeísmo
e outras formas mais primitivas de religiosidade. Na China,
nem Confúcio, nem Fo-hi ou Lao-Tsé impressionaram o povo o
suficiente para fazerem-no adiantar-se no caminho da evolução
moral. Na Índia quase apagou-se a lembrança de Crisna, e o
Budismo, não compreendido, deu lugar à sobrevivência do
regime de castas, antigo, milenar, com todos os seus excessos.
Sana Khan fez nova pausa, fitou o espaço, e prosseguiu:
- Em suma, em todo o planeta imperava a ignorância,
a depravação e a corrupção dos costumes. A vingança era
admitida e até incentivada. O ódio era alimentado e o amor
era coisa quase inexistente. Decidiu-se, então, que um Espírito
de altíssima elevação, da cidade-sede do Governo da Terra,
encarnaria entre o único povo onde o monoteísmo ainda
era vivo e aceito, o judeu. Nasce Jesus, levando uma filosofia
que tinha por base o amor a Deus e ao próximo como a si
mesmo. Pregava o perdão das ofensas e a reconciliação com
os inimigos. Era uma filosofia extremamente depuradora dos
seres, pois essencialmente moral e de relações humanas. Não
tinha sistemas complicados. Era por demais simples e tocava
mais o coração do que o intelecto, uma vez que constatouse, nos altos planos, que os sistemas filosóficos arrojados e
complexos não atingiam o objetivo de modificar e reformar os
Espíritos, pois não eram compreendidos por eles. Era a vez da
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mensagem simples, direta ao coração e plena de impulsos à
reforma moral, aplicável e tão necessária até os dias atuais.
Lamentavelmente, o povo judeu, em sua maioria, não aceitou
as ideias de Jesus, e o crucificou. Porém seus discípulos,
corajosamente, espalharam suas ideias pelo mundo conhecido
da época. E anos mais tarde surge a Igreja Católica Apostólica
Romana, fruto de interesses de um grupo de cristãos e um
imperador romano. Acabava a perseguição e a matança
dos cristãos, que bravamente morriam, dando testemunho
do destemor à morte. Cantavam no momento da morte,
intrigando seus algozes. Apesar de todos os erros cometidos
pela Igreja Católica, principalmente durante o período da Santa
Inquisição, tem ela o mérito da divulgação da doutrina de Jesus
em todo o planeta, e quase sem deturpação. A moral pregada
por ele sobreviveu incólume. Apenas algumas passagens de
ordem filosófica foram suprimidas dos Evangelhos, apagando,
principalmente, a ideia da reencarnação, plenamente aceita
pelos primeiros cristãos, da mesma forma que as práticas
mediúnicas nas catacumbas romanas. Os Evangelhos escritos
constituem o maior código de conduta ético-moral que a
humanidade já teve. Contudo, como sempre, o Cristianismo
não sobreviveu na Galileia, onde nasceu. Nela sobreviveu o
Judaísmo. Foi a Igreja Católica, como vimos, que imortalizou o
Cristianismo, merecendo, nesse particular, os louros. O mundo
prosseguiu sua marcha, com impérios sucedendo impérios. Os
movimentos da Idade Média sufocaram os impulsos filosóficos,
onde a Igreja Católica dominava. Nessa época, lutas sangrentas
se travaram entre cristãos e islamitas, ou muçulmanos, outra
religião que surgiu com o profeta árabe Maomé. Em nome
de Alá se cometiam as maiores atrocidades, nas chamadas
Guerras Santas, aberrações dos intérpretes dos escritos de
Maomé. Finda a Idade Negra, o Renascimento faz ressurgir as
tradições greco-romanas, com as artes e filosofias dos gregos.
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O Iluminismo traz filósofos que também por aqui passaram.
O mundo se abre para o saber, com o incentivo à ciência.
Contudo, o positivismo e o materialismo jogaram uma pá de
terra em cima da religião e da filosofia, dando prevalência à
ciência, após os abusos da Igreja Católica durante a Idade Média
e os arroubos poéticos, mas surrealistas de certos filósofos. O
homem do século XIX se tornou descrente, materialista, sem
Deus. Somente se aceitava a palavra da ciência, novo deus dos
homens. A filosofia e interpretação da vida por Karl Marx leva
o homem a lutar contra o homem, com as lutas de classe. A
religião fica restrita aos “ingênuos” e “incompetentes”. O que
valia, então, era o dinheiro, o capital, tendo o capitalismo
destruído já inúmeros lares pela necessidade de que todos
trabalhassem o dia inteiro. Antevendo essa situação e
preparando caminho para maiores incentivos no campo do
saber, planejou-se no Plano Espiritual a vinda de um Espírito
que, atuando no campo científico, o único aceito no século
XIX, tentaria provar a existência do Espírito e sua sobrevivência
após a morte do corpo. Surge Allan Kardec, na França, que
estudara na escola do grande pedagogo Pestalozzi, grande
mestre que vivia na Suíça. Hypolite Léon Denizard Rivaill era
o nome de Allan Kardec, sendo ele um pedagogo francês de
renome. Interessou-se pelo fenômeno das mesas girantes,
ou falantes, que chegaram à França vindo da América do
Norte, após a fama conquistada pelas irmãs Fox, originárias
de Hydesville, no Estado Nova Iorque, onde os fenômenos dos
ruídos provocados pelos Espíritos tiveram início. Allan Kardec
estudou durante vários anos os fenômenos espíritas e publicou
em 1958 o primeiro livro a respeito, "O Livro dos Espíritos".
Depois, publicou vários outros livros tratando de assuntos
como reencarnação, mediunidade, origem dos Espíritos e do
universo e outras coisas mais. Ele tentou unir religião, filosofia
e ciência novamente, posto que o Espiritismo é como um tripé
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formado pelos três aspectos. Sem um, ele cai. A história se
repetiu, e o Espiritismo não ficou na França. Difundiu-se no
Brasil, onde cresce sem parar, e tem se tornado muito popular,
havendo Espíritos notáveis encarnados com a missão de fazê-lo
crescer, com destaques principais para Chico Xavier e Divaldo
Franco, este último vivendo na cidade do nosso irmão Luiz,
aqui presente e que pode dar o seu testemunho. O Espiritismo
é religião, mas não deveria ser uma religião. Transformá-lo em
religião organizada pode significar-lhe a morte. Sua filosofia é
muito boa e satisfatória para as necessidades da maioria dos
Espíritos deste planeta. Sua ciência experimental deslumbrou
os cientistas do século XIX, como William Crooks e Alexandre
Aksacof, ambos de renome internacional. O Espiritismo tem por
base a existência de Deus, a imortalidade da alma, ou Espírito,
a reencarnação, a Lei de Causa e Efeito e a comunicabilidade
com os mortos. Nos centros espíritas é pregada a moral cristã
dos Evangelhos, pratica-se a caridade e comunica-se com
Espíritos desencarnados por meio dos médiuns psicofônicos,
ou falantes, e ainda por meio dos videntes, psicógrafos e
outros. Doutrinam-se os Espíritos desencarnados que vivem
ligados ao mundo físico, a perturbar os homens e atrasarem
sua evolução, esclarecendo-os acerca das verdades espirituais.
Sana Khan fez pequena pausa, como que para tomar
fôlego e prosseguir. Fitou o auditório e continuou:
- Apesar de todos os esforços empreendidos pelos
espíritas, o Espiritismo não se difundiu ainda pelo mundo.
Apenas uns poucos países possuem alguns centros. O Brasil
está só na vanguarda do trabalho mediúnico evangelizador.
Em nenhum outro país se realizam trabalhos de desobsessão
como lá entre os espíritas do Brasil. Todavia, como o homem
do século XX acompanhou o materialismo do século anterior,
Espíritos reencarnaram com a missão de desenvolverem
aparelhos capazes de gerar a comunicação entre os planos físico
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e espiritual. Incentivado e intuído, Raudive, após descobrir que
tinha gravado vozes humanas em seu gravador em um bosque
onde somente havia pássaros, inicia trabalho de pesquisa
conhecido como Vozes do Além, onde apresenta resultados
surpreendentes, com gravação de mensagens e dizeres de
várias ordens. Após ele, Jungerson aperfeiçoou o método para
a gravação das vozes, dando nascimento às E.V.P.s., ou vozes
eletrônicas. No mesmo caminho de pesquisa, o Dr. George
Meek e sua equipe, em um laboratório nos Estados Unidos
da América, auxiliados por Espíritos desencarnados que se
comunicam através de médium psicofônico, desenvolvem o
aparelho chamado de Spiricom, de "Spirit communication".
Com esse aparelho, já conseguem se comunicar com os
Espíritos, ouvindo suas vozes, ainda meio metálicas, mas que
serão ouvidas nitidamente em breve. E eles já desenvolvem
o Videocom, aparelho tipo televisão capaz de captar imagens
do lado de cá, que são transmitidas ao tubo de imagem do
aparelho. Abre-se, assim, oportunidade maravilhosa de
comunicação entre os dois planos, o físico e o espiritual. Em
breve, os habitantes da Terra nos verão na televisão, da mesma
forma que nós os vemos em nossos aparelhos similares. É
importante salientar que no Plano Espiritual não há religiões.
Aqui ninguém é católico, judeu, espírita, budista ou partidário
de outra religião qualquer. Após a morte, compreendemos que
a vida continua, que os Espíritos são imortais, que Deus é uma
realidade, ainda que com concepções diferentes, mas sentido
de alguma forma, e que todos somos irmãos. Não há, então,
necessidade de divisão ou separação. A tendência deve ser
sempre a união, a unificação, a harmonia e a síntese. A base
da religiosidade é Deus, a existência do ser individualizado
imortal, a evolução, a Lei de Causa e Efeito e a reencarnação.
O resto são detalhes, que não têm o condão de separar e
dividir os seres. Somos religiosos sem religião, no sentido
217

Sana Khan - Um mestre no além

terreno. Buscamos a verdade, e uma vez tendo-a encontrado,
não a engarrafamos e rotulamos. Somos livres pensadores, e
buscamos o amor, a força que nos une a Deus, o Absoluto, e
uns aos outros. Daí a importância de, ao receber outro corpo
de carne na Terra, levarem consigo a ideia da verdadeira
religiosidade, independente de religião, e tentar levar a ciência
a ver que o que procura é o mesmo que almeja a filosofia e
a religião, o saber, a Verdade, a Consciência Cósmica. Nossa
origem é divina, e nosso destino é a evolução infinita e eterna.
Meditemos sobre tudo isso, e saiamos daqui cheios de amor
pela vida e por todos os seres do universo. E que a paz de Deus
esteja com todos.
Sana Khan terminou a explanação. Levantaram-se as
pessoas sem aplausos, o que ali é comum, diferente do
comportamento, nessas ocasiões, na Terra. Porém, em seus
semblantes, viam-se o contentamento e a alegria. Todos
gostaram da palestra e se dirigiam ao mestre para saudá-lo.
Após os cumprimentos, Sana Khan chamou-me e disse:
- Beto, vamos embora. Já é hora de você acordar.
- Mas, mestre, não posso conhecer melhor a Colônia e
seus habitantes?
- Outro dia poderá vir, inclusive só, pois agora já poderá
mentalizá-la e vir em seguida. Se forçar agora o seu organismo
carnal, nada recordará dessa palestra e do que viu aqui.
- Está bem, mestre. Vamos.
Despedimo-nos e saímos da cidade, rumo ao monte. Lá
chegando, partimos para o vale, despedindo-se Sana Khan de
mim a dizer:
- Vá. Amanhã iremos a uma colônia no umbral. Será uma
experiência interessante para você. Muita paz.
- Muita paz, mestre. Até amanhã.
Voltei para meu escafandro de carne meio contrariado.
Não queria voltar. Conhecer o mundo de lá como conhecia
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agora me atraía demais, e me fazia descuidar das coisas
materiais. Este foi o motivo principal pelo qual, depois de
alguns meses, cessassem as experiências fora do corpo.
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CAPÍTULO 13
Após dia entediante, finalmente deitei-me, relaxei e
dormi, saindo do corpo sem problemas. Parti para outro
encontro com Sana Khan, que já me esperava.
Chegando ao vale, encontrei-o sentado na velha pedra, o
que me fez lembrar Don Juan e seu círculo de poder. Teria uma
coisa algo a ver com a outra? Nada lhe perguntei, no entanto,
tal a ansiedade que se apoderara de mim, em partir rumo a
uma colônia no astral inferior, próximo à crosta terrestre.
- Muita paz, mestre.
- E muito amor, meu filho. São duas coisas boas e que
nos dão felicidade. Foi um símbolo bonito usado pelos hippies.
Pena que o deturparam!
- Mestre, onde vamos hoje?
- À Colônia Nova Esperança.
- Onde fica? - quis saber.
- Próximo à Cidade do Salvador, onde você mora, porém
no Plano Astral inferior, ou no início do Plano Espiritual, se
prefere. Fica em zona chamada pelos espíritas de umbral.
- Como a Colônia Nosso Lar, conhecida do livro de André
Luiz?
Exatamente. Fica em região semelhante, só que
distante daquela colônia.
- Podemos partir? - perguntei.
- Claro. Vamos.
Sem nada dizer, Sana Khan foi sumindo. Mas como já
conhecia o processo, concentrei-me nele, passando a segui-lo.
Logo chegamos a um bosque escuro, parecendo ser noite.
Estávamos em uma espécie de clareira, cercada de árvores
altas, esquisitas, cheias de cipós compridos. Senti uma espécie
de vento frio e percebi que um nevoeiro cobria a região. O
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clima era meio fantasmagórico. Porém, não cheguei a sentir
medo.
- Beto, - disse-me Sana Khan - não se ligue mentalmente
às condições por você percebidas. Do contrário sentirá, de
fato, frio. Entrará no esquema aterrador próprio dos Espíritos
que vivem aqui.
- Alguém vive aqui, mestre? - indaguei espantado.
- Sim. Aqui é o chamado umbral, zona habitada por seres
em sofrimento, com crise de consciência, em ignorância,
purgando as energias deletérias que fizeram aderir a seus
corpos energéticos. Há, em contrapartida, seres perversos,
inteligentes, prontos a dominar os incautos e despreparados,
fazendo deles verdadeiros marionetes, joguetes nos esquemas
de obsessão.
- Há perigo em permanecermos aqui, mestre?
- Não, pois eles percebem a minha aura luminosa,
respeitando-me, por saberem que não são páreos para mim,
de energias mais poderosas. Não me atacariam.
- E se eu estivesse só, seria atacado?
- Sim, Beto.
- respondeu Sana Khan sorrindo, e
completou - Você ainda não atingiu tamanha elevação,
capaz de desestimular os ataques das trevas pela simples
luminosidade de sua aura.
- Mestre, o que esperamos para entrar na Colônia?
- A chegada de Rodolfo e Marlene.
- Eles virão conosco? - perguntei com claro tom de
surpresa e alegria - Que ótimo !
- São trabalhadores permanentes da Colônia Nova
Esperança. Conhecem bem essas paragens. Viveram
recentemente no Brasil, optando, após o desencarne, em
viver e trabalhar aqui, em serviço de auxílio aos que estão em
condições de sair do umbral, da escuridão, para penetrarem
na cidade de recuperação e trabalho redentor.
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Enquanto ouvia Sana Khan falar, percebi chegarem por
entre as árvores Rodolfo e Marlene, com ar de alegria ao nos
ver. Aproximaram-se, e Marlene foi a primeira a cumprimentarnos.
- Olá, mestre. Beto, como vai de aprendizado?
- Como vão vocês? - perguntou Rodolfo, em seguida.
- Bem ! - respondi - Na companhia do mestre Sana
Khan.
- Como vai o trabalho? - perguntou Sana Khan aos dois.
- Bem, mestre. - respondeu Rodolfo - Temos conseguido
auxiliar bom número de irmãos que perambulam por aqui,
principalmente os arrependidos. Estes já estão abertos ao
auxílio, o que facilita a ajuda. Recebem tudo de bom grado,
sendo gratos. Porém, os não-arrependidos se martirizam
com as cenas constantemente revistas, recordadas, de atos
errados, às vezes criminosos, cometidos em vida carnal, sendo
fechados ao auxílio. Muitos são teimosos, achando que agiram
corretamente. Essa atitude muitas vezes arrasta os Espíritos
para regiões ainda mais escuras e profundas, em muito
assemelhada ao inferno descrito por Dante Alighieri, no livro A
Divina Comédia.
Sana Khan interrompeu Rodolfo, dirigindo-se a mim e
dizendo:
- Beto, não sei se você sabe, mas Dante esteve no Abismo,
nas Trevas, em viagem de observação, em missão, a fim de
escrever para o mundo a realidade das zonas espirituais. Esteve
também em zonas elevadas. O livro O Abismo, de Ranieri,
também é fruto de viagem àquela região terrena, chamada
de Abismo, devido à profundidade em que se encontra em
relação à crosta terrestre.
Mas, mestre, quer dizer que há Espíritos vivendo
abaixo do solo terreno?
- Sim, muitos quilômetros abaixo, em lugares que você
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não está preparado para visitar. Você se desequilibraria se
fosse lá, com toda certeza.
- Se o senhor está dizendo, acredito.
- Mestre, podemos entrar na Colônia. - disse Marlene.
- Então vamos. - concordou Sana Khan.
Caminhamos durante alguns minutos, dentro de
minha percepção de tempo terrena, não sabendo se tem
correspondência com o tempo naquela dimensão. Mais
tarde, descobriria que o tempo é diferente nos planos físico e
espiritual.
Chegamos frente a grande muralha, de enorme portão,
o que me fez lembrar cidade medieval, ou mesmo Jerusalém
antiga. Ao aproximarmo-nos do portão, ele se abriu, uma banda
para cada lado, sem que víssemos ninguém. Começamos então
a entrar, tendo feito pergunta a Rodolfo, a fim de matar minha
curiosidade habitual.
- Por que o portão é aberto sem antes identificarem as
pessoas que dele se aproximam? Não há perigo de entrarem
invasores da zona umbralina, Espíritos perturbadores?
- Não, Beto. - respondeu Rodolfo, sorrindo - Aqui foi
desenvolvido moderno sistema de identificação da aura, pelas
suas cores, o que dá para se saber o nível do Espírito que o
emite, suas emoções e pensamentos. Há acima do portão uma
espécie de câmera que filma automaticamente qualquer um
que se aproxime. A depender das cores detectadas é acionado
ou não o dispositivo que faz abrir o portão, sem que seja preciso
a permanência de guarda ou vigia, como em tempos passados.
Aberto o portão para alguém entrar, em poucos instantes ele
se fecha, sendo mais rápido esse ato quando é detectada
aura escura se aproximando. A aura, ou ovo áurico que nos
envolve, serve para nos identificar quanto aos padrões morais,
intelectuais e físicos ou astrais, para os desencarnados.
Ao terminar as explicações de Rodolfo, que muito me
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surpreenderam, face ao engenho moderno e científico utilizado
na colônia espiritual, percebi que já percorríamos rua larga,
com pavilhões de um andar apenas, que se assemelhavam a
um hospital. As paredes eram brancas, o que reforçava minha
suspeita.
- Aqui, nesses pavimentos, logo após o portão, ficam os
centros de atendimento de primeiros socorros. Para aqui são
trazidos os Espíritos resgatados das zonas escuras e sombrias
do umbral deste plano que se encontram em piores condições
de degeneração do corpo astral ou perispírito. Pessoas que
desencarnaram através de doenças e acidentes também são
trazidas para cá, às vezes diretamente da crosta terrestre,
outras vezes após passarem tempo nas zonas contíguas à
colônia.
Vi dois jovens vestidos de branco, caminhando em pátio
que ficava à frente do pavilhão, que se estendia por mais de
cem metros, e tendo diversas divisões.
- São médicos, Beto. - adiantou-se Marlene - Trabalham
aqui há poucos anos. Aprofundam os conhecimentos que
obtiveram na Terra, em faculdade de medicina, tendo
desencarnado ainda quando estudantes.
Prosseguimos caminhando. Ao chegarmos a um pequeno
edifício de dois andares, azul-claro, de porta larga, Marlene se
adiantou a explicar-nos.
- Aqui é o Centro de Triagem e Encaminhamento.
Depois da recuperação no Centro de Tratamento, ou
hospital, as pessoas vêm para cá, para que os especialistas
em administração, auxiliados por psicólogos e sociólogos,
decidam para onde encaminharão as pessoas. Alguns vão
para o Centro de Esclarecimento e Reeducação, por terem
desencarnado sem conhecimento da vida após a morte,
totalmente ignorantes quanto à vida neste plano, e sua
condição de Espírito desencarnado. Muitos são resgatados na
225

Sana Khan - Um mestre no além

Terra e no astral inferior ainda sem saber que morreram. Fazse necessário, assim, o devido esclarecimento e a reeducação
do Espírito para a nova vida, já que o passado anterior a suas
últimas encarnações está esquecido temporariamente.
- Quanto tempo levam aqui nesse Centro? - perguntei.
- Geralmente, pouco tempo, onde recebem as primeiras
lições sobre a vida e a morte do corpo, o desencarne, a
reencarnação, a imortalidade e a Lei de Causa e Efeito.
Recebem, também, as primeiras explicações acerca de seus
veículos ou corpos astrais, a fim de se adaptarem rapidamente
à sua funcionalidade e meio ambiente daqui.
- E depois? - perguntei, apressado.
- Mais esclarecidos, - falou Rodolfo - alguns vão para os
setores de escolas, ou de trabalhos diversos. Os que possuem
menos conhecimento geralmente passam por escolas, onde
aprendem muito sobre a evolução espiritual e a necessidade
de trabalho. Depois do estudo, vem o trabalho propriamente
dito, bastante variado.
- E os que chegam aqui possuindo já conhecimento
dessas coisas? - perguntei.
- Se não precisarem de tratamento médico, passam pela
triagem e são encaminhados para setores de escolas ou de
trabalho. - respondeu Marlene.
- E há controle do número de Espíritos que chegam aqui,
para fins de se evitar superpopulação? - perguntei.
- Claro! - respondeu Marlene - A administração controla
isso. Estão informados sobre todos que aqui chegam, bem
como sobre todos que deixam a colônia, reencarnando ou indo
para outra colônia ou posto de serviço avançado no umbral.
- Quer dizer que há controle da população?
- Sim. - respondeu Rodolfo - Sem isso a cidade ficaria
superlotada e de difícil administração, face aos limites impostos
pelas muralhas protetoras, necessárias em razão da região em
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que fica a colônia.
- Além de estudo e trabalho, que outras atividades há
aqui? - perguntei, como sempre, curioso.
- Atividades artísticas, como encontros de músicos,
concertos, exposições de pintura e escultura, congressos
culturais, exposições de inventos e pesquisas e outras coisas
mais. Muitos Espíritos levam para a Terra ideias encontradas
aqui. Copiam invenções, obras de arte e música. Os autores
não se preocupam com os direitos autorais, posto que aqui
não existe dinheiro, como na Terra. Aqui vigora o sistema
bônus hora. O que vale é o trabalho produtivo, seja ele qual
for. Uma hora de trabalho tem o mesmo valor para o médico
e para aquele que resgata o doente por aí afora. O engenheiro
que usa sua concentração e esforço mental para construir
casas, recebe em uma hora o mesmo quinhão que o guarda de
segurança que acompanha as equipes que saem nas regiões
perigosas. O controle é feito pelo tempo de trabalho, não
pela espécie. E aqui todos trabalham com amor, com vontade,
fazendo o que gostam. Ninguém é forçado a trabalhar em
função que não goste. Há enorme respeito aos dons e aptidão
de cada ser.
- Se isso fosse feito na Terra, - disse Marlene, referindose ao sistema do bônus hora - as pessoas viveriam muito
mais felizes.
- Exatamente. - acrescentou Sana Khan, calado até então
- O problema está no egoísmo, e na supervalorização de certas
tarefas em detrimento de outras. O homem não compreendeu
ainda que todos os serviços são igualmente importantes, desde
que se destinem ao bem-estar e crescimento evolutivo do
Espírito. Na Terra, o varredor de ruas deveria ser tão respeitado
quanto o médico. Sem ele, as cidades se encheriam de lixo,
gerando inúmeras doenças que dizimariam a humanidade.
Porém, sem reconhecimento, e altamente discriminados, os
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apanhadores de lixo levam a vida a mexer em matéria putrefata,
sem condições de proteção adequada à sua saúde e recebendo
mísera remuneração. O sistema de salário em alguns países,
como o Brasil, ainda é por demais primitivo e injusto, fruto do
egoísmo dos empregadores e empresários e de economistas
míopes que não percebem que sem poder de compra não pode
haver crescimento da produção, permanecendo o mercado
estacionado e os empregados a passarem fome. Mas vamos
prosseguir em nossa visita.
- Sim, mestre. - disse Rodolfo.
Prosseguimos, passando por vasto jardim, na verdade
uma praça com bancos, regatos de água cristalina e plantas
coloridas.
- Aqui as pessoas vêm conversar ou meditar, quando não
estão fazendo nada. - disse Rodolfo.
Mais adiante, começaram a aparecer quarteirões com
várias casas, todas possuindo jardim em volta. Todas de
tamanho modesto. Não vi nenhuma mansão.
- Por aqui moram os médicos e enfermeiros, além de
trabalhadores de setores próximos. Assim, podem ir andando
para o serviço. - disse Marlene.
- Há transporte na colônia? - perguntei.
- Sim, Beto - respondeu Celene - A maioria dos
moradores daqui não podem volitar, que é elevar-se acima do
solo. Seus corpos ainda são de energia densa. Poucos podem
fazê-lo. Assim, o governador da colônia instituiu uma norma,
proibindo voo pelas ruas da cidade, para que não constrangesse
ou humilhasse os que não podem voar. A norma foi aceita sem
contestação, pois aqui todos confiam no governante e todos
buscam a harmonia com o próximo, cansados da vida na Terra,
onde não há fraternidade, nem respeito ao próximo. Aqui
todos sentem a diferença de vida, de trato, da consideração e
respeito, e por isso cooperam para que todos se sintam bem e
228

Sana Khan - Um mestre no além

cresçam.
- Como é o transporte, então? - quis saber.
- É uma aeronave chamada de aeróbus, misto de ônibus
terreno com os trens mais modernos da Terra, só que não
possuem rodas, deslizando pouco acima da superfície. É
impulsionado por energia deste plano, de difícil compreensão
para vós, porque sem similar na Terra. Não produz ruídos
ou poluição. Um engenheiro brasileiro desenvolveu algo
semelhante, no sul, chamado de aeromóvel, um trem movido
a ar, silencioso, econômico e não poluente. A ideia foi boa!
Prosseguimos com nossa caminhada e penetramos o
setor das artes. Havia belíssimas construções, com requinte
de arquitetura e decoração. As cores eram distribuídas com
magistral e magnânima harmonia.
- Cada edifício desses - adiantou-se Rodolfo - é centro
de uma arte, como pintura, música e escultura. Os artistas se
desenvolvem e criam aqui, fazendo a colônia mais alegre em
suas cores, ritmo e estética.
- Agora penetramos a zona das escolas. - falou Rodolfo
ao prosseguirmos a caminhada.
- Ali fica a Academia Médica, onde se aprende tudo
sobre o corpo humano, com réplicas quase vivas do organismo
humano terreno. Aprende-se, também, muito sobre a
organização e funcionamento dos outros corpos mais sutis,
como o astral, o mental e o causal, conforme nomenclatura da
Teosofia de Helena Blavatsky. Mais ali adiante é a Academia de
Física, seguida da de Química. Ali do outro lado fica a Academia
de Astronomia, onde realizam importantes estudos sobre os
buracos negros do universo.
- Interessante, - disse, interrompendo Rodolfo - gostaria
de ver por dentro.
- Infelizmente hoje não será possível, Beto. Hoje estão
fechados, devido ao feriado instituído para o encontro no
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Parque Central, que durará todo o dia, no centro da colônia.
- disse Rodolfo.
- Feriado!? O que haverá nesse encontro?
- É uma festa, em comemoração à fundação da colônia,
que se deu no século XVIII. Há grande confraternização entre
os habitantes desta colônia e visitantes de outras, com troca
de experiências. E mais tarde haverá a fala de Shigabushi, um
Espírito muito elevado que nos visita.
- Sobre o que falará? - perguntei.
- Sobre o amor. Será uma palestra rápida. Ele não é de
falar muito.
- Shigabushi por aqui? Que coincidência! - disse Sana
Khan.
- O senhor o conhece, mestre? - perguntou Rodolfo.
- Sim, fomos amigos na China, há muito tempo. Viveu
em mosteiro na mesma província em que eu vivia. Já nos
encontramos em outra colônia, em plano mais elevado.
- Prossigamos, então. - convidou-nos Marlene.
Seguindo, passamos pelo setor de Alimentação.
- Nos planos mais elevados, os Espíritos não comem ou
bebem, o mesmo acontecendo com alguns Espíritos daqui.
Porém, a maioria recém-desencarnada ou recém-saída do
umbral ainda sente fome e sede. Você sabe que a mente
comanda tudo. Se há apego ao alimento, à sensação de
estômago cheio, de fato o Espírito sente a fome. Assim, devido
a essa necessidade dos habitantes da colônia, foi decidido que
seria elaborado um alimento energético, com aparência de
certos alimentos terrenos. No entanto, não é isso que mantém
a vida do Espírito, mesmo porque, se o Espírito não ingerir esses
alimentos, não morrerá. A fonte energética do ser é outra.
Ouvia as explicações de Rodolfo enquanto caminhávamos,
aproximando-nos de grande praça, repleta de árvores e gente.
Grama baixa e macia cobria todo o espaço, como tapete
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convidando a deitar sobre ela.
Passamos por entre as pessoas, sem despertarmos
curiosidade, face ao número de pessoas. Jovens e velhos, em
aparência apenas, acorriam de todos os lados àquele lugar.
Aproximamo-nos do centro do parque, percebendo espécie
de palanque de comício político. Havia um homem falando,
aparentando uns cinquenta anos, porém, sei que isso nada
tem a ver com idade do Espírito, que pode assumir a forma
que desejar.
- ... e como governador desta colônia, posso afirmarlhes que tenho me realizado. - dizia o homem - Tenho tido
oportunidade de trabalho, que muito me faz crescer. Espero
contar sempre com a colaboração de todos os irmãos, que
tanto cooperam para o bem-estar geral da comunidade.
Fez pausa, o governador, e prosseguiu:
- Hoje, teremos alguns momentos da palavra do irmão
Shigabushi, tão ligado a tudo quanto possa dizer respeito ao
amor. E sobre isso é que nos falará.
Silenciou, enquanto se aproximava um homem de notável
aspecto, porte elegante, roupas brancas como a neve, olhos
puxados e sem barba. Seu semblante era o de um sábio chinês.
- Paz para todos. - começou dizendo e continuou - É
por amor que agora estou aqui. Amo todos vocês e me sinto
honrado com a presença amorosa de todos. Posso sentir as
vibrações de vocês chegando a mim. Sei que a maioria de vocês
esteve na Terra, há bem pouco tempo, tendo atravessado
turbilhões de provações e expiações, e tendo aprendido muito,
o que, sem dúvida, servirá de substrato para maior crescimento
espiritual.
Parou de falar por um segundo, fitando ao longe a
multidão que o escutava, apesar de não haver sistema de som
como acontece na Terra.
- O Espírito Puro, a Consciência Pura, o Absoluto, ou
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Deus, é essencialmente amor, uma força de absoluta atração,
que faz com que todas as partículas do universo estejam
ligadas indissoluvelmente, ainda que em aparência vejamos a
separação. Na atração entre o núcleo de um átomo e os elétrons,
ou entre os planetas que giram em torno do sol, ou ainda entre
casal de qualquer espécie onde exista a polaridade sexual, há a
viva presença desse amor. Ele está em tudo. No início de nossa
evolução, quando somos emanados do Absoluto, de Deus, do
Tao, "saímos" do estado de Consciência total, aberta, para o
de Consciência individualizada, fechada, sofrendo redução e
limitação, tanto em relação a nossa espacialidade, quanto em
relação à consciência. Depois de percorrido um caminho de
envolvimento em energias cada vez mais densas e chegando
ao plano físico em um planeta qualquer, iniciamos o processo
de abertura de consciência. Este se inicia propriamente com
o surgimento da vida orgânica, com a célula primitiva, que já
se relaciona mais abertamente com o meio. Depois, em fase
animal, é importante o surgimento do cérebro, dos olhos e
dos ouvidos, fazendo o ser se abrir para o exterior. Quando
homem, o Espírito atinge a autoconsciência, grande passo
na abertura de consciência. E a linguagem falada, que surge
após evolução das cordas vocais no Reino Animal, trouxe a
grande oportunidade de relacionamento entre os Espíritos,
utilizando-se os símbolos dos sons que representam as
ideias e objetos. Tudo isso tem feito com que o Espírito se
abra cada vez mais para o universo, abrindo sua consciência.
A evolução tem amadurecido o amor, nas fases animal e
hominal, principalmente, com a maternidade dos mamíferos
e o surgimento da família, já no meio dos animais. Os laços
sanguíneos desenvolvem os laços espirituais. A família cumpre
seu papel de levar os seres a se amarem. Sem ela, seriam
precisos muitos milhões de anos para o nascimento do amor
entre os homens estranhos uns aos outros, que se fechariam
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em seu individualismo isolacionista. O tempo, por seu turno,
tem aquecido a fornalha do coração do Espírito, fazendo-o
compreender que não basta preservar e cultuar a família
humana, mas sobretudo a família terrena, a humanidade,
em termos abrangentes dos Espíritos encarnados. É a grande
família universal, alargando-se os estreitos horizontes da vista
humana, para que se contemple os seres de todos os níveis
evolutivos, de todos os reinos, todas as raças, e de todos os
recantos do universo. Como é bom olhar nos olhos de outro ser
espiritual, seja uma formiga, um leão, uma coruja ou um cão,
ou ainda um homem em evolução, e ver neles a nossa própria
essência, a nós mesmos, automanifestação Divina. Sorrir para
todos, estender as mãos e abrir o coração, desmanchando
a couraça e os castelos construídos para a defesa, deixando
baixar as guardas. Vencer a indiferença com o sorriso, levando
neste o mais puro sentimento do amor fraternal. Aqui
chegados, vocês compreendem a fugacidade da vida humana
e a insanidade do apego à matéria, principalmente ao dinheiro,
poder e fama. Tudo isso fica na Terra, como que impedido
de chegar aqui por buracos de uma peneira, a da morte. Esta
alarga, por mais das vezes à força, os horizontes limitados
pelo berço e túmulo. Desencarnado, o Espírito compreende
a realidade da imortalidade e da vida após a morte. Com o
tempo, percebe as intrincadas relações de causa e efeito,
a lei do carma, que nos liga aos atos praticados por nós em
qualquer tempo e lugar. Nenhum desequilíbrio causado passa
desapercebido, e vêm, muitas vezes, dores e sofrimentos
retificadores, não como punição, mas como bênção, como o
remédio a curar a doença, que muitas vezes se faz de forma
dolorosa, como injeção curadora. Não há castigo, nem
punição, mas experiências retificadoras do comportamento
do ser, com vistas ao seu crescimento espiritual. E a melhor
forma de crescermos sem percorrermos a via da dor, ou de
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anular a dor, é trabalhando pela nossa própria evolução e a
dos outros seres, com o máximo de amor. Não ser caridoso,
mas amoroso. Não dar por dar, mas fazê-lo por amor e com
amor. Solidariedade e fraternidade. Estamos todos no mesmo
mundo, no mesmo universo, e somos todos filhos da única
realidade transcendente, Deus. Ele é amor e paz. Somos como
Ele, e vivemos por sua vontade. Assim, devemos amar, fazendo
não só desta comunidade, ou deste planeta, mas de todo o
universo um lugar em que os seres se amem, vivam em paz
e em harmonia. Aproveitem a estada no mundo terreno, ao
retornarem pela via da reencarnação, para amarem intensa
e imensamente, sem distinguir sexo, raça, cor, religião ou
ideologia. O Espírito e o amor não comportam distinção nem
separação. Amem e deixem-se amar. Sejam felizes. Muita paz.
Terminou Shigabushi de falar, deixando grande alegria
nos rostos dos presentes.
Sana Khan foi até o palanque, deixando-me com Marlene
e Rodolfo. Conversou ligeiramente com o palestrante depois
de abraçá-lo, e voltou para junto de nós.
- Podemos ir. Quero que você registre em seu cérebro
físico o máximo possível do que aqui viu e ouviu. Por isso, não
podemos nos demorar mais. - disse Sana Khan.
- Está bem, mestre. Vamos!
Deixamos o Parque Central, percorrendo o mesmo
caminho. Conversamos sobre o tema exposto até o portão. Ali
chegando, Rodolfo e Marlene se despediram, dizendo terem
serviço a esperá-los. Sana Khan acompanhou-me na viagem de
volta ao vale. De lá, segui só para casa.
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CAPÍTULO 14
Estava ainda no mês de setembro de 1978. Fazia alguns
dias que abandonara a faculdade, em decisão de não mais
estudar, mas apenas preparar-me para ir à Índia. Tomara essa
decisão após muita meditação, e após perder, por completo,
o entusiasmo com a faculdade e o curso de arquitetura.
Depois de tomar conhecimento da filosofia oriental, e algumas
práticas, como a yoga, passei a pensar que melhor seria morar
alguns anos na Índia, aperfeiçoando-me e desenvolvendo
minhas faculdades psíquicas, e depois retornar ao Brasil, para
minha missão.
Essa ideia consolidava-se em minha mente, como se não
tivesse retorno. E então decidi começar a preparar minha mãe
e alguns irmãos para a separação inevitável.
Comecei a comprar algumas coisas para levar comigo,
como mochila, cantil, barraca e lanterna. E levaria cobertor e
algumas mudas de roupa.
A esse tempo, dava aulas particulares, posto que sabia
um pouco de matemática, aprendida no Colégio Militar e no
curso que fiz no Rio de Janeiro, em 1977. Com o dinheiro que
recebia pelas aulas, comprava livros e os objetos que levaria
na viagem.
Segundo meus planos na época, pretendia juntar dinheiro
para a passagem e se possível iria de navio. Na Índia, andaria
de trem, carona e a pé, rumando para o norte, até alcançar
o Nepal. Minha grande atração era pelo Himalaia, terras de
mistérios e encantamentos, onde outrora viviam os yogues
em suas vidas reclusas de meditação e práticas de técnicas da
Yoga. Pretendia procurar algum entendido em Filosofia Yogue,
Vedas e Upanishades, para aprender com vontade e crescer
mais espiritualmente, antes de voltar para o Brasil.
Andara o dia inteiro a meditar sobre a origem da matéria
237

Sana Khan - Um mestre no além

e do Espírito, após ter lido sobre o assunto em alguns livros.
Não encontrei harmonia entre os autores, mas divergências
várias. Cada um defendia um sistema filosófico para explicar
as origens da matéria e Espírito. O espaço e o tempo também
eram objeto de especulações e divagações para os autores e
também para mim.
Sempre fui livre pensador, desde os onze anos nesta
encarnação e tempos remotos vividos na Grécia, China e Índia.
Jamais me prendi definitivamente a qualquer explicação ou
sistema filosófico. Sempre me senti à vontade para mudar
de opinião quando passava a enxergar mais profundamente
os fenômenos da vida Espiritual e as coisas do universo. E os
assuntos matéria, Espírito, espaço e tempo, constituíam para
mim pontos básicos e fundamentais no quebra-cabeças do
universo.
Dessa forma, resolvi conversar com Sana Khan a respeito
desses assuntos, na tentativa de obter esclarecimento.
À noite, saí do corpo e rumei ao seu encontro. Chegando
na cabana, entrei e encontrei o mestre a meditar, observando
algo no centro da sala.
- Olá. - disse-me - Estava à sua espera.
- Muita paz, mestre. Estava ansioso por vê-lo. Alguns
problemas filosóficos perturbam o meu juízo. Pensei, então,
que talvez o senhor me pudesse ajudar.
- Se puder, estou às suas ordens, meu filho. Do que se
trata? Sente-se.
Sentei-me a seu lado, acalmando meus pensamentos,
pela simples presença de Sana Khan e o ambiente energético
de sua cabana.
- Mestre, tenho meditado sobre a matéria, energia,
Espírito, espaço e tempo e tenho esbarrado em dúvidas e
conflitos atrozes, que às vezes me colocam em xeque-mate.
Ao ouvir o que disse, Sana Khan sorriu.
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- Beto, às vezes, quando buscamos de forma mais
profunda respostas para as questões mais complexas da vida e
do universo, realmente nos vemos impotentes para encontrar
explicações para tudo, devido aos nossos limites. Temos que
ser conscientes de que apenas iniciamos nossa evolução, e
nossa razão, auxiliada pela intuição, que é sentido superior da
alma, ainda não consegue penetrar todos os mistérios.
- É exatamente como me sinto agora, mestre. Não
encontro respostas exatas.
As fontes de onde tentei haurir tais respostas são
conflitantes, contraditórias, ou às vezes superficiais. O senhor
sabe que procuro o fundo das coisas, a verdade, não me
satisfazendo com explicações superficiais.
- Eu sei, meu filho. E isso me ajudou muito quando vivemos
juntos no passado, pois suas dúvidas e questionamentos
me levaram sempre a maior e mais profunda reflexão sobre
as coisas. O discípulo questionador é o que mais agrada ao
mestre, pois é o que mais exige dele e o que mais o impulsiona
ao crescimento espiritual. Por isso é que gosto tanto de você!
- Obrigado, mestre.
Senti-me contente com tal declaração de amor, que teve
o efeito de acender, ainda mais, meu ímpeto de questionar e
buscar incansavelmente a verdade, o saber.
- Beto, para começar, vamos analisar uma das questões
mais polêmicas em filosofia avançada, e somente apreciada
por poucas correntes filosóficas, principalmente da Índia, onde
alcançou-se maior profundidade na revelação da verdade, ou
em especulação pura e simples dos pensadores.
- Qual é, mestre? - perguntei ansioso.
- Vamos devagar. Você sabe que a matéria como hoje a
consideram não é mais do que concentração de energia, e que
está em movimento. A moderna ciência já consegue perceber
os elementos básicos formadores do átomo, que antigamente
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era tido por indivisível, daí porque o nome átomo, que é de
origem grega. Descobriu-se, inicialmente, que o átomo era
formado por um núcleo de prótons e nêutrons, circundado
por elétrons. Depois, descobriram-se os protinos, neutrinos e
descobrirão outras partículas, como quarks, bósons e outras.
Percebe a Física Quântica que nenhuma das partículas antes
tidas como indivisíveis assim o são. Ao contrário, cada uma
delas é a combinação e união de algo em movimento, cada vez
menor e mais acelerado. Se percorrermos mentalmente essa
via, já que não possuímos nem neste plano aparelhos que nos
capacitem perceber partículas ou movimentos menores, onde
chegaremos?
- É aí que está uma de minhas dúvidas, mestre. respondi.
Só há duas correntes básicas, que diferem
essencialmente entre si e que são seguidas, ora uma, ora outra,
pelos diversos filósofos. O livre pensamento especulativo do
Espírito o leva a especular sobre coisas, tentando encaixar o
fruto de sua imaginação especulativa buscadora às percepções
da realidade, ou, de outra forma, tentam adequar suas criações
especulativas a modelos ou sistemas filosóficos lacunosos. Se
se encaixam, são aceitáveis, se não, são abandonados, por
insuficiências racional e lógica.
- Quais são as duas linhas? - perguntei.
- Uma imagina que, por processo de divisão constante
das partículas que formam a matéria, ou seja, dividindo-se
cada partícula encontrada após a divisão anterior, chegaremos
a uma partícula última, indivisível, o átomo semente, ou a
base de toda energia, matéria, forma e tudo o mais que tem
consistência. Essa substância última, primordial, comporia
o que chamam de Energia Cósmica, Energia Divina, Fluido
Cósmico Universal ou Fluido Divino; Prakriti, para Kapilla, da
Índia, e outros nomes que nos dão a mesma ideia de substância
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básica e primeira.
- E quanto à outra linha, mestre?
- Considera que não há limites à divisão da matéria,
partículas ou substância da energia. Não haveria uma partícula
última, nem energia primordial, de onde tudo brotaria.
Estariam em processo de eterna elaboração e transformação as
energias que dão nascimento à matéria. Assim, esse processo
não teria tido início, mas viria de um passado sem começo.
- Mestre, - perguntei - quando penso nisso, associo
à evolução do Espírito. Como o senhor sabe, dentro do
espiritualismo há também duas correntes. Uma acha que
o ser espiritual, uma vez criado, evolui eternamente ou
infinitamente, jamais se reintegrando no Absoluto. Já a outra
acha que um dia tudo se reintegrará no Absoluto, inclusive
os Espíritos. Há relação desses dois sistemas com a base ou
substância do universo?
- Há quem os relacione. - respondeu Sana Khan,
completando - Acham uns que a base de sustentação do
sistema filosófico da evolução espiritual infinita é a existência
de um processo eterno de elaboração da substância do
universo, em suas diversas fases, como energia, matéria e
outras. Acreditam esses que os diversos planos ou dimensões
são formados de matérias ou energias diferentes, que por sua
vez seriam constituídas de moléculas ou agregados de vórtices
de movimento, havendo relação direta entre os planos mais
sutis e elevados com as partículas menores. Em outras
palavras, as partículas mais antigas em termos de formação
seriam a base substancial dos planos mais sutis de energia,
ou as dimensões superiores da vida do cosmos. Isso, segundo
pensam, explicaria a possibilidade da existência de infinitas
dimensões, com gradações infinitas de refinamento e sutileza
energética desses planos e ainda dos corpos energéticos a
envolver os Espíritos.
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- Interessante, mestre! E qual a outra corrente?
- A outra relaciona a evolução espiritual finita com a
existência de uma substância básica universal, composta de
partículas indivisíveis, os átomos semente. Havendo fim da
busca das partículas diminutas, dizem, os planos ou dimensões
seriam limitados, posto que formados por essa energia. E
também o Espírito atingiria um fim evolutivo, ao chegar a ser
envolvido com as menores partículas, até chegar a perder todo
e qualquer envoltório energético que o "separe" do Absoluto.
Chegada a hora da desagregação do envoltório Espiritual,
reintegrar-se-ia ele novamente no Todo de onde saíra, Deus,
o Absoluto.
- Mestre, qual a corrente que o senhor segue?
- Um misto dessas duas que lhe falei. Acredito que a
base do universo seja uma energia ou substância formada
de moléculas ou vórtices de energia aglomerados de algo
desconhecido e incompreensível para mim, que contém
em si mesma uma potencialidade infinita de se combinar,
agrupando-se, e dar nascimento ou formar outras substâncias
ou energias. Essa Energia Primária seria a base de todo o
universo energético material em sua multiplicidade infinita de
planos ou dimensões, bem como os diversos envoltórios dos
seres individualizados nascidos. Assim, da mais densa matéria
até a mais sutil forma de energia imaginável, todas nasceram
dessa Energia ou Substância Primária. Como vês, também acho
que a evolução do Espírito não terá fim, uma vez nascido. Está
no Absoluto a potencialidade infinita criadora, intrínseca em
sua própria essência.
- E a Consciência Cósmica, mestre, como convive com
essa Energia Primária? É algo apartado? - perguntei, curioso.
- Não, Beto. - respondeu Sana Khan em tom sério e grave,
porém afetuoso - A Consciência Cósmica, o Absoluto, não é
algo apartado, separado, da substância, ou seja, não se pode
242

Sana Khan - Um mestre no além

verdadeiramente retirar a Consciência da Energia Primária.
Sem substância, a consciência desapareceria, surgindo o
vácuo filosófico, ou o nada. Como já conversamos em outra
ocasião, a consciência tem base consistencial. E ela está
indissoluvelmente e intrinsecamente ligada à Energia Primária.
É como se fossem dois em um, mas na verdade apenas um, o
UM ou o UNO. Princípio material e Princípio Espiritual, Prakriti
e Purusha para Kapilla, o indiano, na verdade são apenas
aspectos da Realidade Una. Impossível separá-los. Espírito
e matéria têm a mesma origem, tendo sido "projetados" da
dimensão do Absoluto para o universo por Ele criado, para sua
glória, sendo sua expressão. Deus verdadeiramente vive em
seu universo, que não é verdadeira e essencialmente separado
Dele. Mas isso não implica em panteísmo! Ele é imanente e
transcendente ao mesmo tempo.
- Mestre, sendo o universo material também infinito e
a evolução espiritual infinita, não chegará um dia em que a
Criação Divina superlote o universo?
- Não, Beto. - respondeu Sana Khan sorrindo, e
continuou - A substância do Absoluto, que é um de seus
aspectos, é infinita, e por isso jamais se esgotará, bem como
jamais se esgotará o seu potencial de combinação. Seres
individualizados serão "projetados" no universo eternamente,
misto de consciência e envoltório "isolante". O Espírito sempre
estará associado a alguma forma de matéria, em níveis de
concentração de energia infinitos.
- A alma não é então algo abstrato, como pensam os
homens?
- Claro que não. - sorriu Sana Khan ao responder - Não
existindo o nada, todos os seres e dimensões são formados de
algo, por mais sutil e incompreensível que possa nos parecer.
- Mestre, e as dimensões ou planos não atrapalham uns
aos outros?
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- Não. Você sabe que as ondas de TV são capazes de
atravessar as grossas paredes das construções humanas, assim
como as do rádio. Os raios-X também atravessam a carne. E
esses tipos de energia radiante nem de longe se comparam às
sutis energias das dimensões espirituais. O Espírito influencia a
matéria em certas circunstâncias e em certas condições, como,
por exemplo, quando estão encarnados, ou utilizando-se de
matéria intermediária entre o plano físico e o plano espiritual,
que é o ectoplasma. Fora dessas condições, só mediante o
pensamento, que é energia mais sutil e que pode atravessar
o espaço e algumas dimensões. Há, no entanto, planos onde
não se utiliza o pensamento articulado como o conhecem, que
é fruto de sua linguagem simbólica. Há coisas que ainda não
podeis conceber.
- Mestre, é possível se antever o futuro?
- Os Espíritos mais elevados, que conseguem enxergar as
causas dos fenômenos da vida de forma mais ampla e profunda,
inclusive conhecendo a psicologia humana e espiritual de
comportamento individual e coletivo, podem prever o que
acontecerá com a continuação da marcha evolutiva individual
ou coletiva. Hoje o homem já pode dizer com relativa margem
de segurança que choverá em algumas regiões da Terra e que
em outras fará sol. Isso se deve a seus engenhos como balões
atmosféricos e satélites que, fornecendo-lhes informações
das localizações e deslocamentos de nuvens, bem como sua
concentração e densidade de vapor d'água, dão-lhes uma
visão de conjunto que, aliada a seus conhecimentos de física
e matemática, lhes permitem saber por onde passarão as
nuvens e onde as águas cairão. Se o homem branco disser
a um bosquimane australiano que vai chover em tais e tais
dias, e acertar, será tomado por um deus, um ser superior,
capaz de prever o futuro. Projetada essa possibilidade em
escala infinitamente maior, em termos de ciência e alcance
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consciencial individual e coletivo, chegamos à conclusão de
que saber o futuro é possível, ainda que tenha limites essa
previsibilidade.
- Esse é um assunto complexo, mestre.
- Sim, e muito. Imagine que um Espírito se locomova
em velocidade superior à da luz, distanciando-se da Terra, e
presencie o nascimento de uma estrela, a milhões de anos-luz
de distância. Ao retornar, a luz dessa estrela ainda não será vista
pelos habitantes da Terra. Esse Espírito poderá prever o seu
nascimento, sendo incompreendido pelos habitantes da Terra.
Poderá dizer até a localização da estrela na abóbada celeste e
mapa celeste, pois já viu a estrela nascer. Esse é um caso em
que se vê coisas que já aconteceram e se conta o que foi visto
para aqueles que ainda não presenciaram o fato. Nesse caso,
um fato é presente para uns, os que estão vendo o nascimento
da estrela; passado para outros, os que já viram o nascimento;
e futuro para outros, aqueles que ainda verão o nascimento
da estrela. Velocidade, espaço e tempo produzem, unidos,
relações às vezes de difícil compreensão para quem vive no
plano físico, de velocidade pequena dos meios de transporte e
comunicação, e cérebros de velocidade de raciocínio lento. Em
outras dimensões, o pensamento é mais rápido, as moléculas
são mais ágeis, o deslocamento velocíssimo, o que modifica
muito a relação entre velocidade, espaço e tempo, onde reside
a potencialidade de se ver o futuro do homem. Nostradamus
captava intuitivamente o que lhe ditava um Espírito elevado
que já havia superado os conceitos limitados humanos quanto
à velocidade, espaço e tempo. Por isso podia ele ver aquilo
que ainda iria acontecer no plano físico, porém já possuíam
suas causas plantadas em várias mentes.
- Mestre, é realmente necessário o Espírito viver em
contato com a matéria do universo físico para evoluir? Não
poderia ele viver e evoluir somente em outras dimensões?
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- Não, Beto. A abertura de consciência se dá inicialmente
na matéria, bem como o fechamento de consciência e o
nascimento do Espírito propriamente dito, com a célula
individual.
- Explique-me isso, mestre.
- Claro. Você já amadureceu mais desde a última
vez em que falamos a respeito do nascimento do Espírito.
Assim, podemos complementar e aprofundar a questão. Da
potencialidade absoluta e infinita criadora, da dimensão do
incriado, inicia-se o processo de elaborarão e transformação
de energia até o surgimento da matéria densa como é
conhecida, como o corpo físico e o universo material. Os sóis
dão nascimento à vida orgânica, irradiando o prana, ou energia
vital, que penetra a matéria inorgânica em elaboração da célula
primitiva. Nesse momento histórico evolutivo, a consciência
passa das dimensões sutis por onde experimentou os processos
de elaboração da matéria para esta, vindo de dentro do núcleo
dos átomos, de outras dimensões, para se tornar um ente
individual, um ser individual. Antes da célula surgir, não se
pode falar em seres individualizados, ou Espíritos. O momento
em que o Espírito nasce, propriamente falando, é exatamente
quando a Consciência mesclada com a substância energética
atinge o ponto máximo de condensação ou concentração de
energia, formando a matéria e a vida orgânica. O Espírito é
filho da Consciência Cósmica projetada através das dimensões
energéticas até se individualizar na matéria orgânica vitalizada
pelo sol, que dá nascimento ao que chamam de vida. E é essa
consciência, ou psiquismo rudimentar que intelectualiza a
matéria. Como vê, matéria e Espírito estão bastante ligados.
Pode-se dizer, no plano relativo, que o Espírito nasce com a
matéria, e de dentro dela, de seu íntimo, de dimensões sutis,
em cadeia que o leva até o Absoluto, a Consciência Cósmica.
- Quer dizer, então, que o Espírito nasceu após a matéria?
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- perguntei.
- Cada Espírito nasce nesse processo, ou seja, se
individualiza na célula primitiva. Como a criação dos sóis
e planetas é infinita, também os Espíritos são criados
infinitamente. Porém, todo nascimento de Espíritos é
acompanhado por outros Espíritos mais antigos e evoluídos,
havendo seres em infinitos graus de evolução, criados em
eras inimagináveis por nós. Não alcançamos nem a mente
do Espírito que governa nosso sistema solar, quanto mais a
galáxia. Não sabemos o alcance de consciência dos seres de
outras dimensões superiores. Porém, um dia chegaremos lá,
quando aqueles terão passado a outros planos, e atrás virão
incontáveis Espíritos evoluindo.
- Mestre, a abertura de consciência começa com a
célula? Como ela se dá?
- Beto, com o surgimento da célula individual nasce o ser
individualizado, ou Espírito. Antes, o psiquismo ou princípio
inteligente estava se elaborando, experimentando estados de
energia variados, porém sem individualização. Quando surge a
matéria inorgânica, o mineral, nele não há ainda a expressão
da individualidade, e quase não se percebe a existência do
psiquismo, que marcha de dentro da estrutura interior dos
átomos, vindo de outras dimensões, até alcançar o momento
da penetração da matéria pela energia vital ou prana, vinda
do sol. Com a vida orgânica, se inicia propriamente a abertura
consciencial evolutiva do Espírito, que passo a passo desenvolve
sua inteligência, através das relações com o meio externo, dos
problemas, e da superação dos obstáculos à existência e à
sobrevivência.
- E com a vida nasce a morte. - afirmei.
- Exato. E também a reencarnação. - disse Sana Khan.
- Como isso se dá, mestre?
A vida orgânica sofre desgastes e tem duração
247

Sana Khan - Um mestre no além

limitada. Quando chega ao seu termo, a consciência, agora
um indivíduo, ainda que primitivo, se desliga do organismo
unicelular, passando quase que imediatamente a outra célula,
dando continuidade ao processo de experimentação e vivência
na matéria. Sem grandes mudanças psíquicas no começo, não
há necessidade de se permanecer em outra dimensão, o que
impulsiona a reencarnação quase que imediata.
- Mestre, normalmente se fala em reencarnação apenas
no nível humano.
- Eu sei. - disse o mestre - Reencarnação significa
para vós habitar novo corpo de carne, porém para nós tem
outro significado mais profundo. Ela se inicia muito antes da
evolução no Reino Humano. O ser reencarna em milhares de
células, aperfeiçoando-se e aprimorando as funções celulares.
Órgãos e funções se desenvolvem paralelamente. Espírito
e matéria se completam, em opostos aparentes, porém em
síntese complementar verdadeira.
- E os vegetais, mestre?
- Surgem por evolução celular, evolução dos seres
inteligentes, que se multiplicam incessantemente, dando
nascimento a uma riquíssima variedade de espécies, que se
sucedem ou vivem ao mesmo tempo, em épocas iguais. As
plantas são mais inteligentes do que pensam os terrícolas
encarnados. Elas sentem, pressentem, têm iniciativa, vivem
intensamente, porém com a limitação muitas vezes de
locomoção, quando se encontram presas ao solo.
- Os animais têm mais liberdade. - afirmei.
- Sim. A evolução orgânica e espiritual dá surgimento a
bifurcações nos caminhos da vida terrena, fazendo aparecer
também o Reino Animal, mais livre, dinâmico, inteligente,
participativo e comunicante. Não se sabe quando houve essa
bifurcação, existindo até hoje membros considerados tanto
animal como vegetal. A evolução da forma orgânica animal
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proporcionou maior dinâmica consciencial, ou abertura
de consciência, quando começaram a surgir os órgãos
dos sentidos, como as antenas, que, ligadas a um cérebro
rudimentar e primitivo do animal, principalmente dos insetos,
dão-lhes percepção do mundo externo a si próprios. Se a
separação entre o "eu" e o "externo" nasce, também surge
maior integração com o meio externo através dos órgãos dos
sentidos e o cérebro. O tato complementa o contato com o
mundo externo, bem como a gustação, a audição, o olfato e
principalmente a visão. A evolução, o aperfeiçoamento dos
sentidos, expressa a evolução consciencial, ou abertura de
consciência.
- Mestre, por que dizem que os olhos são o espelho da
mente?
- A mente surge com o cérebro. Porém, apesar de se
expressar através dele, não é propriamente seu dependente.
Nascida a mente, pode se manifestar fora do cérebro, em
outras dimensões. O surgimento dos olhos, por seu turno,
marca um momento evolutivo muito importante. Com eles, o
ser, a consciência, por meio do cérebro, trava contato com o
meio externo de forma mais perfeita. "Filma" imagens, que são
registradas na mente, que é energética. O cérebro é apenas
veículo, não o condutor, que é a mente. Com as imagens surgem
mais vivamente os símbolos, que associados ao fenômeno da
memória dão início ao que se chama de pensamento. Este surge
de início rudimentar, primitivo, apenas associação de imagens,
sons e sensações. A evolução do animal e de seus órgãos dos
sentidos abrem perspectivas imensas ao Espírito em evolução.
Chegada a fase humana, o Espírito, mais amadurecido pela
passagem nos Reinos Vegetal e Animal, já pode desfrutar de
aparelho biológico superior. Olhos mais perfeitos, ouvidos,
nariz, boca e pele sensível dão ao homem percepção mais
perfeita e nítida do mundo no qual vive. Com o cérebro mais
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desenvolvido e sistema nervoso sensível, a mente do Espírito
se expressa melhor e cresce em inteligência.
- Qual o próximo passo na abertura de consciência? perguntei ansioso.
- O Espírito no Reino Humano é provido já de razão, de
faculdade de raciocínio lógico que lhe dá vantagens sobre os
demais seres do planeta. Porém, sem poderem se comunicar
de forma mais complexa, ainda vivem próximos do animal,
produzindo sons fortuitos, como os animais. A evolução
das cordas vocais no animal propiciará aos homens a fala, a
linguagem articulada, modificando muito sua vida de relação. A
linguagem como meio de comunicação impulsiona a formação
de núcleos societários maiores e mais complexos, além de
permitirem a transmissão e conservação de conhecimento,
técnicas, modo de vida, cultura enfim. O homem individual se
transforma no homem social, abrindo-se cada vez mais para o
universo, até tornar-se o homem espiritual, com a descoberta
de sua independência da matéria orgânica, que lhe possibilita
viver neste plano e em outros, temporária ou definitivamente.
- A escrita também denuncia abertura de consciência?
- Sim. - respondeu Sana Khan - É a expressão simbólica
das coisas percebidas, como a escrita egípcia, ou representação
gráfica de sons, como o alfabeto fenício, o grego, o romano, que
deram origem à linguagem ocidental. Sem dúvida que a escrita
representou um grande passo na acumulação e transmissão do
saber humano e espiritual. Foi através dela que você pôde ler
os Upanishades e os Vedas, escritos há milhares de anos, não
se sabe por quem. E é através da linguagem escrita, da verbal
ou apenas telepaticamente que os Espíritos desencarnados se
comunicam com os encarnados na crosta da Terra.
Mestre, qual o próximo passo na abertura de
consciência? - insisti.
- Após a descoberta do "eu", o ser descobre o "outro",
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os demais seres. Em seguida, descobre o sobre-humano, o
sobrenatural, com as primeiras manifestações de religiosidade.
Tendo adorado o fogo, o sol, o trovão, o vulcão, pedras, rios,
Espíritos, chega finalmente a redescobrir a Deus, a essência do
universo, viva e presente dentro de si mesmo, em dimensão
superior e última. Essa descoberta faz com que se inicie uma
nova etapa evolutiva do ser, que se processa por ciclos. Um
termina, e logo outro se inicia, maior, mais aberto, como
uma espiral sem fim, tendo tido, porém, um começo. A Lei
de Causa e Efeito, de braços dados com a reencarnação, que
é temporária, preenche determinado momento evolutivo
na Terra, no qual os seres se ligam sucessivamente a corpos
e mais corpos orgânicos com vistas a aprenderem através da
superação das dificuldades e situações-problema que surgem
na vida. Após cada encarnação, o ser passa período mais longo
no plano espiritual, visando a revisão e aproveitamento de suas
vivências no plano físico, e sedimentando experiências que lhe
servirão de alavanca evolutiva. Vamos ver, a partir de amanhã,
no plano físico e no astral inferior, principalmente, e na prática,
como vivem os Espíritos, como encarnam, como desencarnam,
como se apegam à vida, como buscam vingança, e muitas
outras coisas. Estou em processo de materializarão energética,
para a descida aos planos inferiores. Não poderei me demorar
muito nesses planos. Por isso temos que aproveitar bem o
tempo. Dentro de alguns dias partirei.
- Partir, mestre, para onde?
- Depois explico. Agora volte para o corpo. Já é quase dia
na Terra. Paz no seu coração.
- Muita Paz, mestre.
Parti, levando comigo já um pouco de saudades,
antevendo uma separação. Para onde iria Sana Khan? Por
quanto tempo? Nada sabia. O melhor era aproveitar os
momentos com o mestre.
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CAPÍTULO 15
Passei o dia meditando nos assuntos tratados
anteriormente, acerca da abertura da consciência em contato
com a vida orgânica. E pensei um pouco em minha viagem à
Índia, ao Nepal.
Acontece, porém, que quanto mais pensava em ir à
Índia, mais me distanciava de meus amigos e familiares,
interiorizando-me ao extremo. Fechava-me em meu casulo,
qual lagarto sedento de metamorfose que o leve ao estado de
borboleta.
Durante o dia folheei um livro de história, observando as
construções antigas, de blocos de pedra enormes e pesados.
Tive vontade de ver o passado, notadamente as construções
gregas e egípcias, maias e astecas.
Chegada a noite, recolhi-me e, após o ritual diário de
relaxamento, deixei o corpo a repousar na cama e parti ao
encontro do mestre, pensando que não o veria por muito
tempo.
Rapidamente cheguei à cabana, onde Sana Khan
meditava.
- Muita paz, mestre.
- A paz é boa e necessária, meu filho.
- Mestre, o que vamos fazer hoje?
- Inicialmente, faremos uma rápida visita àquela colônia
onde assistimos a palestra de Shigabushi. Visitaremos seu
museu, que é muito interessante.
- Ótimo, mestre! Quando partiremos?
- Já! - respondeu Sana Khan, ao mesmo tempo em que
desaparecia.
Fiquei meio perdido, a princípio, sem saber o que fazer.
Como seguir o mestre? Captei, então, seu pensamento, em
mensagem telepática que chegava até mim, dizendo: "Basta
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você rastrear minhas vibrações. Concentre-se fortemente em
mim!"
Deitei. Concentrei-me firmemente e em instantes
alcancei o mestre, vendo-o sem nada perceber ao nosso redor,
face à velocidade com que nos movíamos.
- Viu como é fácil? - disse Sana Khan - Isso vai ajudá-lo
a chegar a pessoas encarnadas e desencarnadas sem que você
precise saber onde elas se encontram. Cada pessoa tem sua
energia própria, individual, inconfundível, como a impressão
digital do ser humano. Se você se concentra no Espírito, capta
sua vibração e é atraído até ele, salvo se ele se encontrar em
plano inacessível a seu estado vibratório, porque aí você será
barrado pela seleção energética.
Mestre, quando o senhor partir para dimensões
superiores não poderei mais vê-lo?
- Se você crescer espiritualmente, refinando seu corpo
energético, sim. Porém, se você não mudar sua vibração, seu
campo energético, sua aura, não conseguirá atingir plano
superior àquele onde estávamos há pouco.
- Mestre, um Espírito com maus pensamentos, má
índole, com desejo de vingança, pode ascender aos planos
mais elevados?
- Não, Beto. Os semelhantes atraem os semelhantes.
Corpos energéticos muito materializados vivem apenas junto à
crosta terrena ou abaixo dela, às vezes, em casos mais graves.
A gradação dos planos é a mesma da energia dos corpos
espirituais. Para subir é preciso despojar-se das energias mais
concentradas ou densas.
- E o que faz com que sejamos revestidos com energia ou
matéria diferente? - perguntei.
- Nossos pensamentos, sentimentos e emoções. respondeu Sana Khan, e completou - Pensamento é energia, e
atrai energia. O mesmo se dá com os sentimentos e as emoções.
254

Sana Khan - Um mestre no além

Formamos para nós envoltórios energéticos que representam
e expressam nossa real condição ou estado interior. Nossa
aura, ou campo vibratório, tem cores, que representam nossos
sentimentos, emoções e estado de pensamento. O religioso,
por exemplo, se sincero, está rodeado por aura azul clara; o
intelectual moralizado, por aura amarela brilhante, como o
ouro.
- As cores da aura podem ser mudadas?
- Sim. Basta mudar o estado interior e então as energias
se renovam.
- A alimentação também é refletida na aura, mestre?
- Claro. Animais e plantas têm suas auras de energia. Se
você os come, absorve suas energias que são mais condensadas
nos animais e menos nos vegetais. O ectoplasma dos animais,
quando absorvido pelo homem, entra em choque com seu
próprio ectoplasma, causando uma série de desequilíbrios
orgânicos, a partir de bloqueios dos canais de energia, os nadis
dos indianos, ou os meridianos da acupuntura.
Percebi, nesse ponto da conversa, que estávamos em um
pátio grande, tendo à frente uma construção assemelhada a
um galpão gigantesco, verdadeira obra ciclópica.
- Mestre, por que não passamos pelo portão da cidade?
Não há necessidade. Somente entramos por ele
naquele dia para que você visse tudo aquilo na entrada, como
o dispositivo que abre o portão, o hospital e os outros prédios.
Poderíamos ter entrado voando, porém isso poderia chocar
alguns habitantes, que ainda não podem voar neste plano.
Hoje, no entanto, viemos em grande velocidade, direto para
este pátio, sem que os Espíritos daqui pudessem nos ver.
Vindo de planos mais e mais sutis, entramos nesta cidade
sem passar por portões. Porém, os Espíritos que habitam as
zonas inferiores não podem se elevar do chão para passar por
cima do muro da cidade. É lógico. Quem está em dimensões
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superiores não representa perigo, não acontecendo o mesmo
com aqueles que estão abaixo.
- O mal então é mais limitado que o bem? - perguntei,
quase afirmando.
Claro, Beto. Se fosse diferente, que estímulo os
seres teriam para se tornarem melhores? O mal somente
se expressa em zona ínfima do universo, em planetas como
a Terra, em início de escalada evolutiva. Ele serve de atrito,
causando dor e sofrimento, seja físico ou moral, e faz brotar
a ânsia da produção evolutiva. Porém, não atinge aqueles
que, por evolução, atingiram o estado de imunidade ao mal.
Ele é fruto da ignorância, da ilusão que nos encobre a visão
espiritual como um pesado véu. Ainda falaremos sobre o mal,
presenciando sua atuação. Agora entremos.
Chegando próximo ao portão, de beleza rara, com
escultura em mármore branco e de grandes proporções, ele
se abriu. Vi, então, um jovem aproximar-se, de roupas claras,
parecendo um grego. Sorria, demonstrando satisfação.
- Sejam bem-vindos. Como vai mestre?
- Em paz. E você, meu jovem?
- Vou bem.
- Este é Luiz. - Sana Khan apresentou-me ao jovem.
- Tudo bem? - perguntei.
- Tudo. E você? Sou Themis. Administro o museu, sendo
guia dos visitantes.
- Gostaríamos de dar uma olhada geral. - disse Sana
Khan ao jovem.
- Pois não, mestre. Sigam-me.
Pelo que pude perceber, Sana Khan e Themis já se
conheciam.
- Iniciaremos pelas construções antigas.
Caminhamos rumo a uma estátua verdadeiramente
gigante, com a altura de um edifício de, pelo menos, oito
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andares. Era uma estátua de um homem, feita de blocos
de pedras cuja altura ultrapassavam a minha. Quando
nos aproximamos mais, olhei para cima, tendo uma visão
encantadora. Jamais vira algo semelhante.
- É a réplica de uma estátua que ficava em um porto,
numa das ilhas do Mediterrâneo, muito tempo antes de Cristo.
Foi obra de um engenheiro descendente dos atlantes que
aportaram no Mediterrâneo. - disse-nos Themis.
Themis nos levou até uma pirâmide de tamanho regular,
e nos disse:
- É a réplica de uma das pirâmides do Egito, a menor. A
real foi construída cerca de 75 mil anos antes de Cristo, pelos
colonos atlantes na região do atual Egito. Destinava-se a cultos
religiosos e iniciáticos e foi um marco da passagem atlante pela
Terra, ainda não compreendida pelos historiadores.
Passamos para outra construção. Dessa vez, uma
edificação hindu do início da colonização ariana no norte
da Índia, segundo Themis. Era grande, assemelhada a uma
pirâmide, porém era um prédio de vários andares, em forma
piramidal. Notei que Themis não se demorava nas explicações.
Olhei para Sana Khan, que me disse:
- Não vamos nos demorar. Quero mostrar-lhe a Biblioteca
depois.
Olhamos ainda alguns templos gregos, romanos, atlantes
e de outros povos. Vi embarcações de vários tipos e tamanhos,
construídas por povos de todas as épocas e lugares. Vi roupas
em bonecos, representando todas as raças que existiram
no planeta. Artefatos domésticos, utensílios forjados pelo
homem primitivo. Vi aparelhos de guerra, representando o
aperfeiçoamento da arte de matar. Parei quando vi um jato de
caça, carregado de bombas. A visão chocou-me. Detestava a
guerra, pensando nas crianças que ficavam órfãs.
Em pouco tempo, olhamos mais algumas coisas, como
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sarcófagos egípcios e túmulos de vários tipos, que davam a ideia
do culto aos mortos, do apego à vida e do desconhecimento
da vida no que chamamos de além. Então Sana Khan interveio
e disse:
- Chega, por hoje. Em outra oportunidade você poderá
apreciar o museu com mais calma. Vamos à Biblioteca, que fica
aqui perto.
Despedimo-nos de Themis, agradecendo a gentileza das
explicações e a companhia e saímos pelo portão, atravessando
o pátio e chegando a outro prédio de dois andares, porém
muito grande em sua área.
Entramos no prédio e Sana Khan dirigiu-se até uma sala
onde falou com um senhor de cabelos grisalhos, porém sem
aspecto senil. Era de aparência alegre, ativo, parecendo um
filósofo grego.
Sana Khan nos apresentou. Seu nome era Cássio.
Convidou-nos a penetrar a biblioteca. Atravessamos uma
porta e chegamos a vasto salão, repleto de mesas e cadeiras.
Ao redor, prateleiras cheias de livros.
- Aqui nós temos réplicas dos mais importantes livros de
todas as religiões do mundo, de todas as épocas e lugares. Da
Atlântida, com seus pergaminhos; da Biblioteca de Alexandria,
da Grécia Antiga, de Roma, da Babilônia, da Índia, dos países
europeus na época do Renascimento, Iluminismo e outros.
Temos livros de todas as ciências e artes, de Ptolomeu a
Einstein, de Leonardo Da Vinci a Picaço. O que você imaginar
em termos de cultura, nós temos aqui, salvo as obras sem
importância para o enriquecimento da alma.
- Posso olhar um livro? - perguntei.
- Claro.
Cássio pegou um livro e me entregou. Coloquei-o sobre
a mesa, sentei-me e o abri em uma página aleatória. Havia
uma gravura de um híbrido, metade homem, metade animal,
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parecendo cavalo. Vi-me, de repente, como que transportado
a época remota da humanidade, vendo um homem branco,
forte, vestido com pele de animal, pintada, como a de uma onça.
Ele se aproximava do híbrido. Então a imagem desapareceu,
deixando-me espantado.
- Os livros aqui têm esse poder de levá-lo às vezes ao
passado, em regressão de memória ou a épocas e ambientes
registrados nos livros. O que você viu de fato existiu, em
época muito remota. Foram tempos em que os homens se
misturavam com animais, gerando híbridos. A mitologia grega
registra esse fato, porém não é acreditada, o mesmo se dando
com os ciclopes, gigantes de mais de três metros. Infelizmente,
onde eles viviam, hoje o mar encobre tudo, não permitindo a
descoberta de esqueletos e construções. Talvez um dia sejam
descobertos.
- É incrível a sensação que tive. Mal olhei para a figura e
logo me vi em outro lugar e época. Mas foi muito real, muito
real.
- Claro que foi real, Beto. - disse Sana Khan.
- Há coisas que os humanos dificilmente acreditarão
quando você contar, como isso que acabou de ver.
- Contar? Eu? Quem acreditaria?
- Alguns acreditarão, outros não. Mas vale a pena tentar
mostrar aos encarnados como é a vida aqui no plano espiritual.
Você escreverá sobre isso um dia.
- Escrever, mestre? Pensei em falar.
- Poderá falar e escrever. - disse Sana Khan.
- Posso ver outro livro? - pedi.
- Sim, claro. - respondeu Cássio, pegando um grosso livro
sobre espécies animais da era pré-histórica da Terra.
Abri em uma página que tinha uma gravura de dinossauro.
Concentrei-me nele e passei a me sentir no ambiente terreno
daqueles idos longínquos, vendo um enorme dinossauro a
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andar, fazendo tremer o solo. Que visão maravilhosa. Quão
grande era aquele animal. Quantas toneladas deveria pesar?
Olhei em seus olhos e vi consciência, inteligência, ainda que
em lampejos de despertar. Seu cérebro, sabia, era diminuto,
em relação a seu peso, porém era ele um ser inteligente,
amoroso com seus filhotes, apesar de, às vezes, brutal com
seus adversários na luta pela sobrevivência em terrenos áridos.
Sabia que já havia vivenciado aquilo que ele vivia. Já passara
por seu estado de consciência.
A visão cessou e Sana Khan disse-me:
- Vamos, Beto, quero mostrar-lhe a escola de medicina e
a de astronomia. Olhei mais uma vez para aquelas
prateleiras, suspirei e disse:
- Ainda voltarei aqui. É fantástico.
- Serás sempre bem-vindo. - disse Cássio.
- Obrigado. - agradeci a gentileza.
- Vamos, Beto. Até outra oportunidade, Cássio.
Nos despedimos e saímos, em busca do prédio onde
funciona a Escola de Medicina.
Andamos cerca de cinquenta metros, até nos
defrontarmos com a Escola de Medicina. Era um prédio em
estilo grego, em cuja entrada se via uma inscrição acerca da
importância do conhecimento dos corpos, o físico e os demais,
para a manutenção da saúde.
Subimos as escadarias e penetramos largo recinto. De
imediato, fomos recebidos por um homem aparentando
seus cinquenta anos. Sorria, parecendo conhecer Sana Khan.
Apresentou-se a mim, após cumprimentar o mestre e disse:
-Sejam bem-vindos. A escola é de vocês. Venham comigo,
que lhes mostrarei as dependências.
Percorremos um corredor, entramos por uma porta e
nosso guia, que se chamava Fábio, falou:
- Esta sala se destina aos estudos do corpo físico, terreno.
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Por aqui passam alunos vindos do plano físico, que desejam
aprofundar os conhecimentos acerca do corpo, sua estrutura
e funcionamento, além de alunos deste plano, que em breve
retornarão ao vosso plano a fim de abraçar o sacerdócio da
medicina. Vejam esta réplica do corpo do homem. Contém
todos os órgãos, sistema nervoso, respiratório, sanguíneo,
excretor e todos os outros. É como se aqui estivesse um
homem. Nele fazemos estudos de anatomia, fisiologia e
outros. Quando necessário, ampliamos a faculdade visual
do aluno, acelerando a velocidade vibratória do centro de
força frontal, para proporcionar-lhe maior acuidade visual,
até poder ver o interior das células e tecidos. Podemos ver
o sangue circulando e até os glóbulos vermelhos e brancos.
As doenças aqui são analisadas com muito maior exatidão do
que na dimensão material. Podemos perceber a energia vital
percorrendo os canais de energia, irrigando todos os órgãos.
Vemos os chackras.
- E a ação de vírus e bactérias no corpo, vocês podem
estudar aqui? - perguntei.
- Sim. Criamos mentalmente formas pensamento de vírus
diversos e bactérias, introduzindo-os neste corpo artificial,
podendo então percebermos a reação do organismo e sua
luta para destruir os invasores. Assim, passamos a entender
os mecanismos de defesa orgânica e desenvolvemos técnicas
de estímulo ao organismo para que se autocure. Produzimos
também réplica das substâncias químicas desenvolvidas pelo
homem, inoculando-as no corpo para ver a reação. Constatamos
que o organismo humano está muito enfraquecido em sua
capacidade de defesa em virtude da ingestão de química
venenosa, como álcool, fumo, vários tipos de drogas e
substâncias conservantes de alimentos. O organismo está se
deteriorando, se degenerando biologicamente. Se o homem
não passar a cuidar melhor de sua alimentação, passará por
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mutações genéticas desastrosas. As células não suportam as
drogas ingeridas, acabando por morrer. O sistema nervoso se
enfraquece, não permitindo a livre circulação da energia vital,
o prana.
- Os chamados médicos espirituais também passam por
aqui? - perguntei.
- Sim, muitos passam por aqui, após o desencarne.
Estudam, se aprofundam nos conhecimentos dos corpos e
depois vão trabalhar no plano físico, porém sem encarnarem.
Atuam, às vezes, através de médium e outras vezes sem esse
intermediário. O Dr. Fritz age da primeira forma, no Brasil,
enquanto o Dr. Bezerra de Menezes age mais da segunda,
com sua grande equipe de médicos. E como você sabe, esse
trabalho está crescendo e se popularizando cada vez mais.
Dentro de poucas décadas não haverá mais preconceito
em relação à medicina espiritual e nenhum médium será
preso ou processado por sua prática como instrumento dos
Espíritos. Muitos são curados por intermédio dos médicos
desencarnados.
Enquanto falávamos, adentraram a sala vários jovens e
alguns Espíritos com aparência de mais idade. Fábio, então,
nos falou:
- Bem, esqueci-me de dizer-lhes. Agora temos uma aula
sobre o funcionamento do coração. Querem assistir?
- Vamos ficar próximo por alguns instantes e logo sairemos
para rápida visita à Escola de Astronomia. - disse Sana Khan.
Nada disse, concordando com o mestre. Despedimo-nos
de Fábio e ficamos a alguns metros, ouvindo suas explicações
sobre o coração. Era um bom mestre, captando integralmente
a atenção de seus pupilos. Em determinado momento, vimos
concentrar-se no corpo acima da mesa e fazer com que ficasse
transparente, possibilitando a visão do coração em separado,
com as artérias e vasos expostos. Dava para ver, inclusive, o
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sangue circulando, e as válvulas se movendo. As artérias se
contraíam fazendo o sangue se mover.
- Mestre, - perguntei a Sana Khan - as artérias também
se contraem para bombear o sangue?
- Sim. Não é apenas o coração que faz todo o trabalho
de bombeamento do sangue. Todo o sistema de artérias e
veias auxiliam nesse serviço. Ao se contraírem, impulsionam o
sangue para o sentido que deve seguir.
- Interessante, mestre. Não sabia que isso acontecia.
Pensava que o trabalho era só do coração.
Sana Khan sorriu, dizendo-me:
- Você não estudou muito sobre o corpo. Ainda fará alguns
estudos, quando futuramente pesquisar sobre mediunidade.
Sem conhecer anatomia, fisiologia e física, entenderá muito
pouco dos processos mediúnicos. Dentro de alguns anos se
deparará com essa necessidade.
Sana Khan fez sinal para Fábio e saímos da sala.
- De outra vez veremos outras salas com os estudos
respectivos. No momento, você não está preparado para
estudos profundos do corpo astral, pois não entende muito de
química e de física. Foi mal aluno nessas disciplinas, não tendo
base de conhecimentos suficientes para entender a química
desse corpo que ora utiliza. Precisa fazer, futuramente, estudos
de energias, sobretudo ondas eletromagnéticas, física do
estado sólido e física quântica, a fim de poder iniciar estudos
sobre o corpo astral. Futuramente retornaremos aqui.
Deixamos a escola, enquanto me lembrava que de fato
não tivera bom rendimento nos cursos de física e química.
Tivera dificuldades no Colégio Militar e no Curso Bahiense, no
Rio de Janeiro. Este foi um dos motivos porque desisti de ir para
o ITA (Instituto Tecnológico da Aeronáutica), em 1977. Não
pensei que os estudos no plano físico fossem tão importantes
para os estudos espirituais.
263

Sana Khan - Um mestre no além

- Meu filho, sem entender energia a fundo, jamais
entenderá as leis deste plano e dos demais, muito mais
sutis que este. A ciência e as tecnologias modernas no plano
físico facilitarão o entendimento da humanidade quanto à
mediunidade, comunicação entre os planos e independência
do Espírito quanto à matéria.
Seguimos rumo à Escola de Astronomia, enquanto
refletia acerca da realização de estudos científicos. Sentia que
não gostava muito de física, gostando um pouco de química.
Sentia mais atração pela parte teórica do que pelas fórmulas
complicadas e os exercícios. Gostava dos enunciados e
postulados.
Realizamos rápida visita à Escola de Astronomia, assistindo
a parte de uma aula, em ampla sala, com escadarias em círculo,
em forma de anfiteatro. O mestre falava aos alunos acerca de
um planeta que se aproximava da Terra, naquela época do
ano. Enquanto falava, criava formas pensamento de energia,
no ambiente, na parte baixa, onde se encontrava, formando
o sistema solar em réplica que dava a exata noção do que
explicava e da realidade. Parecia que víamos a Terra do lado
de fora ou do alto, com camadas de nuvens e os continentes.
Que espetáculo. As órbitas eram perfeitas. Porém, o sol não
tinha tanto brilho, talvez para não ofuscar a visão daquele
esplendoroso espetáculo.
- Ele já esteve fora da Terra, em várias viagens espaciais,
em naves desta dimensão. - disse-me Sana Khan - Por isso é
capaz de recriar o que viu.
- Gostaria de viajar para fora da Terra, mestre.
- Quem sabe, um dia. No momento você tem mais o
que fazer aqui. Precisa se preparar para sua missão. Ainda tem
muito o que aprender e muito que produzir. Cuide primeiro da
Terra. Depois poderá viajar em estudos.
Apesar de meio desapontado, dei plena razão ao mestre.
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Saímos da sala, passamos por vasto salão e descemos as
escadarias, brancas como a neve, vendo à nossa frente larga
rua com vários edifícios.
- Beto, por hoje chega de visitas. Oportunamente poderá
visitar as demais escolas da cidade. Precisamos nos apressar
quanto à visita ao seu plano físico. Recebi mensagem de
dimensões superiores sobre missão que me foi confiada. Em
breve me ausentarei das proximidades da Terra por tempo que
ainda não sei. Amanhã descerei a seu plano. Espere-me em
casa. Preciso partir agora, a fim de condensar ainda mais meu
corpo astral. Sou esperado no Departamento de Materialização
desta cidade. Vá para casa e registre suas experiências no
cérebro físico.
- Está certo, mestre. Então esperarei o senhor amanhã
em casa. Até amanhã.
- Muita paz, meu filho.
Retornei ao corpo com saudades de Sana Khan. Será que
deixaria de vê-lo para sempre, ou por muito tempo, e ele não
queria me dizer? Retornaria ele a Capela, definitivamente?
Já no corpo, dormi, repousando meus pensamentos.
Ainda necessitava dormir, apesar de ter consciência de tantas
coisas. Talvez a ligação com o corpo físico me impelisse a tal
necessidade, que seria então fisiológica e física, não espiritual.
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CAPÍTULO 16
O dia seguinte passou rápido, com grande expectativa em
relação à visita de Sana Khan. Seria a primeira vez em que ele,
pessoalmente, viria esperar-me sair do corpo para uma saída
pelo plano físico.
Recolhi-me cedo, relaxando meu corpo e tendo a mente
repleta de paz. Logo deixei de sentir a organização biológica,
sentindo-me flutuando sobre a cama. Ouvi, então, a voz de
Sana Khan dizer:
- Muita paz, meu filho.
- Muita paz, mestre. - respondi.
- Saiu rapidamente, sem problemas.
- Tenho praticado muito, perdendo o medo e vencendo
as dificuldades. Assim, cada vez mais consigo sair rapidamente.
- Vamos dar uma volta pelas ruas, Beto. Acompanheme.
- Pois não, mestre.
Sana Khan deslizou através da porta do quarto que estava
fechada, seguindo pelo corredor, até a sala. Acompanhei-lhe o
movimento, sem nada dizer. Chegando à sala, parou diante da
porta de vidro que dava para a varanda e perguntou-me:
- Você tem medo de altura?
- Claro que não, mestre. - respondi.
- Então, vamos.
Lançou-se em voo através do vidro, como um pássaro,
no que o acompanhei. Voamos por sobre a varanda de meu
apartamento e sobrevoamos a rua Rubem Berta, onde morava,
na Pituba. Percorremo-la por inteiro, acerca de dez metros do
solo.
- Mestre, por que não vamos pelo solo? - perguntei,
sempre curioso de entender tudo.
- No alto estará sempre mais seguro, pois os Espíritos
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de más inclinações têm o corpo astral denso demais para alçar
voo. Se fôssemos por baixo, precisaríamos de vez em quando
ter que agir com mais energia a fim de afugentá-los, o que é
desagradável. Breve desceremos, quando chegarmos a nosso
destino.
- Onde iremos? - quis saber.
- Logo verá.
Após percorrermos a rua inteira, dobramos à direita,
quase na praia e seguimos. Notei que as ruas tinham um tipo
de claridade diferente, que não era fruto da iluminação dos
postes. Podia ver tudo em detalhes, sem dificuldade visual.
Não havia limites à minha visão.
A rua estava movimentada, com grande fluxo de
automóveis. Poucas pessoas andavam pelas calçadas. De
repente, vi um homem com aparência diferente, algo sinistro,
com expressão de ódio, parecendo ser cinzento, ou estar
envolvido por uma camada de algo escurecido, como uma
pequena nuvem carregada de chuva.
- Mestre, veja aquele homem.
- É um desencarnado, Beto. Está à procura de alguém,
uma provável vítima.
- Como podemos saber que é desencarnado?
- Veja aquele outro que vem na frente. Tem um fio tênue
a sair da nuca. Está fora do corpo, como você. Agora repare
que o veículo ou corpo daquele anterior é menos denso,
menos material e mais brilhante do que aquele outro ali, que
está encarnado.
Olhei o outro apontado por Sana Khan. Realmente,
havia diferença. O corpo humano era menos brilhante, talvez
devido ao rebaixamento vibratório que sofremos ao nos ligar
a ele. Em desdobramento, ou saída astral, emitimos mais
luminosidade, brilhando mais, o que também ocorre com o
Espírito desencarnado.
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Terá muitas oportunidades ainda, de estudar o
Espírito desencarnado, em andanças no plano físico. Agora
prossigamos.
Continuamos volitando por sobre a rua, chegando a uma
outra, onde viramos à direita. Chegando próximo a um prédio
de três andares, Sana Khan parou no ar, dizendo:
- É aqui.
Olhou bem o prédio, parecendo procurar algo, e
completou - Já localizei. Entremos.
Atravessamos a parede, entrando em um apartamento.
Vi o interior de uma sala, muito bem decorada.
- Vamos esperar a chegada da equipe do Departamento
de Reencarnação da Colônia Nova Esperança.
- Mestre, vai haver reencarnação aqui? - perguntei
eufórico.
- Sim. Informei-me ontem na colônia sobre um lar onde
se daria o ato reencarnatório hoje, tendo recebido um mapa
de seu bairro, que gravei em minha mente. A equipe já está a
caminho. É o tempo de o casal adormecer por completo, após o
ato sexual que dará oportunidade a um Espírito vir novamente
integrar a humanidade física.
- Mestre, como se dá a preparação?
- Depende do caso e do Espírito reencarnante. Um
Espírito medianamente esclarecido, que tenha vivido em
uma cidade no plano astral, passa por um curso preparatório
para reencarnação, onde é conscientizado sobre os objetivos
da reencarnação; participa, às vezes, da escolha dos futuros
pais, que muitas vezes são Espíritos amigos, inclusive fazendo
visitas a eles, durante o sono e no final; e passam pela câmara
reencarnatória.
- Que é isso, mestre?
- É uma câmara de desconcentração de energia, ou
desmaterialização, onde o Espírito que vai reencarnar tem seu
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corpo astral, em grande parte, desagregado, sofrendo enorme
redução espacial.
- Como um processo de miniaturizarão, das ficções
científicas terrenas? - perguntei.
- Mais ou menos, Beto, só que, no caso da câmara
reencarnatória, o corpo astral não é reduzido com a conservação
da forma que tinha. O Espírito perde a maior parte da matéria
que constituía o corpo astral, reduzindo-se em tamanho e
estrutura molecular, voltando a assumir a forma primeira
das épocas em que iniciou sua evolução na Terra. Reassume
a forma celular, semelhante a um óvulo, ou uma célulaovo. Assim, estará preparado para ligar-se magneticamente,
energeticamente, ao óvulo fecundado.
- E a consciência, mestre, como fica?
- Na câmara reencarnatória o Espírito sofre também
um processo conhecido como “sono da alma”, espécie
de sonoterapia, onde adormece, esquecendo-se quem é,
o que fazia, seu passado e tudo o mais. Volta ao estado de
consciência celular, em recordação ao seu passado biológico,
até que o desenvolvimento dos órgãos do corpo físico em
formação lhe dê, novamente, a condição de estar consciente
para o exterior, ou ser autoconsciente. No entanto, nada se
perde. É apenas temporário o esquecimento. Depois de
reencarnado, paulatinamente o Espírito recobra sua identidade,
sua individualidade, demonstrando ter personalidade
independente da dos pais. Desde cedo, a criança mostra o que
é, o que será, dando aos pais a dimensão das dificuldades ou
facilidades que terão para educá-lo e encaminhá-lo.
- Mestre, não podemos reencarnar sem esquecer o
passado?
Sim, em raros casos. Somente os Espíritos muito
evoluídos podem ligar-se ao corpo sem passar pelo processo
de sono e esquecimento do passado. Suportam o tempo da
270

Sana Khan - Um mestre no além

geração, gestação e primeira infância conscientes, podendo
expressar-se com inteligência, fora do corpo, porém tendo
os limites da falta de amadurecimento dos órgãos cerebrais
e dos sentidos a impedi-los de expressar-se como gostariam
ao mundo físico. Esses bem-dotados, ou gênios, cedo se
expressam, na plenitude de seus potenciais, aprendendo a ler
e escrever, compondo música ou criando engenhos científicos.
Mas, são raros. E só o fazem em missão. A grande maioria dos
Espíritos se submete ao sono do esquecimento e a redução
energética, para ligar-se à célula-ovo, revivendo, em nove
meses, vários bilhões de anos de evolução como organismo e
como ser inteligente, consciente, criação divina.
Vi que adentravam, nesse instante da conversa, um grupo
de pessoas, formado de homens e mulheres, todos vestindo
roupa branca. Deduzi serem médicos.
- Salve, mestre. - disse um senhor que parecia ser o
líder do grupo, a Sana Khan.
Disseram-me que viria, com o amigo, assistir ao
momento da fecundação e reencarnação.
- Sim. Pedi que lhe informassem para que não criássemos
surpresa.
- Sua presença é sempre benéfica a nossas atividades,
mestre. Sejam bem-vindos.
Sana Khan apresentou-me ao grupo, tendo sido bem
recebido por todos, que demonstraram satisfação em ter-nos
como assistentes.
- O casal já está dormindo. - disse Sana Khan ao líder do
grupo, que se chamava Dival.
- Como sabe, mestre? - perguntei.
- Vi através da parede, meu filho.
- Por que não posso ver?
Pode sim. Basta concentrar-se, vencendo o
condicionamento do corpo físico de que a parede constitui
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obstáculo à sua visão.
Olhei para onde parecia ser a parede que nos separava
do quarto do casal. Pude ver, então, para minha alegria, todo o
ambiente, com o casal deitado a cama.
- Entremos. - disse Dival.
Atravessamos sem dificuldades a parede, nos fixando
junto à cama. O jovem casal estava coberto com fino lençol,
abraçados. O rapaz estava de bruços, enquanto a moça estava
deitada com o ventre virado para cima. Parecia esperar o
momento que estava sendo preparado.
- Preste atenção, Beto. - disse Sana Khan.
Estava ligado a cada passo dos Espíritos ali presentes.
Dival aproximou-se da moça e, parecendo concentrar-se em
seu ventre, disse:
- Os espermatozoides já estão a caminho, para o encontro
com o óvulo. Traga-me o irmão reencarnante, Mário.
Um jovem médico aproximou-se com algo que se
assemelhava a uma caixinha de anel, entregando-a a Dival.
Todos nos aproximamos, a fim de ver melhor a operação.
Sana Khan tocou-me a testa com a mão direita, dizendo:
- Assim você poderá ver os espermatozoides e o ato da
fecundação.
Alegrei-me, diante de tal oportunidade.
Dival abriu a caixa, atraiu para sua mão algo que não
pude definir bem, parecendo uma grande célula ovalada,
semelhante à contextura da clara do ovo, de diminuta
dimensão. Era o Espírito reencarnante, em sono profundo de
esquecimento. Verdadeira regressão aos tempos celulares,
porém compulsoriamente, para ter nova oportunidade de
aprendizagem em novo veículo físico.
Dival aproximou o ser ovalado do ventre da jovem,
explicando:
- Aproximando o Espírito do grupo de espermatozoides,
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automaticamente se sentirá atraído por aquele que carrega a
carga genética que lhe formará a organização fisiológica mais
apropriada para as experiências que seu carma impõe. Não
somos nós que escolhemos o espermatozoide. Trabalhamos
na colônia quanto às necessidades cármicas do Espírito, que
atividade deverá desenvolver, aptidões, trabalho, que forma
física terá, seu sexo e outras coisas mais. Isso, às vezes, com
a participação do reencarnante, e outras vezes, à sua revelia,
nas reencarnações compulsórias. Registradas as necessidades
cármicas e as condições ideais devidas, com o consequente
modelo fisiológico, passa o Espírito pelo processo do sono.
Porém, essas coisas ficam arquivadas em seu corpo causal,
mente profunda e inconsciente, arquivo de memória latente.
Neste momento, essas informações emitem vibrações que,
como um radar a emitir ondas, localiza um objeto. Neste caso,
o objeto é um espermatozoide específico, único, detentor da
carga genética que contém as informações a nível estrutural
da forma orgânica que se harmonizam perfeitamente com
as informações do corpo causal ou arquivo de memória do
Espírito. Não há falhas. A localização é perfeita. A identificação
vibratória é absolutamente perfeita. E o Espírito se ligará ao
óvulo no momento imediatamente após a penetração do
espermatozoide.
Dival fez breve pausa, observando algo. Concentrou-se e
disse:
- Ele se identificou com aquele espermatozoide. Vejam
o tênue fio energético que ele está emitindo em direção ao
espermatozoide.
De fato, percebemos a ligação através de um fino cordão
de luz.
- Agora vamos concentrar as energias no espermatozoide
escolhido para que ele chegue em primeiro lugar ao seu
destino, o óvulo.
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Dival concentrou-se em oração interior, o que todos
fizemos. Logo pudemos ver os resultados. O espermatozoide
escolhido se movimentava com maior rapidez, deixando os
outros para trás. Em poucos instantes, chegava próximo do
óvulo, estando este a emitir luz branca.
O espermatozoide encontrou, sem problemas, a
entrada para o interior do óvulo, sendo bem recebido. Então
o óvulo se fechou, não mais permitindo a entrada de outros
espermatozoides.
Nesse momento Dival aproximou o Espírito em forma
ovalada da sua incipiente organização física. Notamos que ele
se agitava, não sei se de alegria, revolta ou temor, pois não
conhecia seu histórico. Então integrou-se à célula-ovo, como
eu fazia ao retornar ao corpo físico, após minhas saídas astrais.
- Pronto. - disse Dival - Está completo o trabalho de
ligação ao futuro corpo. Agora só depende da aceitação dos
pais. Se rejeitarem o reencarnante, poderá se dar um aborto
natural, para a ciência humana, porém impulsionado pela
rejeição, segundo conhecimento espiritual. E poderá se dar
um aborto proposital, em alguma clínica clandestina da cidade,
com risco de vida para a mãe e talvez gerando revolta no
Espírito que anseia pela volta ao plano físico. Nosso trabalho,
por hora, está terminado.
- E quanto à escolha do óvulo, como se dá? - perguntei
a Dival, curioso.
- Estivemos aqui antes da ovulação, trazendo o Espírito
reencarnante e realizando processo semelhante ao que
assistiu há pouco. Ele se identificou com esse óvulo, que foi
então energizado e impulsionado para deixar o ovário. São
duas etapas que se sucedem, com a culminância na ligação
total do Espírito à medida que o feto se desenvolve.
- No presente caso há risco de rejeição? - perguntei.
- Um pouco. Conversamos antecipadamente com os
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futuros pais, conscientizando-os da necessidade de trazerem
o Espírito. Porém, não gostam muito da ideia de perder a
liberdade. Gostam de curtir a vida, como eles dizem, sem hora
para dormir ou acordar. Um filho implica em compromisso,
responsabilidade, limitações várias, coisas que nem todos
estão dispostos a encarar. No plano espiritual, os pais aceitaram
a paternidade. Contudo, não sei exatamente como reagirão no
plano físico. Às vezes, pensam diferente, ofuscados pelo manto
da matéria, que causa ilusões de difícil dissipação.
Sana Khan agradeceu a Dival e aos outros membros
da equipe, o que também fiz. Partimos, então, deixando o
apartamento. Flutuamos acima da rua, tendo Sana Khan dito:
- Vamos agora a um hospital, no centro da cidade, onde
um Espírito está sendo preparado para o desencarne.
- O que, mestre?
- É isso mesmo que você ouviu. Vai acompanhar e ajudar
um futuro Espírito desencarnado. Vai ver a morte, como ainda
não viu, nesta vida.
Fiquei em silêncio, analisando a futura experiência,
enquanto voávamos alto, por sobre toda a Pituba e outras
zonas de Salvador, até um hospital no centro.
Chegando ao hospital escolhido, um grande edifício, Sana
Khan levou-me até a maternidade, após atravessarmos vários
corredores, passando por médicos e enfermeiros. Percebi, no
trajeto, que alguns daqueles que víamos vestidos de branco
não eram encarnados. Médicos que trabalhavam do outro
lado da vida, auxiliando no nascimento e na morte, facilitando
o trabalho dos médicos terrenos.
Às vezes cruzávamos com médicos quase sem
percebermos que se tratava de desencarnados. Pelo menos eu
me confundia.
Chegados à porta da maternidade, penetramos a sala de
parto, indo Sana Khan na frente. Percebi, de imediato, uma
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mulher em posição de parto na cama especial, tendo um
jovem médico a puxar a criança para fora, pela cabeça, com
muito carinho e cuidado, enquanto encorajava a jovem mãe
com palavras afetuosas, dizendo que estava terminando, e que
seu filho estava quase totalmente fora.
- Está se completando o processo do reencarne. Você
viu, há pouco, um Espírito ligando-se ao óvulo fecundado.
Agora, vê um Espírito reencarnado deixando o corpo da mãe,
onde foi gerado o seu veículo físico de expressão neste plano.
- disse Sana Khan.
Vi que havia um médico espiritual, um desencarnado,
inspirando o médico que fazia o parto. Olhou para nós sorrindo,
assim que entramos.
- Correu tudo bem. - disse-nos ele - É o começo de nova
experiência no mundo material. Espero que seja proveitosa.
- Sim. - disse Sana Khan - E que ele não se perca no
labirinto das ilusões da carne, em razão da cegueira espiritual
em que se encontra o homem, atualmente. Que possa nos
perceber através da percepção extrassensorial, a fim de
compreender que a carne não é tudo, sendo o Espírito a base
da vida.
O bebê foi levado ao berçário por uma enfermeira,
enquanto o médico espiritual se despediu e seguiu junto ao
bebê, tendo dito que recebera a missão de acompanhar a
criança nos primeiros dias, pois ela teria algumas complicações
de saúde, na fase de adaptação ao plano material.
- Sigamos para a UTI, meu filho, onde um Espírito está
prestes a deixar o corpo.
Deslizamos por um corredor comprido, até chegarmos a
uma sala de espera que estava cheia de gente, muitos chorando
e se lastimando, dizendo que ele é tão moço e forte. Falavam
de alguém que estava muito mal.
Passamos através da porta de acesso à UTI, encontrando
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nesta sala, com cerca de seis leitos cercados de aparelhos,
médicos e enfermeiras.
Ouvi um médico dizer que o paciente estava com o pulso
fraco, e com as batidas cardíacas em declínio, não parecendo
reagir aos medicamentos e aparelhos. Chegamos, então, mais
perto, a fim de tomarmos pé da situação.
Sana Khan perguntou a um médico espiritual que estava
cuidando do paciente se ele estava preparando o desenlace,
recebendo resposta positiva. Em seguida, completou o médico
espiritual, um jovem, em aparência:
- Somente não efetivamos ainda o completo desenlace
do Espírito por causa da família que, em desespero, envolve-o
com energias densas, o ectoplasma, mescladas com formas
pensamento, tentando mantê-lo vivo.
- Isso é feito de forma consciente? - perguntei.
- Não, é inconsciente e instintivo. Devido ao apego à vida
e medo da morte, fruto da ignorância da moderna sociedade
materialista, as pessoas irradiam suas energias pensamento
muito densas e portando energia vital e ectoplasma, fatores
indispensáveis à vida orgânica. E isso, chegando ao corpo
doente, dá-lhe novo fôlego e novas forças, prorrogando a hora
da morte. - explicou-me o jovem médico.
- O que aconteceu com ele? - perguntei.
- Sofreu um acidente de automóvel há dois dias, ficando
com traumatismo craniano e coágulo no cérebro. Este está
sendo paralisado, pouco a pouco. Está entrando em morte
cerebral. Quase não reage a estímulo externo, pouco ouvindo
e apenas vendo vultos, já do lado de cá.
- Ele pode nos perceber? - perguntei, curioso.
- Às vezes sim. Porém, recusa-se a pensar que está
morrendo. Prefere iludir-se pensando que é um sonho.
- Já é tarde, e a maioria dos parentes e amigos estão
indo embora. - disse Sana Khan.
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Disse aquilo com um sentido que pude perceber, como
uma insinuação ao médico desencarnado. Este, então, replicou:
- Vou injetar-lhe energias calmantes e revigorantes.
Ajudem-me.
Sana Khan e eu nos aproximamos mais do rapaz, que
parecia ter aproximadamente vinte anos e ser muito forte.
Estendemos as mãos sobre ele, junto com o médico, enquanto
o médico encarnado observava as batidas do coração, atrás
do aparelho próximo à cama. Subitamente, houve melhora,
o que causou alegria ao médico terreno. Percebeu ele, em
poucos minutos, melhora considerável do paciente. Alegrouse, relatando o fato a outro médico, que de pronto deixou a
sala e conversou com os pais do jovem, que se encontravam
na sala de visitas.
Mais animados, os pais do rapaz acidentado foram
descansar em um sofá. Tempos depois, os demais parentes,
exceto um irmão do rapaz, foram embora, visto que era muito
tarde, passando da meia-noite.
Percebemos essa conversa sem sairmos da UTI, como se
não houvesse paredes.
- Tudo é questão de sintonia e interesse interior, Beto.
- disse Sana Khan - Se você quer ouvir ou ver através das
paredes, estende seu perispírito ou corpo astral, mesmo sem
notar, até onde quer ir. As percepções fora do corpo são mais
extensas e ampliadas.
- Mestre, por que estamos doando energia ao corpo? Ele
não deve desencarnar?
- Sim, deve. Porém isso é tática utilizada para despistar
os médicos e parentes que tudo fazem para impedir a morte.
Quando o doente não tem que desencarnar, tudo é feito
para ajudar os médicos terrenos, inclusive injetando-se
energias que auxiliam na recuperação do paciente, às vezes
parecendo milagre. Contudo, quando sabemos que chegou a
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hora do desencarne do Espírito, trabalhamos para que morra
tranquilamente, como no caso presente. Agora que os parentes
foram dormir, em razão da notícia da melhora do rapaz, e os
médicos vão descansar, acreditando que ainda há esperança,
vamos aprontá-lo para o desencarne.
- Tiremos o irmão do corpo, para conversarmos com ele.
- disse o médico, que se chamava Marcos.
Sana Khan aproximou-se da cabeça do rapaz e tocou-lhe
entre os olhos, concentrando-se.
- O que o senhor está fazendo, mestre? - perguntei.
- Enfraquecendo a ligação do Espírito com o corpo,
através da desintegração do cordão que liga o corpo astral ao
físico, no elo de ligação principal, que é a glândula pineal. Esse
é o centro da ligação do corpo e da alma e o último elo a ser
desligado. Não vou desligá-lo totalmente agora, mas apenas
enfraquecer a ligação, a fim de facilitar a saída do Espírito.
Aplique-lhe um passe magnético ao longo de todo o corpo, da
cabeça aos pés, Beto.
Apliquei o passe, que é transmissão de energia, com o
movimento das mãos e o poder dirigido da vontade.
- Sérgio, - disse Sana Khan, dirigindo-se ao rapaz - não
tenha medo, saia.
O rapaz levantou-se da cama - o Espírito, é claro - em seu
veículo astral ou perispírito.
- Vamos conversar, meu filho. - disse Sana Khan,
carinhosamente ao rapaz, deixando-o tranquilo com seu tom
de voz paternal.
- O que vai ser de mim? - perguntou o rapaz assustado
- E minha família, onde está? Que aconteceu? Eu morri?
- Não, Sérgio. Tenha calma. - disse-lhe Sana Khan.
- Você sofreu acidente grave. Seu corpo foi muito
danificado, não mais permitindo sua permanência nele. Você
retornará ao plano de onde veio, o plano do Espírito.
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- Quer dizer que eu vou morrer? - perguntou o jovem,
inconsolável.
- Sim e não. Vai deixar esse corpo em definitivo, porém
isso não é morte. Você não está consciente, pensando,
conversando?
- Sim, estou.
- Veja seu corpo no leito.
O rapaz olhou, viu seu rosto, a cabeça envolta em gaze e
disse:
- Estou morto.
- Ainda não. Fique calmo. A morte não existe. - consolava
Sana Khan - Não pode retornar ao corpo, pois ele não lhe
confere mais condição de morada e expressão no plano físico.
Você irá para uma cidade, no plano imediatamente seguinte a
este, onde será esclarecido e se adaptará novamente à nova
vida.
- E meus pais?
- Ficarão bem. Estão rodeados de amigos. Vamos ajudálos a suportar a dor da separação momentânea. Não lute
contra as leis divinas. É chegada a hora de seu desencarne, por
motivos que depois saberá.
- Está bem. Mas depois quero vir visitar meus pais.
- Quando estiver recuperado poderá vir. Primeiro, terá
que ir a um hospital, para recuperação perispiritual.
- Beto, fique aqui com o irmão Marcos. Vou levar Sérgio
até a colônia.
Sana Khan partiu com o rapaz. Aproveitei para perguntar
a Marcos se já havia se consumado o desencarne.
- Não, meu amigo. Vamos cuidar disso agora. Com a
saída do Espírito, fica mais fácil proceder o desligamento.
Chamou outros dois auxiliares que se encontravam
próximos, em outro leito, e disse-lhes:
- Ajudem-me a desligar o Espírito do corpo.
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Iniciaram um processo de passe por todo o corpo, retirando
o ectoplasma em grande parte das células. Expulsavam a
energia vital do corpo, que circulava ao redor dos nervos. O
aparelho registrava ritmo mais lento nas batidas cardíacas.
Marcos aproximou-se da cabeça do rapaz e trabalhou no
desligamento das energias do corpo astral no cérebro.
- Aqui é onde está a maior cadeia de fios que liga o Espírito
ao corpo. Estou desligando os circuitos energéticos. Os centros
de força ou chackras já foram desativados. Perceba que o
coração bate muito fraco, estando quase parado, fazendo com
que a circulação sanguínea quase estacione.
Fez breve pausa, e continuou:
- Pronto, só falta romper o cordão de prata, como o
chamavam os yogues antigos. Ele está ligado à glândula pineal,
sede da alma.
Concentrou-se, Marcos, no centro do cérebro e afirmou:
- Está desligado. Ele está morto, para a Terra. E está livre
para o mundo Espiritual.
Nesse momento, o aparelho que indicava os ritmos
cardíacos passou a emitir um ruído constante, deixando aquele
pulsante ritmo de "bip", fazendo com que os médicos corressem
até o leito, munidos da aparelhagem de eletrochoque, que
aplicaram várias vezes no corpo imóvel, debalde.
Frustrados, porém tranquilos, demonstrando maturidade
e ao mesmo tempo costume com tal situação de rotina, um
dos médicos afirmou:
- Era o esperado. O quadro era praticamente irreversível.
Decidiram sobre quem daria a notícia aos familiares.
Enquanto assistia à conversa, chegou Sana Khan.
E então, Beto, acompanhou todo o processo de
desencarne?
- Sim, mestre. É muito interessante. Porém, achei que o
rapaz estava muito tranquilo. Esperava reação mais dramática.
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- O irmão tinha conhecimento da Doutrina Espírita.
Já frequentou um centro espírita durante alguns meses.
Isso ajudou na compreensão da situação e sua aceitação.
Porém, nem sempre o desencarne é tão tranquilo, como terá
oportunidade de acompanhar de outras vezes. Aqueles que
não acreditam na imortalidade da alma e na sobrevivência
após a morte do corpo, às vezes levam muito tempo para
descobrir que morreram, após andarem atordoados, sem
entenderem porque as pessoas não falam consigo, por que não
podem pegar os objetos e não são vistos por seus familiares.
As doutrinas espiritualistas auxiliam muito na preparação para
a morte, principalmente o Espiritismo. Por isso o Brasil será
importante no próximo milênio.
- Mestre, o irmão que desencarnou há pouco sentiu o
momento do seu desligamento final?
- Ligeiramente, e de forma suave, por se encontrar fora
do corpo e em dimensão afastada. Se estivesse aqui, próximo
ou mesmo dentro do corpo de carne, teria sentido muito mais
o desligamento. Há Espíritos que desencarnam sem nada
sentir, estando nas colônias, enquanto os médicos procedem
o desligamento. Somente os apegados ao corpo e à matéria
sofrem com a morte.
Observei que a equipe preparava outro desencarne.
- Eles trabalham nisso, Beto. São técnicos do Departamento
de Desencarnação da colônia próxima. São como os parteiros
do lado de cá. Agora você deve voltar ao corpo para que retenha
na memória o que assistiu. Amanhã irei apanhá-lo para nova
lição. Muita paz.
- Muita paz, mestre.
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CAPÍTULO 17
A noite seguinte caiu, levando consigo as preocupações do
dia. Havia refletido muito acerca da morte e do renascimento.
Como as pessoas se apegam à vida e temem a morte, pensei.
Se soubessem que a morte não é o fim, tampouco o começo,
mas tão-somente passagem de dimensões e de estados de
consciência e de energia, tudo seria diferente.
Lembrei-me do desespero dos parentes do jovem
desencarnado no dia anterior. Se pudessem deixar o corpo de
forma consciente e ir visitá-lo em colônia espiritual, retendo
na memória a alegria do encontro, não sofreriam tanto.
Convencia-me, cada vez mais, da importância da
experiência fora do corpo, de forma consciente. Um dia teria
que divulgar todas as minhas experiências e ensinar, com
a devida cautela, as pessoas a saírem do corpo, mas tendo
sempre presente o nobre propósito, pois, do contrário, estaria
abrindo-lhes a porta para experiências e encontros terríveis.
Por volta das dez da noite, deitei-me, relaxando, parte
por parte, meu instrumento de evolução, o corpo físico.
Ao cabo de poucos minutos, estava flutuando, pairando
sobre meu túmulo noturno, onde todos os dias jazia meu
corpo inerte por algumas horas, enquanto viajava livremente
em busca de novos conhecimentos.
Logo que saí, percebi Sana Khan ao lado da cama, sorrindo
como sempre. E me disse-me:
- Está cada vez mais rápido em suas saídas. No início era
uma maratona para você sair do corpo.
- É, mestre, a prática me tem facilitado as saídas. Venci o
medo, pelo menos acho assim.
- É, disse Sana Khan, contudo você não viu as piores
coisas do plano astral. Sua casa está protegida. Se você sair
e der de cara com uma figura do astral inferior, ou mesmo do
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abismo, subirá pelo teto como um foguete.
- E eles podem me pegar, mestre?
- Não se você sair rápido como um raio.
- Mas mestre, eles não podem me seguir?
- Meu filho, - explicou Sana Khan com a paciência de um
pai - a velocidade que se pode atingir no corpo astral depende
de sua suavidade e condensação de energia. Os Espíritos de
baixa evolução, na ânsia de atuar para manipular os seres
encarnados, envolvem-se em demasia com ectoplasma, essa
energia intermediária entre os planos físico e astral, o que lhes
torna pesados, comparados aos seres livres do astral. Mesmo
você, encarnado, ao desdobrar-se, ou projetar-se para fora do
corpo físico, é mais leve que todos os Espíritos umbralinos e
trevosos. Assim, se você se deslocar em grande velocidade,
eles o perdem, não tendo condições nem de saber em qual
direção você seguiu.
- Mas isso é ótimo, mestre. - disse com grande satisfação
- Então posso andar livremente por aí, inclusive sozinho.
- Se você não tiver medo, sim. Porém, em certos
ambientes se deparará com seres malignos, que às vezes lhe
surpreenderão, podendo atingi-lo energeticamente se você
tiver medo ou estiver em desequilíbrio interior.
- Procurarei manter o equilíbrio e não ter medo. Afinal,
ninguém pode me matar, pois sou imortal.
- É, nisso você tem razão. Não há motivo para o medo.
Não havendo morte, o que se vai temer? Mas vamos dar uma
volta, pois quero mostrar-lhe algo.
- Claro, mestre. Vamos.
Sana Khan voou pela janela do meu quarto, no que o
segui. Percorremos a rua Rubem Berta e passamos por cima de
uma casa do outro lado da rua que lhe é perpendicular. Percebi
que na casa havia um cachorro policial latindo e olhando para
o alto, acompanhando nosso voo.
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- Mestre, - disse surpreso - ele está nos vendo.
- Sim, está. Você não sabe que muitos animais são
portadores de faculdades extrafísicas, como os humanos?
Muitos cães percebem os Espíritos livres da matéria. Você
nunca observou seu gato arrepiando-se para alguém invisível
para você?
- Já, muitas vezes.
- E então? Faça experiências nesse sentido, no futuro.
- Farei, com certeza.
Atravessamos outra pista, chegando ao grande
estacionamento do Jardim dos Namorados, parando antes de
maior proximidade dos carros estacionados de frente para a
praia.
- O que você vê? - perguntou-me Sana Khan.
- Carros estacionados.
- Só isso?
- Devem estar namorando, pois aqui é local próprio para
isso. O próprio nome do local já sugere o que fazer.
- E até onde vai o namoro, você sabe?
- Bem, mestre, pelo que sei, algumas pessoas mantêm
relações sexuais aqui, dentro dos carros.
- Você já fez isso? - perguntou-me Sana Khan, sorrindo.
- Não. Quando tinha vontade, não tinha carro. Depois,
era muito tímido e ainda sou. Porém, hoje, isso não constitui
desejo para mim. Não sei se voltarei a pensar em sexo no
futuro. Mas hoje não ligo para isso. Só penso em crescer.
- Contudo, - disse Sana Khan, ainda sorrindo - ainda vejo
a chama do desejo em seu íntimo. Parece estar adormecida,
latente, podendo ainda ser despertada, incendiando sua
mente de desejo.
- Espero que isso não aconteça, mestre.
- Aguardemos o futuro. - disse Sana Khan.
Olhou para os carros, pensou e disse-me:
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- Percebe Espíritos desencarnados junto aos carros?
- Sim, agora percebo. Inicialmente pensei serem
encarnados. São esquisitos, parecem cercados de nuvens
cinzentas.
- São seres perturbados, apegados ao extremo ao prazer
sensual. A morte não lhes retirou o desejo sexual, e por ainda
gostarem do sexo, procuram o prazer com avidez.
- Mas, mestre, como podem sentir o prazer sem o corpo,
que é a fonte da sensação no sexo?
- O desejo está na mente e é filho do apego. O corpo é
só o instrumento. Contudo, no caso do sexo, o prazer vem da
sensação, principalmente do contato da pele. O sexo é contato
de pele, é tato, é fricção. No ato sexual, há troca de energias,
quando há sentimento, principalmente amor. Se o que se
busca é somente o prazer pelo prazer, sendo ele o objetivo
em si mesmo, pode haver perda de energia, e até vampirismo,
quando um dos dois suga as energias do outro, indefeso.
Com a penetração, há maior fricção dos órgãos genitais, com
o aumento da sensibilidade de todo o sistema nervoso, até
culminar com o êxtase, ou orgasmo, como hoje vocês chamam.
Essa sensação prazerosa, que tanto vira a cabeça dos humanos
tem função nobre. O êxtase é o momento em que se dá a
ejaculação, ou saída do sêmen, no qual estão os milhões de
espermatozoides. A que isso visa? A reprodução da espécie e sua
perpetuação. Sem a reprodução não há reencarnação, sendo
esta indispensável para o aprendizado e evolução do Espírito,
no nível em que se encontra hoje. Você já viu que a abertura
de consciência começa no plano físico, com a vida biológica.
O sexo foi a forma planejada para a reprodução das espécies
orgânicas, até o homem, com o simultâneo desenvolvimento
do sentimento. Os laços sanguíneos, mesmo nos animais,
iniciam as ligações de família, por mais rudimentares que
sejam. E esses laços se aperfeiçoam até o amor, inicialmente
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de mãe, de pai, de filho, de irmão carnal, até de irmão no
sentido mais amplo e irrestrito. E é o sexo que une os seres.
Essa é sua função principal. Tudo leva à união, que é amor.
Nesse quadro, o prazer dos sentidos existe para garantir tanto
a reprodução, e assim, a reencarnação e evolução, quanto a
união, o desenvolvimento do amor. Você já pensou se o ato
sexual fosse doloroso, sempre?
- Ninguém teria relações sexuais. - respondi sorrindo.
- Exatamente. Os criadores cósmicos pensam em tudo.
Criaram mecanismos fisiológicos e psíquicos vinculados, de
forma a fazer com que o prazer obtido no ato sexual atraísse os
homens e mulheres, seres racionais, a se unirem para constituir
família e reproduzirem corpos para novos seres reencarnantes.
E ao mesmo tempo, os laços do sentimento, notadamente o
amor, se desenvolvem.
- Mestre, por que os homens se apegam tanto ao prazer
do sexo?
- Porque suas vistas muitas vezes estão ofuscadas,
impedindo-lhes de ver mais além. Não conhecem as verdades
espirituais, pensando que a vida física é tudo. Acham que a
vida é passageira, e por isso têm que aproveitá-la ao máximo.
A morte pode chegar a qualquer momento, por isso é preciso
gozar a vida enquanto ela não chega. São argumentos
normalmente utilizados para justificar o apego ao sexo.
Alguns têm o sexo como único prazer, ou ao menos, o maior
e melhor. As pessoas desconhecem os prazeres do saber, do
conhecimento, do trabalho construtivo, da ajuda ao próximo,
do trabalho pela evolução do planeta e do cosmos. Há prazeres
inimagináveis para esses seres que estão aí se atritando em
busca do orgasmo!
Sana Khan olhou novamente para a fila lateral de carros
e disse:
- Estou penetrando instantaneamente na mente, no
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corpo mental, de algumas pessoas, para ver seus motivos e
situações. Aquele ali, por exemplo. -apontou Sana Khan para
um carro vermelho - O rapaz é casado. Disse à sua esposa que
ia sair com uns amigos, mas, na verdade, encontrou-se com a
jovem, que não tem mais de vinte anos. Estão prestes a irem
para outro local, a fim de manterem relações sexuais. Veja
o Espírito junto ao carro. Projeta-se para dentro do veículo,
ligando-se à organização psicossomática do rapaz. Penetra sua
mente, devido à afinidade de pensamento e desejos. São como
dois em um, agora. Alojou-se no cérebro do corpo, sentindo
parcialmente todas as sensações que o jovem sente, pois o
prazer vem pela via nervosa até o cérebro. Agora começa a
comandar os movimentos, dominando a situação.
- E o rapaz não se apercebe disso, mestre? - perguntei.
- Não. Está tão afim com o Espírito que não pode distinguir
seus pensamentos e desejos daqueles do Espírito.
- Mestre, isso é terrível. - desabafei.
- O rapaz bem que está gostando, o mesmo se dando com a
moça. Dão vazão a seus desejos reprimidos e incompreendidos,
porém de forma incontrolável e inteiramente irresponsável.
Perderam o controle de si mesmos. Não conseguem mais parar.
- E aí, mestre, o que vai acontecer?
- Você ainda pergunta, Beto? - respondeu Sana Khan
sorrindo.
- O Espírito que participa com o casal do momento
íntimo não pode ser afastado?
Poderia. Porém é deixado agir livremente, dando
azo à sua imaginação. É apenas marionete de uma grande
organização das trevas.
- O que, mestre? - perguntei estupefato.
- Sim, Beto, é ele apenas um peão no tabuleiro de xadrez
de grande organização.
- E qual é seu papel?
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- Levar os casais que vêm aqui para um motel. Quer
acompanhá-los?
- Sim, gostaria, mesmo porque nunca entrei num motel.
Mas, e os outros casais?
- Cada um tem sua história de vida. Uns estão namorando,
sendo apaixonados, simplesmente. Outros, fazem juras de
amor. E ainda outros apenas buscam o prazer. Observe, no
entanto, que os Espíritos de aura escura e tenebrosa não se
aproximam de todos os carros. Onde há amor, há isolamento
vibratório natural, formando campo de forças impeditivo
da aproximação e interferência de seres desequilibrados.
Somente onde não há amor eles penetram, influenciam e às
vezes manipulam, que foi exatamente o que aconteceu com o
casal que vamos acompanhar. O casal se prepara para partir.
O carro foi ligado, acendendo-se os faróis, devido à
escuridão da noite. Deu marcha a ré e partiu rumo ao Jardim
de Alá.
- Vamos. - disse Sana Khan.
Voamos a cerca de vinte metros da rua, um pouco atrás
do carro vermelho. Dentro de alguns minutos ele parava na
entrada de um motel com letreiro luminoso.
Notei que havia dois guardas na entrada, com roupas
de couro, esquisitas, de calças, porém com tiras de couro
envolvendo o tronco, sem camisa. Tinham a cabeça raspada e
eram escuros, parecendo eunucos dos haréns árabes.
- Mestre, são Espíritos.
- Sim, guardas do motel, que é reduto de uma organização.
- Como vamos entrar? Pelo alto?
- Não, pelo portão. Vamos pedir autorização.
Custei a acreditar no que ouvi, confesso. Pedir autorização
a guardas espirituais para entrar em um motel!?
Descemos ao nível do solo e nos aproximamos dos guardas,
tendo o mais alto tomado a frente, quase agressivamente, e
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perguntado:
- Que desejam?
- Vimos em boa paz, acompanhando o jovem casal.
Temos missão a cumprir, e o irmão lição a aprender. Pedimos
permissão para entrar. - disse calmamente o mestre.
- Não podem interferir em nada aqui. Tenho ordens
superiores para manter a ordem e controlar a entrada de
Espíritos. Vou perguntar ao chefe se vocês podem entrar.
O guarda sumiu, tendo o outro ficado de braços cruzados
à nossa frente, em postura defensiva e arrogante.
Sana Khan poderia neutralizá-lo em segundos, se quisesse.
Porém, não queria agir assim, o que hoje compreendo. Afinal,
ninguém era forçado a ir ao motel. O livre arbítrio e o desejo
é que guiam as consciências que buscam o antro do prazer
sexual.
O guarda retornou e disse:
- O chefe autorizou a entrada desde que não interfiram
nos trabalhos da casa. Ele sabe qual o seu propósito, pois ele
é sábio, não querendo confronto com as forças do cordeiro.
Façam o seu trabalho e deixem-nos fazer o nosso.
O carro entrara há pouco tempo. Com a autorização, Sana
Khan agradeceu e seguimos atrás do casal.
Entraram em uma garagem e estacionaram.
- Mestre, como o tal chefe soube do seu propósito? perguntei.
- Porque essa situação não é nova. Muitos Espíritos
vêm aqui aprender, ou trabalhar, ou ainda proteger seus
apadrinhados dos Espíritos que aqui buscam o prazer. Porém,
geralmente não há interferência quanto ao que fazem esses
Espíritos com os casais que se entregam ao frenesi do sexo.
São livres, até certo ponto. Porém, quando chega ao limite,
pode haver interferência do alto, dos protetores.
Entramos no apartamento luxuoso, cheio de espelhos,
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com cama redonda. O casal já estava deitado na cama, porém
não tinham tirado ainda a roupa. Repentinamente entraram
três figuras, que nos olharam com desprezo. Um deles, que
parecia membro da organização que dirige o motel, no lado
espiritual, disse:
- Não se metam com a gente. Não cheguem perto.
Sana Khan fez sinal com a cabeça concordando,
demonstrando ser de boa paz.
Aquele que se dirigiu a nós se apresentava como homem,
estando acompanhado por um casal jovem, de aspecto
asqueroso, parecendo dementados pela ânsia incontida de
prazer e mais prazer.
A jovem desencarnada perguntou ao homem que os
levou, com rispidez:
- Eles vão assistir a tudo, é?
- Não sei, - respondeu - mas não se importem. Façam
de conta que não há ninguém.
- Ah, está bem. Vamos Carlos, vamos aproveitar. Não é
todo dia que a gente pode transar com corpos tão bonitos e
jovens.
Enquanto o casal de encarnados se beijava na cama, o
casal de desencarnados começou a se integrar com seus corpos,
principalmente na cabeça, por causa do cérebro. Como disse
Sana Khan, a sensação está na mente, sendo recebida através
do cérebro e restante do sistema nervoso.
- Eles estão se afinizando e mesclando com as energias
e a organização nervosa dos corpos dos jovens amantes. Como
já disse, há afinidade de desejo, o de sentir prazer. Isso abre
o campo energético vibracional dos jovens à influência dos
Espíritos.
- E o outro Espírito que os trouxe?
- Foi embora. Sua tarefa era apenas insuflar os desejos e
trazer as pessoas até aqui. - respondeu o mestre.
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- E como funciona a coisa aqui?
- Há milhares de grupos no astral inferior e na crosta da Terra
que trabalham para manter essas casas do prazer. Esses grupos
estão ligados a outros mais poderosos, com raízes fincadas no
abismo, nas camadas astrais mais inferiores, onde habitam os
líderes das trevas. Tudo é perfeitamente coordenado, desde o
trabalho de abertura psicológica para aceitação do prazer, que
compete aos psicólogos das organizações, até a propaganda
maciça através dos meios de comunicação de massa, hoje em
grande parte manipulada pelas organizações.
- Que propaganda, mestre? - perguntei.
- A propaganda do sexo. Você sabe que neste século
houve a grande "revolução" sexual. Isso foi bastante
manipulado e distorcido do lado espiritual, visando a busca
do sexo como prazer, independentemente do sentimento ou
da formação de família. As pessoas foram levadas a acreditar
que tinham que liberar suas energias sexuais. Deu-se grande
ênfase e importância demasiada à energia sexual, inclusive
na solução dos problemas psicológicos. Porém, você já deve
ter ouvido dizer que o homem que foi o maior responsável
por isso era viciado em cocaína. Você não imagina como essa
corrente psicológica foi induzida do lado de cá. E o trabalho
de divulgação com os livros, revistas e, principalmente, a
televisão, hoje mantém a humanidade quase que por inteiro
nas malhas da rede lançada pelas trevas. Até mesmo os
espiritualistas de várias correntes se deixam seduzir pela
propaganda do sexo, e passam a buscá-lo como fonte de
prazer e divertimento, sem atentar para a irresponsabilidade
de seus atos. Homens e mulheres se perdem na rede de ilusões
que envolve o sexo. Muitas vezes, os rápidos momentos de
intenso prazer, fugaz, fugidio, escorregadio, geram momentos
de prolongada agonia. Quantos dissabores e desilusões
após atos físicos desacompanhados de sentimento. Quantos
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caem no vazio existencial após essas desilusões, chegando
às vezes ao suicídio. Quantas vidas ceifadas em abortos de
filhos indesejados, fruto, muitas vezes, de uma relação como
essa que está prestes a acontecer. Ah, humanidade iludida,
ignorante das verdades do Espírito, das funções do corpo e
do sexo, afastadas do sentimento maior, o Amor. Você ficaria
atônito ao ver essas organizações reunidas em assembleia para
deliberar sobre as formas de propaganda do corpo feminino,
despertando sensualidade; sobre o ataque psicológico direto
ou subliminar do erotismo. Não foi o acaso que fez com que
as mulheres deixassem de usar vestidos longos e cheios para
usar calças e saias curtas. A minissaia provocante, que deixa
entrever as possibilidades de prazer foi meticulosamente
arquitetada e passada para o plano físico, através dos médiuns
das trevas, pessoas sensitivas, intuitivas, e afinizadas com
os propósitos das organizações. Também não surgiram por
acaso os biquínis, os campos de nudismo, as roupas sensuais
transparentes, provocantes. Pode parecer mentira, mas os
seres humanos são manipulados, e muito, pelos Espíritos, que
tencionam mantê-los na ignorância das coisas do Espírito, pois
assim podem continuar mantendo o domínio sobre as massas.
Se houvesse esclarecimento, essa casa do sexo não existiria.
Seu proprietário é instrumento manipulado das organizações,
comprometido, carmicamente, em alto grau, por lucrar com
a degradação humana e espiritual. Não sabe o compromisso
que assume pela Lei de Causa e Efeito.
- E os Espíritos que vêm em busca do prazer? - perguntei.
- São seres ignorantes, que se apegaram loucamente
ao prazer sensual quando tinham corpo de carne e não
conseguiram sublimar o desejo e o sentimento após a morte.
Continuam escravos de seus próprios desejos, e muitas vezes
para obter um reflexo do prazer físico, como o que esse
casal sentirá, entregam-se a organizações que os utilizam
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inescrupulosamente, proporcionando-lhes prazer em troca de
favores, de trabalho sujo, de obsessões, junto aos encarnados.
Isso aqui é como um supermercado do prazer. Há controle
dos Espíritos que entram e dos que aproveitam os momentos
dos casais que se relacionam sexualmente. Porém, tudo tem
seu preço; e muitas vezes o preço é alto. Às vezes, é difícil se
livrar dessas organizações poderosas, que perseguem seus
combatedores, como os moralistas.
- Existem outras organizações que cuidam de outras
atividades, mestre?
- Sim, inúmeras. De droga, de crime, de álcool. Depois
veremos isso. Vamos embora, pois o casal vai tirar a roupa,
e não quero assistir ao espetáculo dos Espíritos afastando os
corpos astrais do casal para se integrarem em sua organização
física.
- Isso é possível?
- Sim, quando há afinidade total de energia, o que é o
presente caso.
Deixamos o quarto e o motel, sem sermos incomodados
pelos guardas, que apenas nos olhavam com raiva nos olhos.
No caminho de volta para casa, Sana Khan me disse:
- Meu filho, tenha cuidado. Você será visado por essas
organizações. Eles já sabem que você está sendo preparado
para algo especial e que tem bons pensamentos. Eles vão atacálo de todas as formas possíveis, para tentá-lo. Não sossegarão
enquanto não desistirem da ideia de o virem cair no mundo do
prazer, não só do sexo, como da droga, do álcool e outros. Hoje
você está equilibrado e protegido. Porém, se sair do centro do
equilíbrio, estará à mercê das intempéries dos ataques dos
seres malignos que tentarão envolvê-lo com mulheres bonitas
e sensuais, senão com drogas ou álcool. Proteja-se, ore,
medite, trabalhe. Esteja atento, acima de tudo, aos desejos
e pensamentos que surgirem em sua mente, pois a telepatia
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pode levá-lo à confusão, fazendo com que você pense que é
seu um pensamento inoculado em sua mente, por Espírito
poderoso e inteligente. E, ainda, o trabalho de regressão de
memória despertou regiões há muito adormecidas em sua
mente, o que pode fazer despertar desejos antigos, lembranças
agradáveis e outras coisas mais, que podem servir de suporte à
implantação de estratégia de ataque sutil a você. Atenção, toda
atenção é pouca. Não cochile, pois poderá cair nas malhas das
organizações, jogando por terra nosso trabalho, ou pelo menos
adiando-o por anos. Vá para casa e medite. Até amanhã. Muita
paz.
- Muita paz, mestre e, obrigado por tudo.
Como estávamos em frente a meu prédio, entrei pela
varanda. Sana Khan desapareceu. Fui para meu quarto, olhei
para o corpo deitado na cama e pensei:
- Ah, corpo, quanta ilusão você dá aos Espíritos quando
abriga-os. Você é apenas um boneco de pilha, dependente de
minha energia e vontade para se mover e viver. É apenas uma
fachada, uma embalagem e todos lhe consideram como a um
ser e lhe chamam de "eu". Vou lhe animar, corpo adormecido.
Aproximei-me e integrei-me ao meu instrumento de
evolução no plano físico temporário.
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CAPÍTULO 18
Acordei no dia seguinte em paz. Havia conquistado a
paz d'alma de uma forma que até hoje sinto saudades. Em
minha alegria juvenil, somente desejava viver para ajudar o
próximo. O meu prazer era ver os outros felizes. Minha dor, ver
o sofrimento alheio e não poder minorá-lo.
Era sábado. Tomei café, conversei um pouco com minha
mãe e fui para a praia caminhar solitariamente. Adorava a
solidão das longas caminhadas.
Meditei longamente acerca do prazer, principalmente
aquele advindo do sexo. Como as pessoas estão presas ao
corpo, à sua forma, estética e sentidos. Quantas pessoas hoje
colocam o sexo como centro de suas atenções, e às vezes como
o objetivo da vida. É ele a fonte da vida e da reencarnação,
porém, as pessoas lhe estão dando exagerada importância,
retirando-o de seu eixo, de seu centro.
O mundo ocidental, principalmente, está obcecado pelo
sexo, colocando-o nas vitrines, cartazes, propagandas, tevês,
cinemas. Tudo hoje "cheira" a sexo. Os produtos são vendidos
por causa do sexo e utilizando-se sempre o corpo de belas
mulheres como atrativos para os consumidores. A propaganda
do sexo deu resultado, como planejado nos planos inferiores,
deslocando-o de sua função natural.
Presos ao prazer, condicionados à forma bela dos
corpos, caímos em várias armadilhas e, às vezes, custamos
a sair delas. Uma vez presos às teias ilusórias das formas,
demoramos a acordar do belo e enganador sonho e somente
com uma vontade de aço conseguimos nos libertar da prisão
dos sentidos. Somente conscientizando-nos de nossa prisão,
poderemos dar o primeiro passo no caminho da verdadeira
libertação dos condicionamentos e do apego ao prazer, as
sensações prazerosas. Cessado o apego, esvai-se o desejo da
299

Sana Khan - Um mestre no além

busca das sensações.
Caminhava pela praia, observando belas garotas de
biquíni, seminuas, deixando transparecer a total visão de seus
corpos. Lembrava-me do recente tempo em que me perturbava
a visão daqueles belos corpos. No momento, voltado para o
crescimento espiritual, desviava-me do caminho do prazer,
sentindo-me livre de desejo sexual ou sensual. Já não me
perturbava a visão das belas formas femininas, o que duraria
algum tempo.
Pensei em como as mulheres usavam sua beleza e
charme, exploradas ao máximo, para ganharem a vida. Como
as mulheres bonitas levam vantagem nessa nossa sociedade
de homens apegados ao sexo. As mulheres consideradas
feias quase sempre são rejeitadas, esquecendo-se os homens
que muitas vezes em corpos menos belos habitam Espíritos
belíssimos, bondosos, inteligentes, afáveis, carinhosos, fiéis
e amigos. A atração física, a atração das formas, da fachada,
muitas vezes nos leva a caminhos de ilusões, dissabores,
desilusões e sofrimento. Quantas vezes aqueles que pareciam
bonitos se revelam ao cabo de algum tempo em pessoas feias,
devido ao interior desequilibrado e desarmonioso.
Um dia, todos perceberão a ilusão das formas, que são
passageiras, instáveis, sem continuidade no tempo e no espaço.
As formas mudam a cada instante, transformando-se
em nova forma. Por trás da forma há substância, que é menos
transitória. O ser individualizado segue seu caminho evolutivo
envolvendo-se com várias formas, todas passageiras, apenas
instrumentos de passagem e aprendizado. Apegar-se a um
corpo transitório, temporário, é como apegar-se a uma roupa
e não mais querer tirá-la, o que é absurdo.
Do nascimento à morte, em cada nova vida, assumimos
formas diversas. Do bebê à criança, ao adolescente, ao jovem,
ao adulto e ao velho. O rosto muda, os músculos se modificam.
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Os ossos se fortalecem e se enfraquecem. A pele lisa e fina se
enruga. As feições suaves, muitas vezes, ficam sulcadas pela dor
e preocupação. A coluna ereta se enverga. Os cabelos pretos
ou louros embranquecem. Os órgãos perdem a vitalidade. A
vida se esvai. Tudo é tão transitório. O corpo não é o Espírito,
mas apenas lhe serve de abrigo. E essa vida não é a única, mas
uma entre milhares vividas na Terra, onde aprendemos lições
necessárias e indispensáveis à nossa evolução espiritual.
Não adianta nos apegarmos ao corpo, nem querermos
mantê-lo forte, em forma, bonito, pensando que somos ele.
Sua morte é inevitável, cedo ou tarde. Importante é termos
consciência de que ele é nosso instrumento. Nós, Espíritos, é
que somos a essência, o real, partículas divinas. Nossa ligação
direta com a Consciência Cósmica é que nos dá a dimensão da
realidade de nossa essência espiritual.
Não precisamos temer a morte, mesmo porque ela não
existe. O fenômeno é apenas o desligamento energético do
Espírito e do corpo físico. Do outro lado há ainda vida, muito
mais bela, muito mais rica e estuante de possibilidades de
experimentação, aprendizado e crescimento evolutivo. E
podemos conhecer essa outra vida, o chamado Além, ainda
em vida, através das saídas astrais, ou desdobramento do
corpo astral. Basta termos coragem, técnica, força de vontade
e bons propósitos, para que atraiamos Espíritos nobres para
nos auxiliar e conduzir. O meu esforço tem valido a pena e não
me arrependo de ter renunciado a certas coisas para conseguir
viajar no plano espiritual como hoje faço. A recompensa pelo
esforço de meses é extraordinária. O que aprendi em poucos
meses levaria, normalmente, dezenas de anos, principalmente
por ter convivido com Sana Khan, meu mestre de muitas eras.
Pensava nisso tudo quando resolvi retornar para casa,
pois já eram duas horas da tarde.
Pela tarde li algumas páginas de um livro de alto teor
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espiritual e filosófico, o que me elevou sobremaneira os
pensamentos.
À noite, fiz ligeira refeição leve e recolhi-me. Não tardei
a sair do corpo, ficando ao lado da cama por alguns minutos,
admirando aquele veículo a que tantos chamavam de Beto,
porém já não me causava essa ilusão. Afinal, o pensamento
estava comigo, a consciência e a inteligência. "Eu era" e "eu
sou". O corpo não é individualidade consciente, nem tem
personalidade. Não vive sem a presença do Espirito. É como
um boneco que depende da pilha ou como um automóvel que
depende do motorista.
Repentinamente, senti a presença de uma Entidade amiga
ao meu lado, logo identificando Sana Khan, que surgira como
que do nada, apesar de saber que veio de outra dimensão,
em rápida velocidade, não dando para se perceber seu
deslocamento, mas dando a impressão de que simplesmente
mudara de lugar.
- Olá, Beto.
- Muita paz, mestre.
- Como vão as reflexões? - perguntou-me.
- Tenho meditado sobre o prazer e o apego a ele.
- Isso é bom, pois você tem uma história ligada ao prazer.
Espero que nessa vida você se liberte, finalmente.
- Também espero, mestre.
- Estás disposto a dar uma volta pelas ruas?
- Sim, mestre. Aonde vamos?
- Sair por aí.
- Vamos. - concordei.
Sana Khan virou-se para a janela de meu quarto e
simplesmente voou através dela, deixando o prédio. E eu o
segui, atravessando a janela de vidro, que estava semiaberta.
Seguimos por cima de um terreno baldio atrás do meu
prédio, em altura razoável, rumo à orla marítima da Pituba.
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Logo chegamos a um bar, na rua da praia, chamado "Sobatidas".
Estávamos já à altura normal do solo, em frente ao bar.
- Mestre, - perguntei - por que logo aqui?
Sana Khan sorriu diante de minha pergunta. Sabia que
aquele bar estava ligado ao meu passado. Era ali que meu
irmão comprava litros de batida de limão, maracujá ou coco,
ou ainda tamarindo, com que nos embriagávamos na rua ao
lado. Tinha apenas quinze anos quando comecei a beber,
embriagando-me quase todos os sábados. E aquele irmão que
comprava a batida tinha um ano e meses a mais de idade. Ele
me pusera no mau caminho, com meu total consentimento e
até gratidão, porque, afinal, adorava ficar "alto", alegre, rindo
à toa, falando bobagem.
Sana Khan perguntou-me:
- Quer recordar um pouco mais, com nitidez, a realidade?
- Não sei, mestre. Talvez não me faça bem.
- Bobagem. Veja.
Tocou-me a fronte com a mão esquerda, fazendo com
que, quase que imediatamente, passasse a me sentir garoto,
mais baixo, estando na esquina próxima ao bar "Sobatidas".
Estavam comigo meu irmão e um amigo apelidado de Bilola.
Meu irmão, então, falou:
- Só tinha batida de coco.
- Hum, detesto batida de coco. Só gosto de limão.
Maracujá ainda desce. - disse aos dois.
- O que interessa é beber. - disse Bilola - Pra mim
qualquer uma serve.
- Tudo bem, que jeito... Vamos lá. - disse a eles.
Era um litro de batida, em garrafa que lembrava a de água
sanitária. Bebíamos em copinhos iguais aos de tomar cafezinho
em repartição pública, daqueles de plástico, descartáveis. Uma
dose após outra, arrepiando os cabelos do corpo e fazendo
balançar a cabeça e depois estalando os dedos das mãos. O
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litro deixava-nos bastante "altos", sendo que eu sempre ficava
"altíssimo" no início, quando não bêbado.
Vi uma cena degradante, em que eu deitava no meio da
rua, de bruços, cabeça levantada, rindo a valer, e um carro
freava à minha frente, próximo, tendo os dois companheiros
que me retirar da via pública.
Em seguida, vi-me sentado a uma mesa no bar "Sobatidas",
com um irmão mais novo, Jorge, aquele do ovo frito na copa, e
mais quatro rapazes. Tinha dezessete anos e Jorge quinze. Fiz
com ele o que meu outro irmão fez comigo, ou seja, induzi-o a
entrar no mundo da bebida, como curtição.
Jorge estava bêbado, olhos vermelhos, cabeça
balançando, quase cochilando.
Levantei-me e fui ao banheiro, encontrando no caminho
pequena pilastra de madeira que sustentava um telhado
externo do bar, quase batendo-me nela, vacilando quanto a
qual lado passar. Tive dúvidas mesmo, até chegar cara a cara.
Mas cheguei ao banheiro.
Era um cubículo, com apenas um vaso sanitário. Após
entrar, fechei a porta e comecei a urinar. Repentinamente
entrou um rapaz empurrando a porta. Virei-me para ele, sem
contudo deixar de urinar, tendo ele dado um pulo e berrado:
- Porra, bicho, mijar no meu pé não.
- Desculpe. - disse-lhe sem jeito.
Ao voltar à mesa, sentei-me passando um período a
contar piadas picantes. Após algum tempo, Jorge chegou para
mim e disse:
- Beto, estou me sentindo mal. Eu vomitei.
- Vomitou? Onde?
- Na sua perna.
Olhei para minha perna e, de fato, constatei que minha
calça jeans estava toda vomitada, bem como o chão.
Não senti nojo, devido ao meu estado, e ainda ao fato de
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não estar sentindo cheiro algum, o que é típico dos bêbados.
Vi, em seguida, nosso grupo brincando de briga na
pequena área da frente do bar. Uns dando socos nos outros,
rasteiras e pontapés. Jorge foi arrastado por alguém e caiu
no chão. Percebi, repentinamente, que havia dois soldados
da Polícia Militar debruçados no muro a assistir o ridículo
espetáculo da rapaziada. Foram pacientes em não nos terem
levado. Afinal, éramos menores.
Passado algum tempo, Jorge saiu do bar e ia atravessar a
rua, quando corri e o segurei. Imediatamente passou um carro
em alta velocidade. Ele teria sido atropelado se eu não o tivesse
segurado. Atravessamos e ele debruçou-se sobre a murada da
praia e vomitou até a alma. Em seguida, rumamos para casa
andando, o que dava cerca de três quilômetros. Próximo a
nosso prédio em rua sem calçamento, havia poças de lama
enormes. Jorge andou por dentro de algumas, afundando
os pés na lama vermelha, sendo que às vezes eu o desviava,
empurrando pelo ombro, para a direita ou para a esquerda e
dizendo, no linguajar próprio dos adolescentes da época:
- Tá cego, porra?
Em casa íamos direto para o banheiro, após dar ordens a
Jorge para que não falasse nada se meu pai estivesse acordado,
o que quase sempre acontecia, devido à sua preocupação. No
banheiro, Jorge vomitava de novo. Bebíamos água, às vezes
sob os olhares inquisidores de meu pai, que perguntava:
- Vocês beberam?
- Beberam o que, meu pai? - dizia eu, seguro, tentando
demonstrar que estava absolutamente sóbrio.
Mas voltei ao bar "Sobatidas", tendo Sana Khan retirado
a mão de minha fronte.
- Que incrível, mestre. Há quanto tempo não me lembrava
desses acontecimentos.
- Que achou?
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- Ridículo. Como eu era bobo. Quantos atos insensatos.
Urinei nos pés do rapaz, briguei diante de dois policiais. E agora
lembro-me de ter dado risada para um rosto que vi na parede
do bar, que era apenas uma máscara, segundo dizem, o rosto
do dono do bar. Jamais quero viver experiência igual. Não tem
sentido.
- Mas você gostava, curtia, como vocês dizem na Terra.
Sempre se aprende algo. Toda experiência é válida, Beto. Não
valeu a experiência?
- Sim, mestre, valeu. Aprendi muito. Mas não quero
repetir. Nem servir de exemplo.
- Só o mau aluno repete as lições e os anos na escola. Viver
a experiência da embriaguez é interessante e até enriquecedor
para muitos. O ruim é permanecer nessa experiência anos a
fio, ou em muitas vidas, repetindo a sensação da embriaguez,
apegando-se a esse estado, tornando-se escravo do álcool, seu
dependente, e, o que é pior, marionete de espíritos ignorantes
e inescrupulosos.
- Como assim, mestre? - perguntei intrigado.
- Os homens que se tornam dependentes do álcool após
o desencarne permanecem ainda com o desejo de sorvê-lo.
A mente não muda apenas porque o Espírito deixou o corpo.
Geralmente os seres permanecem os mesmos, com os mesmos
desejos e vícios, e também virtudes. Um viciado em álcool,
tabaco ou droga qualquer continua viciado após a morte, e
continua buscando a satisfação de seus desejos.
- Mas, mestre, sem corpo eles não podem beber ou
fumar, nem tomar drogas. - disse.
- Quem lhe disse, Beto? Você não viu os Espíritos sentindo
o prazer do sexo através de corpos alheios? Também com o
álcool e as drogas isso se dá. Basta que o Espírito desencarnado
encontre um encarnado viciado, dependente de algumas dessas
substâncias, e proporcionando a devida afinidade psíquica
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e energética adequada para que ele se ligue à organização
fisiológica corporal, notadamente ao cérebro, e absorva parte
das substâncias volatizadas. O prazer é menor, sendo quase um
reflexo daquele sentido pelo encarnado, porém não deixa de
matar a saudade do desejo dos dependentes desencarnados.
- Mas os encarnados têm dependência energética quanto
a essas substâncias?
- Não, é apenas psicológico. - respondeu Sana Khan.
- Quer dizer, então, que no lado espiritual também há
viciados? - perguntei.
- Naturalmente. Assim como em cima, é embaixo. O
astral inferior e a crosta terrena estão cheios de Espíritos em
busca da sensação da embriaguez do álcool e do "barato", da
alucinação das diversas drogas, como marijuana ou maconha,
cocaína, LSD, heroína, haxixe... E o seu número é crescente,
devido à propaganda feita no plano físico pelas organizações
espirituais que querem a humanidade degradada ao máximo e
totalmente manipulada e dominada.
- Mestre, há também organizações ligadas à produção,
distribuição e propaganda dessas substâncias na Terra?
- Sim, Beto. E são muitas e poderosas. Os encarnados
não agem sozinhos, mas possuem verdadeiros comparsas
desencarnados. Recebem todo o apoio de que precisam,
conseguindo inspiração para melhorar os negócios, para a
propaganda e dinheiro para impressionar as mentes fracas.
- É mestre, o ouro brilha ao sol e ofusca as mentes fracas.
- Exatamente, Beto. Parte dos negócios e do dinheiro
na Terra são manipulados pelos Espíritos que integram
organizações do mal. Por isso, normalmente, se veem pessoas
egoístas e desequilibradas, degeneradas moralmente, gerindo
altas fortunas e delas tirando exclusivo proveito, sem se
sensibilizarem com a miséria dos outros. O dinheiro é a mola
mestra do mundo, como vocês dizem, e com propriedade. É
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com ele que as organizações do mal dirigem parte do plano
físico, iludindo os encarnados com vida fácil, luxo, prazeres e
gozos fugazes, que tanto ofuscam a visão espiritual. Enquanto
o homem não se libertar da ganância, da usura, do apego
ao dinheiro pelo dinheiro, estará à mercê das trevas que
o dominará e guiará os passos. Dinheiro é apenas energia
papel. Representa um valor que pode servir para troca por
bens e serviços. Mas hoje ele é avidamente buscado, como
a um deus. Os homens lhe erigem altares, rendendo-lhe mil
homenagens, esquecendo-se da essência da vida e da essência
do ser inteligente.
Enquanto Sana Khan falava, percebi um rapaz chegando ao
bar e sentando em uma cadeira. Pediu uma cerveja e começou
a beber. Logo aproximou-se um Espírito, de aparência jovem,
porém com ar de desequilibrado. Aproximou-se do rapaz e,
debruçando-se sobre suas costas, integrou-se a seu corpo. Tive
a impressão de ver apenas um. O rapaz rapidamente "virou"
quatro copos e pediu outra cerveja. Tomou-a rapidamente. E o
processo se repetiu por dez vezes.
- Mestre, ele vai matar o rapaz.
- Não, o rapaz está acostumado. Vejo que ele é freguês
da casa e o Espírito desencarnado já o conhece e já se afinou
com suas energias e desejos. Por isso rapidamente se incorpora
ao rapaz, que é médium, e vive quase como se estivesse
encarnado, por algumas horas. Quando o médium está bêbado,
o Espírito expulsa o outro do corpo e toma conta dele, agindo
sozinho. Bebe, fuma, sai com mulheres, têm relações sexuais
e muitas vezes o encarnado nada recorda no dia seguinte.
Quando o médium é do tipo inconsciente, que deixa de forma
mais completa o corpo, o domínio é maior e mais rápido. Com
os médiuns conscientes a influência é menor, mas não deixa de
proporcionar prazer aos viciados desencarnados.
Percebi que o rapaz, em determinado momento, pediu
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batida de limão. Sem querer, derrubou um copo no chão.
Rapidamente aproximaram-se dois Espíritos pequenos, de
feições horrendas, de olhos esbugalhados e bocas grandes
e vermelhas. Estenderam uma espécie de bico ou tromba e
sugaram a bebida que caiu no chão.
- Esses são Espíritos mais desequilibrados ainda. Rondam
os ambientes de bebidas, os botecos, onde são servidas
bebidas mais fortes. Eles sugam o álcool diretamente, sem
necessidade de intermediários humanos encarnados.
- Mas, mestre, não vejo aqui controle de organização,
como no motel.
- É porque o lugar é pequeno, sem expressão para
eles. Porém, nos grandes bares e principalmente nas boites
e bordéis há controle organizado de entrada de Espíritos
desencarnados. Permitem momentos de prazer, em troca de
trabalhos degradantes de obsessão de vários matizes e graus.
Às vezes esses Espíritos são colocados junto a um encarnado até
que ele se torne uma "caneca viva" e termine por desencarnar
em decorrência de cirrose. Quantos planos de vingança e
de dominação são perpetrados com a ajuda desses viciados
e desequilibrados do lado invisível para os humanos. No dia
em que entenderem isso e acreditarem, cortando o mal pela
raiz e fechando a porta, pondo fim ao vício, serão afastados
naturalmente os desencarnados viciosos. Vício atrai vício.
Desejo atrai desejo. Morbidez atrai morbidez. Trevas atraem
trevas, que só podem ser desfeitas com a luz da consciência.
- Mestre, por que não fomos a ambientes onde atuam
as organizações?
- Porque o espetáculo é por demais triste e a
degradação humana e espiritual é depressiva. Temia que lhe
impressionasse demais e lhe deixasse o germe da tristeza e
da depressão, abrindo-lhe portas e brechas para o ataque das
trevas, que já lhe namoram de longe. Se você deslizar, eles
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cairão em cima. Pressentem que você está sendo preparado
para algo importante e espionam a sua vida. Por isso, cuidado.
Fique atento. Mantenha sempre o equilíbrio e a paz interior.
Futuramente visitará esses ambientes dominados e, quem
sabe, até as cidades onde as organizações estão sediadas. Isso
é complicado. Agora você não está preparado.
- Espero um dia poder ver tudo isso.
- Você ainda tem muito que aprender. Deve começar
em trabalhos de socorro espiritual que serão desenvolvidos
em conjunto com Rodolfo e Marlene, no astral inferior. Assim,
breve estará razoavelmente familiarizado com a vida do lado
de cá.
- Mestre, e esses Espíritos que vivem a beber, mesmo
desencarnados, não se cansam disso?
- Sim, um dia se enfastiam dessa vida vazia e buscam
vida mais útil e rica de trabalho e aprendizado nas cidades do
plano astral. Mas nada é forçado. Cada um tem seu ritmo e seu
tempo, e a Vida sabe aguardar o momento propício para tocar
o coração e a mente de cada ser, despertando-o e chamando-o
para objetivos mais nobres e edificantes. Por isso não nos
aproximamos para tentar convencê-los. Seria esforço inútil.
Inclusive a maioria deles sequer nos perceberiam, por estarem
demasiadamente envoltos com energias densas, o ectoplasma
humano, para que possam agir sobre os encarnados,
principalmente sobre o sistema nervoso, visando a obtenção
de sensação forte e prazer, a que se apegaram quando no
corpo, e por não terem se libertado do desejo de continuar
sentindo os prazeres físicos. A sede de seus problemas está
no apego, que gera o desejo de satisfação do desejo e de sua
eterna renovação. Esvaziai a mente de desejos, libertandote dos apegos, e terás uma vida feliz, conquistando a paz e a
serenidade interior, estados que ninguém poderá te roubar.
- O senhor tem razão, mestre. - concordei - O problema
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todo está no apego e no consequente desejo.
- Beto, vá para casa e medite. Muita paz.
Sana Khan fez uma saudação indiana ou chinesa, e
desapareceu.
Senti-me meio amedrontado, em frente ao bar. Tive
imediato desejo de volitar, de subir, e logo flutuei acima das
ruas e prédios da Pituba, até reconhecer meu edifício, na Rua
Rubem Berta.
Entrei pela janela, olhei para o meu corpo estirado na
cama, qual defunto em velório, imóvel, e me reintegrei em
sua massa. Senti energia circulando em todo o meu corpo e
lentamente comecei a mexer as mãos, braços, pernas e tronco,
até mexer a cabeça.
Acordei, para o plano físico, pois estava acordado no
plano astral, fora do corpo. Abri os olhos, olhei em volta e
pensei: "Isso tudo não é mais real do que aquilo tudo que vivi
há pouco. Ambos os planos e ambos os estados de consciência
são reais, fazendo parte da mesma vida. Por que limitar a vida
ao organismo físico, se o que lhe sustenta é a energia invisível
aos olhos da carne e a consciência que os aparelhos humanos
não podem detectar nem a inteligência limitada conceber?"
O dia clareava, com os primeiros raios do sol matinal
banhando as paredes de meu quarto, laboratório de ricas
experiências. E mais um dia se foi.
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CAPÍTULO 19
O dia passou rápido, repleto de recordações e análises
de minhas experiências com álcool, anteriores à minha fase
espiritualista.
Dos quinze aos dezenove anos, fiz constante uso de
álcool, embriagando-me quase todo final de semana. Porém,
após tornar-me vegetariano, até o simples cheiro de bebida,
por mais fraca que fosse, me deixava enjoado.
A noite chegou, tendo rapidamente relaxado e deixado o
corpo. Ao sair, logo senti a forte vibração do mestre, que me
aguardava no quarto.
- Muita paz, meu filho.
- Que bom vê-lo de novo, mestre. Onde vamos hoje?
- Girar pelo mundo.
- O quê?
- É isso, girar pelo mundo. Não é assim que falam na
Terra?
- É, mestre. É uma ótima ideia.
- Pois então, vamos. Siga-me.
- Com prazer.
Deixamos o quarto, atravessando a janela em rápida
decolagem, qual foguete a deixar a rampa de lançamento.
Logo vi o céu estrelado, acima de nós, enquanto voávamos
alto, por cima da Cidade do Salvador. Sobrevoamos o mar,
aumentando a velocidade até nada vermos. Dentro em pouco
estávamos acima de grande cidade, repleta de arranha-céus,
sendo dia claro, e as ruas estavam apinhadas de carros e
gente. A princípio custei a identificar a cidade, face a altura
em que nos encontrávamos. Porém, tendo Sana Khan me
convidado a descer até próximo da rua, pude perfeitamente
bem perceber os traços fisionômicos das pessoas, constatando
serem japoneses. Estávamos no Japão, e a julgar pelo porte da
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cidade, provavelmente era Tóquio.
- Exato, Beto. A cidade formigueiro. Veja a loucura de
gente se batendo nas calçadas, com pressa. A vida é trabalho
para eles. Estão se tornando na maior nação industrializada
do planeta, no entanto o povo não é tão feliz. Alcançado o
conforto material, a vida perde um pouco o sentido, pois lhe
falta o substrato espiritual, uma razão de ser mais profunda
para todas as coisas. Muitos não sentem prazer pela vida e às
vezes se suicidam. A vida material se aproxima da perfeição
da satisfação das necessidades, porém o espírito está ausente.
Por isso as pessoas se perdem. A religião se perdeu. O Budismo
se distanciou da verdadeira doutrina de Buda, sendo hoje
um complexo de rituais desnecessários, incapazes de dar o
verdadeiro conhecimento e a paz às pessoas. Muitos japoneses
se embriagam nos bares após o trabalho.
- Mestre, eu não conseguiria viver aqui.
- Nem eu, Beto. E todas as cidades grandes estão se
tornando iguais, devido a fusão cultural que os meios de
comunicação e as migrações proporcionam. Em todas elas hoje
há imensos engarrafamentos de veículos nas ruas, deixando as
pessoas neuróticas e nervosas, o que chamam de stress.
É, a vida nos grandes centros está se tornando
insuportável. Excesso de gente, de carros, de poluição, a
criminalidade crescendo devido a má distribuição de renda
em alguns países, como o Brasil. Hoje o Rio de Janeiro é uma
das cidades mais violentas do mundo, a segunda, perdendo
apenas para Nova York.
- Os homens têm que encontrar alternativas de vida,
Beto. Essa superpopulação localizada nos grandes centros gera
problemas imensos. Há falta de espaço para moradia, falta de
alimento, de segurança e elevação do índice de mortalidade
por problemas do coração. Além disso, o grande número de
veículos lançando grande quantidade de gases venenosos na
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atmosfera está causando a destruição da camada de ozônio
que protege o planeta. E isso faz com que os homens fiquem
à mercê dos raios solares e outros vindos do espaço. A
temperatura do planeta está subindo por causa disso.
- É, mestre, mas as pessoas não se preocupam com isso
ainda. No Brasil, a consciência ecológica apenas desperta em
pequenos grupos, como os leitores da revista Planeta, de
vanguarda.
O individualismo e o egoísmo estão levando a
humanidade a um beco sem saída, em termos de civilização e
sociedade. O atual modelo de vida tem que mudar. É preciso
substituir o transporte individual e poluente pelos transportes
coletivos seguros, silenciosos e não-poluentes. Metrôs, trens
rápidos, veículos movidos a ar ou a bateria elétrica, utilização
de energia solar, são alternativas mais seguras, econômicas e
preservadoras do meio ambiente. Vamos a outro lugar.
Voamos por cima de Tóquio, e ainda sobre outras
cidades. Passamos por Hiroshima, apenas pelo alto e Sana
Khan comentou:
- A sede do poder, o sonho do imperialismo, o orgulho,
a vaidade, a insensatez levaram esse povo à guerra terrível
que terminou por forçar gênios a criarem o engenho terrível
da bomba atômica que foi despejada aqui. O mundo jamais
esquecerá os efeitos da radiação atômica. Espero que os
governos atuais e futuros não repitam a loucura dos seus
antecessores.
- Mestre, - perguntei - por que o homem luta tanto? Por
que não consegue viver em paz? Será impossível a convivência
pacífica, a fraternidade, a cooperação?
- Meu filho, a guerra é fruto da ignorância, da ambição,
do orgulho, da sede de poder e dominação, próprios dos
Espíritos de pouca evolução e de pouca moral. A Terra vive em
guerra desde a chegada dos capelinos, porque eles desejam
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dominar o planeta, estabelecendo o Reino da Terra, ao invés
do Reino dos Céus pretendido pela Espiritualidade superior.
Desde a Lemúria à Atlântida e desde os primeiros povos
brancos a povoarem a Europa do Norte até os dias atuais, as
guerras têm sido impulsionadas pelo comando das trevas. As
forças do mal não desistem de seus propósitos. O grande líder
dessas forças, compostas por milhares e milhares de Espíritos
é conhecido como "Dragão", ou Lúcifer, se assim preferir. Ele
de fato existe, e já encarnou na Terra algumas vezes, porém
há milhares de anos está trabalhando nas sombras. Contudo
muitos sequazes se encarnam de tempos em tempos, com a
permissão e superintendência dos governantes do planeta,
para dar cumprimento à Lei de Causa e Efeito, ou Lei do
Carma. Isso porque o mal só existe onde pode germinar suas
sementes e gerar frutos. Nos planetas mais evoluídos, o mal é
apenas passado. Na Terra, porém, devido à sua humanidade
nova e em início de evolução, ainda se faz preciso a existência
desses Espíritos capelinos ávidos de poder, domínio, guerra e
escravização. O atrito do mal com a faculdade intelectiva do
Espírito o faz raciocinar e crescer em inteligência. E após algum
tempo de inteligência sem coração e sem moral, o Espírito
passa a aliar o coração à razão, o sentimento ao poder criativo.
A moral é impulso natural que brota do imo da alma. Por isso
ela nasce e impregna o ser que está ainda envolto em matéria.
A moral não é criação humana, mas parte da essência divina.
- Mestre, quando é que a Terra vai livrar-se desses
Espíritos maus que planejam as guerras, as revoluções e os
crimes?
- Quando a maioria das pessoas mudar seu padrão
vibratório.
- E como se faz isso? - perguntei.
- Mudando seus pensamentos, atitudes, ações. Se você
muda de forma de pensar, muda as energias pensamento que
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emite ou atrai. Se altera as ações, muda a vida de relação e o
mundo material exterior. A mudança externa começa sempre
no interior do Espírito. Não adianta querer mudar o mundo
externo, a sociedade, com leis e decretos, como têm tentado
os países chamados comunistas. Isso não funciona. Um dia
a força de pressão e opressão vai fazer explodir em revolta
o povo escravizado. Essa tendência de fazer do homem um
animal escravizado, sem vontade e submetido à vontade do
Estado, que na verdade é a vontade de um pequeno grupo,
quando não de um só homem, é própria dos Espíritos vindos
de capela, que fizeram escola entre os terrícolas. Foram eles
que programaram os golpes e revoluções que levaram tantos
povos à escravidão, como ainda vivem muitos europeus do
leste. Porém breve se libertarão. A hora da liberdade está
próxima para eles. Vários Espíritos estão sendo preparados
para revolucionarem os países comunistas. Alguns serão
sacrificados, porém outros vencerão, porque as pessoas os
apoiarão, cansadas que estão de tanta opressão e dirigismo
estatal em suas vidas, pensamento e consciência.
- O senhor quer dizer que os países comunistas se abrirão
para o mundo, democratizando-se? - perguntei.
- Sim, muito brevemente. Um Espírito instruído e evoluído,
inspirado pelo alto, iniciará a abertura na União Soviética, que
puxará o trem da liberdade no leste europeu.
Voamos de Hiroshima para a China Vermelha,
sobrevoando a muralha antiga e passando ligeiramente por
algumas cidades e aldeias.
Aqui haverá derramamento de sangue, antes da
libertação, porque o chinês quando domina não abre mão
de seu poder com facilidade. A União Soviética se libertará
primeiro.
Voamos até Moscou, dando para ver o Kremlin.
- As ideias libertárias e democráticas se implantam
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lentamente aqui, devido ao contato de atletas e artistas com
o mundo livre. E ainda os agentes americanos que vivem aqui,
que com astúcia despertam a ideia da liberdade na mente das
pessoas que às vezes sequer sabiam que isso existia.
Rumamos para Berlim, na Alemanha Oriental. Observei
o muro que separa as duas Alemanhas em triste espetáculo.
- Os alemães resgatam seu passado. Muitos Espíritos que
no passado escravizaram homens hoje estão dentro do grande
campo de concentração. Porém essa fase está chegando ao
fim e em breve se libertarão. A Espiritualidade trabalha nesse
sentido, não só aqui mas também no Vietnã, Coreia do Norte,
África do Sul, Cuba e outros países onde a população não tem
liberdade. Os tempos das ideias romanas de conceder o pão e
o circo estão findando. Estamos próximo da Era de Aquário ou
do Terceiro Milênio, quando a humanidade viverá em paz, sem
guerras, revoluções ou golpes de estado.
- Mestre, e os crimes crescentes nos países pobres? perguntei, lembrando-me do Brasil.
- São fruto da própria injustiça social, da sociedade
egoísta e individualista, além de serem incentivados pelas
trevas. Estas manipulam as mentes fracas, envolvendo as
pessoas "perdidas", sem direção certa na vida, colocando
drogas em suas mãos (via organizações) e incentivando-lhes
a coragem para a prática criminosa diversa. Drogados, os
homens com tendência à violência e ao crime podem assaltar,
estuprar e matar. A droga encoraja, muitas vezes retirando o
medo da mente e a nitidez da realidade. A mente, em voos
alucinatórios, comete os maiores desatinos, muitas vezes sem
ter consciência clara do que fez.
Enquanto conversávamos, voamos em alta velocidade
para o Brasil. Fomos ao Rio de Janeiro, percorrendo algumas
ruas centrais, em plena madrugada.
- Veja, Beto, como as pessoas hoje têm medo de sair
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de casa. A tensão em que vivem os países é insuportável. Os
criminosos rondam livremente pelas ruas e as pessoas de bem
vivem trancadas dentro de casa, cheias de grades, cadeados,
cães de guarda e vigilantes. Os prédios são cercados de altas
grades com ponta de lança para cima, em atitude de defesa.
A agressividade está estampada onde quer que você vá. As
pessoas não conversam na rua. Todos seguram bem suas
carteiras e bolsas, com medo de serem roubadas. A neurose
é geral.
- Mestre, as pessoas vivem com medo de viver. Preferem
ficar em casa assistindo os programas tolos da televisão a se
arriscarem nas ruas em vivências reais.
- É exatamente o que desejam os Espíritos trevosos.
Através dos médiuns da violência e da criminalidade, afastam
as pessoas das ruas, encurralando-as dentro de suas próprias
casas e ai injetam o terror e o medo e todas as ideias que
quiserem, por meio da televisão, que dominam em grande
parte.
- Mestre, como é que eles passam as ideias de medo e de
terror? - perguntei, curioso.
- Através dos filmes de terror, realizados por mentes
perturbadas e neuróticas e ainda por meio dos noticiários
dirigidos apenas para notícias ruins e depressoras,
como guerras, acidentes, catástrofes, crimes, corrupção,
desonestidade e tudo o que possa levar as pessoas a pensarem
que só acontecem coisas ruins no mundo, cultivando assim o
negativismo, o pensamento negativo, a descrença em Deus e
a desesperança.
- A televisão realmente passa tudo isso, com algumas
exceções. Realmente os jornais só noticiam coisas ruins.
Raramente mostram coisas boas, gestos humanos, de
solidariedade, de fraternidade, de desprendimento. É só
acidente de automóvel, de ônibus, de trem, de avião, incêndios,
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guerras, crimes. Parece que as emissoras têm um radar para
captar essas coisas. Não procuram as coisas boas para noticiar,
como as pesquisas científicas em torno da sobrevivência da
alma, os congressos espiritualistas, os seminários, os encontros.
Não veem as pessoas ajudando os mendigos, os orfanatos e
asilos. Já vi tanta coisa boa e vejo diariamente. Mas a imprensa
somente corre atrás de sangue. A cultura fica esquecida.
Escritores lançam livros científicos, de poesia e romances que
não são divulgados. Se um médico estiver salvando uma vida no
meio da rua, e ao lado um criminoso estiver tirando uma vida,
com certeza um repórter que passasse pelo local registraria
em sua câmera o assassinato. Assim é a imprensa hoje.
- Mas, Beto, não se esqueça de que aqueles que assistem
os jornais são acionistas dessa atitude. Muitas pessoas gostam
do sangue. Sentem-se atraídas por ele e pela miséria humana.
Essas pessoas alimentam essa atitude mental e a máquina da
imprensa, sendo acionistas das empresas, sustentando-as com
a audiência elevada. A tragédia atrai mais, porque faz mais
ruído o mal do que o bem. Este ainda não desperta atenção.
Por isso passa despercebido.
- O que é preciso fazer, então, mestre?
- Desligar a sintonia com o mal. Parar de se sentir atraído
pelo sangue, pelas catástrofes e guerras. Parar de assistir
filmes de violência e terror e desligar-se de tudo aquilo que
gere depressão e medo. Não é se alienar. Procurar programas
menos violentos e alienantes e filmes mais humanitários.
Assistir aos programas da TV Educativa, a única que não cheira
a sangue, e a que mais instrui e educa, sem alienar e idiotizar os
indivíduos. As forças das trevas conseguem, em grande parte,
manter os humanos alienados o suficiente para manipulá-los.
Eles não deixam a imprensa divulgar as pesquisas das coisas
ligadas ao Espírito, nem propagar as ideias espiritualistas
elevadas. Só pensam em incentivar a ideia do materialismo,
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do sucesso, do gozo dos prazeres dos sentidos, como álcool e
sexo, dos jogos e divertimentos. Assim, não perdem o controle
que conseguiram a muito custo.
- Não vai ser fácil mudar os hábitos e a consciência das
pessoas, mestre.
- Eu sei. Mas é preciso trabalhar nesse sentido, para
despertar alguns do sonho do brilho do ouro e do gozo dos
sentidos. As pessoas precisam ver além dos sentidos físicos e
além da matéria. Precisam descobrir os mundos invisíveis que
os rodeiam, onde a vida é rica de experiências e possibilidades
de crescimento.
- A descoberta do Espírito imortal revolucionaria a
filosofia materialista. - disse.
- Sim, e é por isso que as trevas lutam para que a imprensa
não trabalhe nesse campo. Só veiculam notícias superficiais, e
mesmo assim de cunho meramente sensacionalista.
- É exatamente isso mestre. - concordei.
- É preciso muito empenho para divulgar as verdades
espirituais à humanidade materializada. Coragem e
determinação, como Buda, Jesus, Sócrates, Gandhi e Kardec.
E o trabalho continua. Você tem uma missão a cumprir, como
divulgador da verdade, dos conhecimentos que adquire passo
a passo. No momento próprio você iniciará sua divulgação.
- Mestre, preparo-me para isso, tendo já certeza de
que vim para isso. Não desejo a vida vazia dos prazeres físicos
apenas. E o dinheiro não me atrai nem ilude. Quero ajudar às
pessoas a despertarem, a sentirem-se Espíritos. O mundo vai
mudar, as trevas serão dissipadas e a luz há de vencer.
- Sim, Beto. Breve começará o exílio de Espíritos para
outro planeta, repetindo o que aconteceu em Capela. E estarei
envolvido em trabalho ligado ao exílio, tendo que me ausentar
por algum tempo. Espero que você não se perca, não se afaste
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deste caminho que ora escolheu. Se isso acontecer, todo o
esforço terá sido em vão, ou, pelo menos, teremos que adiar
o seu trabalho. Espero contar com você no plano físico, como
médium intuitivo, para as mensagens necessárias aos homens.
Temos muito trabalho a fazer e você ainda tem muito que
aprender.
Enquanto conversávamos, partimos para Salvador e
chegamos em casa.
- Nos despedimos, por hora, quanto ao contato que
tivemos ultimamente. Porém, se precisar de mim, pense em
mim, pois estarei sempre contigo. Sou como um pai à distância.
Conte sempre comigo. Cuide-se, e não se deixe seduzir pelas
belas formas que colocarão no seu caminho, para lhe desviar.
- Mestre, mestre, vou sentir sua falta. Não queria me
afastar do senhor neste momento. Ainda tenho muito que
aprender.
- Aprenderás com outros irmãos. Rodolfo e Marlene
trabalharão contigo doravante, em auxílio a Espíritos nos
planos inferiores. Adquirirás mais experiências antes de iniciar
o cumprimento da missão para a qual te preparei. Muita paz e
até breve.
- Obrigado, mestre. Muita paz.
Sana Khan partiu, deixando um vazio em meu coração. A
saudade seria uma constante dali por diante, principalmente
porque eu me desviaria do meu caminho por longos anos,
apesar de tantas advertências do mestre. Fui seduzido, não só
pelo sexo, mas novamente pelo álcool.
Após a partida de Sana Khan e passados alguns dias, decidi
ir embora, não mais para a Índia, por causa da dificuldade de
comunicação, mas para rodar pelo interior da Bahia, pregando
a filosofia universalista do Espírito imortal. Podia, naquela
época, realizar algumas curas devido ao meu equilíbrio interior
e consequente equilíbrio energético, aliado ao aumento de
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energia proporcionado pelos Espíritos amigos.
Porém, quando estava próximo da partida, ouvi a voz do
mestre falar em minha mente que eu não deveria partir, mas
ficar. Perturbei-me, por não saber o que fazer. Preparara-me
durante meses e agora não partiria. O que faria? Abandonara
a faculdade, não queria mais estudar, mas pregar as verdades
que descobri.
Viajei para Porto Seguro, como planejado antes, só que
voltaria para casa, ao invés de seguir em frente.
Foram treze dias andando pelas praias, refazendo contato
com a vida de sociedade, acostumando-me à ideia de ficar em
Salvador.
Quando voltei, fui trabalhar com meu pai, tendo cortado
os longos cabelos em estilo indiano que usava. Mudara as
vestimentas e a atitude mental. E sem me aperceber, envolvime em toda uma atitude de vida que me levou a experimentar
certas coisas que me afastariam do caminho traçado por Sana
Khan.
Levaria vários anos preso à matéria, seduzido pelos
sentidos, até o meu novo despertar, que me possibilitaria voar
mais alto do que nos tempos que comecei a desdobrar.
As saídas astrais cessariam por algum tempo, para depois
retornarem mais vivas e profundas. O contato perdido com o
mestre só a muito custo seria reatado.
Muitas coisas aconteceram entre janeiro de 1979 e
esta data em que estou a escrever, 23 de junho de 1991. Um
mundo de experiências psíquicas e extrassensoriais. Contato
com Espíritos e pesquisas. Trabalhos de auxílio e palestras.
Afinal, nossas experiências não nos pertencem, mas a toda
a humanidade, pois somos marinheiros do mesmo barco
e devemos remar todos na mesma direção. A soma das
experiências enriquece-nos, passo a passo, até atingirmos a
Consciência Cósmica, aberta, mas individualizada, continuando,
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assim, o trabalho para a manutenção da harmonia do universo.
Muita paz!

324

Sana Khan - Um mestre no além

325

Sana Khan - Um mestre no além

326

Sana Khan - Um mestre no além

CAPÍTULO 20
Era alta madrugada, em um dia do mês de dezembro
de 1978. Dormia não sei há quanto tempo. Sono profundo,
se considerado do ponto de vista físico, visível. Dormia em
meu quarto, onde havia duas camas, uma minha e outra de
meu irmão Jorge. Só que este não dormira nessa noite em
seu quarto. Portanto, estava só, em minha cama, estando a
porta do quarto fechada. Lembro-me então de ter acordado
repentinamente, abri os olhos e levantei-me parcialmente,
apoiando-me no cotovelo do braço esquerdo e tendo me virado
para esse mesmo lado. Minha visão se dirigiu para um ponto
do quarto que ficava próximo à cabeceira da cama de Jorge. De
imediato nada vi, tampouco esperava ver qualquer coisa. Mas,
inexplicavelmente, estava olhando naquela direção, como se
tivesse uma certeza interna de que alguma coisa ia aparecer
naquele lugar, em meu quarto. Alguns segundos se passaram,
de acordo com minha percepção de tempo naquele momento,
e então comecei a ver algo esbranquiçado, como uma fumaça
que não se movia, ou como uma nuvem muito tênue, rala,
tendo contornos que gradativamente iam se definindo, mas
inicialmente indecifrável.
Estava calmo interiormente, sem expectativas, sem
ansiedade, sem medo. Não tinha ideia, realmente, do que
estava para acontecer. E jamais imaginei de verdade que uma
tal experiência aconteceria comigo, por ser coisa rara e de
difícil produção.
Desde criança ouvia estórias de aparições de espíritos,
de materialização e deslocamento de objetos dentro de
centros espíritas. Meu avô materno me contava tais estórias,
e acredito que muitas delas fossem verídicas, pois ele era
espírita e pessoa que não mentia. Devido a esse fato, a ideia
de ver espíritos nunca se constituiu em absurdo ou fantasia
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para mim. Pelo contrário, sempre acreditei, desde garoto, que
essas coisas fossem possíveis, e que talvez um dia acontecesse
comigo.
Quando criança, costumava brincar com meus irmãos
de ficar um de cada vez trancado em um quarto escuro, ficando
os demais do lado de fora dizendo coisas as mais assustadoras
possíveis. Isso visava, conforme pensávamos, em nossa
psicologia mirim, a superação do medo. Queríamos desenvolver
a coragem, em contrapartida. Contudo, apesar de todos os
esforços feitos, o medo não nos abandonou por completo e
em tão curto tempo. E isto porque nossos condicionamentos
com relação a almas do outro mundo, fantasmas, o diabo, o
mão-pelada, a capivara, os vampiros, etc., eram muito fortes,
em virtude de todos os filmes por nós assistidos. Não é fácil
vencer o medo!
Desde que comecei a estudar acerca dos espíritos, em
1977, com a literatura de Allan Kardec a princípio, tinha a ideia
de que se um dia um espírito se materializasse na minha frente
eu morreria de medo, o meu coração pararia. Não obstante,
desejava uma experiência desse tipo, e até sonhava com ela.
Voltando então à narrativa inicial, estava deitado, virado
de lado, apoiado em meu cotovelo, olhando para um ponto de
meu quarto onde começava a aparecer uma névoa branca. Sem
nenhum medo na mente acompanhava o desenrolar daquele
fenômeno, sem saber até então o que estava acontecendo
e o que aconteceria. A névoa foi se tornando mais opaca
gradativamente, e seus contornos se avivando, deixando
entrever que se tratava do contorno de um ser humano.
Para melhor compreensão e visualização do que estou
a descrever sugiro ao leitor que frite um ovo de galinha,
ainda que não vá comê-lo. Observe que a clara, a princípio
totalmente transparente, deixando ver o fundo da frigideira,
gradativamente vai se tornando opaca, esbranquiçada, até
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que não possamos ver o fundo da panela. E isso tudo ocorre
em poucos segundos.
O que vi em meu quarto foi algo semelhante. E à medida
que a nuvem imóvel ia se tornando mais opaca, também a
forma humana ia se definindo. Até que um homem jovem,
branco, magro, de calças e camisa ficou completamente visível
há apenas um metro e meio de mim, aproximadamente. Estava
olhando para fora da janela do quarto, como se posasse para
uma foto ou filmagem. E estava imóvel.
Em nenhum momento tive medo, me sobressaltei ou
pensei em correr. Impávido, foi como me defini. Até hoje não
compreendo por que aquela tranquilidade, de onde tirei tanta
coragem. E por outro lado, também não compreendo por que
não conversei com aquele homem ali materializado em meu
quarto. Minha postura, se teve algo de coragem, também teve
de apatia, de passividade. Fiquei tão "sem acreditar" no que
via que não tive reação, tranquilidade, presença de espírito e
espírito científico para tentar um diálogo com aquela pessoa.
Vale ressaltar agora que não se tratava de um estranho.
Eu já o conhecia há algum tempo. Contudo só o havia visto
quando eu estava fora do corpo físico, em projeção astral ou
desdobramento. E ele é um espírito, um ente ou individualidade
desencarnada. Não habita a esfera física terrena, e não tem
um corpo de carne. Muitas e muitas vezes já saímos para
trabalhar em zonas de sofrimento no plano espiritual ou astral,
e também percorremos cidades em outras dimensões, em
busca de conhecimentos e estudos. Rodolfo é o seu nome, e
o leitor deve lembrar-se dele, se leu o livro Sana Khan - Um
Mestre no Além, do qual este é continuação.
Ali estava então Rodolfo totalmente materializado
em meu quarto. Era difícil acreditar, mas era verdade. Era
completamente real, por mais maravilhoso e inacreditável que
pudesse ser. Muitos leitores talvez não acreditem. Nada posso
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fazer para provar o que afirmo e narro. Fica por conta do leitor
acreditar ou não, dar-me crédito ou não. Não teria por que
inventar uma tal experiência. Ademais, já no século passado
o cientista inglês William Crookes e o russo Alexandre Aksacof
faziam experiências de materialização de espíritos. Há vários
livros nas livrarias e bibliotecas especializadas a respeito dessas
experiências.
É uma pena eu não ter conversado com ele. Perdi
uma oportunidade que ainda não foi repetida, e não sei se
haverá outra igual. Passei por várias experiências mediúnicas
e anímicas, porém só daquela vez tive o privilégio de assistir
a uma materialização de um espírito ou ente desencarnado.
Conversar com ele em outra dimensão, o chamado plano
astral, era coisa comum, mas materializado seria diferente.
Às vezes acho que o fato de conhecê-lo deixou-me
tranquilo, sem medo. E acho também que antes de me
integrar no corpo físico eu já sabia previamente que Rodolfo
se materializaria para mim, como parte de meu aprendizado.
Contudo no momento em que acordei e me virei para o local
onde houve a materialização eu não tinha consciência de que
o fenômeno aconteceria. Naquela noite não me recordei das
andanças no plano espiritual.
Acredito que toda a experiência não levou mais que
três ou quatro minutos, no máximo. Fiquei um tempo olhando
para Rodolfo, que não me encarou, e era como se eu não
acreditasse que aquilo estivesse acontecendo. Mas estava
de fato. Não acreditava que eu estivesse sendo contemplado
com aquela experiência. E então cometi a maior de todas
as burrices de minha vida, deitei-me e fechei os olhos. Após
algum tempo, novamente os reabri e tornei a olhar para o local
onde momentos antes vira Rodolfo por inteiro. E para minha
decepção, ele não mais estava lá. Porém a lembrança daqueles
breves minutos continuam muito fortes e vivas em minha
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mente. Nunca tive a menor dúvida de ter visto realmente o
que aqui relato. Estava acordado, lúcido, em plena posse
de minhas faculdades mentais. Aliás, naquela época, era
naturalista, não bebia, não fumava, não tomava nenhum tipo
de droga. Não estava hipnotizado nem sugestionado. Sequer
pensava na hipótese de ver uma materialização quando fui
dormir ou quando acordei.
Não posso afirmar que a materialização fosse tangível,
pois não a toquei. Visível, no entanto, ela era, sem sombras de
dúvida. Eu não via o que estava por trás de Rodolfo, estando ele
totalmente opaco à minha visão. Era um verdadeiro obstáculo.
No livro Sana "Khan - Um Mestre no Além" narrei
diversas experiências fora do corpo, estando em outra
dimensão. Aprendi a me movimentar no plano astral,
trabalhando e estudando. Constatei que a vida não termina
com a morte do corpo de carne. E com a materialização de
Rodolfo comecei a ver como os espíritos desencarnados podem
se comunicar com os encarnados e como podem agir sobre a
matéria, inclusive de forma mais ostensiva, como através de
sua materialização.
Sabemos que em seu estado normal, isto é, natural, um
espírito desencarnado não pode ser visto nem tocado por um
encarnado. E isto se deve ao fato de viverem em frequências
vibratórias diferentes. A matéria ou energia do corpo astral
ou perispírito vibra em frequência muito superior à do corpo
denominado físico. E para que um desencarnado possa ser
tocado por um encarnado, e visto por qualquer um que não
seja vidente, se faz necessário que ele consiga a substância
hoje chamada de ectoplasma e se envolva com ela, para então
se materializar, ou seja, ficar envolvido com matéria desta
dimensão física. O ectoplasma é matéria, sobretudo. Porém
contém também substâncias do plano astral ou espiritual. Por
isso ele é substância intermediária entre duas dimensões, ou
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ponte entre dois mundos. É essa substância que faz a ligação
entre o corpo físico e o espiritual ou perispírito. Integra
o chamado duplo etérico ou corpo etérico, que não é, na
verdade, um corpo, pois não serve de sede para a consciência.
Ninguém se projeta com o duplo etérico e sem o corpo astral.
No duplo etérico, e sobretudo no ectoplasma reside
o segredo de todos os fenômenos de efeitos físicos, como
materializações, movimentação de objetos, levitação de
objetos, sons produzidos em madeira, e muitos outros
relacionados a contos de casas mal assombradas. Por isso
Rodolfo, sob o comando do mestre Sana Khan, se fez visível para
mim, tendo, provavelmente, combinado comigo previamente,
ainda que eu não me recorde.
Muitos outros fenômenos de efeitos físicos foram
produzidos depois desse, para que eu completasse toda
uma série de lições acerca dos vários fenômenos e sobre a
mediunidade, um capítulo à parte e todo especial em meu
treinamento. Em outro capítulo voltarei a falar sobre isso.
Peço ao leitor que não leia todo este livro sem que
antes tenha lido o Sana Khan - Um mestre no Além. Isso não
é marketing, é apenas porque este livro é a continuação do
outro, e naquele há conceitos e relações que não permitirão a
completa compreensão deste sem a leitura daquele.
O espírito imortal não só vive em outras dimensões
além desta que conhecemos como também pode se fazer
visível e tangível para os olhos do nosso corpo de carne, ainda
que não sejamos videntes. No caso narrado, vi materializado
um espírito (uma entidade) que já conhecia de minhas várias
projeções astrais, dando assim maior certeza interna de que
minhas experiências de saída consciente do corpo não eram
apenas sonhos, fantasia ou imaginação. Eram reais as viagens
astrais, como foi realíssima a materialização de Rodolfo. Não
tenho dúvidas, e me submeto a qualquer aparelho detector
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de mentiras ou hipnose para provar que não estou mentindo.
Ademais, minha profissão e o cargo que hoje ocupo não me
incentivariam a mentir em um assunto desse tipo. Meu nome,
meu conceito e minha carreira podem ser afetados por isso.
Um juiz não pode mentir em se tratando de coisas tão sérias,
como essas, que dizem respeito ao espírito, sua sobrevivência
após a morte e seu intercâmbio com os chamados vivos.
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CAPÍTULO 21
Nos primeiros capítulos, relatei diversas experiências de
projeção astral, regressão de memória e fenômenos de efeitos
físicos. Narrei diversos diálogos com o mestre Sana Khan e
outros espíritos, principalmente Celene e Rodolfo. Falei sobre
o afastamento do mestre e sobre meu envolvimento com sexo
e álcool, apesar de todas as advertências de Sana Khan. Agora,
tentarei relatar como e por que me afastei temporariamente
do mestre e de que forma aprendi a custo de prazeres e dores
acerca do sexo, paixão, amor e vícios de um modo geral.
Durante o ano de 1978, em torno do qual giram os fatos
narrados no início obra, estive razoavelmente equilibrado
emocionalmente, psiquicamente, fisicamente e não sentia
desejos sexuais, pelo menos isso durou vários meses. Meu
interesse girava em torno de meu aprendizado sobre o mundo
espiritual, no qual muito trabalhei, de forma consciente, e
também do meu autoconhecimento, do que seria exatamente
o centro do meu ser, aquilo que chamamos de “eu”.
Tinha na época dezenove para vinte anos e era solteiro.
E não tive namorada naquele ano de 1978. Assim, a questão do
sexo ficou mais facilmente adormecida, porém sem profunda
compreensão. Imaginava que não fosse mais sentir desejos
sexuais, e que as energias ditas sexuais seriam facilmente
sublimadas, mesmo porque partiria para a Índia, como
planejava a princípio, em busca de maior aprofundamento nas
coisas do espírito.
Dezembro chegou, em 1978, e faltava apenas um
mês para minha partida rumo à Índia. Havia comprado
mochila, barraca, cantil, lanterna e alguns outros objetos de
uso pessoal e que julgava que me seriam úteis naquele país.
Começara a escrever a carta que deixaria para meus pais, pois
não tinha coragem de dizer cara a cara que iria embora. Às
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vezes conversava de uma forma teórica e geral com minha
mãe a respeito de uma longa e demorada viagem, para ver sua
reação, e logo sentia que ela não aceitaria o fato, e que sofreria
muito. Tenho certeza que o mesmo aconteceria com meu pai.
Apesar dos oito filhos que eles têm, não querem se desfazer
de nenhum, não imaginam perder um sequer. Não tiro suas
razões, pois sentimento é sentimento, ainda que haja apego.
Tenho dois filhos, e também não gostaria de me afastar deles
agora.
Havia planejado a ida para a Índia seis meses antes.
Contudo, acabei desistindo da ideia, ao refletir mais acerca
das dificuldades que sentiria com relação à comunicação. Não
dominava bem o inglês, e naquele país há mais dialetos do
que estrelas em nossa constelação. Ademais, pensava naquela
época, o que eu buscava não era um mestre encarnado na
Índia, pois já possuía um bom mestre, no plano espiritual, com
quem podia me contactar com frequência cada vez maior. O
que buscava na verdade era solidão, sossego, ar puro, um clima
espiritual e o meu passado vivido naquele país, em idos remotos
mas agradáveis, quando praticava yoga. Não eram pessoas
que eu buscava, mas um ambiente propício à meditação e
maior aprofundamento de meu autoconhecimento. Buscava
meu interior, mais do que o exterior. Pensava em crescer
mais, interiormente, e após dois, três ou até no máximo cinco
anos retornaria ao Brasil, pois era aqui o meu lugar, nesta
vida. Não nascera aqui por mero acaso. Tinha certeza de que
meu trabalho seria desenvolvido aqui, ou pelo menos aqui
começaria.
Desisti então de ir para a Índia (graças a Deus!). Resolvi,
em compensação, perambular pelo Brasil, principalmente pela
Bahia, pelo interior, saindo de Porto Seguro, por onde descobri
que passa um importante paralelo. Decidi acampar lá no mês
de janeiro de 1979, só que não haveria volta. De lá eu partiria
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a pé pelo mundo. E deixaria a carta com alguém, para ser
entregue a meus pais.
Tudo estava pronto e resolvido. Faltando um mês para
a viagem a Porto Seguro, numa noite, já deitado para dormir,
senti a presença de Sana Khan dentro de minha cabeça, por
telepatia, que disse de maneira incisiva que eu não deveria
partir, mas deveria ficar com minha família. Aquilo para mim
foi um choque, uma surpresa, e me tirou o sono. Fiquei a noite
toda acordado, pensando naquela ideia de ficar. Não sabia mais
o que fazer. Havia abandonado a faculdade, sequer trancando
a matrícula. Não queria mais continuar o curso de arquitetura.
Como explicaria esse abandono a meu pai? E o que faria, já
que não iria mais embora nem desejava continuar estudando
arquitetura ?
Dias depois da insônia acima mencionada, decidi estudar
psicologia, pois tinha algo a ver com minha busca interior e o
autoconhecimento. Resolvi então fazer novo vestibular. E essa
decisão só seria comunicada a meu pai quando eu voltasse de
Porto Seguro.
Viajei, apesar de não mais pensar em ir embora. Voltaria,
e faria novo vestibular.
Permaneci treze dias acampado sozinho na beira da
praia. Andava muito pelas praias do local. Sentia e encarava
aqueles dias como de transição, de readaptação ao normal
convívio social, o que não fazia há tempo. Conheci pessoas,
conversei, troquei ideias, e acima de tudo me senti mais
humano. Comecei a descer de um nível que eu julgava possuir,
de quase santidade, para o nível comum dos mortais, ao qual
eu pertencia, e não sabia, ou não me lembrava.
Minha alimentação sofreu brutal mudança no camping
onde estava, pois a comida que eu comprava lá vinha em prato
feito, o famoso "P.F.". E geralmente continha carne e batata
frita. Não comia carne, mas comia as batatas. Pedi para trocar a
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carne por ovo frito. Dois ou três dias depois de estar comendo
essas coisas tive uma diarreia daquelas, pois meu organismo
não estava acostumado àquilo. Vinha há quase um ano me
alimentando de cereais, verduras e frutas, tudo natural. Não
comia nada de origem animal. Então quando tive a diarreia
me internei em minha barraca com uma garrafa grande de
água mineral para jejuar até ficar bom, que é o que os animais
selvagens fazem. Tive febre altíssima, mas não saía da barraca,
mesmo no sol mais forte durante o dia, o que me fazia suar
bicas. Foi uma verdadeira sauna, acompanhada de jejum. No
dia seguinte já estava bom. Levantei, tomei café de forma mais
natural e fui para a praia, onde passei todo o dia caminhando
e meditando, e tomando água de coco.
Nos dois últimos dias fiz apenas uma refeição, porque o
dinheiro acabou. Já havia comprado a passagem de volta, por
precaução.
Voltei mais adaptado ao mundo ocidental, pois antes
estava me sentindo um oriental, mais propriamente um
indiano. Meu pai seria Secretário da Segurança Pública da
Bahia, tomando posse em março de 1979, e estava tudo certo
para eu ir trabalhar com ele, como Oficial de Gabinete. Estava
com vinte anos. Mas quando cheguei, a primeira coisa que ouvi
foi a bronca de meu pai por ter perdido a data de matrícula
na Faculdade de Arquitetura. Ele não sabia até então que eu
abandonara o curso e não pretendia retornar. Foi aí que eu tive
que contar toda a verdade, e ouvir a explosão de desagravo do
coronel. Disse-lhe que não pretendia mais estudar arquitetura,
e então ele disse que assim eu não teria o emprego na Secretaria
da Segurança. Foi então que eu disse que ele podia ficar com o
emprego, porque eu não retornaria à faculdade.
O homem ficou uma fera comigo, pois não queria que
nenhum dos filhos ficasse sem estudar, acreditando que nosso
futuro estava no estudo. E ele estava absolutamente certo! O
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futuro me mostraria isso.
Chegou março de 1979, mês em que meu pai assumiria o
cargo mencionado, e eu não sabia se o acompanharia, depois da
decepção que lhe causei. Precisou haver intervenção de minha
mãe e de uma amiga nossa, que acabaram convencendo meu
pai a me dar o emprego, pois afinal eu queria trabalhar, não ia
ficar sem estudar e sem fazer nada, na ociosidade. O emprego
então me foi dado, e tive que cortar os longos cabelos, em
estilo indiano. Aí mesmo foi que me senti ocidental, um pouco
mais distante da yoga e da Índia. Como Sansão depois que lhe
cortaram os cabelos. Passei a vestir trajes normais, pois antes
só usava sandálias de couro do Mercado Modelo ou mocassim
tipo índio, e vestia calças jeans bastante desbotadas e camisões
folgados. De um misto de hippye e yogue passei a me vestir
como um Oficial de Gabinete. Em breve tempo estaria usando
terno e gravata no gabinete. Que mudança!
Sem que eu sentisse, as mudanças externas eram
acompanhadas por mudanças de comportamento, por
alterações na minha maneira de pensar, e fui me deixando
influenciar por outras pessoas e outros padrões de
comportamento. Em pouco tempo deixei de fazer yoga, relaxei
na alimentação e comecei a beber novamente. Aí eu deixei de
ser o guru de alguns irmãos, como me chamavam, e voltei a
ser uma pessoa normal. Minha mãe adorou! Era tudo o que
ela sonhava.
Durante aquele ano, 1979, não namorei, não tive
relações sexuais, pois a mudança interna com relação aos
desejos instintivos dessa natureza demorou um pouco mais
a se fazer presente. Ia fazer vestibular para psicologia em
janeiro de 1980, porém não estudei, nem fiz cursinho. E isso
se deveu ao fato de em uma conversa com Marlene, aquela
amiga desencarnada, ter ela dito que eu não me preocupasse
com o vestibular. Fiquei então tranquilo, crente que passaria.
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Contudo levei foi "bomba", o que serviu para demonstrar que
ninguém cresce sem esforço. E que os espíritos não fazem
milagres, e não ajudam a quem "não madruga". Anos depois
eu compreenderia que psicologia não era o meu caminho, e
por isso Marlene havia dito que eu não me preocupasse com
o vestibular. Ela não me disse que eu passaria no vestibular
mesmo sem estudar. Essa interpretação apressada ficou por
conta de minha ignorância e de uma certa infantilidade com
relação ao trato com o mundo dos espíritos, que só a muito
custo e muito sofrimento foi mudando. Às vezes é preciso dor
e experiências duras para crescermos. E eu precisei, até perder
uma certa ingenuidade e imaturidade própria daqueles que
descobrem um mundo novo, supranormal, desconhecido, e se
lançam de qualquer forma em aventuras místicas.
Fiquei ainda mais perdido quando perdi o vestibular de
psicologia. Lembro-me que peguei minha moto - na época
era motoqueiro - e saí feito um doido pela orla de Salvador,
da Pituba até Itapuã. Tive vontade de morrer. Mas meu
desequilíbrio interior, emocional, não apagou por completo
meu senso de responsabilidade e meus conhecimentos sobre
a morte e a continuação da vida após ela. Assim, continuei vivo,
sentindo a dor do vexame e a dor de consciência de causar
dor a meus pais. Fui irresponsável por não ter estudado. Fui
imaturo em minha interpretação da conversa que tive com a
amiga Marlene. Somente eu fui culpado por minha derrota. E
como diz um político baiano, a derrota é sempre órfã.
Continuei trabalhando na Secretaria da Segurança
Pública, andando de moto, e resolvi finalmente entrar em um
cursinho para tentar o vestibular de Direito dessa vez. De tanto
conversar com políticos, pois eu os atendia todos os dias, acabei
botando na cabeça que eu queria ser político, pois achava que
assim poderia fazer algo pelos pobres e pelas pessoas em geral,
e de uma forma melhor adaptada aos tempos modernos, e
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ocidental, deixando de uma vez por todas aquela fixação do
orientalismo que me seguia há tempo, e ainda me seguiu por
anos.
Fiz cursinho durante quatro meses, tendo me apaixonado
por duas garotas lindas. Estava apenas começando a carreira
de paixões desenfreadas que me acompanharia por longos
anos. Não tive envolvimento de fato com nenhuma delas.
Foi só amor platônico. Era um motoqueiro essencialmente
solitário, pois apesar de andar de moto e conhecer algumas
garotas, ainda estava meio preso às ideias filosóficas e sonhos
de missão a cumprir. Não estava completamente integrado
ainda à sociedade, nem ao comportamento dos jovens da
minha idade.
Passei no vestibular de Direito no meio do ano, na
Universidade Católica do Salvador. Comecei o curso em agosto
de 1980. Nunca me integrei completamente com minha turma,
o que causava a interpretação de meus colegas como se eu
fosse "metido a besta". Isso não era verdade. Nunca me senti
melhor do que outras pessoas, nunca mesmo. É que apenas
andava no mundo das nuvens, perdido em pensamentos, em
meditação. Pensava no que faria. Pensava em política. Não
conseguia me integrar às vezes em papo superficial, segundo
pensava na época. Era um tanto quanto maduro para minha
idade. Talvez maduro até demais. Acho que queimei certas
etapas de minha juventude, e depois tive que voltar para
recuperá-las, não sem um certo desequilíbrio, próprio dessas
situações. A natureza deve sempre seguir seu curso e seu ritmo
próprio. E quem se atreve a quebrar o ritmo das coisas sempre
paga caro, com dor muitas vezes, pois a natureza é "cega", e
"não perdoa" seus agressores.
No ano de 1979 ainda tive muitas experiências de
projeção astral e regressão de memória. Porém, em 1980 elas
começaram a escassear, sem que eu me desse conta e fizesse
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nada para impedir. Acho que estava gostando da nova vida,
começando a ter casos amorosos com mulheres mais velhas,
bebendo, viajando de moto e estudando Direito. Levava
uma vida "normal", dentro do conceito de normalidade que
me apresentavam. Meus pés se prenderam firmemente no
chão, e minha cabeça cada vez mais se ligava nas coisas do
mundo material. No entanto, jamais me tornei um materialista
filosófico. Curtia as coisas da matéria, as coisas da carne, mas
vivia meditando sobre cada coisa que fazia e vivenciava. E
não deixei de ler Teosofia, Espiritismo, Yoga, Krisnamurti,
Rajeneeshe e muitas outras coisas. Assim, meu corpo sentia os
prazeres da vida física, sem contudo deixar a mente de estar
buscando as riquezas do conhecimento e da sabedoria. Nunca
deixei de almejar a iluminação, a sabedoria, apesar de ter me
enredado profundamente no mundo dos prazeres físicos. E
isso me causou profundos e sofridos conflitos internos.
O caminho tradicional da espiritualidade se afasta dos
prazeres sensoriais, colocando-os como obstáculos à aquisição
da sabedoria e iluminação espiritual, quando não considera
pecado o gozo de certos prazeres, como o sexo, principalmente.
Já a filosofia materialista ignora e despreza a iluminação e os
"prazeres espirituais". Quem quer que seja que inicie a busca
da espiritualização lendo de tudo que encontrar nas livrarias
vai ficar inicialmente confuso, cheio de conflitos, porque há
literatura de todo tipo. Nem tudo que vem da Índia ou da
China é sagrado, nobre e se constitui a verdade. Há mentiras
e interpretações errôneas das leis da natureza e das coisas
espirituais tanto no ocidente quanto no oriente. Que ninguém
se deixe enganar com isso. Há, hoje, mais do que há quinze anos,
um monte de lixo em forma de livros espalhados pelo mundo,
no afã tão-somente de gerar dinheiro. Basta que o leitor pegue
cerca de cinco ou sete livros sobre energia, chacras, kundalini e
tantra yoga para ver a variedade e a confusão de interpretações
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existentes no que toca a esses temas. E isso é só um exemplo.
E se o leitor achar que este livro é mais um desses, após a sua
leitura queime-o, não o passe para ninguém. Não espalhe nem
divulgue o que não presta.
Mesmo no meio de minhas confusões mentais, de
meus conflitos internos entre gozar os prazeres que o mundo
me oferecia e buscar uma maior expansão da consciência para
poder ajudar meus irmãos espirituais, fosse como político ou
de outra forma, continuava de vez em quando tendo uma
experiência de projeção astral ou de outro tipo. Meu lado
espiritual jamais me abandonou por completo. E isso me dava
suporte para interpretar mais profundamente e com maior
lucidez todo o processo de desejo e apego aos prazeres, assim
como me auxiliava a analisar e compreender melhor meus
sentimentos e emoções.
Em 1979 comecei a escrever poemas e poesias,
recheados de filosofia e reflexões. Em 1980, a partir do
segundo semestre, tive influência do Zen Budismo e deixei de
beber, voltando a tomar chá e a levar vida mais natural. Depois
voltei a comer comida inadequada e a beber novamente. Era
a própria instabilidade interna, um conflito ambulante. Em
1981 li muito Rajeneeshe e Krisnamurti, simultaneamente.
E em 1982 quis largar a faculdade, tendo desistido de ser
político. Meu irmão mais velho “fez a minha cabeça” e eu levei
adiante. Pensei em seguir carreira diplomática, que logo desisti
também, por achar que não poderia fazer grande coisa para
melhorar o mundo. Quis novamente largar a faculdade, e de
novo meu irmão me convenceu a não fazê-lo. Comecei então
a escrever meu primeiro livro, que não consegui publicar. Isso
foi em 1982. Levei a faculdade adiante, mais animado com
a parte prática da advocacia. Nesse mesmo ano tornei-me
macrobiótico radical, às vezes levando vários dias comendo
somente arroz integral. Adorava fazer isso. Hoje não posso ver
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arroz na minha frente, tanto branco como integral. Só de vez
em quando como arroz. O abuso do arroz me enjoou.
Meus processos de mudança eram intensos e variados,
e eu era instável como o tempo na Amazônia. Hora era
naturalista e não tomava gota de álcool, e logo em seguida
estava bebendo mais de cinco garrafas de cerveja numa
noite. Ora era vegetariano, ora comia frango e peixe, e assim
por diante. Dormia de um jeito e acordava de outro, muitas
vezes. E isso porque estava em perene busca da perfeição, da
verdade, do melhor, e ainda não estabilizara essas coisas na
mente. Ainda não havia encontrado o caminho do meio e o
equilíbrio das emoções e pensamentos. E a vida continuava
me dando lições e me proporcionando novos aprendizados.
Em dezembro de 1984 redigi uma das coisas mais lindas
que já escrevi, no dia de natal, após passar o dia pensando
em Jesus. Foi o "Manifesto de Amor". E com isso voltava a me
equilibrar interiormente, deixando-me apto para entrar em
uma nova fase de aprendizado, com intensos e importantes
estudos sobre energia e mediunidade. E conheceria uma
médium interessante, com quem acabaria me casando. Em
seguida relatarei interessantes experiências com mediunidade
e o contato com um grupo de espíritos com os quais me
relacionava através de médium.
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CAPÍTULO 22
O Projeto Viagem Astral teve início em 14 de julho
de 1991. Seu objetivo era desenvolver a saída do corpo
físico, ou desdobramento, de forma consciente, com fins a
conhecer melhor as outras dimensões do planeta e divulgar
o conhecimento para a humanidade. Procurava melhorar a
alimentação, tornando-a mais leve e vegetariana, meditar,
orar, fazer exercícios respiratórios, evocar amigos espirituais,
treinar relaxamento profundo e usar técnicas que induzissem
a saída astral de forma consciente.
Resolvi iniciar esse projeto para me concentrar
novamente na projeção astral, procurando desenvolvê-la e
dominá-la.
Em julho desse ano estive projetado nos Estados Unidos,
em Nova Iorque, permanecendo um tempo em um viaduto a
olhar para a cidade, podendo ver o edifício Empire States ao
longe. Via carros passando pelas ruas, tudo muito nítido, como
se estivesse ali em corpo físico. E lembrei-me, ainda estando
lá, de minha última encarnação, da qual já falei alguma coisa
no outro livro. Me vi jovem, entrando em um subsolo de uma
casa, descendo uma escada, e depois me vi praticando artes
marciais com um rapaz de cor negra. Já sabia, antes dessa
regressão, que praticara artes marciais naquela vida, o que
aplicara durante a guerra, em missões que tive que cumprir.
Já fui três vezes a Nova Iorque, fazendo crer que de fato
lá vivi, como já me haviam dito. Disse-me um certo espírito
que um de meus filhos da última encarnação ainda estaria
vivo, já idoso, e morando nos Estados Unidos, informação dada
em 1985 ou 1986. Às vezes acho que ele mora naquela cidade
onde fui algumas vezes.
Ainda em julho de 1991 estive projetado no Egito,
tendo sobrevoado as pirâmides de forma consciente e nítida.
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O panorama do alto é fantástico. Estive em uma cidade egípcia
com várias mesquitas e vi pessoas com trajes árabes, como
é usado por lá. Voltei dessa viagem com a firme convicção
de que havia uma cidade soterrada ao lado das pirâmides,
apesar de não me lembrar de ter visto tal coisa. Para minha
grata surpresa, em outubro de 1993 estive no Egito, em
corpo físico, onde fiquei onze dias e percorri todo o país, e
acabei constatando que de fato há uma verdadeira cidade do
lado direito da pirâmide de Quéops ( lado direito de quem
está de frente para ela ), com mais de trezentos metros de
comprimento e duzentos de largura. Disse-me um egiptólogo,
guia do meu grupo, que se trata de uma necrópole, ou cidade
cemitério. Descobri essa cidade por mero "acaso", pelo menos
não a busquei conscientemente. Estava uma tarde sozinho na
região das pirâmides, visando entrar novamente na câmara
do rei da Grande Pirâmide, a fim de complementar minhas
observações, quando percebi certas ruínas a uma certa
distância, com buracos no solo e muitas construções distantes.
Cheguei mais perto para ver, fiquei curioso e fui tirando fotos.
Adentrei gradativamente a região de construções em ruínas,
tendo algumas quase intactas. Encontrei coisas maravilhosas,
tirei cerca de quarenta fotos, até que meus filmes acabaram,
e então resolvi sair daquele local, onde estava me sentindo
ameaçado, por estar só. Os turistas correm perigo naquela
região, eu que o diga, pelo que passei ali sozinho. Se um dia
o leitor for lá, cuidado, não ande sozinho! Quando saí, vi que
havia placas em inglês dizendo que aquela área era proibida,
por ser zona arqueológica recentemente descoberta, e ainda
em processo de escavação e limpeza. Levei duas horas nessa
área sem ninguém me incomodar. Atribuo tal sorte ao fato de
parecer com os egípcios, sendo moreno, de nariz grande, cabelos
pretos e não muito alto. E estava com roupas semelhantes às
que usam os arqueólogos. Devem ter pensado que eu era um
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arqueólogo fazendo observações. Ademais, turistas não ficam
sozinhos naquela zona das pirâmides. Isso principalmente
devido aos atentados que vez por outra acontecem por lá. O
mais importante para mim foi o fato de ter estado lá primeiro
projetado, voltando com uma ideia fixa, e depois comprovado
fisicamente que realmente existia uma cidade soterrada. Essas
construções apareceram com o terremoto de 1992, havendo
ainda uma fenda ao lado da Grande Pirâmide, a qual fotografei
como prova. Fatos como esse nos estimula a prosseguir com as
pesquisas e exercícios de projeção.
Ainda em julho de 1991 estive em um auditório em
colônia do plano astral assistindo a palestra sobre o novo
espiritismo, que consistia em uma maior abertura do espiritismo,
aproximando-o do universalismo, já que muitos espíritas ainda
estão muito presos a Allan Kardec, na ortodoxia, vivendo no
século dezenove. Os conhecimentos se aprofundaram depois
de Kardec, sem desmenti-lo, mas expandindo os horizontes
que ele abriu para a humanidade. Ele não disse tudo nem
conheceu tudo, mesmo porque o tempo não lhe permitiu,
mas abriu portas para a ciência do espírito. Coube a seus
sucessores dar continuidade aos estudos e pesquisas. Hoje já
se sabe muito mais do que no tempo de Kardec, e só aqueles
que ainda estão muito apegados a ele insistem em cristalizarse no seu século e em seus limitados conhecimentos. Depois
dessa palestra resolvi me afastar do centro espírita e seguir
linha que mais se afinava comigo, a do livre pensamento e da
síntese universalista.
Fiz regressão de memória e descobri minha ligação
forte com Alan, meu filho. Ele era também meu filho em outra
encarnação, tendo 12 anos na época que vira. Estávamos
fugindo de alguém, subindo as escadas de incêndio de um
edifício e em seguida correndo por um corredor. Éramos
grandes amigos. Isso explica sua paixão por mim nesta vida, e
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a minha por ele. Aliás, antes mesmo dele nascer, conversamos
fora do corpo, e então já sabia que o espírito que estava para
reencarnar era um velho amigo, o que se confirmou logo
depois que ele veio à luz.
A partir de 14 de julho de 1991 comecei a colocar um cubo
em quarto que ficava ao lado do meu, sem ver qual a face que
estava para cima, contendo ele seis letras, uma em cada face.
Concentrava-me para sair do corpo e ver a face que estava para
cima, mas não consegui nos quatro primeiros dias. No quinto
também não vi a face do cubo, mas, surpreendentemente, vi
Jesus de forma clara, nítida e viva pregando em um pátio de
um templo ou sinagoga. Era alto, forte, de ombros bem largos,
moreno, de cabelos e barbas pretos e compridos. Estava
falando para pequena multidão, tendo um lenço colorido nas
mãos, o qual virava dos dois lados, como fazem os mágicos em
seus truques. Porém ele não estava fazendo truques, mas talvez
usando o lenço para explicar alguma coisa. Falava de desejos,
apegos e estados mentais, me fazendo lembrar Krisnamurti.
O interessante é que eu entendia tudo que ele falava, porém
não o idioma falado. Acho que foi uma regressão de memória,
não algo atual que acontecia no plano espiritual. Não creio que
tivesse condições de alcançar tão elevadas alturas no plano do
espírito para assistir aquela cena tão bela. Contudo, o tema
abordado não consta dos evangelhos, que por sua vez são
muito pobres em matéria de detalhes do que Jesus falava. E
outra coisa interessante é que eu estava na cena, vendo tudo
em três dimensões, e me movia, vendo-o de costas e depois
de lado, podendo ver seu rosto de perfil também, e sua
barba. Por coincidência, eu estava completando 33 anos em
setembro daquele ano. E não foi a primeira vez que o vi. Já
havia visto Jesus em 1981, estando em uma fazenda. Daquela
primeira vez eu o vi de lado, estando próximo, dentro de uma
casa pequena. Ele era mais jovem, tendo os mesmos cabelos e
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barbas pretos, de fios retos e lisos, e usava apenas uma túnica
branca simples. Sua pele era moreno clara, seu nariz afilado
e retilíneo, como o dos gregos, porém não vi a cor dos seus
olhos, pois estava do seu lado. E em 1978 eu o vi por duas
vezes, uma em que ele chegava numa casa pequena, onde eu
estava, tendo parado por segundos na porta, contra a luz do
sol, e então vi o quanto ele era alto e tinha os ombros largos.
Era quase da altura da porta. Tinha os mesmos cabelos e barbas
pretos e usava também túnica branca. Tenho certeza de que
se tratava de regressão de memória. Eu vivi na Palestina em
sua época. Era judeu, me converti ao cristianismo e devo tê-lo
visto pelo menos umas duas vezes, ouvindo sua pregação.
Sou apaixonado por Jesus, mas sem fanatismo, e sem
vinculação com qualquer religião ou igreja. Apenas pelo que ele
foi e é, por sua coragem e determinação, e pela revolução que
ele fez no mundo, presente ainda hoje, dois mil anos depois.
Em outubro de 1993 eu vi seu rosto em Jerusalém, depois de
algum tempo de insônia por estar vendo sem cessar rostos
de pessoas que morreram naquele lugar desde sua época na
Terra. Isso foi após ter estado no Museu do Holocausto. Após
ver seu rosto, tudo se acalmou e então dormi tranquilo. A
cidade de Jerusalém tem a energia mais “pesada” que já senti.
Passei alguns dias tentando ver o cubo, sem resultado
animador. No dia 26 de julho tive uma regressão ao tempo dos
astecas, sendo eu um deles. Dia 13 de agosto estive novamente
em Nova Iorque, e no dia 14 estive na Índia, numa pequena
praia, onde havia pequenas casas. Em seguida estive com um
espírito, com quem conversei pensando ser Sai Baba, mas que
não tinha sua aparência. Era estranho. Ele perguntou pelo
meu segundo livro, que eu não publiquei, e disse que ele seria
a minha grande oportunidade. Não obstante, lancei o Sana
Khan, e o outro ainda dorme na gaveta. Aquele Sai Baba me
pareceu muito estranho.
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Às 3:30 horas da madrugada do dia 19 de agosto
o telefone tocou. Acordei imediatamente, pensando ter
acontecido alguma coisa ruim com alguém conhecido.
Porém, quando atendi, o telefone desligou. Demorei a dormir
depois, tendo ficado pensando em várias coisas. Então resolvi
pensar em Jesus, e lembrei-me de Sana Khan. Após alguns
momentos, estando ainda acordado e consciente, ouvi um
barulho dentro de casa. Pensei em me levantar, mas aí senti o
choque vibratório em todo o meu corpo. Senti-me leve como
uma pena. Pensei em mexer o corpo para cima e para baixo,
e automaticamente isso aconteceu. Mentalizei minha saída
astral para cima, e lentamente fui ficando de pé, sem perda
de consciência. Estava perfeitamente lúcido. Virei-me para
trás, estando em pé em cima da cama, e vi meu corpo e o de
Vanda deitados na cama. Vanda estava deitada de lado, e eu
de costas, com o rosto para cima. Podia ver tudo que havia
no quarto, como televisão, armário, cortinas e outras coisas.
Estava exatamente tudo como era antes de eu sair do corpo, o
que demonstra a realidade da projeção astral. Vi uma mulher
- um espírito - debruçada sobre Vanda e perguntei-lhe quem
ela era, mas não lembrei da resposta quando voltei ao corpo.
Ela era morena, tinha os cabelos castanhos e curtos, e não me
pareceu que estivesse ali para fazer mal. É pena que não me
lembre da conversa que provavelmente tivemos. Lembro-me,
todavia, de ter voado através da parede, passando pela sala
e quarto de Alan, tendo-o visto dormindo tranquilamente.
Minha memória estava voltando aos poucos, era necessário
muita concentração e esforço para lembrar das experiências
astrais.
No dia 21 de agosto estive em uma colônia, estando
sentado em um banco, quando o espírito conhecido como
Vovó chegou por trás de mim e me abraçou. Fiquei tão feliz,
acariciando suas mãos. Vi seu rosto, porém não lembrei
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depois de como ela era. Disse-me que havia ficado muito triste
quando eu a rejeitei, tendo eu dito que foi por causa de tudo
o que aconteceu. Disse-lhe que havia pensado muito nela
naqueles dias. Perguntei por Dr. David e Sarkis, espíritos velhos
conhecidos meus, com quem havia trabalhado durante alguns
anos, tendo ela me contado sobre o curso que eles estavam
tomando em determinada colônia. Aproveitei para pedir-lhe
perdão. Esse encontro ocorreu de madrugada, provavelmente
entre 3:00 e 4:00 horas.
Estive duas vezes na Índia, em 1991, assistindo passeata
de rua e sobrevoando montanhas. Somente em outubro de
1993 voltaria lá, em corpo astral, em visita a Sai Baba. Até o
final de 1991 já estava tendo experiências mais lúcidas, quando
então tive alguns encontros com o mestre visando tentar
resolver alguns conflitos íntimos que me assolavam. Minha
consciência se expandia mais, alargando meus horizontes, e eu
precisava compreender melhor certas questões da evolução.
Um dia, após ter meditado acerca do amor, entrei em
relaxamento profundo, por volta das dez da noite. Logo depois
senti meu corpo ficar pesado, muito pesado, e em seguida não
mais o senti, passando a notar um grande fluxo de energia
circulando por todo meu corpo, aquele choque elétrico indolor.
Senti-me finalmente solto, leve como uma semente de dente
de leão, e flutuei para cima como um balão. Pensei em ficar
de pé, e automaticamente tomei essa posição. Vi meu quarto
exatamente como ele era, e meu corpo deitado na cama, em
sono profundo. De repente Marlene entrou pela porta do
quarto e disse:
- Olá, Beto, estava esperando você sair para irmos ao
encontro de Rodolfo. Vamos fazer uma pequena viagem a um
lugar interessante. Acho que você vai gostar.
- Oi, minha amiga, já faz algum tempo que não a via.
- Nem tanto, Beto. O problema é que nem sempre
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você se lembra de nossos encontros.
- Quer dizer que nós nos encontramos e depois eu não
me recordo?
- Exatamente.
- Por quê?
- Porque nem sempre seus neurônios cerebrais estão
preparados para receberem as impressões colhidas por seus
órgãos de percepção astral, ou perispiritual. Beto, esse assunto
é muito complexo, e por isso prefiro deixar para Rodolfo
explicar, ou então o mestre Sana Khan. É que são necessárias
certas explicações de caráter científico, e eu não sou muito boa
em ciências ainda. Minha área de estudos quando em vida era
a assistência social.
- Tudo bem, Marlene, não tem problema. Deixo a
pergunta para os cientistas.
- Vamos então ao encontro de Rodolfo.
- O.K., vamos.
Marlene então saiu voando pela janela do meu quarto,
e eu a segui. Sobrevoamos a rua onde morava, na Pituba,
e depois Marlene pediu que me concentrasse nela, pois
mudaríamos de dimensão e de frequência vibratória. Fiz o que
ela pediu, e logo deixei de ver a rua e os edifícios da Pituba.
Quantas vezes sobrevoei esse bairro e outras áreas de Salvador
nem me lembro, pois foram tantas, desde 1978 até hoje.
Comecei a ver um bosque cheio de árvores grandes e
frondosas, e logo me senti no solo, de pé. Marlene estava a
meu lado.
- Onde está Rodolfo? - perguntei.
- Alô, Beto, como tem passado - saiu Rodolfo do meio
das árvores a me cumprimentar.
- Estou bem, e você?
- Vou levando, como dizem vocês na Terra.
- O que vamos fazer aqui? - perguntei curioso.
354

Sana Khan - Um mestre no além

- Fazer observações de estudo em uma cidade que se
destina aos prazeres do sexo.
- O quê? - minha expressão foi de espanto.
- Exatamente isso que eu disse.
- Existe no plano astral cidade com fins a satisfação dos
prazeres sexuais ? Mas como isso é possível ?
- Beto, você acha que a morte nos liberta de nossos
desejos ?
- Claro que não. - respondi seguro.
- E acha que os traços de personalidade masculina ou
feminina desaparecem ou se transformam de imediato após a
morte? - perguntou Marlene dessa vez.
- Também não. A morte, a meu ver, não muda nossa
maneira de ser e de pensar de forma instantânea. Nossa mente
não se transforma tão rapidamente, em situação alguma. A
natureza não dá saltos. As conquistas são progressivas.
- E a saída do corpo altera a mente e a maneira de
pensar, e ainda os desejos ? - perguntou-me Rodolfo.
- Não. Estou aqui, em outra dimensão, em outro plano,
e continuo sendo exatamente o mesmo. Penso da mesma
forma, e tenho os mesmos desejos.
- Você se libertou de seus apegos e condicionamentos
pelo fato de ter saído do corpo de forma consciente ? perguntou-me Rodolfo.
- Também não, meu amigo. Continuo cheio de conflitos,
condicionamentos, apegos e desejos.
- Você acha hoje que a projeção astral é indispensável
para o autoconhecimento e transformação da mente, com a
libertação dos desejos e apegos? - perguntou Rodolfo.
- Não, pois tenho avançado muito em termos de
autoconhecimento e domínio de mim mesmo durante os anos
em que raramente saí do corpo conscientemente. Contudo
acho que a projeção pode ajudar a compreender certas coisas,
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como nossa natureza espiritual, nossa independência do corpo
e a evolução e a vida em outras dimensões, demonstrando que
a vida não é exclusividade do plano físico.
- Beto, você acha que os desejos sexuais são algo forte
e marcante na mente do homem ? - perguntou Rodolfo.
- Sim, e que perturbam demais. O desejo sexual é algo
que vem de dentro, como instinto, porém é exacerbado pelo
pensamento, pela razão, e pela forte propaganda em cima do
sexo, que hoje acontece na Terra.
- Desencarnado ou projetado o ser continua então
carregando seus apegos, condicionamentos e desejos ? perguntou-me Rodolfo.
- Claro, é o que se deduz de tudo quanto dissemos
antes. - respondi.
- E o sexo pode ser praticado sem a participação do
corpo físico, sem os nervos, sem a pele, sem os órgãos sexuais
materiais, sem as glândulas, etc. ?
- Bem, Rodolfo, pelo que já tive oportunidade de ver
anos atrás, estando projetado, o espírito desencarnado pode
sentir algum prazer se ligando temporariamente ao sistema
nervoso de um encarnado. Liga-se principalmente ao cérebro,
carro-chefe de toda a sensação que temos no plano material.
- E sem esse intermediário, sem o encarnado servindo
como médium, como ponte, pode o desencarnado sentir
prazer sexual? - perguntou Rodolfo.
- Li bem pouco a respeito, e tenho minhas dúvidas de
que isso seja possível, já que a sensação chega à mente via
sistema nervoso, e o orgasmo está ligado a todo um sistema de
atrito dos órgãos genitais.
- E o encarnado projetado pode praticar sexo, Beto?
- perguntou Marlene.
- Não tenho certeza. - respondi , e complementei - Sem
os órgãos sexuais. Não sei não. Nunca pensei seriamente a
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respeito.
- Você já teve relações sexuais fora do corpo, com uma
mulher desencarnada ou projetada? - perguntou-me Rodolfo,
deixando-me embaraçado e de um certo jeito envergonhado.
- Não me lembro. Não tenho certeza. Já tive muitos
sonhos eróticos em minha vida, principalmente na adolescência
e juventude. Mas não sei dizer se alguma vez tive relações de
verdade com o corpo astral, com o perispírito.
- Beto, você mesmo responderá a essas e outras
perguntas depois da visita que faremos a essa cidade aí na
frente. Vai se surpreender com o que verá. - disse Rodolfo.
- Vamos elevar a frequência vibratória de nossos
corpos energéticos, assim não seremos percebidos pelos
espíritos que vivem ou estão de visita na cidade. Eles estão
muito materializados, muito condensados, vibrando em baixa
frequência. E além disso estão envolvidos quase todos com
um pouco de ectoplasma, o que os aproxima da natureza do
corpo físico terreno. - disse Rodolfo.
- Quer dizer que ninguém lá dentro poderá nos ver?
- perguntei.
- A princípio sim. A não ser que haja espíritos vibrando
na mesma faixa nossa, em estudo, como nós. - respondeu o
amigo.
- Interiorizemo-nos e façamos uma oração da forma
que agrada a cada um, ou meditemos, o que dá no mesmo.
O importante é que elevemos nossas vibrações, acelerando
os átomos que compõem nosso veículo sutil de manifestação.
E no seu caso, Beto, deve por força de comando mental
mandar de volta para o corpo físico, através do cordão astral, o
ectoplasma que lhe acompanhou quando você saiu. Isso quase
sempre acontece. Fazendo isso, será menor a chance de se
tornar visível aos espíritos que estão na cidade.
Concentrei-me com vontade firme e resoluta. Pensei em
357

Sana Khan - Um mestre no além

amor puro, pensei no mestre Jesus, pedindo-lhe ajuda, pois
queria aprender os segredos da vida e da morte. Lembrei-me
de Sana Khan. Senti-me fortalecido. Afastei de minha mente
qualquer pensamento que pudesse me causar desequilíbrio, e
me senti calmo e sereno.
- Vamos, então. - chamou-nos Rodolfo.
Caminhamos por entre o bosque, que não era muito
claro. Era meio sombrio, como se em início de noite, após o
pôr do sol. As árvores eram muito grandes, e não senti grama
no solo. Parecia estar andando sobre terra úmida. De repente
vi os muros altos de uma cidade que mais parecia ter saído de
um filme sobre a Idade Média. Fomos em direção à entrada, um
imenso portão que parecia madeira. Antes que chegássemos
mais perto perguntei a Rodolfo:
- Como entraremos?
- Atravessaremos o portão. Ele não se constituirá
obstáculo para nós, pois estamos em outra frequência. As
ondas de rádio e TV não atravessam as paredes no plano físico
? É tudo questão de frequência de vibração e comprimento de
ondas.
De fato não foi obstáculo. Passamos pelo portão como
passamos pelas portas e paredes no plano físico (estando no
corpo astral). Há graus tão variados de frequência vibratória,
ou de comprimento de ondas...e tão pouco sabemos sobre
isso, principalmente no que diz respeito às outras dimensões,
além da nossa conhecida.
Assim que adentramos a cidade, vi vários homens e
mulheres de aparência normal circulando por um grande
pátio, onde havia bancos para que se sentassem. Mais se
parecia com uma praça. Havia vários casais conversando.
Fomos caminhando por entre vários deles, até entrarmos em
um jardim imenso, como um bosque ou um parque, cheio de
árvores e bancos. Havia pequenos regatos e flores, mas não tão
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bonitos quanto os que eu havia visto em colônias nos planos
mais elevados. Não obstante, havia um clima de romantismo e
erotismo no bosque. Percebi estátuas de casais tendo relações
sexuais, me fazendo recordar o Kama Sutra, que li aos dezoito
anos. Comecei a reparar que vários dos casais estavam se
beijando na boca, de forma bastante erótica e sensual. Aquilo
me provocou sensações de excitação, o que foi notado por
Rodolfo, que tem muita sensibilidade.
- Beto, - disse-me ele - não se deixe envolver por
esse pensamento de sensualidade, pois do contrário teremos
de parar nossa visita, porque você se tornará visível para eles,
vibrando na mesma faixa. Pensamento é energia, você não
sabe?
- Desculpem-me. Deixei-me levar por impulsos
inconscientes, fruto de meus condicionamentos, desejos e
apegos. Tentarei impedir que isso aconteça novamente.
A visão de tanta sensualidade por alguns momentos me
fez esquecer que estava ali em observação de estudo, e por
instantes me senti arrastado pelo desejo de sentir também
prazer. Mas acabei me controlando e tirei o pensamento da
mente.
Continuamos caminhando pelo parque até chegarmos
a um conjunto de casas. Não eram muito afastadas umas das
outras. Rodolfo nos chamou para entrarmos em uma delas.
Passamos pela porta e logo vimos um casal abraçado em uma
grande cama. Estavam nus. Fiquei parado olhando aquilo com
pensamentos mistos em minha mente. Nunca havia visto
espíritos sem roupa, e não tinha certeza se os órgãos sexuais
também continuavam conosco após a morte.
- Está surpreso, Beto? - perguntou-me Rodolfo.
- Sim, estou. Eles estão tendo relações sexuais de
verdade ou estão apenas imaginando que estão ?
- Observe. - disse Rodolfo - Chegue mais perto e veja
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se eles estão transando, como vocês agora chamam.
Cheguei mais perto e vi que eles faziam movimentos
iguais aos que fazemos no plano físico quando estamos tendo
relações sexuais. E pude ver em determinado momento
que o homem penetrava a mulher e se movimentava, não
havendo nenhum fingimento. Era sexo mesmo o que eu estava
assistindo. Era real. Igualzinho ao que se faz no mundo físico.
Minha curiosidade se aguçava cada vez mais. Será que eles
chegariam ao clímax, ao orgasmo?
Continuei observando, por recomendação de Rodolfo.
E vi que em determinado momento eles fizeram expressões
de gozo, de quem estava de fato tendo um orgasmo. Era
incrível demais para mim. Parecia não ser verdade, mas era.
Eu estava lúcido, completamente consciente. Mas não tinha
explicações para tal fenômeno. Aquilo era novidade para
mim. Durante tanto tempo pensei que o sexo fosse expressão
apenas do plano físico. Achava que ele estava apenas ligado
à reprodução material de corpos para a reencarnação, com
todas as implicações relativas ao casamento, família e ao
desenvolvimento do amor. Mas que ele continuasse existindo
além da morte, em outra dimensão, e que os encarnados
pudessem também transar fora do corpo, isso era inteiramente
novo para mim.
- Novidade, não é Beto ? - perguntou-me Rodolfo.
- Sim , totalmente novo para mim. Eles são encarnados
ou desencarnados ?
- Aguce sua visão e olhe para a cabeça de ambos.
- São encarnados, posso ver o fio de luz saindo de suas
nucas. Eles vêm aqui somente para terem relações?
- Nem sempre. Às vezes se amam. Muitas vezes são
amantes de outros tempos, afastados pela reencarnação, que
os coloca em lugares diferentes. Muitas vezes são casados,
insatisfeitos, e vêm aqui em busca de um amor mais verdadeiro,
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ou simplesmente em busca de prazer. São muitos e variados
os motivos que trazem cada uma dessas pessoas até aqui.
Cada qual tem sua razão, e nós não devemos julgar ninguém,
mas acima de tudo compreender e buscar as causas dessas
coisas. Devemos procurar as raízes do amor e a compreensão
profunda do que seja o sexo.
- É, você tem razão, Rodolfo. - disse eu.
- Agora temos que partir. Não podemos mais ficar aqui,
senão você não se recordará de muita coisa. As explicações
que eu sei que você está querendo e precisando serão dadas
pelo mestre Sana Khan, brevemente. Procure manter sua
mente tranquila, serena, sem conflitos, para que possa estar
com o mestre e dele aprender coisas interessantes.
Saímos da casa, atravessamos o parque e a praça por
onde havíamos entrado, e finalmente atravessamos o portão,
que estava fechado. Já no bosque, Rodolfo falou:
- O sexo ainda é pouco compreendido pelas pessoas,
tanto no mundo material quanto nas zonas mais baixas do plano
espiritual. E ele ainda lhe perturba, ainda lhe prende ao plano
Terra, fazendo que se impregne de energias materializadas.
O mestre vai conversar com você sobre isso, para ver se você
compreende melhor a questão do sexo e possa continuar
com o trabalho que foi interrompido. Somente totalmente
equilibrado com relação ao sexo você poderá subir até colônias
mais elevadas e contar aos outros o que viu, ajudando a
esclarecer acerca da vida em outras dimensões ou planos de
vida.
Seguimos até minha casa, onde fiquei, adentrando o
corpo novamente, e os dois amigos seguiram para destinos
ignorados para mim.
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CAPÍTULO 23
Dois dias depois de ter ido com Rodolfo e Marlene
àquela cidade onde as pessoas se dedicam ao namoro e ao
sexo, saí do corpo sem dificuldades, e logo percebi a presença
de Marlene no meu quarto. Ela sorria e me disse:
- Beto, concentre-se em mim e me acompanhe.
- Tudo bem.
Deixamos de ver o quarto logo em seguida. E em
instantes estávamos em um vale cercado de montanhas. Havia
muitas plantas, porém a maioria baixa, e muitas flores. O vale
era imenso e muito bonito. Havia um rio cortando o vale.
- Que lugar é este? - perguntei.
- É uma réplica do Vale das Flores, que fica na Caxemira.
Nós estamos mais ou menos acima daquele país. Isto aqui foi
criado mentalmente e ainda é mantido por Espíritos que aqui
viveram e que têm muita ligação com o país. É o caso do mestre
Sana Khan.
- É mesmo? - perguntei.
- É, Beto. Siga por esse caminho aí na frente que você
encontrará o mestre.
- Está certo, Marlene.
- Mais tarde virei encontrá-lo, se o mestre julgar
necessário, e se me chamar.
Até mais. - disse a Marlene, despedindo-me
temporariamente.
Iniciei uma pequena caminhada por entre flores e
plantas ornamentais de vários tipos. Era tudo muito bonito.
Minutos depois, percebi a um certa distância Sana Khan
sentado na grama, à beira do rio, com os olhos perdidos na
água. Parecia estar em profunda meditação. Mas nem por isso
deixou de notar minha presença. Isso é que é meditação de
plena atenção. Estar atento para tudo que acontece dentro e
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fora de nós mesmos.
- Olá, Beto. Há quanto tempo não nos vemos cara a
cara. Que alegria.
- Mestre, - fiz uma saudação em estilo indiano, juntando
as palmas das mãos e inclinando ligeiramente o corpo para a
frente, em sinal de respeito, e prossegui - muito me alegra
estar com o senhor novamente. Nossos contatos mentais têm
sido frutíferos, mas às vezes sinto falta de um diálogo mais
ostensivo, face a face.
- É natural, meu filho. Pais e filhos sempre sentem
saudades de alguma forma um do outro, e o mesmo se dá com
mestres e discípulos, ainda mais quando a relação vai além do
discipulado, chegando a maiores alegrias do coração, como é
nosso caso. Nossa relação é antiga, e fortes laços nos unem,
notadamente o amor.
- Nunca o esqueci mestre. E tenho sentido imensamente
a sua falta.
- Mas eu nunca me afastei por completo. Apenas por
um breve período estive envolvido em trabalho ligado a seleção
para o exílio que já começou. Você foi quem se afastou de mim,
mudando seus pensamentos, se deixando envolver novamente
com bebidas alcoólicas e sexo intenso, principalmente em sua
mente.
- É mestre. Tenho sido um tolo. Minha mente tem
estado tão cheia de desejos nesses últimos anos, e não tenho
sido capaz de apaziguá-la. Meu fogo interno se acendeu e
eu não consigo apagá-lo por completo, nem compreendo
inteiramente os processos do apego, do desejo, e a finalidade
do sexo. A busca do prazer tem sido uma constante, como se
a buscar preenchimento para uma lacuna, para um vazio que
não pode ser preenchido.
- Eu compreendo você, meu filho. Tenho acompanhado
de perto seu sofrimento, decorrente de conflitos internos
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por causa da dubiedade de desejos. Quer sentir prazer, sente
ímpetos fortíssimos nesse sentido, e ao mesmo tempo acha
que nesse caminho não poderá crescer mais, pois vive com
a mente saturada de desejos insaciáveis, que perturbam sua
mente, deixando-a intranquila, ansiosa, cheia de conflitos e
sem ter paz.
- É isso, mestre. Por mais que busque a satisfação
de meus desejos, acabo sentindo que eles não podem ser
satisfeitos. A mente deseja sem parar, cria novas necessidades,
aí eu busco satisfazê-las, para em seguida sentir novo desejo.
Não fui capaz de controlar meus pensamentos durante esses
anos todos, por mais esforços que fizesse, e tenho vivido em
perene conflito. A prisão que é o apego ainda não se desfez.
E os profundos condicionamentos de muitas vidas, reforçados
pelos da atual existência ajudam a manter-me vinculado ao
estado de busca da satisfação dos desejos de sentir prazer.
- Beto, meu filho, você ainda não vive em estado de
perene prazer mental. Não sente ainda o prazer que emana
das pequenas coisas, e é por isso que sua mente inquieta
vive à caça de prazeres intensos, instantâneos e fugazes.
Você compreende o que digo, pois já viveu dessa forma em
alguns períodos desta vida atual. Sua fase zen foi a maior
expressão dessa vivência, mas depois você se deixou levar
e iludir novamente pelos prazeres ditos fortes, como o sexo
principalmente. E isso deve ter uma raiz plantada no fundo
do seu subconsciente. Alguma insatisfação consigo mesmo,
alguma carência afetiva, ou outro motivo que você vai ter que
descobrir. Talvez possa lhe ajudar a localizar a causa, a origem,
mas o trabalho de percepção, interiorização, conscientização,
e posterior mudança é seu, e é solitário.
- Mestre, o sexo me tirou do meu centro de equilíbrio
nesses últimos anos. O encantamento com as formas... o
apelo visual das propagandas me seduziu, me atraindo e me
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prendendo. Às vezes acho que penso mais do que faço sexo.
- É aí que reside, a meu ver, o centro da questão. A
mente do Espírito é racional. A mente produz pensamentos. O
sexo provém do centro mais profundo do nosso ser. É instinto,
e está presente em todo o reino animal, não só no homem.
O animal não pensa, logicamente não pensa em sexo. Os
animais não têm esse tipo de problema, não têm conflitos com
relação ao sexo. Eles simplesmente copulam, impelidos pelo
instinto, que vem do inconsciente, e eles nem sabem o que é o
inconsciente, nem tampouco imaginam o que seja o instinto.
- O senhor acha, então, que o problema foi criado pela
mente? - perguntei, mesmo já sabendo a resposta, face ao
que o mestre expôs anteriormente.
- Acho, Beto. E pela mente racional, ou seja, pela mente
já provida da faculdade de raciocínio, que é privilégio, na Terra,
dos homens. Os animais irracionais não contestam os instintos,
não vão de encontro a ele, e nem o superam. Isso, no entanto,
ocorre com o homem. Este, a partir de determinado ponto
ou momento da evolução começa a questionar os instintos, a
suprimi-los e vencê-los. E às vezes os desnatura também.
- O que tenho que fazer então - disse eu - é conhecer
e compreender melhor o que seja o sexo, qual a sua origem e
finalidade e ter mais profundo conhecimento de mim mesmo,
de meus processos mentais, de meu apego e origem dos
desejos. Talvez esteja desviando o eixo do sexo, com relação à
sua função e finalidade.
- Acho que sim, Beto. Proponho fazermos uma volta
a nossas origens, em processo mental de rememoração, pois
você já fez isso antes, apenas não direcionado para a questão
do sexo, que é o que faremos agora.
- Acho que pode ajudar, mestre.
- Pois então comecemos já. Você sabe que cada um de
nós é uma unidade consciência, ou um ser individualizado, que
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também chamamos às vezes de ego. E somos campos de força
individualizados dentro de um grande campo de forças. Somos
microuniversos dentro de um macrouniverso. O que está em
cima está também embaixo, isto é, o que está nas unidades
consciência está também no plano do Absoluto, de Deus. E isso
vale tanto para a consciência quanto para energia, do ponto
de vista da origem da consciência e da energia, considerada a
matéria como energia concentrada.
- É aquela ideia de Kapilla, filósofo indiano, do purusha
e prakriti, ou seja, princípio espiritual e princípio material. disse eu.
- Exato. - concordou Sana Khan - Purusha, o princípio
espiritual, é a Consciência Pura, a Mente Pura, sem qualquer
atributo por nós conhecido. É Puro Espírito, incondicionado. E
prakriti, o princípio material do universo, é a Substância ligada
de forma indissolúvel à Consciência. Sem essa substância,
a Consciência seria nada. Mas o nada não existe. Assim,
Consciência e Substância, podendo ser esta também chamada
de energia ou matéria, ou princípio material, coexistem, e de
forma coesa e inseparável. O Espírito está sempre ligado à
energia, por mais sutil que seja ela. Lembra-se disso ?
- Sim, mestre. Esse aprendizado jamais foi ou será
esquecido, porque é a base de tudo o que existe, e a raiz para
a compreensão de qualquer questão do universo.
- Nada no universo é estático. Tudo é dinâmico, tudo
se movimenta, vibra, e às vezes se transforma. O plano da
quietude verdadeira é o Plano Divino, aquela dimensão onde
não se pode falar de tempo ou espaço, pois nela impera a
atemporalidade e a infinitude. Nela o ser não conhece tempo
e espaço. Somente vindo à existência no universo fenomênico
o Ser Absoluto se relativiza e se torna ego, passando a se
relacionar com tempo e espaço. Já dizia Lavoisier que no
universo nada se cria e nada se perde, mas tudo se transforma.
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De fato, a criação no sentindo de tirar algo do nada não existe.
Deus, o Absoluto, utiliza-se de sua própria substância, sua
própria energia, para gerar, para produzir o universo no qual
Ele mesmo se manifestará, se expressará, em infinitas formas e
faces. São muitas as faces de Deus, pois Ele vive, sofre e evolui
em cada e através de cada ser. Ele, o Ser, está presente em cada
ser. O eu, no fundo, na realidade, é o Eu, é Deus, a Consciência
Cósmica incriada.
- Essa é a ideia e o pensamento da escola Vedanta
Advaita, ou seja, não-dualista. Os filósofos indianos antigos já
pensavam dessa forma. - disse eu ao mestre.
E nós estávamos lá, aprendendo e meditando,
seja como budistas, yogues, hindus ou outras escolas de
pensamento e sabedoria, não é Beto?
- Sim, recordo-me de algumas passagens pela Índia, e
chego às vezes a ter saudades, principalmente quando ouço
música indiana ou vejo o Himalaia coberto de neve.
- Meu filho, Deus olha para seu próprio universo
através das janelas dos olhos e da mente dos seres emanados
Dele mesmo, que são manifestações suas. Não há separação
real entre a criatura e o criador, entre a manifestação, ou o
manifestado, e O que se manifesta. A separação é meramente
superficial, dimensional. As unidades consciência são envolvidas
em energias cada vez mais densas, distanciando-as apenas do
ponto de vista vibracional e dimensional de sua origem Divina,
do berço de onde saíram, a Consciência Cósmica Universal.
Daí Buda ter falado na ilusão de separatividade, que consiste
em nos sentirmos separados uns dos outros e separados de
nossa essência, Deus dentro de nós. Uma vez autoconsciente
o ser, ou autoconsciente o Ser em seu universo, o processo de
evolução com a abertura de consciência toma novo impulso.
O ser - o Ser - passa a dirigir mais o seu próprio destino. A
verdadeira realização espiritual se dá com a identificação do
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eu com o Eu, do ego pequenino e limitado com o Absoluto
ilimitado.
- Essa conscientização é de suma importância, mestre.
Enquanto o homem e também os Espíritos desencarnados
não se conhecerem e se reconhecerem, viverão na ilusão de
separatividade, o que gera competição, luta, conflitos variados,
medo, tensão, sofrimento, dor.
- Beto, todas as formas de energia, matéria e o que
chamais de vida carregam em si mesmas consciência, no
mais profundo e recôndito de seu ser. É a manifestação da
Consciência Universal, que habita dentro de todos os seres, em
forma de inconsciência. Todos os seres possuem consciência,
são consciência, mas por não terem atingido ainda a fase
autoconsciente da evolução, essa consciência vive em estado
de inconsciência.
- Mestre, essa inconsciência é o que os psicólogos
chamam de inconsciente?
- É sim, Beto. Observe esse desenho que surgirá à sua
frente.
Nesse instante começou a se formar na minha frente
um quadro, onde havia um desenho.
A esfera seccionada que você vê representa
graficamente uma unidade consciência, ou um ego, se o preferir.
Não significa necessariamente que o ego seja como uma esfera,
é apenas ilustração, de caráter pedagógico. Imaginemos que por
diferenciação vibracional a substância divina gera um pequeno
campo de força que assim passa a ter existência em outra
dimensão, agora surgida com a diferenciação. Espacialmente
falando, essa unidade consciência não saiu do lugar. Apenas
mudou de frequência vibratória, o que a torna "diferente". No
entanto, a Consciência Cósmica não abandonou a substância
que mudou de frequência vibratória. Está contida na substância,
e por via de consequência, na unidade consciência. Esse ego
369

Sana Khan - Um mestre no além

que nasce é expressão da Consciência Cósmica, não pode ser
de outra consciência. E ele carrega dentro de si, no fundo de
seu ser, a Consciência Cósmica como inconsciência, que é o
nosso inconsciente.
- Então o samadhi dos yogues é a identificação com o
nosso inconsciente. - me adiantei empolgado.
- Sim. O ser mergulhando dentro de si mesmo acaba
por descobrir sua origem, e se identifica com ela, que é
a Consciência Cósmica. Ultrapassada a última barreira da
mente, deixando para trás o mais profundo subconsciente,
o ser abre a porta que o separava, de forma relativa, do Ser
Real, Verdadeiro, e penetra no seu inconsciente, que é a
própria Consciência Cósmica, Consciência Pura, o Absoluto,
Parabhramam ou Deus. Essa é a Realização Espiritual, pois
aí o ego se descobre Espírito, Puro Espírito, que é o Real no
universo.
- E aí a busca termina. - disse eu.
- A busca do quem ou que sou eu, sim. Porém a evolução
está apenas começando sua fase autoconsciente.
- Então a vida não termina com a chamada realização
espiritual. - disse.
- Não. A vida, a verdadeira vida consciente começa aí.
O ser realizado, sentindo-se mais divino, vive cheio de amor,
compaixão e compreensão para com todos os seres vivos, os
quais reconhece também como seres divinos. Todos, sem
qualquer exceção. O ser realizado ama infinitamente, e de forma
incondicional. Ama a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo
como a si mesmo, pois sabe em verdade que no fundo, bem
no fundo, não há distinção real entre os seres e o Ser. Respeita
e considera tão divina uma barata quanto um templo de
qualquer religião, ou qualquer homem ou entidade espiritual.
Ama todas as formas de vida, sem discriminação de forma,
beleza, cor, sexo ou qualquer outro padrão condicionante.
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- E o sexo, onde fica? - lembrei-me do tema inicial.
- Não me esqueci do sexo, meu filho, estava apenas
aguardando o momento oportuno de encaixá-lo no que
estamos falando. Você já meditou a respeito da carência
essencial, mãe de todas as carências ?
- Não. Já ouvi falar da carícia essencial, um livro
publicado.
Sana Khan riu, ante minha brincadeira. É que esse livro
tem o título parecido com o que ele me falou.
- A carência essencial - disse o mestre - é uma
sensação ou sentimento profundo de perda, de afastamento,
de desligamento, que nos acompanha durante a fase
inconsciente da evolução. Ela é proveniente do afastamento
vibracional, dimensional e consciencial pelo qual passa o ser
após seu surgimento como individualidade ou ego. E é essa
mesma carência inconsciente que está por trás de todas as
manifestações de sexualidade no universo. Os seres, separados
do Ser, têm ânsia, são impulsionados, de forma inconsciente a
voltarem para Ele. É como se fosse uma saudade inconsciente,
que o ser não sabe a razão, e não sabe de quê. E essa saudade
inconsciente nos impele a buscar nos outros seres aquilo que
perdemos, sem qualquer consciência disso. A carência essencial
está presente em todos os seres vivos, fazendo com que
busquem a união sexual como forma inconsciente de buscar
sua origem, que permanece escondida no seu inconsciente. Na
união sexual os seres se unem momentaneamente, a princípio
impulsionados pelo instinto cego, e com o passar do tempo,
movidos por um crescente sentimento, manifestado como
paixão e depois como amor.
- Mestre, o que acontece com os animais no momento
do ato sexual?
- Beto, o ser na fase animal não tem ainda razão, como
você sabe. Ele é movido essencialmente por instinto, que
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é um impulso inconsciente que o faz agir. Esse impulso vem
tanto do inconsciente do ser, zona da qual se originou, como
também vem do subconsciente, gerado pelos automatismos
de comportamento e ação, e por força da repetição de atos do
passado remoto, na estrada da evolução. Um animal não sabe
por que bebe ou tem que beber água. Ele simplesmente sente
sede e bebe água. Assim acontece com a comida e com o sexo.
A fome e a sede são necessidades orgânicas, mas que geram
impulso psíquico de satisfação dessas necessidades. Já o sexo e
o impulso de autodefesa, vêm mais do fundo, do inconsciente.
É necessário que o ser sobreviva para evoluir, e se una
sexualmente para perpetuar a espécie, com a reprodução da
mesma. Mas por trás da reprodução e perpetuação da espécie
está o impulso psíquico inconsciente de se unir a outros, ou
outro, com vistas a um objetivo maior, mais profundo e mais
real. O sexo tem como finalidade unir os seres individualizados,
levando-os a se amarem. E sua função é servir como ponte
para o amor.
- Isso é interessante, mestre. Não é comum no mundo
físico pensarmos dessa forma.
- É porque a maioria das pessoas ainda está na fase
inconsciente da evolução, levada para adiante pelos impulsos
instintivos. São muito animalizadas ainda. Muitos Espíritos que
habitam a esfera física são ainda crianças, do ponto de vista
consciencial. Vivem sem pensar por que vivem, agem sem
pensar por que agem, e sofrem também sem saber por que
sofrem. Os instintos e a mente racional pouco desenvolvida
os fazem levar uma vida mais ou menos inconsciente. Quando
o intelecto se desenvolver mais, e a razão for transcendida
e sublimada com a fluência da intuição, então as pessoas
compreenderão de forma mais profunda e lúcida a função e
finalidade do sexo, deixando de utilizá-lo apenas como fonte
de obtenção de prazer através dos sentidos do corpo físico. O
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sexo começa com o instinto cego, inconsciente, participando
dele apenas os corpos mais densos de manifestação. Começa
com o corpo de carne, havendo trocas hormonais e energéticas
superficiais, desprovido de fortes emoções e sentimento.
Depois surge a paixão, quando a razão desperta, e os seres
trocam mais energia do que antes, além de sentirem mais
emoções. E por fim surge o amor, único e verdadeiro elo
de união real entre os seres. As cópulas inconscientes dos
animais e homens primitivos são impulsionadas pelo instinto,
impulso cego, inconsciente, com vistas à reprodução, que está
ligada à reencarnação, como necessidade evolutiva, havendo
nela fraca troca de energias, pouca ou nenhuma emoção, e
nenhum sentimento. No homem um pouco mais evoluído, o
sexo começa a ser buscado com certa emoção, com paixão
em seguida, e muitas vezes como mero prazer físico. E
no homem de evolução maior, o sexo é complemento do
sentimento, realizado com prazer físico, troca de hormônios,
trocas energéticas mais profundas e estando os dois parceiros
envolvidos pelo sentimento do amor.
- Mestre, algumas religiões, preponderantemente
ocidentais infundiram na cabeça das pessoas a ideia de pecado
relacionado ao sexo. Muita gente acha que o sexo é coisa suja,
realizável no máximo para a reprodução, na constituição da
família.
- Isso não foi feito apenas pela Igreja Católica, por causa
da interpretação literal e errônea do livro Gêneses, de autoria
de Moisés. Desde a mais remota antiguidade os sacerdotes
de quase todas as religiões seguiram essa linha de atribuir
causa de impedimento de evolução espiritual ao sexo. Sempre
se adotou a castidade, a abstinência sexual como meio de se
tentar galgar maiores alturas evolutivas. Pensavam e alguns
ainda pensam que sublimar o sexo é deixar de fazê-lo, o que
se constitui em grande erro. O problema não está no sexo
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em si mesmo, no ato, nem muito menos em sua finalidade
ou função. O problema está na mente, no intelecto, que gera
o apego, os desejos desenfreados, as aberrações, que se
constituem em desvios de função do sexo, e todos os conflitos
a ele relacionados. A ideia da abstinência é tão antiga quanto
o homem, e infelizmente ainda grassa no seio da humanidade,
causando sérios conflitos no íntimo das pessoas.
- E qual a origem dessas ideias, mestre ?
- Em parte se deve aos capelinos que foram trazidos
para cá, como eu, que tínhamos conflitos e desequilíbrios com
relação ao sexo no nosso planeta. Nós já viemos para a Terra
com a questão do sexo mal resolvida, ou mesmo não resolvida.
Então passamos esses conflitos e ideias para vocês, que eram
muito ignorantes ainda para discernir o certo do errado. E em
parte se deve às ideias pessoais de cada um, fruto ainda de visão
turva, parcial, fragmentada e imperfeita das manifestações da
vida.
- Eu já vivi esse conflito durante anos, nesta vida. Já fui
abstêmio, já liberei meus impulsos e desejos sexuais, e vivo
buscando o equilíbrio. Parece que ele é muito tênue, muito
sutil. - disse ao mestre.
- E realmente é, meu filho. Se você não voltar a sentir
prazer nas pequenas coisas, como já sentiu antes, tornando
toda sua vida, todos os momentos diários em momentos de
prazer, e não se trata apenas de prazer dos cinco sentidos
físicos, mas prazer da mente e do coração, você estará sempre
buscando as fortes sensações do ato sexual ou as fortes
emoções da paixão. E você já descobriu há muito tempo que
essas duas coisas não são eternas, mas fugazes, transitórias, e
de curta duração. O ato físico é rápido, e pouco tempo depois
de terminado você mal se lembra dele. A paixão é passageira, e
gera ciúmes, medo de perda, insegurança, ansiedade, saudade,
frustração e dor muitas vezes.
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- É, mestre, já senti isso tudo, e muitas vezes. O sexo por
mero tesão, sem sentimento, não pacifica o desejo, não acalma
a mente nem realiza. É superficial, e deixa muitas vezes um
vazio depois do ato. Às vezes o casal não quer nem conversar
depois. Quer logo se afastar, ir embora. Sem sentimento o sexo
é algo incompleto.
- Beto, tudo depende do nível de consciência do ser que
se une sexualmente. Cada um está em um nível de consciência,
e a depender dele, o sexo é puramente animal, físico, está
envolto em alguma emoção de superfície, como a paixão, ou
é a expressão do desejo de união, de fusão, não só de corpos,
mas de energia, de emoções sublimadas e reunião com Deus
dentro do ser. O sexo é tão mais profundo e verdadeiro quanto
mais envolvidos os seres estiverem. Há doação, há autoentrega
total no sexo sublimado. Corpos se unem, havendo troca
de hormônios, de sensações prazerosas físicas, de carinho
e carícias, de energia em vários níveis, dos corpos etérico,
astral e mental, e o inconsciente dos dois seres se unem e se
fundem em um só no momento do orgasmo, do êxtase, do
clímax. O orgasmo é uma imitação do momento da criação,
com intensa liberação e irradiação de energias de vários tipos.
Essa é a verdadeira Tantra Yoga, a união total através do sexo.
No ser evoluído, que vive na Terra, só o amor deve impulsionar
o sexo. Assim, estará o ser dando cumprimento à sua função e
finalidade. Se homens e mulheres se relacionarem sexualmente
sem amor, estarão desvirtuando a verdadeira função do sexo,
e estarão se unindo apenas superficialmente, nos planos mais
baixos da existência. Muitas vezes uma relação sexual sem
envolvimento de sentimentos e emoções superiores gera um
vazio energético na pessoa, pois de fato há perda energética.
O sexo envolto em amor, ao contrário, gera complementação
energética, através da troca que se estabelece entre os polos
da relação.
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- A polarização dos seres em masculinos e femininos,
então, serve a um propósito evolutivo. - afirmei.
- Sim, o de levá-los novamente à reunião com o
Pai. As unidades consciência imitam o Absoluto, de forma
inconsciente, ao gerarem novas formas, por meio do sexo
criador, e com o êxtase sexual penetram seu inconsciente por
milésimos de segundos, que é o próprio Absoluto. Isso faz do
sexo algo verdadeiramente divino, nada havendo nele de sujo
ou pecaminoso. A abstinência por imposição alheia ou própria
não se constitui em mérito algum. A falta de desejo sexual só
acontece quando o ser já entrou em outro nível de consciência
e outras dimensões mais elevadas, em que não mais necessita
do sexo como o conhecemos para o advento do amor a
todos os seres. Fora dessa hipótese, encontramos casos de
passagem de polarização sexual, em que às vezes alguns não
se adaptam de imediato ao novo corpo, ao novo sexo, gerando
perturbações psíquicas e às vezes hormonais, ou casos das
chamadas missões autoimpostas, em que pessoas renunciam
às alegrias do sexo e do relacionamento a dois em prol de
trabalhos para o próximo. Na busca inconsciente do sexo um
ser busca a Deus dentro do outro ser. Já mais consciente,
busca a Deus dentro de si. Depois, conscientemente, busca a
união com o outro e com Deus através do ato sexual, que não
envolve apenas o corpo, mas também o coração e a mente
mais profunda. Somente muito evoluído, e há poucos casos
assim na Terra, o ser deixa de precisar da ponte para o amor,
ou seja, o sexo. Tentar deixá-lo de lado prematuramente não
só não é sábio, como se constitui em queima de etapas, que
a evolução não tolera, e acaba levando o ser ao desequilíbrio
íntimo e ao sofrimento.
- É, mestre, tenho muito que meditar sobre tudo que
o senhor falou. Preciso encontrar meu ponto de equilíbrio.
Uma coisa eu tenho certeza hoje, de que não estou preparado
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por maturação evolutiva para viver sem as alegrias do sexo. Já
tentei queimar etapas e me dei mal. E já vi muita gente passar
por isso também. Nós humanos temos muito que aprender
ainda sobre o sexo. Vivemos em desequilíbrio, em abusos, em
desvirtuamentos e incompreensões. O prazer para o homem
hoje está em primeiro lugar, e as pessoas estão se usando
como se fossem descartáveis.
- Nada como um dia atrás do outro, Beto. A tempestade
é seguida pela calmaria. As crises são sinais de mudança,
de maturação de ideias. O próprio abuso levará o homem a
encontrar o seu ponto de equilíbrio, pois isso é da ordem das
coisas, é da natureza. Cada coisa encontra sempre o seu lugar,
no seu devido tempo, assim como você encontrará também
seu ponto de equilíbrio, e crescerá muito sem ter que se abster
do sexo. Deus não criaria o sexo para em seguida considerá-lo
pecaminoso e porta de entrada para o inferno. Isso só entra
na cabeça dos ignorantes. DEUS CRIOU O SEXO, o que faz dele
algo divino. Então que você desfrute dele com sabedoria e
equilíbrio para o seu próprio bem e o de sua companheira. Assim
estará tudo de conformidade com os desígnios de Deus. E você
não crescerá menos fazendo sexo. O que importa em tudo na
vida é nosso estado de consciência. As aparências, o exterior,
a superfície, apenas servem para despertar a consciência
interna. Desperta esta, você crescerá e desenvolver todas as
suas potencialidades, seja de cunho intelectual, mediúnico ou
anímico. O sexo não atrapalha nem impede nada disso. Com
amor, tudo é crescimento, tudo é evolução, tudo é luz, e nos
aproximamos de Deus.
- Mestre, obrigado pelos esclarecimentos.
- Não precisa me agradecer, meu filho. Volte sempre
que quiser, e puder, para tentarmos crescer juntos. Agora vá
para casa. Muita paz.
- Muita paz, mestre. Voltarei sozinho.
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Me concentrei em meu quarto e viajei rumo a ele.
Chegando em casa, vi meu corpo deitado, vi o de Vanda ao
meu lado, me aproximei e perdi a consciência, tragado pelas
vibrações mais baixas do corpo.
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CAPÍTULO 24
Passei alguns dias meditando muito acerca do que
conversei com Sana Khan. Era coisa demais, material para
muita reflexão. Havia me apaixonado muitas e muitas vezes
em minha vida, e ainda estava em início de despertar do
verdadeiro amor, incondicional, que não depende de forma
externa.
Uma certa noite resolvi rever o mestre, para conversar
sobre algumas coisas mais acerca do sexo, da paixão e do
amor. Saí do corpo sem maiores dificuldades, e me concentrei
no mestre. Então ouvi sua voz dentro de mim dizendo : "Estou
na cabana, Beto. Venha para cá". Parti então para o lugar que
já conhecia. Pensei firmemente no vale e na cabana, e após
alguns instantes me vi lá. Adentrei e vi o mestre sentado a
meditar.
- Olá, Beto, - disse o mestre - como vai?
- Estou bem, mestre. Vim aprender um pouco mais com
o senhor. Me faz bem seus ensinos e seus esclarecimentos.
- Meditou em tudo aquilo que conversamos?
- Sim, muito. Tenho estado alerta com relação a meus
desejos, apegos, pensamentos e impulsos internos. Tenho
sentido a influência dos instintos, lado a lado com a participação
do intelecto.
- E tem conseguido distinguir uma coisa da outra? perguntou o mestre.
- Mais ou menos, mestre. Creio que às vezes as coisas
se misturam de tal forma que fica difícil a distinção correta
entre o que é instinto, o que é emoção e o que é amor. Queria
que o senhor falasse um pouco mais sobre isso.
- Claro, meu filho. Lembra-se daquela figura que lhe
mostrei outro dia?
- Lembro.
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- Pois partiremos dela.
Vi novamente se formar diante de mim a mesma figura.
- O inconsciente dentro de nós, em termos dimensionais,
é nosso elo de ligação mais profunda com Deus, o Absoluto
imanifestado. Tudo o mais é gerado a partir da Consciência
Cósmica Pura, e sua Energia, ou sua Substância. Assim, tudo
o que está registrado em nosso subconsciente, desde tempos
remotíssimos até o passado recente, que não está na zona do
consciente, está distribuído em nossa mente em camadas ou
zonas de memória, das mais antigas às mais novas. A memória
de uma existência como animal está guardada mais no fundo
do subconsciente do que uma vida como homem primitivo, e
esta está mais no fundo com relação às últimas encarnações
humanas. E por aí vai. O consciente está mais na superfície.
É aquilo que pensamos e percebemos a todo instante, e a
memória recém adquirida. O consciente está muito ligado
ao presente, a esta vida, e à personalidade atual. Contudo,
muitas vezes lembranças da atual existência acabam por
serem remetidas para o subconsciente, seja por mecanismos
de autodefesa inconsciente, seja por processos evolutivos
criadores dos automatismos, ou ainda para liberar a mente
de excesso de memória. Temos várias zonas mentais, todas
elas associadas a energias, que por isso têm níveis diversos.
Os chamados corpos são invólucros que envolvem a mente,
desde a mais primitiva, o inconsciente, até o consciente
atual, formando toda a aparência externa. O que vemos
não é o Espírito, mas formas manifestadas pelas energias de
vários níveis. Assim, o corpo físico do homem, e o astral ou
perispírito, sem nos preocuparmos com outros níveis mais
sutis, constituem a capa que encobre o ser, o ego, e também o
Ser, o Inconsciente.
- Nosso primeiro contato se faz sempre - na Terra através dos sentidos do corpo, notadamente a visão. - disse
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eu.

- Certo. Então o primeiro contato é superficial, ou seja,
de superfície, já que o corpo físico constitui a camada mais
externa do ser, como vemos na figura. Os seres do Reino
Animal só se sentem atraídos sexualmente por seres da
mesma espécie, e na época do cio das fêmeas. E isso se dá
de forma instintiva. Eles não sabem por que isso acontece.
A natureza não dá saltos, como você sabe. O homem surgiu
lentamente no planeta após milhões de anos de evolução do
animal. Você já reviu o ponto de mutação entre os dois reinos,
e bem sabe do que estou falando. No processo de mutação,
na estrada da evolução, há momentos em que não se pode
distinguir o animal do homem, ou seja, nós vivemos de forma
instintiva e, gradativamente, sem percebermos, começamos a
raciocinar, a pensar. E ainda hoje o homem possui um pouco
do animal, pois ainda sente a força dos instintos em si mesmo,
e é também humano, por ter a capacidade de pensar, de criar,
de refletir e meditar.
- Temos uma dupla natureza, então !?
- Exato, Beto. O homem é influenciado ainda pelos
instintos cegos e incompreendidos, principalmente pelo
sexo. E a depender da evolução, da maturidade do ser,
essa influência se fará maior ou menor. O homem de pouca
evolução é arrastado pelos instintos, de forma inconsciente e
sem qualquer controle, no tocante ao sexo. Já o mais evoluído,
gradativamente supera os instintos, transcendendo-os, através
da razão inicialmente, e depois pelo sentimento aliado à razão.
Os seres humanos se sentem atraídos uns pelos outros, no que
diz respeito ao sexo, inicialmente pela forma, pela beleza física,
pela estética. É claro que isso tudo varia de acordo com o gosto
estético de cada um. E há padrões de beleza em cada cultura,
em cada raça, em cada país, e em cada época. O animal se
encanta com formas, cores, sons, odores e movimentos, às
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vezes de verdadeira dança, envolvidos no processo de namoro
e cópula que ocorrem na época da procriação, quando a
fêmea está no chamado cio. Isso tudo acontece impulsionado
pelo instinto. Mas o amor gradativamente brota nas relações
mesmo dos animais. Por isso há animais que vivem anos em
monogamia. Os animais também amam, à sua maneira.
- E a mulher, mestre, que não tem cio.
- Quando se dá a passagem do animal para o homem,
o cio da fêmea desaparece, porém não acaba o instinto sexual.
A carência de que falamos outro dia acompanha também o ser
humano. E por isso homens e mulheres continuam se sentindo
atraídos uns pelos outros, de forma inconsciente. Não há
cio, mas atração física e desejo sexual. E as emoções surgem
logo no início da humanidade. As emoções são sentimentos
de superfície. São fortes, muitas vezes, porém passageiras;
instantâneas, porém de pouca duração. A paixão é um dos
melhores exemplos de emoção forte, que surge às vezes
rapidamente, sendo de curta duração, se tomado o tempo de
duração de uma vida. É superficial, porque nasce e na maioria
dos casos se prende à forma e é dependente dela, da aparência.
A atração física é a maior causa de paixão. E é por isso que
você pode se apaixonar por alguém que você nunca ouviu a
voz ou conversou. Você nesse caso não sabe qual o caráter da
pessoa, quais os traços de personalidade nem nada da pessoa.
É um encantamento que surge inexplicavelmente, como o
que certos animais sentem na época do acasalamento. Esse
sentimento, a paixão, gera emoções fortes, muitas das quais
levam o homem ao desequilíbrio. Ofuscado pela paixão muitas
pessoas já tiraram a vida de outras. O ciúme nasce da paixão, e
está relacionado com o medo de perder o ser por quem se está
apaixonado. O ciúme é fruto de insegurança, que é o medo de
perda. E como só se tem medo de perder aquilo que achamos
que possuímos, concluímos que a insegurança e o ciúme são
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filhos do sentimento de posse. A paixão está associada, está
ligada, ao sentimento de posse. Quem se apaixona se sente
possuidor, dono do outro. E é isso que gera o exclusivismo nas
relações, o ciúme e a tentativa de domínio e controle sobre o
outro. Tudo isso que está envolvido na paixão gira em torno, na
superfície, do núcleo do ser. Por isso chamamos de sentimento
de superfície a paixão.
É por isso que os relacionamentos baseados
exclusivamente na paixão têm curta duração. Nunca consegui
manter um relacionamento baseado na paixão por mais de
seis meses. Sei que há casos que vão mais longe, mas também
acabam, sempre que o sentimento não se aprofunda e não
surge o amor. - disse ao mestre.
- O amor é sentimento de profundidade, não de
superfície. Às vezes as duas coisas convivem durante certo
tempo, até que o amor se firme, e então depois a paixão tende
a se esfriar e, por fim, desaparecer, quando desaparecer o
encantamento com a aparência externa. A chegada da velhice
desfaz quase sempre o encantamento, pois o corpo sofre
grandes transformações. E então aquilo que outrora serviu
de base para a construção do amor se degrada até a chegada
da morte. Se o amor acontece, essa transformação física
não terá o poder de destruí-lo, e o amor sustenta a relação
e o companheirismo até o fim dos dias na Terra. E o amor
acompanha os seres além da morte, pois é sentimento da
alma, do ser interior. A paixão pode demorar mais ou menos
tempo, porém sempre acaba. Pode nos acompanhar além da
morte por algum tempo, e até se transformar em ódio, outro
sentimento de superfície, passageiro, por mais que dure.
Somente o amor verdadeiro é eterno, e não se transforma em
ódio jamais...
- Mestre, quantas vezes vi paixões avassaladoras se
transformarem em intenso ódio, ou em indiferença; quantos
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crimes por causa de paixão; quanta separação após o
desfazimento do encantamento da paixão pela forma estética.
Casais belíssimos que casam intensamente apaixonados e
meses ou anos depois se separam, depois de se conhecerem
melhor e constatarem que um não tem nada a ver com o
outro. Vemos então aquele sentimento intenso, em aparência,
na superfície, desaparecer como se nunca tivesse existido. A
paixão realmente é de superfície, e não dá paz interior nem
felicidade. É sumamente instável.
- Já o amor é sentimento profundo. - disse Sana Khan Eterno depois que nasce, ou melhor, depois que deixamos fluir,
porque ele em realidade sempre existiu dentro de nós. Porém as
ilusões da forma embotam nossa mente durante muito tempo,
até podermos ver claramente o que há no centro de nosso ser.
A paixão é instável, mantém a mente em permanente alerta,
gerando muitos conflitos, tensão, medo, ansiedade e várias
outras emoções, ou sentimentos, de superfície, que impedem
o advento da paz interior. E sem paz, ninguém é feliz. Assim,
Beto, a paixão é uma das maiores causas de sofrimento, de
dor, e um dos maiores impedimentos da verdadeira felicidade.
- Mestre, acho que foi bom eu ter me apaixonado tantas
vezes. Assim, agora compreendo bem o que seja paixão. E
posso entender melhor tudo isso que o senhor falou. Não me
arrependo dos sofrimentos nem dos prazeres que senti. Porém,
se puder controlar, não me apaixonarei mais. Quero, sim, amar,
e muito, mas sem a paixão que desequilibra, que dura pouco e
é instável. Busco a minha paz interior novamente, perdida há
tantos anos por causa da busca do prazer constante através do
sexo. Agora começo a me sentir mais calmo, mais sereno, tendo
menos desejos, e também menos conflitos. Sem paixão, minha
mente fica mais calma, mais tranquila, e vê mais claramente
as nuanças da paixão. Posso também compreender melhor as
outras pessoas, porque possuo experiência própria. Leitura,
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pura e simples, não dá conhecimento real dos sentimentos.
Como quero tentar ajudar as pessoas, tinha que conhecer
diretamente cada vício, cada emoção, cada sentimento, cada
tipo de dor, física e moral. Meus erros hoje me servem como
exemplo para mim mesmo e para outros. Tenho mais profunda
compreensão das coisas, tenho sobretudo a vivência, que antes
eu não tinha. Quando queria ir para a Índia, era apenas uma
criança, e se tivesse seguido aquele caminho não teria obtido
as experiências tão importantes que tive relativas à paixão, ao
sexo, ao encantamento com as formas, e muitas outras, nesses
últimos anos.
- Foi por isso que disse para você não ir, Beto. Queria
que você largasse a faculdade de arquitetura, porque aquele
não era o seu caminho. E queria que vivenciasse todas essas
coisas, que lhe amadureceram muito. A vontade de ir embora
pregar pelo mundo serviu para você aprender coisas ligadas
ao espiritualismo, fazer yoga, tornar-se vegetariano e outras
coisas mais, porém quando ficou em casa desequilibrouse, dando margem a que emergissem de seu subconsciente
desejos latentes e antigos, muitos dos quais você nem
suspeitava da existência. Sabia que isso tudo ia acontecer, e
supervisionei grande parte do que lhe aconteceu, pois queria
no fim o seu bem. Agora você começa a chegar perto do que
eu esperava de você, e já começo a preparar uma nova fase
para sua vida. Mudanças acontecerão, mas não posso adiantar
muita coisa, para que não crie expectativas e ansiedade. Viva
naturalmente e deixe o amor verdadeiro fluir através de você.
Se a paixão surgir novamente, esteja atento e aprenda com
ela. Assim, estará também crescendo. Toda experiência nos
leva ao crescimento, mesmo as que nos fazem sofrer.
- Mestre, eu já imaginava que essas coisas tivessem
acontecido. A inversão da ideia da viagem, passando a ficar em
casa... e tudo o mais que me aconteceu. Acho que foi muito
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bom. O saldo foi positivo. Aprendi muito.
- Ainda bem que você pensa assim. - disse Sana Khan.
- Mestre, e o sexo além da morte ?
- Eu já esperava que você me perguntasse sobre isso,
desde que esteve naquela pequena cidade do sexo.
- Saí de lá muito impressionado com o que vi. - disse
eu.
- Eu sei, Beto. A maioria das pessoas encarnadas não
sabe nada sobre aquilo. Geralmente pensam que o sexo só
existe no plano físico.
- Também pensava assim, mestre. Como o sexo é
fruto da polarização sexual de machos e fêmeas, e depende
do corpo físico, estando ligado à reprodução, achava que era
exclusividade do plano do corpo, que é o físico.
- Não deixa de ser lógico vosso pensamento, Beto. Todavia,
a natureza não dá saltos, e ninguém muda simplesmente com a
morte do corpo de carne. Nossos desejos e condicionamentos
nos acompanham além da morte, e só lentamente nos
transformamos, por conscientização e substituição de valores.
Até nosso corpo espiritual, energético, chamado astral por uns
e perispírito por outros, que é esse através do qual ora nos
manifestamos, não se transforma do dia para a noite. Quando
desencarnamos, deixamos o corpo de matéria densa levando
este corpo que se apresenta como uma cópia daquele. Isto
porque este corpo espiritual e o de carne são formados ao
mesmo tempo. O corpo espiritual começa sua formação ainda
na fase embrionária dentro do útero da mulher. Assim, toma a
forma exata do corpo material, estando ligado a ele molécula
por molécula, célula por célula. O corpo astral assim é uma
verdadeira réplica do físico, apresentando também órgãos
internos, a princípio. Em aparência continuamos o mesmo
após a morte.
- Vejo em todos os Espíritos desencarnados olhos,
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ouvidos, boca, pernas e braços, cabelo e nariz. Porém nunca vi
órgãos genitais.
- Beto, é que os Espíritos não andam por aí nus, como
também no plano físico não o fazem. É uma questão cultural
e de condicionamento. O pudor não desaparece com a morte.
Se você em vida não andaria pelas ruas sem roupa, por que o
faria em uma cidade nesta dimensão ?
- Tem razão, mestre. - disse sorrindo.
- Preste atenção a uma coisa, meu filho. Você está
ouvindo minha voz por meio de ondas sonoras, físicas, ou está
recebendo meu pensamento diretamente na sua mente, por
via telepática ?
As ondas sonoras são próprias do plano físico.
Dependem de matéria, do ar. E são geradas pelo vibrar das
cordas vocais. Aqui não há o mesmo tipo de matéria, não há
ar, então não há o mesmo tipo de som que ouvimos no mundo
material.
- Exatamente , Beto. E aqui não precisamos de comida
nem bebida, certo?
- Certo, a não ser aqueles que estão muito condicionados.
- Então por que nos apresentamos com boca? Beto,
coloque sua língua para fora.
Coloquei, rindo da situação.
- Para que serve a língua no corpo?
- Para sentir o sabor dos alimentos e movê-los dentro da
boca para auxiliar na mastigação e insalivação dos alimentos, e
ainda no processo da fala.
- Então ela não tem mais função.
- Não, mestre. Se não comemos e não bebemos, e não
falamos em realidade com a boca e a língua, não precisamos
mais dela.
- No entanto, nós continuamos com ela por muito
tempo após a morte. É o condicionamento mental e o fato
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deste corpo ter se formado como réplica do físico que faz com
que os órgãos corporais sejam também expressos no corpo
astral ou perispírito. - disse Sana Khan.
- Então o mesmo deve ocorrer com as orelhas. Sua
função no corpo de carne é ouvir os sons. Aqui não há o som,
porque não há o ar da Terra. Mas continuamos com as orelhas.
E o mesmo se dá com o nariz. Se podemos voar, para que as
pernas? E os olhos? - acrescentei.
- Também são réplica dos olhos do corpo físico. disse o mestre - Normalmente o ser desencarnado só vê o
que está à sua frente, tendo o mesmo ângulo de visão que
possuía no corpo. Isto se deve ao condicionamento mental.
Os processos da visão aqui são um pouco diferente, mas
também têm semelhanças com a visão física. Se você vencer o
condicionamento, e se concentrar, poderá ver o que está atrás
de você. Porém como nas cidades daqui vivemos de forma
mais ou menos semelhantes àquela que levávamos na Terra,
normalmente limitamos nossos sentidos de percepção para
vivermos de acordo. Não conseguiríamos viver o tempo todo
vendo em todas as direções. Isso é difícil para nossa mente,
que foi condicionada durante milhões de anos a ver apenas
determinado segmento do ambiente ao seu redor.
- Então normalmente vemos aqui da mesma forma
que no corpo. - disse ao mestre.
- Sim, Beto.
- E os órgãos genitais? - perguntei - Os Espíritos não
fazem filho. Ou fazem?
Não, Beto. Os Espíritos desencarnados não se
reproduzem.
- Nem fazem xixi. Ou fazem?
Alguns fazem, quando se encontram muito
materializados, como você verá futuramente. - respondeu
Sana Khan.
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E têm no corpo astral os órgãos genitais, para
expressão da sexualidade? - perguntei.
- Depende. - respondeu o mestre - Se você achar que
ainda precisa deles, e pensar que os tem, com certeza os verá
entre suas pernas. Se achar que não mais necessita deles, não os
verá. Assim, como vê, a mente aqui comanda tudo. E o Espírito
não fica traumatizado com a perda prematura dos órgãos que
julga serem tão importantes. Seria uma maldade retirar esses
órgãos de forma abrupta e forçada daqueles que ainda não
chegaram na fase assexuada da evolução. Os Espíritos evoluídos,
que já somaram as qualidades e os aspectos masculinos e
femininos das duas polaridades, não se apresentam mais com
órgãos genitais, porque eles então já perderam sua função. E é
a função que faz o órgão. É a necessidade de um determinado
órgão que o gera no corpo. É assim que a evolução age. Já
aqueles que ainda consideram importantes os órgãos sexuais,
que ainda precisam deles, conservam seus órgãos mesmo
após a morte do corpo de carne. A evolução não dá saltos, é o
que eu digo sempre. É preciso que as pessoas se acostumem
às novas situações evolutivas gradativamente. Uma mudança
brusca e forçada seria antinatural, e causaria traumas de lenta
reparação na mente do ser. Deus não quer isso. Nem os seres
evoluídos que administram esse cantinho do universo, nossos
irmãos maiores, que tiveram a mesma origem nossa.
- E é possível então o Espírito desencarnado ter relações
sexuais no além? Ou o encarnado projetado para fora do
corpo?
- Sim, só depende de vontade e da necessidade, que
está na mente. O corpo astral ou perispírito, em si mesmo, não
gera o desejo sexual. Todo e qualquer desejo está radicado
na mente, e alguns são frutos dos instintos, como já vimos
antes. A morte não extingue os instintos, que continuam se
expressando de dentro para fora. Isso inclui o instinto sexual. A
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atração sexual, que existe por causa da polarização dos sexos,
continua existindo além da morte, e logicamente também
naqueles que estão projetados, que ainda nem morreram.
Quase nada muda com a morte.
- Mas mestre, sem o corpo?
- E daí, Beto. O corpo é apenas a parte mais externa de
seu ser, sendo o de carne quando está no plano físico e o astral
quando está nesta dimensão. A mente é o mais importante,
porque está no seu interior. Ela lhe acompanha aonde quer que
você vá, no plano Terra ou em qualquer outra dimensão. Seus
instintos, seus desejos, seus apegos, seus conflitos internos,
enfim, tudo continua com você após a morte do corpo físico.
Assim, se você se sente atraído por uma bela mulher na sua
dimensão, não é o simples fato de sair do corpo e encontrá-la
também fora do corpo que mudará sua atração. A forma dela
seria a mesma, como você sabe. Me refiro à aparência. Então
o estímulo ao desejo e à atração não teria sido alterado. Seria
tudo como no corpo físico, como se você estivesse nele. E você
já viu que os órgãos sexuais podem ser percebidos, quero dizer
vistos e sentidos, desde que haja esse desejo e o apego à sua
existência.
- Poderia haver beijos, abraços e o ato sexual completo,
com a cópula? - perguntei por fim.
- Sim. Não há Espíritos que comem e bebem do lado de
cá, por estarem ainda muito condicionados? E não vemos a
boca se mexer ao falarmos? É tudo condicionamento. Também
o Espírito na polaridade masculina pode sentir ereção do
pênis, do corpo astral ou perispírito, e penetrar a fêmea em
seu corpo do mesmo nível de energia. O que comanda tudo é
a mente, não se esqueça.
- E o prazer sentido é o mesmo que sentimos no corpo
carnal?
- Em parte. A mente que possui registros do prazer
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do ato sexual é capaz de imitá-lo parcialmente. Porém não
há o atrito da mesma forma que no corpo físico, e não há
ejaculação de sêmen por parte do homem. Há, sim, troca
de energias, maior ou menor a depender do sentimento
que existir entre os parceiros. O sexo sem sentimento nobre
degrada as energias e o corpo espiritual, porém se é feito com
amor, como pode ser feito com amor no mundo material,
não é pecado, sujo ou aberração. O ser continua expressando
seus instintos e sentimentos mesmo após a morte, em outra
dimensão, em período que medeia entre duas encarnações.
Não há mudanças bruscas de comportamento, nem de desejos
e instintos. Seria cruel se a evolução desse saltos e obrigasse
os seres a se transformarem em curto período de tempo, sem
prévia adaptação aos novos parâmetros e modelos de vida.
- Isso é verdade, mestre. Seria bem mais doloroso se
fossemos forçados a mudar de hábitos instantaneamente e
abandonar repentinamente condicionamentos de milhões de
anos. Os instintos não podem ser subtraídos de nosso ser num
piscar de olhos.
- É preciso que eles cumpram sua finalidade. - disse
Sana Khan - O sexo visa a união entre os seres e destes com
Deus, e por isso serve como ponte para o amor. Praticado
com amor, é sempre fonte de trocas energéticas, de prazer
e de alegrias, que Deus não retira de ninguém, nem mesmo
após a morte, porque foi Ele mesmo que criou o sexo como
mecanismo de evolução e união dos seres. Não fazem filho os
Espíritos, mas se amam, se unem, como na Terra, e se unem a
Deus no ato sexual embalado pelo verdadeiro sentimento do
amor.
- Tenho muito o que pensar, e o que vivenciar. Mestre,
obrigado mais uma vez.
- Vá para casa e volte para o corpo. E procure sentir as
coisas que conversamos. São coisas para serem mais sentidas
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e interiorizadas do que pensadas.
- Muita paz, meu filho.
- Muita paz, mestre.
- Voltei para casa sem problemas. Me integrei ao corpo
novamente.
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CAPÍTULO 25
No início de janeiro de 1994 tive um encontro com o
mestre que muito mexeu comigo, e que influenciou bastante o
meu futuro.
Adormeci sem preocupação de sair consciente do
corpo. De repente me vi em cima de uma montanha muito
grande, coberta de neve. Fiquei olhando ao redor, vendo várias
montanhas de pico branco, numa cadeia interminável. Pensei
ser a Cordilheira do Himalaia, e mal pensei nisso captei um
pensamento dizendo "exatamente, Beto". Percebi então que
se tratava de Sana Khan, que já estava ao meu lado, não tendo
eu notado a sua presença de imediato.
- Mestre, como vai?
- Bem, e você?
Vou levando de vagar. Por que vim parar aqui?
Não mentalizei este lugar, nem mesmo estava pensando em
montanha quando dormi.
- Pensei fortemente em você, atraindo-o para este
lugar, pois aqui já estivemos muitas vezes, em uma encarnação
passada.
- Não sabia que isso era possível.
- Quando o pensamento é forte e concentrado podemos
fazer maravilhas. Queria conversar com você acerca de um
assunto importante. - disse o mestre.
- Estou aqui. Podemos conversar.
- Você levou alguns anos fazendo palestras sobre
assuntos variados, mas principalmente sobre assuntos
mais científicos. Falava sobre a ciência espiritual, ligada à
parte científica do Espiritismo. Falava também sobre a parte
filosófica. Depois você começou a se ligar mais nas relações
humanas, voltando-se para os ensinamentos de Jesus, o maior
psicólogo que já passou pela Terra. Ninguém entendeu tanto e
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tão bem os problemas de relacionamento humano como ele.
As questões do perdão, do amor, do desprendimento, e muitas
outras foram por ele abordadas. E após dois anos falando sobre
isso você começa a se voltar mais para o autoconhecimento,
de forma mais decidida e profunda.
- Com razão, mestre. Tenho me voltado mais detidamente
para o autoconhecimento, pois acho que ele é a base para as
transformações pessoais e coletivas. Somente se conhecendo
o homem poderá saber o que precisa ser mudado em seu jeito
de ser. Sem conhecimento do que seja o "eu", o "ego", o ser,
o Espírito, não conseguimos avançar muito na senda espiritual
autoconsciente. Por isso é que agora me concentro no meu
autoconhecimento e tento ajudar os outros nesse processo.
- Muito bom, Beto. Vou trabalhar com você nesse
caminho, mas não será tão necessária a projeção astral.
Venho desenvolvendo em você há algum tempo suas
glândulas cerebrais, ativando-as para que você possa receber
mais claramente meus pensamentos, quase como numa
incorporação. Nossa ligação será mais mental, telepática. Mas
tudo dependerá de você manter o equilíbrio interior, uma
certa paz, e estar sintonizado comigo, comungando com meus
pensamentos e propósitos.
- Mestre, quer dizer que o senhor vai trabalhar por meu
intermédio, utilizando-se de minha mediunidade? Não sabia
que eu possuía essa faculdade.
- Há algum tempo que você desenvolveu a psicografia
intuitiva, faculdade estudada por Allan Kardec, sendo esta
uma denominação adotada por ele. Quando fala em palestras,
usamos sua faculdade de médium inspirado. Ambas na verdade
são muito semelhantes, pois transmitimos nosso pensamento
para sua mente, não diretamente para seu cérebro físico. Você
registra, sente os pensamentos fluindo, pode bloqueá-los,
se quiser. E querendo os deixa fluir, falando o que lhe vem à
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mente. Nem sempre o pensamento é seu. Quanto mais você
se entregar, deixar fluir, sem interferir ou escolher as ideias,
mais pura será a mensagem transmitida. Aí está o segredo dos
bons médiuns de incorporação que não são inconscientes. E
também dos médiuns de psicografia intuitiva. Tenho já testado
essa faculdade em você, e tenho sentido bons resultados.
- Mestre, tenho de fato sentido muita inspiração quando
faço algumas palestras, e também quando escrevo.
- Muitas vezes estou irradiando meu pensamento para
você, meu filho, mesmo sem estar presente no local onde você
está. O pensamento não encontra barreiras, podendo percorrer
imensidões de distâncias sem problema. As dimensões
diferentes de energia não são obstáculos para o pensamento,
mormente quando há afinidade e receptividade para ele.
É a lei de afinidade ou sintonia que rege esse fenômeno, da
transmissão e recepção do pensamento.
- Mestre, como devo trabalhar o autoconhecimento
com as pessoas?
- É necessário que você comece por indagar se elas estão
em paz consigo mesmas, e em paz com os outros. Depois, se
disserem que não, peça que procurem identificar as causas das
perturbações no interior da mente, as causas ou agentes que
impedem o estado mental de paz. Identificadas as causas, então
você começará a trabalhar em cima dessas causas, tais como
impaciência, intolerância, irritação generalizada, medo, apego,
condicionamento e muitas outras, que as pessoas colocarão
em evidência. Cada um tem suas causas principais, mas
quase todos sentem às vezes a sua tranquilidade ser abalada
por um agente externo ou interno. E é preciso identificá-los
antes de qualquer coisa. Por aí deve começar o trabalho de
autoconhecimento. Com isso, as pessoas irão gradativamente
se tranquilizando, se acalmando interiormente, possibilitando
uma percepção mais clara e nítida de outros estados mentais
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que nós trabalharemos em conjunto. Vamos fazer com que
as pessoas mergulhem cada vez mais profundamente dentro
de si mesmas, num verdadeiro mergulho interior. Será uma
viagem interior, mais importante até do que a viagem astral ou
desdobramento. E uma coisa não depende da outra.
- Me inspire sempre mestre. Assim terei coragem de
me lançar nessa aventura interior com outras pessoas. Mexer
com consciências é muito complicado.
- Mas é hora de mexer com as consciências, meu filho.
As pessoas têm que parar para pensar, para refletir, e para se
perceber internamente, observando o que elas são. Vivem
quase de forma inconsciente.
Sana Khan segurou a minha mão e saímos dali, passando
rapidamente a ver uma praia. Estávamos na areia, e podíamos
ver as ondas quebrando, indo e vindo. O mar estava meio
agitado, cheio de ondas.
- Observe, Beto, como as ondas flutuam acima da
superfície do mar. Imagine-se uma onda. Você em determinado
momento se descobre uma onda, pensa ser uma onda, acredita
ser uma onda. Passa a ser uma onda autoconsciente. Desliza
pela superfície, chocando-se às vezes com outras ondas,
e acabam lutando por isso. Cada onda pensa ser uma onda
individual e pensam ser independentes, sem qualquer ligação
uma com a outra. Um belo dia, você, onda, tem a ideia de
mergulhar dentro de si mesma, ou seja, auto-observação por
dentro, para ver o que existe realmente dentro de você, o que
você é na realidade. Resolve descobrir qual é a sua essência.
Então empreende o mergulho interior, pela primeira vez, com
coragem, e acaba por descobrir que debaixo da superfície há
apenas água, um infinito de água, sem qualquer divisão ou
separação. Descobre que apenas na superfície há sensação de
separação, e que esta sensação é apenas aparente, é ilusória.
O que há é apenas o oceano líquido, de água, em verdade,
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em realidade. Apenas as ondas no estado de inconsciência
ou ignorância pensam ser independentes, imortais, como
ondas, não tendo consciência de que elas são em verdade o
oceano, manifestado em múltiplas e incontáveis ondas, em sua
superfície. As ondas são os entes inteligentes deste universo,
quase todos ainda inconscientes de sua verdadeira natureza
interior. O oceano é o Absoluto, ou Deus. A superfície é o
universo fenomênico. Não há divisão ou separação real, mas
apenas aparente, fruto da ilusão que envolve a todos os seres
no início da evolução. A formiga é uma onda inconsciente.
Você já está entrando na fase consciente da evolução, e
muitas pessoas ainda estão na fase semiconsciente. Há a
autoconsciência, da maioria dos homens, e a Autoconsciência,
de uns poucos, que já vivenciaram o oceano que eles são em
verdade. Isto é que é a Realização Espiritual. É conhecer a sua
natureza interior de Espírito incondicionado, Puro Espírito,
Mente Pura, Consciência Cósmica Universal, ou outro nome
que se dê à mesma Realidade. O Absoluto é imutável em sua
dimensão virgem, porém mutável nas dimensões em que
se manifesta no universo dos fenômenos, que faz também
parte Dele mesmo. Não há nada fora do Absoluto, e Ele
interpenetra tudo. Deus está em tudo, e tudo está em Deus.
Mas Deus não está todo em tudo, mesmo estando em tudo.
Daí os conceitos de Onipresença, Onisciência, fruto dessa
integração e comunhão entre Criador e criaturas. No fundo, e
na verdade, não há divisão, que é apenas aparente. A sensação
de separação é ilusão da mente que se sente separada por não
conhecer sua natureza interior verdadeira.
- Mestre, será que as pessoas conseguirão sentir isso
tudo?
- Depende de como você trabalhar o autoconhecimento.
Esteja sintonizado comigo que vou ajudá-lo. Tentaremos
ajudar as pessoas a mergulharem dentro do ser. Faremos as
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ondas descobrirem que são o oceano, e despertarão do sonho
inconsciente, passando a viver de forma lúcida, conscientes de
que são reais em essência, imutável em sua base, mas mutante
em sua superfície. A vida na fase da Autoconsciência é bem
melhor, pois nela já não há luta, conflito, competição, ódio,
vingança, e tudo aquilo que perturba a paz interior.
- Que a vida é bem melhor depois que vivenciamos
o Absoluto, isso é verdade. Porém, mestre, isso só não é
suficiente. É preciso que trabalhemos internamente para nos
livrarmos dos condicionamentos, dos apegos, dos medos,
dos desejos de coisas que não nos fazem bem, das ilusões, da
impaciência, da intolerância e muitas outras coisas.
- Você tem razão, Beto, o trabalho é árduo. Conhecer-se
pode ser até fácil, porém transformar-se, dominar-se, pacificarse, isto não é tão fácil. É preciso vontade firme e resoluta.
Sinto grande afinidade com o trabalho de
autoconhecimento, mestre. Quero muito ajudar as pessoas a
se conhecerem bem, e fazerem sua mudança, caso queiram.
- Ajudarei você, meu filho, porque acho que o
autoconhecimento é necessário para a fase de evolução
consciente. E as pessoas que se conhecem e adquirem
autodomínio são mais felizes, porque estão em paz
interiormente. A paz só se instala com a extinção de todo tipo
de conflito na mente. E como podemos extinguir os conflitos
sem conhecer a sua origem e mecanismo de nascimento?
- Tem razão, mestre. É preciso que se conheça
o mecanismo do surgimento dos conflitos, para então
trabalharmos em cima deles até eliminarmos os efeitos e
acima de tudo as causas dos conflitos. Se eu não sei por que
tenho medo, como deixarei de ter medo? Se eu não sei por
que sou egoísta e isso me incomoda, como poderei deixar de
ser egoísta? Se fico impaciente com determinada coisa e não
gosto, mas não conheço as causas da impaciência, nem como
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me livrar dela, como dissolverei a impaciência e me tornarei
imune a ela?
- Por isso é importante conhecermos as causas das
coisas que nos incomodam, das coisas que perturbam ou
impedem a nossa paz interior. Esse é o primeiro passo, Beto.
Conhece-te a ti mesmo, como dizia Sócrates, e como estava
escrito em um velho templo da Grécia antiga, muito tempo
antes de Sócrates. A partir do conhecimento do que há dentro
de nós em termos de desejos, emoções, sentimentos, apegos,
e do controle dos pensamentos, poderemos direcionar
nossos desejos, fortalecendo-os ou esvaziando-os, através do
pensamento reiterado ou da ausência de pensamento sobre
aquele determinado desejo. Se você pensa muito em uma
coisa, tende a desejá-la cada vez mais, e até a se apegar a ela.
Se corta a fonte de combustível do desejo deixando de pensar,
eliminando o pensamento relacionado àquela coisa, esvazia o
desejo, impedindo que venha a se apegar a ela.
- Mestre, percebo realmente que a fonte de alimentação
dos desejos e consequentemente do apego é o pensamento.
Daí considerar que é necessário o conhecimento profundo do
mecanismo do pensamento.
- Sim, Beto, é preciso conhecer o pensamento e saber
como ele se forma e como permanece na mente. Se você, por
exemplo, vê uma maçã e acha ela bonita e cheirosa, dá uma
mordida e acha ela gostosa, tende a desejar dar outra mordida,
para que se repita o prazer que sentiu ao mordê-la. O desejo
de repetição do prazer, por meio de repetição da experiência,
somente ocorre porque temos memória. E o apego intrínseco
no desejo de repetição também só existe por causa da memória.
Mas a memória não é a culpada pelo apego. Ela nos permite
aprender e guardar o que aprendemos, poupando trabalho
quando nos deparamos com um problema que já sabemos
resolver. Sem a memória não haveria evolução. E aí incluímos
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tanto a memória da mente como a memória dita genética. O
problema está na repetição dos desejos de forma desenfreada
e sem compreensão. E o desejo, no fundo, é pensamento. Então
repetir o desejo é repetir um mesmo pensamento relacionado
a alguma coisa. E essa repetição acaba por dar nascimento ao
que chamamos de apego. Ficamos presos mentalmente a uma
ideia ou pensamento, sem conseguirmos nos livrar dele, sem
nos libertarmos dele. E ficamos correndo atrás do objeto do
nosso desejo, até nos sentirmos satisfeitos.
- E quando não conseguimos satisfazer o desejo nos
sentimos frustrados. E isso é dor, é sofrimento.
- Exatamente, Beto. Desejo não satisfeito gera
insatisfação na mente, e às vezes conflito. Por isso é que os
sábios antigos diziam que devíamos ter um único desejo, que
era o de não ter nenhum desejo. Quanto menos desejos,
menor a probabilidade de insatisfação e de conflito, e maior
paz teremos mentalmente. Paz é ausência de guerra, e guerra
é conflito. Cheios de conflitos estaremos em guerra interna, em
luta com nós mesmos. Sofreremos , e não estaremos em paz.
A paz interior é um estado da alma, um estado de espírito, um
estado mental. E ela depende primordialmente da ausência de
tensões e conflitos internos.
- Mestre, minha paz ainda não é completa. Ainda tenho
um apego, que me faz pensar e desejar uma determinada
coisa.
- Por isso você ainda não é um mestre, mas um
discípulo. Já avançou muito, sabe muita coisa, mas ainda
se irrita e se impacienta às vezes, principalmente com uma
determinada pessoa com quem tem ligações profundas do
passado. E esse seu apego ainda o coloca um pouco à mercê
dos Espíritos que querem desviá-lo novamente do bom
caminho. Precisa trabalhar muito esse apego, deixando de
alimentá-lo com o pensamento solto e desenfreado. Perceba,
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observe o objeto do seu desejo e seu apego, mas não deixe a
mente solta, indisciplinada. Não deixe a mente fluir como ela
quer. Domine-se a si mesmo. E lembre-se que outros inoculam
também pensamentos em sua mente, porque há afinidade
mental com relação a esse desejo e apego. Você está ainda
suscetível a essa influência mental. Tenha muito cuidado.
Esteja em plena atenção na vida diária. Mas não esteja tenso.
Deve ser uma atenção sem tensão, na qual você observará
tudo o que acontece dentro e fora de você mesmo. Observará
seus pensamentos, desejos, condicionamentos, sentimentos,
emoções e tudo o mais.
- Venho fazendo isto há muito tempo, mestre.
- E continue fazendo meu filho.
- Vou continuar, mestre. Preciso me libertar desse
condicionamento que me acompanha há tantos milênios. Esse
apego é muito antigo, e não é fácil me livrar dele.
- Eu sei, Beto. Há muito tempo eu também tive um forte
apego a uma certa coisa, e não foi fácil me libertar dela. Sei das
suas dificuldades, compreendo-as perfeitamente, e por isso
sou paciente na espera. A paciência só nasce da compreensão.
Também a tolerância brota da compreensão. Se quisermos ser
pacientes, devemos procurar a compreensão e a tolerância.
- Preciso compreender mais e tolerar mais uma
determinada pessoa, pois do contrário não terei a paz
necessária nesta encarnação.
- Isso, meu filho. Busque a compreensão. Pense e
lembre-se que não somos perfeitos. Todos temos nossas
fraquezas e defeitos, e por isso há ainda atritos nos nossos
relacionamentos. Somente nas esferas superiores não há
atritos, porque não há divergências. Não há conflitos porque
todos desejam a cooperação, não havendo espaço para a
competição. Não há mais orgulho ou vaidade, pois todos
sabem que são manifestação de Deus, sendo no fundo um
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só, na multiplicidade aparente. É a sensação e a ilusão de
separatividade que gera o orgulho, o egoísmo, a vaidade, a
competição, a luta, os conflitos de todos os tipos e as guerras.
Todas as diferenças existentes entre as pessoas nascem da
ilusão que as impede de perceber que são na realidade Aquilo,
como chamavam os filósofos antigos da Índia. A falsa sensação
de separação nos faz lutar pela vida, pela sobrevivência, até que
cheguemos ao ponto de maturação espiritual que nos capacita
perceber claramente que somos o Absoluto manifestado em
seu próprio universo. É UM TODO, UM TODO que é UM, UM
TODO que É.
- Mestre, quanto mais percebo e interiorizo esta
verdade, mais sinto compaixão por todos os seres vivos, sem
qualquer distinção de forma. Desde uma aranha ou uma barata
até o homem mais cruel. Mas às vezes ainda sinto uma certa
repulsa por determinados homens ou Espíritos essencialmente
maus.
- Meu filho, não há ninguém nem nada no universo
essencialmente mau. Todos os seres espirituais inteligentes
são expressão de Deus, e O Absoluto é essencialmente AMOR.
- Sei disso, mestre. Mas é que há certas pessoas tão
cruéis que às vezes não consigo compreender sua maldade
e falta de sensibilidade com relação ao sofrimento alheio.
Quando me lembro, por exemplo, do que os nazistas fizeram
na Europa, me arrepio, e os considero monstros.
- Meu filho, tire esses pensamentos da sua mente assim
que eles surgirem, de imediato. Não alimente um sentimento
de condenação àqueles Espíritos, pois a ninguém é dado o
direito de julgar os motivos que levaram os alemães a fazerem
o que eles fizeram. Não julgueis para não serdes julgados,
disse o maior de todos os mestres que já passaram por este
planeta. Quem estiver sem pecados que atire a primeira
pedra, disse ainda o grande mestre e conhecedor da alma. Ele
406

Sana Khan - Um mestre no além

sim, era e é um Espírito completamente realizado. Desceu na
matéria em missão das mais importantes, para nos ensinar a
amar, a perdoar, a nos desprendermos dos bens materiais e
dos apegos, sobretudo. Pena que os homens não o tenham
compreendido, nem aceito. Mas suas palavras não passarão,
ainda que tudo passe neste mundo.
- Mestre, não sabia que o senhor dava tanta importância
e valor a Jesus.
- Como não, meu filho? Quando eu comecei a me
iluminar ele já era um grande iluminado há muito tempo. Para
usar uma expressão de vocês da Terra, quando eu ainda usava
calças curtas, Jesus já era homem-feito, homem de verdade.
Um Espírito do maior quilate, um verdadeiro diamante, a
brilhar neste cantinho do cosmos e a iluminar as almas ainda
em fase inicial de evolução. Jesus ainda vive neste planeta, no
mais alto plano, numa dimensão tão sutil que poucos eleitos
podem chegar até ele para vê-lo face a face. Mas essa eleição
é energética, e a energia ou vibração é gerada por nossos
sentimentos e pensamentos. Quando você estiver mais
purificado mentalmente, livrando-se de toda impaciência e
irritação, e quando não for mais capaz de se ofender, talvez
leve você até lá para vê-lo pregar ou dar instruções aos
governadores das cidades do mundo espiritual.
- Mestre, Jesus é o Governador da terra?
Sana Khan sorriu. Depois disse:
- Ainda não posso responder esta pergunta. No futuro
você saberá.
Mestre, sou macaco de auditório de Jesus. Eu o
adoro. Quis muito seguir o seu caminho há tempos atrás.
- Ainda está em tempo, meu filho. - disse Sana Khan
sorrindo. - Volte para casa, pois tenho algo a fazer em esfera
superior. Muita paz, Beto. E pense em tudo o que conversamos.
- Pensarei, e estarei em plena atenção aos meus
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pensamentos, emoções, desejos e condicionamentos. E
procurarei compreender mais, e tolerar mais, cônscio de que
também sou imperfeito, cheio de defeitos. Muita paz, mestre.
- Muita paz, meu filho, e até breve.
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CAPÍTULO 26
Uma das maiores causas do horror que as pessoas têm
pela morte é a ideia de que após ela não mais existirão, e de
que não mais verão os entes queridos. Mas nem uma coisa
nem outra é verdadeira. Tanto continuamos vivos após a
morte do corpo como também normalmente reencontramos
nossos parentes e amigos. Mas isso depende essencialmente
do nosso estado de equilíbrio após a morte, e a vontade, por
afinidade, de ver os parentes e amigos que partiram antes de
nós.
Quero, neste capítulo, relatar alguns encontros que tive,
no plano espiritual, com parentes e amigos que desencarnaram
a partir 1972, tendo durante vários anos encontrado todos
aqueles que desencarnavam e que eu queria ver do outro lado
da vida, nos bastidores da vida.
Não vou mais narrar a saída do corpo em detalhes,
porque isto seria repetitivo demais, e porque o leitor já deve
estar cansado disso. Partirei já do encontro em si, que é o mais
importante e interessante no momento.
Em ano que não mais me recordo, entre 1978 e 1982,
aproximadamente, estive em uma cidade no plano espiritual,
ou astral, como queiram, e me lembro de ter entrado em uma
escola, adentrando uma determinada sala de aulas. Entrei
por uma porta nos fundos, sem ser visto pelos alunos, todos
crianças. Sentei-me em uma cadeira no fundo da sala, estando
a professora a desenhar uma pessoa no quadro. Assim que ela
terminou, virou-se para os alunos. Me viu no fundo e sorriu,
tendo eu também sorrido e feito discreto aceno com uma das
mãos. Era minha avó paterna, que desencarnara em 1972. Ela
era professora na Terra, no plano físico, e pelo visto continuou
na mesma atividade do outro lado, pois, com certeza, gostava
do que fazia, e gostava de crianças. Meu pai diz que ela era uma
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santa. E de fato nunca soube de nenhum ato que desabonasse
a sua conduta. Era calma, meiga, estava sempre brincando
e sorrindo. Essa era a imagem que guardava dela. Agora, no
mundo dos Espíritos desencarnados, eu a via jovem, ereta, de
cabelos pretos e pele lisa, completamente diferente de como
ela era antes de desencarnar, na época com mais de setenta
anos.
Não pudemos conversar naquele momento, pois ela
estava dando aula. Apenas fiquei algum tempo ali, sentado,
matando a saudade de tantos anos. E refletindo acerca da
mudança das formas externas, ou seja, da aparência do corpo
espiritual (perispírito ou corpo astral). Percebi, e confirmei,
que nós podemos alterar a nossa forma perispiritual após a
morte. Quem desencarna velho não precisa ficar velho para
sempre. Pode rejuvenescer, passando a se apresentar, e mais
do que isso, a se sentir jovem. Tudo é questão de cabeça,
pensamento, sentimento interno acerca de si mesmo. A mente
comanda tudo, e o corpo espiritual é muito mais flexível do que
o físico, para as alterações da forma. O Espírito desencarnado
pode fazer verdadeira plástica em seu corpo e rosto, muito
mais ampla do que no plano físico, apenas com a sua mudança
interior, psicológica.
Após algum tempo de deleite diante de minha avó
Antonieta, despedi-me discretamente e saí da sala, indo para
outro lugar na cidade.
Uma vez encontrei também meu avô materno, também
estando ele mais jovem, de cabelos e bigode pretos. Mas não
me recordo dos detalhes da conversa que tivemos. Minha
lembrança é muito fraca desse encontro, exceto que ela foi
muitíssimo real.
Certa vez, no início da década de oitenta, encontrei um
amigo que desencarnou jovem em um acidente de automóvel.
Eu havia levado um tempo dando aulas particulares a ele,
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em sua casa. Tinha ele dezessete anos quando partiu para
os bastidores da vida, ou para o andar superior, como alguns
chamam.
Lembro-me de ter chegado a uma cidade, tendo me
dirigido a uma casa onde estava havendo uma festa de jovens.
Aproximei-me da festa, havendo muitos jovens, dançando ao
embalo de música que tocava. Mais uma surpresa na época.
Espíritos desencarnados dançando, e ouvindo música...mas
por que não?
Márcio me viu, saiu do meio da garotada, ou da galera,
como gostava de chamar, e veio ao meu encontro. Sentamos
num batente próximo ao local de dança. E então lhe perguntei:
- Márcio, qual foi a primeira percepção que você teve
quando despertou do lado de cá?
Eu tinha essa curiosidade acerca do que percebíamos
primeiro após a morte, e aquele era o primeiro encontro com
Márcio, que desencarnara despreparado e há pouco tempo.
Mas ele não gostou da conversa, e tratou de cortar o papo.
- Não me fale disso! Eu não quero falar sobre isso!
Percebi então que Márcio ainda não estava preparado
para falar de sua própria morte, mesmo estando consciente de
que havia morrido, desencarnado.
Nem todos se preparam para a vida, e poucos se
preparam para a morte. Esta, na maioria das vezes, pega as
pessoas de surpresa, desprevenidas, e sem que estejam com
as malas prontas. E aí, do lado de lá, há mais sofrimento, por
falta de adaptação rápida ao novo tipo de vida, e por sentirem
falta das coisas da Terra. O apego à família e aos amigos, às
coisas materiais, tudo isso prende o Espírito à Terra, e faz sentir
saudades. Márcio ainda não estava, naquela época, preparado
para falar de sua morte. Estava no estado de não aceitação, de
certa forma ainda revoltado com o fato de ter de ficar longe da
família e dos amigos, e de coisas que gostava e ali não podia
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fazer. Mas o nosso encontro serviu para me mostrar que a
vida não muda tão repentinamente com a morte. Ainda havia
dança, festa, música e diversão. Isso era animador para mim e
para aqueles que gostam dessas coisas. Começava a adentrar
em maiores detalhes a vida do lado de lá. Antes somente me
preocupava com os aspectos filosóficos e evolutivos, mas agora
estava vendo a vida cotidiana dos Espíritos desencarnados.
Algumas outras vezes reencontrei Márcio, sempre e cada
vez mais em melhores condições psicológicas e emocionais. Com
o tempo aceitou sua condição, e cresceu muito. Hoje trabalha
no plano espiritual. Já se comunicou várias vezes através de
psicografia em centros espíritas, mandando mensagens para
sua família, e inclusive uma vez mandou mensagem através
de Chico Xavier, em Uberaba, quando lá esteve sua mãe. Não
resta dúvida que sobreviveu à morte corporal, e que vive em
outro lugar maravilhoso.
Em uma outra vez, desencarnou em acidente de
automóvel também um amigo meu, um sargento da polícia
militar, Edmundo, com quem fiz muita farra regada a cerveja
e tira-gosto de mortadela, e joguei muita bola. Isso quando eu
tinha entre dezesseis e dezessete anos.
Lembro-me de que no seu velório comecei a pensar que
gostaria de me encontrar com ele no outro plano. E para minha
surpresa e alegria, dali há apenas três dias estava entrando em
um hospital em cidade do plano espiritual para ver Edmundo.
Falei com um médico e ele me dirigiu até junto do leito
onde Edmundo estava dormindo, exatamente como fazemos
aqui na Terra. Aparentemente o hospital não tinha nada de
diferente ou estranho se tomado como parâmetro um hospital
terreno. Edmundo estava em uma cama branca, coberto por
lençol branco. Seus olhos estavam fechados. Fiquei ali um
tempo, observando-o. Aproveitei para orar a Deus por ele. De
repente, para minha surpresa, Edmundo abriu os olhos. Eu
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estava só no quarto, pois o médico havia saído para ver outro
paciente. Senti um certo desconforto, e insegurança. O que
faria? Edmundo abriu os olhos, olhando inicialmente para o
teto, e depois me viu ao pé da cama, dizendo com um discreto
sorriso de surpresa nos lábios:
- Betão, o que aconteceu? Onde é que eu estou?
- Fique tranquilo, Edmundo. Você está bem. Sofreu
um acidente e está num hospital. Está sendo bem cuidado.
- Sinto dores no corpo todo. - disse Edmundo.
- Isso vai passar logo, não se preocupe. Você vai ficar
bem. - disse-lhe tentando acalma-lo.
- Não me lembro direito do que aconteceu. Apenas
que íamos bater. Depois não lembro mais de nada.
- Isso é normal, meu amigo. A mente cria mecanismos
de defesa, fazendo-nos esquecer das coisas desagradáveis, dos
acidentes, dos traumas e outras coisas.
- Há quantos dias estou aqui?
- Três.
- E minha família já foi avisada?
- Eles sabem que você sofreu acidente. Estão bem,
dentro do possível num momento como esse.
- E quando é que vou poder voltar para casa?
- Assim que você estiver realmente bem.
- Que hospital é esse, Betão?
Não sei o nome, mas ele fica na cidade
chamada Nova Esperança.
- Nunca ouvi falar nessa cidade, Betão. Não é
na Bahia.
- Sim e não, meu amigo. - respondi meio sem
jeito.
- Como assim, Betão? - perguntou Edmundo
rindo.
- É que ele fica nas imediações da Bahia, porém não
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no espaço físico.
- Não entendi nada. - disse Edmundo rindo.
- É que existem várias dimensões no mesmo
espaço físico. Como é que eu posso explicar isso para você?
- Eu não estou em uma estação espacial fora da Terra,
ou em uma nave espacial de ET, estou? - disse brincando
Edmundo.
- Não, não é bem isso. É que você não está na Terra,
no plano físico, onde o carro bateu. Você foi trazido para outra
dimensão no planeta.
- Que papo é esse, Betão? Você andou bebendo?
- Não, Edmundo. - respondi também rindo, começando
a achar engraçado a minha falta de jeito para dar a ele a notícia
de que ele havia morrido, fisicamente.
- Vamos deixar de sacanagem, Betão. Onde é que eu
estou?
- Num hospital que não é da Terra. Os médicos que
aqui trabalham não são mais do plano onde você vivia.
- Como assim? Eles estão mortos? - perguntou Edmundo
rindo novamente, sem entender a conversa.
- Mais ou menos. Não possuem mais aquele corpo de
carne, mas possuem um corpo parecido.
- Que papo é esse, Betão? Então eu também não tenho
mais o corpo de carne? E o que é isso aqui? - Edmundo pegava
em um braço com a outra mão, batendo nele para mostrar que
ele era material, palpável.
- É que esse corpo ainda tem algo de material também,
e muito semelhante ao de carne que ficou na Terra.
- De carne que ficou na Terra? Betão, deixa de
sacanagem, esse corpo é o que sempre tive. Não há nenhuma
diferença nele.
- Edmundo, alguma vez você leu algo sobre a vida após
a morte ou ouviu palestra em centro espírita?
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- Não, eu nunca acreditei nisso. Para mim a morte é o
fim de tudo. Não existe essa coisa de vida além, alma do outro
mundo nem nada do que falam nas igrejas. Pra mim, morreu
acabou, Betão.
- É por isso que está sendo tão difícil dizer para você que
você morreu, mas nada acabou, Edmundo.
Edmundo riu das minhas palavras. Aquilo para ele não
fazia o menor sentido. E isso acontece diariamente tanto nos
centros espíritas como no plano espiritual. É o despreparo para
a morte e a vida futura.
- Eu morri? Betão, porque você resolveu me
sacanear hoje?
- Eu não estou te sacaneando não, meu amigo. É verdade.
Você sofreu um grave acidente e seu corpo não reunia mais as
condições de abrigá-lo, você Espírito.
- E aqui estou eu, morto, num hospital. - Edmundo
não conseguiu conter a gargalhada.
- É que as coisas não mudam muito após a morte, e
muitas vezes elas se parecem tanto com as coisas da Terra que
as pessoas não entendem que mudaram de mundo, ou de
dimensão.
- E você, Betão, também está morto?
- Não. Meu corpo ficou na cama lá embaixo, na Terra, e
eu vim vê-lo, utilizando esse corpo aqui, que é uma réplica do
outro, igualzinho.
- Conta outra, Betão, que essa é demais. Você e eu
estamos vivinhos.
- O que é eu posso fazer para provar que é verdade o
que digo?
Nesse momento adentrou o quarto um médico,
acompanhado de um senhor moreno. Quando Edmundo viu o
senhor de cabelos grisalhos não pôde conter a emoção, e disse
quase chorando:
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- Vovô, mas o senhor já morreu há tantos anos.
- Só para o plano material meu netinho. Continuo bem
vivo aqui nesta dimensão. Como os irmãos que aqui trabalham
neste hospital sentiram que teriam dificuldades de esclarecêlo em razão da sua descrença na vida após a morte, mandaram
me chamar em outra cidade. A morte é sempre mais sofrida
e traumática quando não aceitamos e não acreditamos na
sobrevida após ela. Não existe de fato morte como extinção
do ser, meu filho. O que há é apenas a libertação do Espírito
do escafandro de carne que é o corpo material. Livre dele,
o Espírito ganha altura e vem para cá, para outra dimensão
cheia de vida, continuar aprendendo e trabalhando. E a vida é
infinita.
- Quer dizer então que eu morri mesmo, vovô?
- Não use mais essa expressão, pois você está aqui vivo
e pensando, rindo e brincando. Isto por acaso é morte? Ou é
vida? Comece a pensar que você mudou de país, para um lugar
melhor, sem dor, sem guerra, sem ladrões, sem políticos como
há na Terra, sendo muito melhor a vida aqui.
- E minha mulher e meu filho?
- Trarei eles aqui em breve, para vê-lo, o que dará a
você e a eles imenso conforto.
- Isso é possível, vovô?
- Claro, seu amigo aqui não veio vê-lo? O Espírito deixa o
corpo sempre que ele dorme, e muitos vêm para cá aprender e
trabalhar, como seu amigo aqui. Mas nem todos se recordam,
e nem sempre, não é mesmo Beto?
- Sim, nem sempre me lembro para onde fui nem do
que vi. Mas muitas vezes a lembrança é clara e nítida, tendo a
certeza de que encontrei um amigo ou parente que já veio para
cá definitivamente. Espero que me lembre deste momento.
- Provavelmente se lembrará, pois é muito importante
para o seu aprendizado, meu irmão. - disse-me o médico
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presente, cujo nome não sei.
E a conversa ainda rolou por algum tempo. Depois me
despedi de Edmundo e de seu avô, dizendo que já era hora de
retornar ao corpo físico. E que retornaria outro dia para vê-lo e
conversar mais. E então parti de volta à crosta terrestre.
É muito comum a utilização de parentes e amigos já
desencarnados para receber e esclarecer os recém-chegados
do plano físico, porque sabendo a pessoa que aquele que ele
vê já “morreu”, é mais fácil aceitar e entender o que aconteceu.
Enquanto escrevia esse encontro com Edmundo, no dia
02.06.96, por volta das 11:00 horas, recebi um telefonema da
mãe de Márcio, a respeito de quem escrevi menos de uma
hora antes, contando também o encontro com ele na festa. Há
meses que não nos falávamos. Foi genuinamente transmissão
de pensamento, pois mal acabei de pensar nela e em seu filho
no além e ela logo começou a tentar me localizar, tendo eu
mudado de telefone.
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CAPÍTULO 27
Certo dia, no ano de 1996, planejei uma visita a uma
colônia espiritual acompanhado de Juremeira, um Espírito
amigo, desencarnado, que trabalha em um grupo de estudos
do qual faço parte. Juremeira é um ser maravilhoso. Possui
uma sabedoria muito grande, apesar de se apresentar como
índio e falar meio errado, do ponto de vista de nossa língua. É
muito simples, usa figuras de expressão muito acessíveis, a fim
de transmitir o que sabe ao nosso grupo, e se tornou muito
querido. Chama atenção quando necessário, e às vezes de
forma veemente, mas está sempre nos dando bons conselhos
e nos incentivando a crescer e marchar para a frente. U m a
noite, marcado o encontro, Juremeira esteve em minha casa e
me ajudou a sair do corpo.
- A paz esteja com você, meu irmão. - disse-me ele
ao me ver sair do corpo.
- Assim seja. - respondi.
- Está pronto para seguir comigo a uma colônia próxima
deste plano?
- Sim, estou. E muito curioso, em relação às últimas
informações que nos passou no grupo.
- Vamos pegar o restante do grupo.
- Certo. - concordei.
E partimos de minha casa com destino à casa de Ângela
e Edson, seu esposo, sendo a primeira a líder do grupo, e
depois para a casa de Jorge e Márcia, de Rita, de Rosa, de
Rosinha, D. Nilza, a matriarca, Liliam, Daniel e Rina e por último
Suely. Reunido todo o Grupo Luzes e Bênçãos, seguimos com
Juremeira para a tal colônia prometida.
Chegamos a um grande portão de entrada de uma cidade
murada, onde após pedirmos permissão, entramos. Notamos
as roupas das primeiras pessoas (Espíritos desencarnados)
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que encontramos na entrada, que eram praticamente iguais
àquelas usadas no plano físico. Sapatos, calças, cinto, camisas
de botão e outras coisas.
- Aqui, por serem os Espíritos muito condicionados à
vida no modelo terrestre, tudo se parece, e em alguns aspectos
copia mesmo a vida que vocês levam lá. - disse inicialmente
Juremeira, em suas primeiras observações da visita que se
iniciava.
- Em outras colônias que visitei em outros tempos não
vi roupas no estilo terrestre ocidental, mas geralmente no
estilo greco-romano, aqueles vestidos cumpridos. - disse eu
a Juremeira e ao grupo.
- Há uma variação muito grande entre a maneira
de viver das diversas cidades do plano espiritual. - disse
Juremeira. - Geralmente as pessoas não são forçadas a viver
de acordo com padrões que desconhecem, pois tudo é uma
questão de evolução. Os Espíritos evoluídos respeitam muito
as individualidades e o momento evolutivo de cada um.
Seguíamos observando, andando por uma rua
comprida, ladeada de calçada e árvores. Havia gente indo em
todas as direções. Juremeira de repente resolveu pedir licença
a uma pessoa que estava na porta de uma casa, para que
pudéssemos entrar e conhecer uma casa naquele plano de
vida. A pessoa consentiu com muita satisfação e demonstrou
se alegrar mesmo com a nossa visita. Então entramos, primeiro
Juremeira, depois o restante do grupo.
Passamos pela porta, igual a que temos em nossas casas
na Terra, parecendo ser inclusive de madeira, e passamos
em seguida por uma ampla sala de estar. Havia quadros nas
paredes, vasos decorativos, sofás, cadeiras, tapete, tudo que
normalmente vemos na Terra.
- Como podem observar, - disse Juremeira - aqui nesta
colônia as coisas se parecem muito com o que existe na Terra.
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Aqui vocês quase nada encontrarão de diferente. As pessoas
aqui, os Espíritos, como vocês chamam, se sentam, apreciam
arte, ouvem música, arrumam a casa, fazem limpeza, e muitas
outras coisas que vocês vão observar em seguida.
Continuamos entrando pela casa. Após um cumprido
corredor, comum nas nossas casas, chegamos a um dos
quartos. Havia uma grande cama de casal, penteadeira com
espelho, pente e escova de cabelo, perfumes e outras coisas
que normalmente há em quarto de mulher. A pessoa que nos
recebeu era uma mulher, ou, pelo menos, nos parecia, na sua
forma.
- Pelo condicionamento psicológico e pela materialização
do perispírito, ou corpo espiritual, que também chamam agora
de corpo astral, as casas das cidades mais próximas da Terra
precisam ter cama, pois as pessoas recém-desencarnadas
sentem sono e dormem mesmo; penteiam os cabelos, igualzinho
como faziam na Terra; se perfumam; algumas mulheres até se
maquiam; e os casais que vivem juntos dormem na mesma
cama, muitos até se relacionando sexualmente, exatamente
como faziam quando encarnados. - terminou Juremeira.
- Mas então, não há diferença em relação à vida terrena.
- disse D. Nilza.
- Quase nenhuma. - respondeu Juremeira. - Mas
isto é aqui, nesta cidade. Em outras colônias superiores a
coisa vai mudando pouco a pouco, gradativamente, de forma
quase imperceptível para a maioria dos Espíritos. E se vocês
forem em colônias mais elevadas, sentirão que a vida difere
muito dessa que aqui se leva. O referencial vai mudando, os
condicionamentos vão se desfazendo, os apegos vão sendo
deixados para trás, e o ser passa a viver mais liberto de amarras,
de forma muito melhor.
Saímos do quarto e fomos para o banheiro que ficava
no corredor. Vaso sanitário, banheira com chuveiro, espelho,
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toalhas penduradas, e tudo o que há em nossos banheiros.
- Para quê essas coisas, irmão Juremeira? - perguntou
Márcia.
- O perispírito do encarnado é verdadeira réplica
do corpo físico, de carne. Nele há todos os órgãos que há
no corpo terreno. Coração, pulmões, estômago, intestinos,
rins, fígado, cérebro e sistema nervoso completo, etc. Tudo.
E eles funcionam exatamente da mesma maneira que os
órgãos físicos. A única diferença é que os átomos e moléculas
que formam as células desse corpo dito espiritual estão um
pouco mais distantes uns dos outros. Há maior distância entre
os átomos, maior intervalo interatômico, e também maior
distância entre os componentes do átomo, como os elétrons.
Ou seja, os espaços intra-atômicos também são maiores. E é
por isso, simplesmente, que o perispírito não é normalmente
visível ao olho dos humanos encarnados. Os olhos físicos
possuem limites, e somente podem perceber normalmente a
matéria mais condensada, que é aquela em que os átomos e
moléculas estão mais próximos uns dos outros. Afastados que
sejam os átomos uns dos outros, só um pouco além do que é
próprio do plano físico, a matéria deixa de ser percebida pelo
olho humano comum, e se torna invisível. Mas continua a ser
matéria. Por isso é que os Espíritos que orientaram o trabalho
de Allan Kardec chamaram de semimaterial o perispírito. O
referencial não deixa de ser a matéria.
- Mas então o corpo espiritual aqui é quase igual ao de
carne... - disse Jorge, que é médico na Terra.
- Sim. - concordou Juremeira. - Circula sangue nas
veias, há respiração, batimento cardíaco, cansaço físico, sono,
suor, fezes, urina e tudo o mais que há no corpo de carne
terreno.
- Fezes, suor, urina? - demonstrei minha surpresa.
- Sim, irmão Luiz. - respondeu Juremeira. - Aqui
424

Sana Khan - Um mestre no além

neste nível de vida e de evolução as pessoas, os Espíritos, ainda
precisam se alimentar de comida como na Terra. Comem como
vocês, inclusive carne.
- Carne? Mas como? Aqui não se mata animais! Indagou Daniel, tão surpreso quanto eu.
Aqui também se planta, se colhe, se preparam
alimentos como vocês fazem lá. E se pescam peixes nos rios e
no mar, que são réplica do que existe na Terra.
- Mas os peixes não podem morrer duas vezes. disse Rina.
- Propriamente não morrem, - disse Juremeira, e
continuou - assim como não morrem as pessoas que vivem
na Terra. Eles apenas perdem mais uma camada externa do
perispírito, que tem a mesma formação da carne. E assada ou
cozida são comidas como na Terra. Mas somente se permite
comer aqui a carne branca. A vermelha, de boi, ou outras não
são ingeridas. Tudo visa descondicionar gradativamente o
corpo e a mente, e pouco a pouco as pessoas aqui vão deixando
de comer carne, e depois, em outras colônias mais elevadas,
deixam também de precisar de comida. E à medida que isso
vai acontecendo, os órgãos vão se atrofiando e atrofiando, e
perdendo a sua função desaparecem. Também aqui se aplica a
teoria da evolução de Darwin, muito acertada neste aspecto.
- E o suor, a urina e as fezes? - perguntei curioso.
- Se os Espíritos possuem estômago e os demais órgãos
digestivos, e comem comida sólida, bem como ingerem líquido,
como água, sopas e sucos, e seu corpo perispiritual é réplica do
físico, então há sempre resíduos digestivos que são expelidos
da mesma forma, ou seja, como fezes, daí a necessidade de
vaso sanitário, inclusive com o que vocês chamam de descarga.
E há também esgotos público, serviço sanitário. Há formação
de urina, expelida pelos órgãos próprios, igualzinho a como
vocês fazem. E muita gente aqui ainda sua, quando se submete
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a esforço físico, como trabalho braçal. Daí a necessidade de
chuveiro para tomar banho. Se não tomam banho, com toda
a certeza vão ficar cheirando mal, como acontece na Terra. explicou Juremeira.
- Mas é tudo tão igual! - Disse Suely.
- Se não fosse, minha irmã, - explicou pacientemente
Juremeira - muita gente ficaria louca, por perda do referencial
de vida a que se acostumaram durante uma longa vida na Terra.
Tudo a seu tempo. A evolução não tem pressa. E Deus não quer
ver ninguém sofrendo por causa de uma mudança radical do
dia para a noite. É preciso irmos nos acostumando aos poucos
para a nova vida no mundo dos Espíritos. Cada um desperta na
colônia que mais se adéqua ao seu momento evolutivo. Os que
ainda precisam sentir a sensação de estômago cheio, vão para
lugares como este, onde ainda se planta e se colhe, e se pesca,
para comer. Consequentemente, precisarão de banheiro
para defecar e urinar, porque farão digestão dos alimentos
ingeridos. E materializados, quero dizer condensados em seus
perispíritos, por maior aproximação atômica do que ocorre
com os corpos mais sutis dos seres mais evoluídos, precisam
descansar, dormir, tomar banho, trocar de roupa, lavar roupa,
e tudo o que se faz na Terra.
- E o trabalho aqui, Juremeira, como é? - perguntei.
- Muito semelhante também ao de vocês. Há
agricultores, pescadores, pedreiros, marceneiros, eletricistas,
etc. Há trabalho braçal, no qual se sua de verdade, como na
Terra. Os móveis como cadeiras e mesas são construídos da
mesma forma que lá na Terra, utilizando-se de ferramentas.
Entalham-se madeira, pintam-se paredes, constroem-se casas,
etc. O trabalho é mesmo muito parecido.
Deixamos a casa da senhora que muito gentilmente
nos acolheu e rumamos para o centro da colônia. Praças, ruas,
movimento de gente, tudo a lembrar a Terra.
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- Vivendo-se aqui, - disse Ângela - tem-se a sensação
de estar verdadeiramente na Terra. É tudo tão parecido. As
roupas, os corpos, os rostos, as casas, as praças.
- Sim, minha irmã. - concordou Juremeira. - Sem
dúvida um visitante desavisado pensará estar no plano físico,
nunca no plano espiritual, que vocês chamam de mundo dos
mortos. Como podem ver, aqui as pessoas estão tão vivas
quanto estavam na Terra, quase sem nenhuma diferença. Só
mais acima, em colônias superiores, a vida começa a mudar
verdadeiramente, alterando o seu referencial humano.
O modelo de vida da Terra não é o único nem o melhor do
universo. Muito pelo contrário, ele é dos mais atrasados. O
hábito de comer carne, matando os animais, o trabalho braçal
cansativo, as lides variadas que surgem pelo egocentrismo
dos homens, e muitas outras coisas vão desaparecendo à
medida que o ser se eleva para planos cada vez mais belos e
paradisíacos.
- E aqui também há meios de comunicação como rádio
televisão, telefone, etc? - perguntou Liliam.
- Sim. - respondeu Juremeira. - E muitas rádios
daqui já conseguiram entrar em contato com a Terra através
do Spiricom, aparelho desenvolvido por cientistas americanos.
Aqui há também computadores, o que foi criado muito antes de
na Terra se sonhar com isso. Apesar de semelhante, a vida aqui
é mais perfeita e muito melhor do que lá. Mesmo em colônias
mais atrasadas como esta que vocês estão conhecendo. Aqui
não há crime, não há polícia nas ruas, nem o tipo de política a
que estão acostumados a ver. Não há corrupção.
- Só isso, de fato, já faz desta cidade um lugar melhor
para se viver. - disse Jorge.
- Com certeza. - concordei. - E aqui serve de ponte
para o progresso futuro. Depois de passar um tempo em vida
semelhante a que levavam na Terra, sem choques bruscos e
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perda de referencial, o que traumatizaria o Espírito recémdesencarnado, este começa a apreender pouco a pouco novos
valores, a absorver novos hábitos, e vão se desvencilhando
dos hábitos terrenos. Descondicionados, mudam para estilo
de vida mais feliz, em planos superiores.
- Exatamente, irmão Luiz. - concordou Juremeira.
- Isso é uma bênção de Deus! - disse D. Nilza.
- Sem dúvida minha irmã. - disse Juremeira. - A
evolução segue seu curso normal, de forma natural e sem
traumas. De outra forma haveria muito sofrimento. Quanto
mais próximo do plano Terra, mais condensada e agregada a
matéria, que mais se aproxima da chamada matéria da Terra.
Há muito maior proximidade e semelhança do que se pensa na
Terra. Por isso é tão comum a vidência, ainda que ocasional, os
transportes de objetos, as comunicações mediúnicas através
da psicofonia e da psicografia. A ciência não demorará muito
a desvendar o mecanismo desses fenômenos mediúnicos,
que se baseiam no sistema nervoso humano e nos fluidos
perispirituais.
- Juremeira, - perguntei. - quando se faz uma cirurgia
mediúnica ou espiritual há manipulação apenas do corpo físico
ou também do perispírito?
- A depender do caso e da necessidade, há intervenção
cirúrgica apenas no corpo físico, ou apenas no perispírito, ou
nos dois.
- E a cirurgia no perispírito envolve corte? - perguntei
curioso, depois de ouvir tanta coisa acerca da semelhança dos
dois corpos em questão.
- Sim, muitas vezes. E nesses casos são dados pontos,
feitos curativos, há drenagem, introduz-se aparelhos e muitas
outras coisas que fazem na Terra. Só que aqui possuem
aparelhos muito mais avançados, que na Terra nem se faz
ideia.
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- E a memória, meu irmão, - perguntou Jorge, que
é médico - é registrada apenas no cérebro perispiritual ou
também no físico?
- Em ambos. - respondeu Juremeira - Vou fazer uma
analogia com a computação já conhecida de vocês na Terra.
O que você registra em um computador vai para o seu banco
de memória, o disco rígido. Mas você pode fazer uma cópia
de segurança, não é mesmo, e guardar separadamente. E os
registros são feitos magneticamente em matéria, nos chips.
Quando estamos encarnados, possuímos um corpo mais sutil,
o perispírito, ligado intimamente a um corpo mais condensado,
o físico ou de carne. Há assim, por consequência, dois cérebros
ligados um ao outro. A memória principal está no cérebro do
perispírito, pois ele sobrevive à morte corporal. A memória
provisória está no cérebro do corpo físico, que se decompõe
após anos de vida e desgaste. Durante a nossa vida física, na
Terra, tudo o que vemos, ouvimos, cheiramos, degustamos e
sentimos de formas variadas é automaticamente registrado
no cérebro perispiritual passando antes pelo cérebro físico,
porque são percepções do plano físico, que passam pelos
órgãos dos sentidos. Destruído que seja o cérebro físico,
parcial ou totalmente, a memória física se perde, mas não a
memória perispiritual, que se conserva, sendo indestrutível o
perispírito. A memória jamais se perde de verdade, podendo
muitas vezes ficar adormecida no chamado subconsciente, ou
mesmo no inconsciente. O que vocês estão vendo e ouvindo
agora está sendo registrado apenas no cérebro perispiritual,
porque estas percepções não estão chegando até suas mentes
por via dos órgãos dos sentidos.
- E por que é que uns se lembram e outros não, ao
retornarem ao corpo de carne, dessas experiências fora do
corpo? - perguntei curioso, querendo aprender mais do que
sabia.
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- É que algumas pessoas, quando encarnam, têm na sua
programação genética, no mapa cromossômico, determinadas
alterações fisiológicas que as diferenciam um pouco dos
demais, como o diferente desenvolvimento de certas glândulas
cerebrais, que permite a recordação das experiências
extrafísicas. Quando você, que possui esta diferenciação, voltar
ao corpo, estas coisas que ouviu e viu, ao menos em parte,
serão registradas em determinada zona cerebral e poderão ser
recordadas. Outros nada se lembrarão, porque a memória será
registrada em zona que é do inconsciente. A sua irá para zona
determinada do consciente. Essa é uma das causas de uns de
lembrarem e outros não das experiências fora do corpo. Toda
mediunidade ou paranormalidade está radicada no corpo
físico também, em forma de diferenciação fisiológica, que se
alcança evolutivamente. Você já vivenciou essas experiências
em várias outras vidas passadas, não é a primeira. Já foi iniciado
no Egito, monge budista, etc. Os que vivem isto pela primeira
vez sentem maior dificuldade, e suas glândulas cerebrais ainda
não estão amadurecidas o suficiente para manter o registro
no consciente. Contudo este aprendizado não se perderá,
ficará guardado na memória do perispírito, considerado
subconsciente em relação ao corpo e cérebro físicos.
- Irmão Juremeira, - perguntou Márcia - os Espíritos
neste nível de materialidade, de condensação perispiritual,
atravessam uns aos outros?
- Claro que não, minha irmã. Estando igualmente no
mesmo grau de materialidade, e muito próximo da matéria
mais densa que é a terrena, os seres que aqui vivem constituem
uns para os outros obstáculos intransponíveis, como vocês na
Terra. Chocam-se de cara. Caem de escadas quando perdem o
equilíbrio. Caem da cama enquanto dormem. Um Espírito, para
atravessar outro, precisa estar em grau de materialidade muito
diferente. É o mesmo que acontece quando um desencarnado
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atravessa uma parede no plano físico. A sua constituição
atômica e molecular permite que os núcleos atômicos de seus
átomos passem pelos espaços intra-atômicos e interatômicos,
sem se chocarem, da mesma forma que as ondas de rádio e TV
atravessam as paredes das casas. E isso garante a invisibilidade
dos Espíritos desencarnados.
- E pode um Espírito se tornar visível aos olhos do corpo
físico? - perguntou Suely.
- Sim, pode. Um Espírito evoluído pode por vontade
íntima e poder mental agregar mais, ou seja, aproximar mais
os átomos, reduzindo os espaços entre eles e assim descer
ao mesmo nível de materialidade da Terra, tornando-se em
consequência visível, e até tangível, podendo ser tocado,
como nos estudos e experiências de William Crookes. Mas há
também outro tipo de materialização, que envolve ectoplasma,
e é mais utilizado por Espíritos menos evoluídos.
- Juremeira, seria possível presenciarmos fenômenos
de efeitos físicos do lado de cá? - perguntei.
- Quem sabe. Tudo depende de permissão do alto. No
momento isto não há. Mas você já vivenciou alguns fenômenos
do lado de lá, no plano físico.
- É, realmente. Gostaria de obter maiores esclarecimentos
acerca dos efeitos físicos, dos fenômenos, como eles ocorrem.
Outra hora conversaremos sobre isso. Agora
precisamos voltar para o plano de vocês.
Está bem. A visita foi ótima, e o aprendizado
maravilhoso. Muito obrigado. - disse.
- Não há de quê. - respondeu Juremeira.
Retornamos todos para nossas casas, deixando
Juremeira cada um na sua, o que fez questão, por medida de
segurança. E nos despedimos.

431

Sana Khan - Um mestre no além

432

Sana Khan - Um mestre no além

CAPÍTULO 28
Uma noite de agosto do ano de 1996, antes de dormir,
pensei firmemente em meu protetor espiritual e o chamei
mentalmente, a fim de me levar a uma colônia no plano
espiritual onde pudesse pesquisar e aprender mais acerca do
corpo espiritual ou perispírito. Fiz orações antes de me deitar,
e fui dormir relaxado.
Depois de algum tempo, estava de pé junto a cortina da
janela, porém sem enxergar quase nada,
devido
à
grande escuridão que cobria o meu quarto. O breu era quase
completo. Apenas sentia a cortina no meu corpo, sentia o
contato físico, mesmo estando fora do corpo de carne. Devia
ser pela presença de uma réplica da cortina em meu quarto,
naquele ambiente.
Levei então algum tempo ali pensando em um
determinado ser encarnado, e de repente ouvi a voz de Sana
Khan dizer “pronto”. Senti a sua presença a meu lado. E
perguntei:
- Mestre, por que não estou enxergando direito? Está
tudo escuro aqui.
Porque ultimamente você tem estado com a
frequência vibratória mental baixa, o que tem mantido seu
corpo espiritual muito materializado, muito próximo do grau
de agregação atômica e molecular do corpo que vocês chamam
de físico.
- Mestre, mas o meu estado mental é capaz de me
impedir de ver com este outro corpo?
- Claro. Muito materializado o corpo espiritual, você
não consegue ver em todas as direções, nem por toda parte do
corpo, mas tão-somente da mesma forma e com os mesmos
limites do corpo de carne. Assim, no momento, você somente
consegue enxergar se há luz material. Como seu quarto está
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escuro, na dimensão física, mesmo fora do corpo físico você
não pode enxergar com a ausência de luz.
- Então foi por esse motivo que em outras oportunidades
também saí do corpo sem nada enxergar. - disse me lembrando
de experiências vividas anos antes.
- Exatamente. Só que das outras vezes, e naquela
época, você não estava preparado e maduro o suficiente para
entender isso. Precisou estudar mais acerca de química e física
para melhor compreender determinados fenômenos.
- Mestre, gostaria de entender melhor a relação da
mente com o corpo espiritual, e com o físico. Ainda tenho
dúvidas quanto aos estados da mente, e como dominá-los.
- Tudo bem meu filho. Vamos conversar sobre isso.
Mas vamos sair daqui.
- Está bem. - concordei.
E saímos de meu quarto, juntos, pela janela, voando.
Breve estávamos na beira de um lago que não reconheci.
- Mestre, que lago é esse?
- Estamos no Himalaia, na região do Nepal. É um
pequeno lago que gosto muito. Aqui é um excelente local para
meditação sobre a mente.
- Por quê? - perguntei curioso.
- Você logo descobrirá.
- Está bem.
Sentamos perto do lago, em duas pedras ali existentes,
de bom tamanho, arredondadas. E começamos a dialogar
sobre a mente.
- Beto, - disse Sana Khan - olhe para as águas do lago.
Elas estão aparentemente paradas, imóveis, não é mesmo?
- Sim, aparentemente. Não há ondas na superfície do
lago, não há nenhuma agitação nele.
- Assim é na dimensão do Absoluto, de Deus. - disse
Sana Khan e completou - Calma, repouso, tranquilidade...mas
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por trás dessa aparente imobilidade, está o maior movimento,
a maior vibração, a mais rápida frequência vibratória do
universo. Ali estão as partículas menores do Cosmos, base de
toda matéria. É o fluido cósmico universal, como chamaram os
Espíritos que trabalharam com Allan Kardec. E a Consciência
Cósmica está associada a esse fluido ou matéria elementar.
Como já conversamos em outras oportunidades no passado,
consciência e matéria estão ligados de forma indissolúvel.
Sem uma base material, ou fluídica, como queiram, Deus seria
reduzido a nada.
- Deus é Mente Pura, enquanto não manifestado. disse ao mestre, apenas lembrando os ensinamentos antigos
por ele passados.
- Sim, Beto. Mente Pura, Consciência Pura, ou
simplesmente Mente, ou Consciência. E a ele está associado o
movimento vibratório mais rápido que existe. Quanto menor
uma partícula, mais rápido o seu movimento. Os elétrons já
conhecidos parcialmente pelos homens estão longe de serem
os corpos menores e de se locomoverem mais velozmente. Há
velocidades inimagináveis para vós humanos encarnados!
- Mestre, e o que são os estados mentais, ou estados da
mente, ou estados da alma ou Espírito?
- A começar pelo Absoluto, seu estado mental é o de paz
absoluta, a maior tranquilidade, repouso, serenidade e tudo
que a isso se relacione, ainda que contendo Nele o movimento
mais veloz, em termos vibratórios.
- E como perdemos isso com o nosso surgimento
enquanto entidades individualizadas?
- É que no processo de agregação de matéria, que alguns
chamam de involução, ou condensação de energia e matéria,
aquela Consciência Cósmica aberta começa a se fechar na
matéria agregada, conforme em outra época vimos (na obra
anterior). E nesse fechamento consciencial, e com o contato
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com o universo fenomênico, com todas as experiências nos
reinos vegetal e animal principalmente, e depois no humano,
vamos absorvendo experiências e valores, gostos e desgostos,
alegrias e dores, etc., modificando pouco a pouco o nosso
estado mental.
- Mas, mestre, e qual a relação entre os estados mentais
e o grau de materialização ou agregação do corpo, ou corpos?
- É que à medida que a matéria vai se agregando, ou
condensando, como costumais dizer, da matéria elementar até
o mineral sólido, a mente, a consciência, vai se embotando,
vai se tornando cada vez mais inconsciente. Depois, a muito
custo, vem a autoconsciência, a noção do ego, e em seguida
a Autoconsciência, com a realização espiritual ou iluminação.
E os estados da mente mudam em cada fase da vida e da
evolução do Espírito. Cada estado da mente e cada grau de
consciência está associado a um grau de agregação atômica e
molecular, ou grau de materialização.
- Quer dizer então que a cada estado mental corresponde
um grau ou estado de materialização do corpo do Espírito? perguntei já antevendo a resposta.
- Sim, Beto. A total inconsciência do mineral está
associada ao seu grau de matéria. O vegetal, um pouco mais
aberto para o meio exterior que o cerca já tem a sua forma
mais plástica e mutável, e vive a fase da vida orgânica. O animal
que se movimenta e começa a pensar um pouco já está em
nível de consciência muito acima do vegetal e do mineral. E o
homem que tem consciência do seu “eu ” tem um corpo físico
mais refinado e evoluído, que lhe capacita a sentir mais o meio
ambiente, e a permutar mais com ele. Seu cérebro é maior e
mais sensível. E por isso serve como melhor instrumento para
levar as informações para o Espírito, bem como para trazer
deste para o corpo e para o meio ambiente.
- E o corpo espiritual?
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- Da mesma forma, à medida que a consciência fechada
no mineral começa a se abrir, o corpo espiritual começa a
se desmaterializar. Isto significa que a agregação atômica e
molecular vai sofrendo transformações gradativamente, do
grau mais materializado e condensado do mineral para o mais
sutil do vegetal, deste para mais sutil ainda do animal, e deste
para o ainda mais sutil do homem. E a cada grau de sutileza e
desmaterialização do corpo espiritual, corresponde um nível
de consciência ou estado mental. Não se pode, por exemplo,
comparar o grau de materialidade do corpo espiritual de uma
lagartixa com o do homem das cavernas, nem o deste com
o homem moderno. E ainda não se pode comparar o corpo
espiritual de um homem de pouca evolução com o de um Chico
Xavier por exemplo. O grau de condensação ou agregação
molecular é muito diferente entre eles. E por isso os dois não
podem viver no mesmo nível no plano espiritual após deixarem
o corpo físico, seja pela libertação parcial e temporária da alma
durante o sono, seja após o desencarne.
- Mestre, já sei, pois aprendi com o irmão Juremeira,
que as pessoas muito presas ao plano físico, muito apegadas
à matéria, e às suas sensações que recebem pelos sentidos
físicos, quando deixam o corpo, seja de forma temporária ou
definitiva, mantêm o seu corpo espiritual ou perispírito como
uma réplica completa e total do corpo de carne. Mantêm todos
os órgãos, as células, como se fosse um outro corpo, podendo
suar, sentir fome e frio, sede, sono, cansaço, defecar e urinar,
etc., tudo que faziam no corpo enquanto “vivos”.
- Exatamente, meu filho. Juremeira ensinou muito bem
ao seu grupo. Agora, é importante ter em mente que esse grau
de materialização é dependente sobretudo do estado mental,
do grau de consciência, muito mais do que dependente de
alimentação. A ingestão de carne faz o homem absorver em
seu corpo espiritual as substâncias que compunham em parte
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o seu corpo espiritual, a parte mais condensada, e que faziam
parte mais do plano físico do que do espiritual ou astral. É o
que vocês na Terra hoje chamam de ectoplasma. Mas o grau
de consciência - abertura - e o estado mental são muito mais
determinantes do grau de materialidade do corpo espiritual
do que tudo o mais junto. Assim, uma pessoa que está sempre
amando de verdade, não apaixonada, que é outra coisa menor
e mais mesquinha, ou está sempre fazendo o bem, ajudando
de forma desinteressada, ou ainda sempre pensando o
melhor, sempre otimista, e acima de tudo aqueles que são
verdadeiramente espiritualizados, estes, ainda que comam
carne diariamente, terão um corpo espiritual muito menos
materializado do que as pessoas que não comem carne mas
são mesquinhas, egoístas, brigonas, intolerantes, irritadiças,
impacientes, etc. Isto porque os fluidos ou substâncias da carne
podem deixar o corpo espiritual rapidamente, de acordo com
uma vontade firme, e uma mudança de hábitos após a morte.
Mas mudar a consciência e o estado mental nem sempre é tão
rápido nem tão fácil.
- Então, mestre, - perguntei - aqueles que se mantêm
em estado mental prolongado de angústia, depressão, ódio,
rancor, inveja, desejo de vingança e outros estados mentais
negativos estão automaticamente condensando, agregando e
materializando mais o seu corpo sutil, o corpo espiritual ?
- Sim. Como disse, a cada estado mental corresponde
um grau de agregação ou materialização do corpo espiritual. O
amor é um estado mental, estado da alma, ou estado de espírito.
E é um estado prolongado, que pode ser muito duradouro, até
eterno. E esse estado mental está associado à maior velocidade
de vibração, e a menor grau de materialização e condensação
molecular. Assim, quanto mais próximo desse estado mental
estiver o ser, mais sutil será o seu corpo espiritual, e mais veloz
a sua vibração e emissão de energia e fluidos. Deus é amor,
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o mais puro amor, e por isso Nele estão as vibrações mais
rápidas.
- Mestre, o amor está no polo oposto ao ódio?
- Em termos de estado da mente, sim. O ódio, como o
amor, é também um estado da mente, da alma, que pode ser
mais ou menos prolongado. Está associado a uma velocidade
vibratória atômica muitíssimo inferior à velocidade vibratória
do amor. E produz por isso maior agregação molecular.
- Por quê, mestre?
- Porque quanto mais rápido o movimento interno
de um átomo, mais afastado ele se mantém de outro
átomo, porque mais instável qualquer ligação entre eles,
devido à energia cinética neles contida. E quanto menor o
movimento atômico interno, mais fácil a ligação com outros
átomos, a agregação molecular. No plano de Deus, os átomos
elementares estão mais soltos, e em movimento livre maior e
mais vibrátil. No plano físico na Terra, no mineral, os átomos
estão mais presos, agregados, formando substâncias químicas.
Sua vibração, no reino mineral, é reduzida, e aumenta à
medida que os elementos compõem cada um dos reinos
seguintes. O corpo espiritual humano é composto realmente
pelos mesmos átomos do plano físico, porém o espaço entre os
átomos, nesse corpo, é maior. Há maior espaço interatômico,
e consequentemente molecular. Por isso o corpo espiritual
em seu estado normal não pode ser visto, captado, pela vista
humana comum. E por ter esse maior espaçamento atômico
e molecular, o corpo espiritual pode atravessar paredes no
plano físico, que não constitui obstáculo para ele. Os núcleos
atômicos passam pelos espaços dos outros átomos, e devido
também a esse maior espaçamento, não há a mesma atração
atômica, química, a impedir que um corpo atravesse o outro,
de grau de materialização diferente, como o corpo espiritual e
um corpo sólido da Terra, uma parede, por exemplo.
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- Mestre, a sensação que sinto quando atravesso uma
parede devagar tem algo a ver com a atração atômica, ainda
que não suficiente a impedir que a atravesse?
- Sim, tem. O que você sente é exatamente a atração
atômica fraca, mais que dá para ser sentida pelo corpo
espiritual. E quanto mais reduzida a sua vibração interior, pelo
estado mental, e consequentemente mais materializado o
corpo espiritual, mais você sentirá essa reação dos átomos da
parede quando tentar atravessá-la.
- Então é por isso que alguns Espíritos, mesmo
desencarnados, não conseguem atravessar uma parede
terrena?
- Sim, Beto. Se o Espírito está envolto por um corpo de
substância por demais materializada, muito próximo mesmo
do grau de matéria terrena física, devido ao seu estado mental,
psíquico, a repulsão química será tão forte entre os átomos
da parede e do seu corpo espiritual que ele não conseguirá
suplantar essa força. A parede, nesse caso, será verdadeiro
obstáculo para o corpo espiritual, opondo-lhe resistência, e
somente abrindo a porta ele poderá entrar numa casa.
- É por isso que já vi em reunião mediúnica o coordenador
mandar abrir a porta para que um Espírito entrasse.
- Exatamente. Isso é um fato, e que pode ser explicado
cientificamente. Nada há de místico.
- Mestre, como fator determinante de maior ou menor
materialização do corpo espiritual o senhor colocaria os
sentimentos, as emoções ou os pensamentos?
- Beto, é preciso que se faça distinção entre esses
estados mentais. Quando falamos em mente, estamos falando
de psiquê. Olhe para o lago aí na frente. Agora ele está parado,
imóvel, na sua superfície, não é?
- Sim, mestre.
- Digamos, apenas como comparação didática, que
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esse lago é uma mente. E que ela agora está calma, sem ondas
de agitação. Não há pensamentos se movendo. Há apenas um
sentimento perene, constante, estável, de amor. Este é um
estado mental duradouro, permanente. E ele acalma a mente,
e a mantém calma, em paz, serena. Vamos agora colocar um
pensamento agitado, a gerar uma emoção rápida, como uma
raiva.
Sana Khan jogou uma pedra no lago, e logo ondas se
formaram ao redor do local onde a pedra caiu, e se deslocaram
para a periferia do lago. E depois de algum tempo, as ondas
cessaram, e o lago novamente se acalmou.
- A raiva passou, - disse Sana Khan - pois ela é
sempre passageira. A pessoa se dominou e neutralizou o efeito
da emoção gerada por uma situação ou um pensamento.
- Mas ela poderia ter tido existência mais duradoura,
se alimentada pelo pensamento.
- Exatamente, Beto. E é aí que nós chegamos à conclusão
de que é o pensamento que alimenta e dá durabilidade
maior ou menor às emoções e sentimentos. Uma raiva pode
ser alimentada por você mesmo, ou pode ser dissolvida
rapidamente, tudo de acordo com a sua firme vontade.
- E o ódio?
Emoção de longa duração, ou estado mental
prolongado, que também é considerado sentimento. Para
mim, meu filho, a distinção entre emoção e sentimento está
tão-somente na duração do estado mental. Se duradouro o
estado, chamo de sentimento, se de curta duração, emoção.
Assim, considero o amor e o ódio sentimentos. A raiva é
emoção, porque passageira e rápida; o ciúmes permanente é
sentimento, e mesquinho, pequeno; a inveja, se permanente,
sentimento; a alegria estável, sentimento; a alegria ocasional,
emoção. Tudo depende da duração e profundidade do estado
mental, ou da alma.
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- E a insatisfação?
Se prolongada, sentimento, e é imensamente
autodestrutiva, muitas vezes gerando até o chamado câncer.
- Mestre, todos os estados mentais que geram agitação
e conflito na mente são negativos?
- Sim, pois produzem sofrimento para a pessoa,
e produzem desequilíbrio energético e físico. Um estado
negativo mental como a depressão, por exemplo, baixa a
vibração atômica na mente, produzindo mais agregação
molecular em todo o corpo espiritual. Corpo e mente estão
ligados profundamente, e de forma indissolúvel, como Espírito
e matéria. As alterações na mente se refletem no corpo sutil,
e também no mais material, que vocês chamam de físico. Por
isso é que as emoções, os sentimentos e os pensamentos se
refletem no corpo, gerando as doenças ditas psicossomáticas.
Não pode haver saúde verdadeira e permanente no corpo mais
material sem a correspondente saúde e equilíbrio na mente. É
preciso termos pensamentos coordenados e equilibrados, sob
o nosso domínio, e não livres para fazerem os estragos que
quiserem. Os pensamentos podem alimentar ódio, inveja,
rancor, discórdia, ciúmes, etc., a depender do direcionamento
que lhe dermos. Daí a importância do que diz Juremeira:
“O autocontrole é a chave da evolução”. E é mesmo! Você
pode e deve ser senhor dos seus pensamentos, pode e deve
disciplinar-se mentalmente. Pode, querendo, e você sabe
muito bem disso, afastar qualquer pensamento da mente,
principalmente aqueles desequilibrados que lhe acorrem.
- Tem razão, mestre. Quando quero, afasto da mente
qualquer pensamento. Mas às vezes deixo-os soltos, e fico
curtindo o seu caminho, quando eles me dão prazer.
- Sei disso, meu filho. Mas é preciso ter autodisciplina,
para crescer mais espiritualmente. Sem disciplina ninguém
vai muito longe. E a mente pode ser disciplinada, e acho
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mesmo que deve ser. E também as emoções devem estar sob
o nosso domínio. Se uma raiva pode ser controlada quase
que imediatamente, também podemos controlar a inveja,
o ciúme, o despeito, a ambição, e todos os estados mentais
negativos. Através e utilizando o próprio pensamento podemos
obter completo domínio sobre nós mesmos, em todos os
aspectos, como pensamentos, emoções e sentimentos. Basta
mentalmente, por meio do pensamento, darmos comandos
mentais firmes e resolutos para nós mesmos, nessa ou naquela
direção. Vou me acalmar, e vou me manter mais calmo de
agora em diante. Isso funciona. E se surgir em seguida um
impulso de agitação, de nervosismo na mente, simplesmente o
bloqueamos, dizendo mentalmente que não vamos nos agitar
nem ficar nervosos com aquela situação ou pessoa.
- Aí, nesse processo, entra o autoconhecimento.
- Exatamente, Beto. É preciso estarmos atentos a
tudo, o tempo todo, mas sem nenhuma tensão na mente.
Atenção sem tensão. Vigilância relaxada. E domínio sobre sua
própria mente, apenas e unicamente por vontade pessoal. Isso
funciona. Você pode se controlar sempre, em qualquer situação.
Veja os atletas, os músicos, os atores, como conseguem
dominar as emoções e fazer o querem. É importante afastar
da mente qualquer pensamento ruim, toda emoção que causa
intranquilidade, todo sentimento pequeno, seja do ponto de
vista humano ou espiritual. Pensamentos conflitantes são
como pedras jogadas constantemente no lago, gerando ondas
sem cessar. E uma mente cheia de ondas o tempo todo é uma
mente intranquila, sem paz.
- Mestre, o senhor faz distinção entre mente e coração?
- Bem, meu filho, pensar e sentir são coisas um
pouco diferentes, se bem que muitas vezes indissociáveis. O
pensamento pode ser anulado rapidamente, por vontade. O
sentimento, o sentir, nem sempre.
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- O sentir veio antes do pensar.
- Sim, Beto. Desde célula você já sentia. As plantas
sentem, os animais sentem. Mas só nos animais superiores a
faculdade de pensar começa a surgir. Um cão doméstico pensa,
toma decisões, sente ciúmes, aprende coisas que lhe ensinam,
ama, guarda raiva, fica neurótico, etc. Aproxima-se, muitas
vezes, da natureza humana, não é mesmo?
- É. Há cães que parecem gente. E há um corpo para as
emoções e outro para a mente, ou os pensamentos?
- Falam em corpo mental e corpo emocional, não é?
- É. E é por isso que pergunto. - disse.
Algumas correntes espiritualistas falam que os
homens possuem um corpo emocional ou de desejos, e um
corpo mental. Acaso possuímos enquanto encarnados um
corpo emocional ou de desejos destacado do corpo mental,
quando deixássemos o que eles chamam de plano astral, que
está associado ao corpo emocional ou de desejos, indo para
o plano mental, não sentiríamos mais desejos, nem teríamos
mais emoções? Se ao menos separassem as boas emoções
e desejos positivos dos negativos. Mas então teríamos dois
corpos emocionais, um para as boas emoções e bons desejos
e outro para as emoções e desejos ruins...
- É mestre. Isso soa meio estranho.
- E em relação ao corpo mental, quando passássemos
do plano mental para o plano intuicional ou búdico não mais
pensaríamos? É por causa desses e outros raciocínios, além da
minha própria experiência pessoal, que entendo que não há
propriamente um corpo mental. Ele é apenas o envoltório da
mente, e como esta nos acompanha desde a nossa “criação”
e nos acompanhará eternamente, sempre com mudanças, não
há um corpo mental como há um físico. Sempre, daqui para a
frente, e já há muitos milhões de anos, estaremos pensando.
Mas a mente estará sempre mudando, e se relacionando com
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matéria de vários graus.
- E o corpo emocional, mestre?
- Da mesma forma, emoções teremos sempre, mas
não desequilibradas. Jamais deixaremos de ter emoções. Ou
você acha que Jesus no plano em que se encontra não sente
emoções, como por exemplo quando recebe um amigo que há
muito estava perdido na matéria e acaba por subir para planos
superiores?
- E o corpo búdico ou intuicional?
- A intuição apenas começa a surgir para a humanidade,
e a acompanhará eternamente...assim, que necessidade temos
de um corpo só para a intuição?
- Então, mestre, na sua visão e experiência, não existem
tantos corpos, como o etérico, o astral, o mental e o búdico?
-Não, Beto. Vou lhe explicar de outra forma. Não há
descontinuidade entre a matéria elementar do plano Divino
ou do Absoluto e a matéria física do plano físico. A gradação é
infinita. Imagine um vidro escuro degradé. Você não consegue
ver a linha de demarcação e separação. Ou lembre do arco-íris.
Você não vê o ponto de mudança de cores, a separação. Assim
é com a matéria ou energia. E assim é a evolução do Espírito,
nas passagens dos reinos mineral para o vegetal, deste para o
animal e deste para o hominal. No seu estado atual de evolução,
Beto, você está envolvido por matéria desde a elementar do
plano do Absoluto até a mineral do plano físico. E é impossível
você separar ou mesmo contar graus de condensação de
matéria ou energia.
- Mas e os sete planos e sete subplanos? - perguntei.
- Necessidade humana de racionalizar, dividir, separar,
contar, e sempre de acordo com a visão do momento, de acordo
com conceitos e condicionamentos, como religião e filosofia,
ou ciência. Por isso estabeleceram sete planos, ou sete céus,
sete subplanos para cada plano, sete chacras, sete anos, sete
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dias para a criação, sete dias da semana, etc. Sempre sete.
- Então não há realmente essa divisão de planos. disse por fim.
- Não, Beto. E é chegada a hora de quebrar com essa
tradição secular mística. Você já foi parado ou mesmo viu
alguma vez a fronteira entre dois planos ou subplanos, em
suas viagens fora do corpo?
- Não. - respondi sorrindo.
- É porque simplesmente não há fronteira, não há linha
de demarcação perceptível para o Espírito. Mera convenção, o
que foi estabelecido por algumas correntes esotéricas. E a sua
antiguidade não lhe confere o domínio da verdade imutável...
- Mestre, e o duplo etérico, ou corpo etérico?
- Como um corpo propriamente dito também não
existe. Não é um veículo de manifestação do Espírito. O duplo,
que é etérico, porque etéreo para a visão humana, é o corpo
espiritual, que os Espíritos chamaram de PERISPÍRITO na
obra de Allan Kardec. O duplo etérico na verdade é apenas
o perispírito, visto por videntes e chamado de duplo etérico.
É uma duplicata do corpo físico, e por isso foi chamado de
duplo. E etérico vem de etéreo. Na verdade, meu filho, acho
mais razoável a noção e ensinamento dados através de Allan
Kardec, do perispírito. Este sim, um corpo, que é o que você
vê em mim e eu em você, e que pode se apresentar em graus
de materialização infinitos. Nele há matéria que vai desde a do
plano físico, no caso do encarnado, até a do plano de Deus, a
matéria elementar.
- Mas e a separação do duplo etérico do corpo físico?
- Nunca se dá de forma total, pois do contrário ocorreria
a morte corporal. Na verdade, quando você sai do corpo,
a depender do seu grau de consciência, do estado mental,
você atrai para o perispírito ou corpo espiritual sutil mais ou
menos matéria densa, da Terra. A parte mais material do corpo
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espiritual ou perispírito normalmente não se afasta do corpo
de carne, pois do contrário acarretaria problemas físicos. O
que chamaram de ectoplasma é apenas a parte mais material
e apreensível da substância que compõe o perispírito, ou
corpo espiritual. E ela às vezes é visível até a olho nu, quando
mais material. Leva consigo o ectoplasma matéria física, como
água, proteína, carbono, fósforo e outras substâncias. Mas a
parte menos material do corpo espiritual ainda não pode ser
percebido pelos olhos humanos e seus aparelhos portáteis.
Contudo, há átomos e elétrons no corpo espiritual, e talvez se
fosse ele bombardeado no que vocês chamam de acelerador
de partículas, onde fazem experiências físicas com a matéria e
suas subpartículas, pudessem os cientistas detectar a matéria
do corpo espiritual, que não é algo tão distante assim do
homem, pelo menos os corpos dos Espíritos menos evoluídos,
que em muito se aproximam e se assemelham do homem
na sua constituição molecular e atômica. Não sei é quem se
ofereceria a ser bombardeado por partículas no acelerador. Sana Khan riu ao terminar de falar.
- Mestre, esse corpo espiritual é muito plástico, muito
maleável, e pode se separar do corpo de carne. Pode ele
também de destacar no plano espiritual?
Beto, como eu disse antes, na emancipação da
alma, ou desdobramento, ou ainda projeção astral, o corpo
espiritual ou perispírito não sai por inteiro do corpo físico. Ele
se elastece, ficando a parte mais material no corpo, em suas
células, e a parte menos material acompanha o Espírito em sua
viagem no mundo espiritual. E ao se elastecer, forma-se um
cordão ou fio de matéria, ou fluido, ligando as duas partes que
se desprenderam parcialmente. É o que chamam de cordão de
prata.
- É essa parte fluídica que fica no corpo físico que
chamam de corpo ou duplo etérico? - perguntei.
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- Sim, e que por observação incompleta apenas por
meio de vidência de umas poucas pessoas acabaram por
estabelecer uma verdade. Mas essa verdade não é real.
Quando você, que está encarnado, está no corpo, integrado a
ele, nenhum vidente pode ver e distinguir corpos separados,
e isto porque somente se vê um, uma unidade, que é o corpo
espiritual, ou perispírito. E ele, como já disse, contém matéria
de todos os níveis e planos do universo. E as emoções ou os
pensamentos não separam corpos, nem formam corpos. Eles
apenas fazem o corpo espiritual mais ou menos materializado,
do ponto de vista de vossa matéria terrena. Enquanto o amor
separa e afasta as moléculas desse corpo sutil, sentimentos
como o ódio aproximam mais as moléculas, tornando o corpo
espiritual mais material, mais semelhante ao corpo físico,
mantendo assim o Espírito desencarnado ou o encarnado fora
do corpo em planos ou zonas mais próximas da crosta terrena,
onde tudo se assemelha à Terra.
- Por isso é tão importante cuidar de nossa casa mental,
não é mestre?
- Sem dúvida, meu filho. Cuidar das emoções, dos
pensamentos e dos sentimentos. Amar, perdoar, ajudar. Tudo
que nos leve para cima, na escala evolutiva.
- Mestre, e pode haver desdobramento ou projeção da
consciência no plano espiritual? - perguntei curioso.
- Sim, meu filho. Da mesma forma como ocorre no
plano físico, pode o corpo espiritual se elastecer e se duplicar
no plano espiritual, ficando uma parte de sua matéria em um
plano, a matéria mais densa, e outra parte, menos densa, que
leva a consciência, pode subir a planos mais elevados, em
verdadeiro desdobramento ou projeção.
- Mestre, como valeu essa nossa conversa de hoje.
Nunca vou esquecer.
- Volte sempre para trocarmos ideias.
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- Sempre que conseguir virei procurá-lo.
- Agora volte para casa, e também tenho uma tarefa a
cumprir. Muita paz, meu filho.
- Muita paz e muito obrigado mestre.
Voltei para casa em paz, e cheio de novidades sobre o
corpo espiritual. Havia muito o que meditar e assimilar.
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CAPÍTULO 29
Passei alguns dias meditando acerca do planejamento
reencarnatório no mês de setembro de 1996. E por isso um dia
pedi, ao me deitar, que pudesse ser levado a uma colônia, e a
um setor ou departamento que cuidasse disso.
Não me recordo do momento em que deixei o corpo,
mas me lembro de estar já em um prédio, acompanhado de
Sana Khan, que me levou até o Departamento Reencarnatório
da Colônia Nova Esperança, ficando esta, segundo ele, próximo
da Terra. Já estivera lá anos antes.
Andamos por vários corredores e, por fim, chegamos
na sala do Coordenador Geral do Departamento, que me foi
apresentado por Sana Khan como Alan.
- Muito prazer. - disse-lhe.
- É uma grande alegria receber amigos do mestre Sana
Khan aqui. - disse Alan.
- Trouxe o irmão Luiz para que aprendesse um pouco
mais acerca da programação reencarnatória, e possa escrever
sobre isso. - disse o mestre.
- Não tenha dúvidas de que farei o máximo possível
para que o irmão observe o mais que puder, e os aspectos
principais ligados à programação reencarnatória. - disse
Alan.
- Tenho certeza disso, meu amigo. Sei que está sempre
disposto a servir. - disse Sana Khan.
- Vamos começar pelo setor de pedidos de reencarnação.
É muito interessante. - disse-me Alan
- Do que cuida esse setor? - perguntei curioso.
- De receber pedidos de novas existências na Terra.
Pessoas vêm aqui expressar o seu desejo de nova vida corporal,
e são atendidas e aconselhadas a descerem à Terra ou não, no
momento. - disse Alan.
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- E elas sempre aceitam as orientações? - perguntei.
- Normalmente, sim. - disse Alan, e completou - Mas
há casos em que, mesmo desaconselhadas a reencarnarem
no momento, insistem, assumindo inteiramente a
responsabilidade pela sua escolha, e nesse caso ajudamos no
que podemos a planejar a volta à matéria.
- Vou deixá-los a conversar e vou tratar de um assunto.
- disse Sana Khan.
- Está bem, mestre.
Sana Khan saiu da sala do coordenador e desapareceu
no longo corredor.
- Luiz, vou levá-lo até uma das salas de recepção e
encaminhamento de pedidos de reencarnação.
- Está ótimo.
Seguimos por um longo corredor, que fazia várias curvas,
ora à direita e ora à esquerda. Chegamos a uma pequena
sala, onde havia um recepcionista. Ele nos recebeu com largo
sorriso, e se dirigiu a Alan com imenso respeito, por ser seu
subordinado naquele departamento. Fomos apresentados.
- Irmão Paulo, Luiz ficará com você aqui um pouco,
ouvindo e observando tudo que quiser, em aprendizado.
Espero que logo chegue alguém com pedido de reencarnação,
para que ele possa aproveitar a sua vinda até aqui, pois não
poderá demorar muito.
- Está bem. - concordou o irmão Paulo. - Farei todo
o possível para mostrar-lhe o que acontece por aqui.
- Qualquer coisa que precisar me procure, irmão Luiz.
- disse Alan.
- Obrigado. - respondi.
Alan saiu da sala e deixou-me com Paulo. Não se
passaram cinco minutos e chegou um homem, aparentando
meia-idade, e se dirigiu a Paulo.
- Com licença.
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- Pois não. No que posso ser útil?
- Quero voltar à Terra, em nova encarnação.
- Sente-se, por favor. Vamos ver como podemos ajudar.
Qual é o seu nome?
- Marcos.
- Há quanto tempo está aqui, Marcos? - perguntou
Paulo.
- Há cinco anos.
- Só? Não acha que é cedo para voltar à Terra? - disselhe Paulo.
- Não. Já descansei muito. Preciso voltar. Minha família
precisa de mim lá.
- Mas você só descansou, aqui? Não estudou, nem
trabalhou? - perguntou Paulo a Marcos.
- Estudar e trabalhar eu faço lá embaixo.
- E o que você fazia na Terra?
- Era empresário. E era muito rico. Nunca deixei faltar
nada a meus filhos nem a minha esposa.
- E eles estão passando necessidade?
- Não, eles têm tudo o que querem.
- E então qual é a sua preocupação?
- É que eles estão seguindo o mesmo caminho que eu
segui.
- E qual foi esse caminho?
- O do egoísmo e dos valores puramente materiais.
Nunca liguei importância para os chamados valores espirituais,
sequer sabendo o que era isso enquanto estava ocupado em
acumular riquezas. Fui criado para vencer, para ser rico, não
importando qual o custo ou sobre quem teria que pisar. Meus
pais também tinham valores puramente materiais, e nunca me
ensinaram a olhar para baixo, para a pobreza, nem a ajudar os
outros. Nunca tive compaixão dos que sofriam ao meu redor.
Nunca chorei...
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Paulo.

- E como você se viu depois da morte? - perguntou

- Completamente perdido, atordoado. Nada entendia.
Pensava que estava louco. Mas graças a Deus minha avó veio
em meu auxílio. Aquela, sim, era uma boa pessoa, uma santa.
Não ligava para nada material. Procurava passar valores de
honestidade e trabalho digno, mas meu pai não seguiu os
seus conselhos, preferindo seguir o pai dele, um materialista
completo. E ele se deu mal ao morrer.
- Você foi logo trazido para cá quando desencarnou?
- Não. Levei cerca de dois anos na Terra andando de
lá para cá, e fui joguete nas mãos de Espíritos altamente
inteligentes, que se aproveitam da ignorância dos que morrem
como eu morri. Se não fosse minha querida avó e seus méritos,
não sei onde estaria agora, e em que condições.
- E porque não estudou durante o tempo em que esteve
aqui, nem trabalhou?
- Levei um tempo revoltado, sem aceitar a morte, e o
meu destino. Não queria estar aqui, mas queria voltar para
a minha família. Sentia os lamentos de meus filhos, ainda
pequeninos, que sentem muito a minha falta. E também de
minha esposa. Não posso ficar longe deles.
- E como você pensa em voltar?
- Poderia nascer como filho de meu filho mais velho,
que acaba de se casar. Ele possui outros valores, que vem
absorvendo com sua esposa desde o namoro. Ela é espírita,
e uma empresária com um coração muito grande, que vem
implantando novas formas de relação de trabalho, dando
participação nos lucros da empresa a seus empregados. E a
experiência vem dando certo. Assim, como filho deles, não só
eu seria educado dentro de uma filosofia de vida mais perfeita
e espiritualista como também poderia absorver esses novos
valores e conceitos ligados à vida empresarial, e poderia
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compensar o meu passado egoísta.
- Vejo que você já pensou em muitas coisas. - disse
Paulo a Marcos.
- Sim, meu irmão. Cinco anos para mim valeram como
um século. Apesar de não ter estudado em escola aqui, nem
trabalhado como os outros, tenho tido permissão para visitar
meus filhos constantemente, e tenho com isso aprendido
muito com eles. Principalmente com o mais velho, que é quem
está administrando os bens da família. Já tive vergonha de mim
mesmo durante algum tempo, depois que parti da Terra. Mas
depois vi que não levava a nada. Percebi que a única maneira
de ajudar seria voltando, e no seio da mesma família. É claro
que isso tudo depende de Deus, acima de tudo. E espero contar
com a colaboração de vocês.
- Vamos ajudar no que for possível. - disse Paulo.
- Tenho certeza. - disse Marcos sorrindo.
- Preciso levar o caso ao coordenador, para estudo e
planejamento. Volte daqui a dois dias, está certo?
- Para mim está ótimo.
- Muito bem, então até o próximo encontro, na sextafeira neste mesmo horário.
Marcos se despediu e saiu. E então pude perguntar a
Paulo:
- É sempre assim tão rápido e simples?
- De forma alguma, meu amigo. Este, antes, é um
caso minoritário por aqui, pois se trata de homem educado,
instruído, inteligente, capaz de rapidamente se adaptar a novas
situações. Logo percebeu a necessidade de voltar à matéria
para novo aprendizado, e para ajudar os que lá ficaram. Mudou
rapidamente sua visão da vida e dos valores, principalmente
ao ver seus parentes mais felizes vivendo sob outra ótica. Seus
filhos não são apegados aos bens que ele deixou, mas também
não são pródigos. São equilibrados do ponto de vista espiritual
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e também social, e possuem coração bondoso. O mais velho,
agora auxiliado por sua esposa, que é espírita, está ajudando
muita gente, devolvendo a dignidade aos empregados e seus
familiares, o que o irmão Marcos nunca se preocupou em
fazer. Acredito nas intenções dele, e acho mesmo que ele
ganharia muito em nascer na mesma família, pois a confiança
e a afinidade espiritual muito pesam no processo de educação
e na transmissão de novos valores em substituição aos antigos
e ultrapassados valores. Ele poderá ser educado pelo outrora
filho, dando-lhe em contrapartida a alegria de ter um Espírito
familiar e afim junto a si.
- E de que depende a permissão ou autorização para o
reencarne? - perguntei.
- Do mérito pessoal, essencialmente. O caso será levado
ao coordenador geral, e ele o estudará e pedirá inspiração ao
alto para decidir.
- E depois, qual o próximo passo?
- Depois faremos o planejamento propriamente dito,
com os diversos detalhes, como consulta aos futuros pais, a
época da concepção, o sexo do reencarnante, o tipo físico e
o mapa cromossômico, e vários outros aspectos da nova vida
física.
- E ele participa desse planejamento?
- No presente caso, devido ao grau de amadurecimento
do Espírito reencarnante, poderá ele participar de quase tudo.
Mas nem sempre isso se dá. Quando se trata de Espírito de pouca
consciência, e de inteligência e visão de vida mais limitados, a
participação é bem pequena, e muitas vezes nenhuma. Tudo
depende de ter maturidade o Espírito para escolher o que é
melhor para si. E muitas vezes o que pensamos ser o melhor,
na verdade é o caminho para a nossa ruína.
- Pode me dar um exemplo concreto? - pedi a Paulo.
- Claro. Muitas vezes um Espírito passa pela experiência
456

Sana Khan - Um mestre no além

da pobreza numa existência e na seguinte quer compensar
nascendo rico. Acontece que quando ele foi pobre não
desenvolveu as qualidades que deveria desenvolver naquela
situação e provação, como a resignação, a simplicidade e a
humildade. Não o comodismo, a que muitos se entregam, mas
a aceitação sem revolva da sua condição, porém desenvolvendo
a vontade de trabalhar para mudar de vida, se possível.
Quando não dá para mudar, deve se resignar mesmo, como
muitos indianos e africanos que não encontram nenhuma
perspectiva de melhora na atual existência material, e que têm
por provação ou expiação aquele estado de miséria mesmo.
Aquilo se não foi escolhido por ele, lhe foi imposto para o seu
próprio bem, como muitas coisas que são impostas na Terra
pelos pais aos filhos visando também o bem deles. E se agora o
Espírito nascesse rico mas sem as qualidades necessárias para
isso, é quase que certo que ele seria um mau rico, como aliás
a maioria é. Egoísta, avarento, usurário, mesquinho, apegado
aos bens materiais, onde está seu coração, e a base de seus
valores de vida.
- Realmente, Paulo, a maioria de nós não está preparada
para ser rico, para ter dinheiro sobrando. Quando nos vemos
normalmente nessa situação, queremos mais e mais, e só para
nós, acumulando desnecessariamente tesouros enquanto ao
nosso redor tantos não têm sequer o indispensável para se
manterem vivos e de pé.
- É exatamente esse o problema. E muitos vêm aqui
pedir o que pode ser o caminho da sua ruína. Quão poucos
estão preparados para ter fortuna, meu amigo. Tenho visto
há anos aqui neste trabalho Espíritos que pedem para nascer
pobres para tentarem desenvolver a humildade, a simplicidade,
a resignação, e até muitas vezes a religiosidade. Você encontra
muito mais fé e religiosidade nos pobres e na chamada classe
média do que entre os ricos. Estes se sentem fortes com o
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dinheiro, achando que ele compra tudo. Mas quando chegam
do lado de cá, percebem que o dinheiro ficou na Terra.
- Há um ditado na Terra que diz que caixão não tem
gaveta. - disse a Paulo sorrindo.
- É, e com razão. - concordou ele também sorrindo.
- As pessoas estão tão presas aos bens terrenos, estão
com seus valores tão materializados, que quando desencarnam
acabam tendo uma grande decepção. Aqui os bens que valem
são os do Espírito, como trabalho. - disse a Paulo.
- Isso mesmo. Vejo que você bem compreende isso,
apesar de ainda estar preso ao corpo.
- Há muitos anos que meus valores são basicamente
espirituais. - disse eu a Paulo - Dinheiro vale para comprar
as coisas materiais necessárias à vida. Apegar-se a ele é
insensato, no mínimo, pois sabemos que ele um dia ficará na
Terra. E aqui ele não tem nenhum valor. As pessoas deveriam
mudar os seus valores, transformá-los, renová-los, para que
aqui chegando não tenham tantas surpresas desagradáveis, e
não fiquem frustradas.
Enquanto conversávamos, entrou mais um pretendente
à reencarnação. Dessa vez uma mulher, alta, bonita, bemvestida, elegante, porém com um quê de simplicidade, e disse:
- Olá. Como vão?
- Olá. - respondeu Paulo.
- Como vai? - respondi também.
- Em que posso ajudá-la? - perguntou Paulo.
- Quero nascer de novo.
- Por que você quer voltar à Terra? - perguntou Paulo.
- Porque quero me testar nos meus novos ideais, na
minha nova visão de vida, e quero tentar esclarecer outras
mulheres que como eu só viviam do seu corpo, achando que
ele é tudo, e usando-o para ter poder sobre os homens que
também se apegam às formas físicas femininas. Quero ser
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sexóloga. Tenho estudado durante dez anos aqui nesta colônia,
e fiquei cerca de três anos vagando pela Terra atrás do prazer
que estava acostumada a sentir. Vivi em motéis e prostíbulos
me ligando às pessoas que iam lá em busca de prazer sexual,
a fim de sentir o reflexo do prazer que elas sentiam. E cada
vez mais me apegava e me degradava, sem saber que existiam
outros valores maiores, outras formas de prazer, e outra vida
melhor do que aquela.
- A irmã parece muito segura do que quer. - disse
Paulo.
- Sim, estou. Dessa vez vou estudar, vou me formar, e
vou trabalhar usando minha inteligência, e não apenas o meu
corpo, que é passageiro e se degradará com a idade. Não vou
mais viver de quimeras, nem na ilusão, como muitas pessoas
vivem na Terra. E espero poder ajudar as outras mulheres a
mudarem de vida e de pensamento, a saírem da prostituição,
da vida fácil, e a se instruírem de forma verdadeira.
- E a irmã já sabe como quer nascer? - perguntou
Paulo.
- Não. Peço que me ajudem a encontrar uma família
que possa me dar a necessária educação e suporte espiritual
para que não caia novamente em tentação de voltar à
mesma vida de antes. E não quero mais nascer, pelo menos
por enquanto, muito bela, porque isso é muito complicado.
Desperta normalmente a vaidade em Espíritos fracos como
eu, e nos faz sentir melhor do que os outros, superior, pela
beleza, e nos facilita a vida, mais de forma desviada. Quantas
mulheres conseguem emprego mais fácil e rápido só por causa
da beleza, mas se perdem no mar da vaidade e da venda de
sua consciência e liberdade física? Quantas mulheres vivem da
beleza, ganhando dinheiro rápido mas nem sempre limpo? E
quantas vezes as mulheres belas retiram a oportunidade das
menos belas, deixando-as a amargar subempregos porque os
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homens de negócio só querem belas secretárias, para delas se
aproveitarem?
- De fato. Tudo que a irmã disse é verdade. Vamos ver o
que conseguimos dentro desse quadro que nos foi mostrado e
na forma pedida. Volte daqui a uma semana para que tenhamos
tempo de estudar a sua situação.
- Está certo. Agradeço a sua atenção e boa vontade. E
que Deus me ajude nesse meu novo propósito e caminho.
- Tenho certeza que Ele a ajudará, pois você está
querendo ajudar os outros, e mudar a si mesma. Até a próxima
semana. - disse Paulo.
A moça saiu, e então aproveitei para fazer algumas
colocações.
- Vejo que ela realmente se conscientizou de que
o corpo físico e a beleza são superficiais, e que o Espírito, a
mente, e os valores espirituais são o real. - disse a Paulo Quantas ilusões nós temos lá na Terra. Quanto apego, quanta
paixão pelas formas exteriores, o corpo. O amor tem sido
muito confundido com a paixão, que é sentimento muito
mais superficial e passageiro. O amor, ao contrário, não tem
nenhuma vinculação ou ligação com forma, beleza, raça, cultura,
cor, ou outro atributo físico qualquer. O amor é sentimento
nobre, elevado, e está acima da matéria, sobrevivendo a ela e
à morte. A paixão acaba rápido, em no máximo alguns anos.
Não há paixão que dure a vida toda. O amor mais sublime na
Terra tem sido expressado no amor dos pais e mães. É o amor
genuinamente descondicionado.
- Isso mesmo, Luiz.
De repente entrou outro rapaz, aparentando cerca de
trinta e cinco anos. Dirigiu-se a nós dizendo:
- Com licença. Me mandaram vir aqui expor meu
projeto de vida.
- Pois não, entre. - disse Paulo.
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- Estou nesta cidade há cinco anos, estudando e
trabalhando na Escola de Direito. Vivi antes alguns anos na
Terra, apegado que era à minha família, e depois fui levado por
um grupo de Espíritos para uma região escura e sombria, fria,
horrível, da qual nem gosto de lembrar. Mas já me conscientizei
das causas do meu sofrimento. Eu era advogado, e bom,
segundo diziam. Só que me perdi na vaidade e no apego ao
luxo que o dinheiro comprava, esquecendo-me por completo
das lições de ética que aprendi na faculdade, como acontece
com muitos advogados que começam a ganhar dinheiro. Perdi
os escrúpulos e os limites morais. Nunca quis saber de religião
ou filosofia que colocavam os bens materiais em segundo
plano. O meu conforto vinha sempre em primeiro lugar.
Assim, corrompi juízes e servidores da justiça, que já estavam
sedentos de corruptores. Sei que lhes fiz um favor, porque
também eles já haviam perdido o pudor moral e a ética. Mas
sei hoje o quanto me comprometi com a justiça, e com as leis
divinas, principalmente a de causa e efeito. E por isso agora
quero voltar e trabalhar para levar novos valores para dentro
da mesma justiça que um dia ajudei a corromper e falsificar.
- O irmão quer ser advogado novamente? - quis
saber Paulo.
- Não. Quero estudar Direito novamente, mas dessa
vez quero ser juiz, e um juiz incorruptível, para manter íntegro
o ideal de justiça verdadeira. Não serei corrompido, e com isso
ajudarei a mudar a realidade de uma justiça onde infelizmente
há vários corruptos. Quero viver de forma mais modesta, com
o salário que me for pago, sem esnobar nem luxar, e sem
ostentar um padrão de vida elevado. Quero colocar a verdade
e a justiça acima de tudo, mesmo que para isso tenha que me
sacrificar, seja de que forma for, até mesmo com a própria
vida, pois hoje sei que a vida sem ética e sem moral não vale a
pena, e vender a alma é comprar um lugar na lama do mundo
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espiritual. Se todos os advogados e juízes sem escrúpulos
soubessem realmente o que os espera do lado de cá, tenho
certeza de que muitos mudariam de conduta rapidamente.
- Sem dúvida. - disse eu. - Sou também do ramo
do Direito e bem sei do que você está falando. Graças a
Deus desde muito cedo tomei conhecimento de filosofias
espiritualistas como o Espiritismo e outras, além da formação
que tive de meus pais, que são honestos, e do Colégio Militar
de Salvador, onde estudei vários anos, recebendo o melhor
em termos de formação de caráter. Mas vivo em contato com
muitos advogados que nenhum escrúpulo possuem, e que
nem sabem o que significa ética.
- Vamos ver se podemos ajudar. - disse Paulo. - Você
já tem alguma ideia de onde quer nascer, em que família?
- Sim, tenho. Há um irmão meu muito querido que está
casado há alguns anos mas ainda não possui nenhum filho. É
pessoa honesta, que leva vida muito mais modesta que aquela
que eu levava, e que gostava muito de mim. Se Deus permitir
que nasça como filho desse irmão, tenho certeza de que muito
aproveitarei a minha nova oportunidade, e que terei nova
influência moral, bem diferente da anterior, pois meu pai não
tinha tanta ética quanto esse irmão meu. Sua esposa também é
pessoa muita direita, e que por isso até discutia muito comigo,
quando sabia das minhas trapaças. Tenho certeza que me
ajudará também a firmar um novo caráter, com muita ética,
e me ajudarão ambos na formação de um juiz correto para
renovar a justiça brasileira.
- Seus planos são muito bons. - disse Paulo. - Espero
que você consiga o que pretende, pois com isso crescerá
muito, e ajudará a desfazer o mal que fez no passado com um
comportamento tortuoso. Jesus dizia que o amor cobre uma
multidão de pecados. Novas e boas ações, no caminho certo
e reto, compensam as más ações do passado. Você está no
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caminho da regeneração, e será útil na Terra, para os planos
de mudança traçados pelos seres superiores, dentro da
programação para a Terra.
- Vou estudar muito, e peço que meu protetor espiritual
futuro me inspire o caminho da espiritualidade, sugerindo-me
leituras e contatos com pessoas elevadas na Terra.
- Volte daqui a uma semana, pois vou conversar
com meus superiores sobre seus planos. Se for aprovado,
iniciaremos logo os estudos preliminares que culminarão
com o seu reencarne. E que Deus lhe abençoe nos seus novos
planos de vida. Vá em paz.
- Paz para vocês também. - disse o rapaz.
Depois que o rapaz saiu, perguntei a Paulo:
- E a execução desses planos aqui expostos, como se
dão?
Depois de cuidadosamente analisados, os
coordenadores de reencarnação encaminharão o projeto para
o setor de execução, que cuidará do contato com os futuros
pais, planejarão o mapa genético do novo corpo, cuidarão da
ligação do Espírito ao óvulo em fecundação, e escolherão o
futuro mentor ou protetor espiritual, que todos têm na Terra.
Tudo é bem pensado e programado, em cada detalhe, para
evitar falhas de programação, que podem pôr a perder uma
oportunidade reencarnatória.
- Obrigado pelas explicações e pela atenção, meu irmão.
Agora preciso voltar ao corpo, pois já sinto seu “chamado”.
Sinto-me como que puxado, atraído por ele e para ele. Preciso
ir. Até outro dia. Muita paz.
- Foi um prazer em conhecê-lo, meu irmão. Volte
sempre que quiser e puder para aprender como eu. Muita paz
para você também.
Parti de retorno para minha casa e me reintegrei no
meu instrumento de evolução, o corpo.
463

Sana Khan - Um mestre no além

464

Sana Khan - Um mestre no além

CAPÍTULO 30
Maio de 1997. Uma noite, estando muito sereno ao me
deitar, por volta das onze horas da noite, logo relaxei. Lembreime de Sana Khan, e pensei que gostaria de conversar com ele.
Concentrei o pensamento nele, chamando-o. Não demorou
muito e estava quase totalmente desligado do corpo, ouvindo
sua voz.
- Aqui estou, meu filho.
Levei ainda algum tempo até estar fora do corpo e poder
conversar com o mestre.
- Muita paz, mestre.
- Muita paz. Como tem estado?
- Ultimamente muito bem. Queria bater um papo sobre
minhas conquistas internas e sobre o avanço que começo a
sentir, real, e que muita tranquilidade tem me dado.
- Isso é muito bom, meu filho. Tenho observado seu
estado mental nos últimos tempos, e tenho ficado muito feliz
com o seu progresso. Sinto que agora você realmente vai subir.
Quer falar você mesmo sobre o seu estado atual?
- Quero. Nunca em toda a minha vida, ou talvez de fato
em todas as minhas vidas, me senti tão leve, tão livre, tão solto
das amarras que me prendiam às formas, e principalmente ao
sexo. Tenho me sentido tão sereno, que nem estou acreditando.
Tenho confirmado o que sempre acreditei mas nunca havia
de fato experimentado, que é a falta de desejos. Não tenho
sentido desejos, não tenho viajado mentalmente nos desejos,
não tenho sonhado nem pensado em sexo, como no passado.
E isto está me dando uma serenidade que nunca tive. O senhor
sabe que esse era o maior freio ao meu crescimento, o meu
maior apego. Agora estou me sentindo livre, mesmo tendo
relações sexuais com minha esposa. Não penso mais em
sexo. Não sonho com sexo. E o sexo já não tem mais a mesma
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importância para mim. Acho que o sexo finalmente tomou
o seu real lugar na minha vida, entrou finalmente no eixo. E
com isso tenho sentido muita tranquilidade mental. Não tenho
muitos outros desejos ao ponto de intranquilizar a minha
mente. Por isso, tenho apenas vivido, de forma muito mais
natural, sem amarras, e tenho olhado para as mulheres de
uma outra forma, sem ficar pensando em sexo ou fantasiando
uma relação amorosa. E isso também tem me feito curtir muito
mais a minha família, a minha esposa e meus filhos. Minha
mente livre tem mais tempo para pensar em coisas reais e
realmente importantes para a minha vida e minha evolução.
Tenho estado muito inspirado, tenho tido muita vontade de
escrever, e acho que vou voltar a produzir. Ou melhor, vou
produzir como nunca produzi antes.
- Ótimo. - falou Sana Khan sorrindo de satisfação. Será bom para você e para os leitores que aguardam há anos
a continuação do primeiro livro. E espero que você escreva
outros depois.
- É, mestre, tenho sido muito cobrado pelos leitores
pela longa demora do segundo livro, principalmente por
minha amiga Olga Eli Cabral de Almeida, que está de cama
aguardando algo para ler. É a minha maior incentivadora para
que eu escreva. Vive me ligando e perguntando se já terminei.
- Meu filho, você assumiu um compromisso com as
pessoas quando escreveu o primeiro livro, pois prometeu o
segundo, e até hoje não terminou. Isso não se faz. Termine
logo. Você criou uma expectativa nas pessoas, que gostaram
da primeira obra. Você sabe da sua missão como escritor,
em transmitir coisas boas, em incentivar a espiritualização, a
libertação dos apegos, dos desejos, da forma. Você não pode
mais parar de escrever. E não se esqueça das palestras.
- Mestre, quando não estou muito sereno prefiro não
falar nem escrever. E como estive em períodos intercalados
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de serenidade e ansiedade, paz e agonia, amor e paixão,
liberdade e prisão pelos desejos, estive também falando e
escrevendo em períodos alternados. Agora sinto que vou
escrever muito, e também falar, pois estou em paz, e acho
que agora é para sempre. Nunca me senti assim antes, e
estou adorando. Não tenho dado mais valor ao sexo do que
ele realmente tem. Tenho durante muito tempo buscado
o prazer do sexo de forma autônoma, o sexo pelo sexo, o
prazer pelo prazer, como muitas vezes comemos por comer,
sem estarmos com fome realmente. Assim como fazemos da
refeição e alimentação um divertimento e um passatempo,
desvirtuando-a quanto à sua finalidade, também em relação ao
sexo desviamos de sua verdadeira função, e buscamos o sexo
como diversão, passatempo, super excitação, super prazer,
como fortes emoções, e ficamos presos a ele durante muito
tempo, tentando preencher o que não pode ser preenchido, o
vazio da alma. Tentamos entorpecer a mente com o orgasmo,
inconscientemente, tentando “sair do ar” por alguns instantes,
para fugir da ansiedade, do medo, da tensão, do estresse, e
deixar de encarar o nosso vazio.
- Vejo que você amadureceu muito nos últimos tempos,
meu filho. Possui hoje uma outra compreensão do sexo e dos
estados da mente.
- Sim, mestre. Acabei por perceber que o orgasmo
tem sobre a mente um efeito semelhante à “saída do ar” de
um canal de TV, ficando a tela da televisão chuviscada, sem
apresentar nenhuma imagem.
- De fato, meu filho. Quando um ser humano tem um
orgasmo, quando atinge o clímax sexual, ou o gozo máximo, a
mente perde momentaneamente o controle, como se saísse
mesmo do ar, como bem comparou você. E isso leva muitas
vezes as pessoas a fazerem bobagem, pois estão sem controle
algum nesse momento. É preciso ser muito forte para não sair
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do ar no momento do orgasmo. Acontece nesse momento uma
verdadeira descarga elétrica sobre o cérebro, e uma descarga
da energia mais bruta que penetra no corpo, na forma de maior
potência, que é a chamada energia telúrica ou kundalini. Essa
energia possui baixo teor vibratório, com grande comprimento
de onda e pequena frequência, e por isso quando penetra no
cérebro o efeito é realmente o de uma descarga energética forte
e que tira a mente do ar, pois a energia usada no pensamento
é bem mais sutil. E o sexo demasiado tende a diminuir o tempo
de vida.
- E é a isso que nós nos apegamos. É incrível. - disse
ao mestre.
- O prazer é grande, como você sempre achou. - disse
Sana Khan - E quando não se sentem outros prazeres maiores
e verdadeiros, e não se tem noção ainda do prazer perene,
constante, da mente serena pela ausência de conflitos e
desejos irrestritos e sem controle, as pessoas se apegam a esse
prazer menor, achando que ele é o máximo, o maior prazer
que existe. É uma ilusão.
- Estive preso a essa ilusão durante tanto tempo mestre.
Só há pouco tempo comecei realmente a me sentir livre dessa
ilusão, passando a ver o orgasmo de outra forma, e também
o sexo. Comecei a colocar o sexo no seu devido lugar, e ele
hoje já não é tão importante. A amizade, o companheirismo, e
principalmente o amor verdadeiro são muito mais importantes
para mim hoje, porque são eternos e reais.
- Que bom que isso finalmente aconteceu. Não achava
que isso fosse acontecer tão cedo. Foi preciso planejar muitos
problemas para você, envolvendo o sexo, para que refletisse
profundamente sobre ele e sobre isso tudo que agora você
compreende. Mas valeu a pena. Agora você começa a entrever
a verdadeira liberdade, e o verdadeiro prazer descondicionado.
Sente novamente o prazer nas pequenas coisas. Vê as coisas
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realmente como elas são, sem máscaras e sem nuvens de
ilusão.
Você amadureceu Beto. Quase já não tenho o
que ensinar a você. Talvez você nem precise mais de mestre,
estando perto de tornar-se um.
- Não exagere, mestre. Ainda tenho minhas limitações
e minhas fraquezas.
- E quem não as tem, meu filho? - perguntou o mestre.
- Mas ainda me irrito às vezes com as coisas.
- Mas isso está cada vez mais raro.
- Não sei, mestre. Estou realmente me sentindo muito
bem, muito inspirado, muito iluminado ultimamente. Mas
tenho problemas a resolver, que eu mesmo criei.
- Resolva-os, se puder, ou deixe que Deus se encarregue
deles, se não estiver ao seu alcance a solução. Mas não perca
mais a sua paz que volta depois de tanto tempo. Ela é o portal
da felicidade verdadeira.
- Sem dúvida mestre. Estou muito feliz, mesmo com
problemas. E estou me mantendo bem interiormente, mesmo
envolto em problemas. Em outros tempos, estaria ansioso,
nervoso, irritadiço, estressado...mas me sinto calmo, sereno,
em paz...
- Só uma mente que pouco deseja sente essa paz,
porque tem poucos ou nenhum conflito, não tem tensão,
ansiedade, frustração, medo. A ausência de desejos traz à
mente a paz, a serenidade, e é isso que você está sentindo
agora. Continue assim.
- Mestre, eu já sabia dessas coisas teoricamente,
mas só há pouco tempo senti realmente que elas são reais.
Não estou fazendo nenhum esforço para me manter assim,
em paz. E não estou reprimindo desejos. Eles apenas estão
desaparecendo, gradativamente, e está vindo um estado
profundo de compreensão das coisas. Vejo as coisas cada vez
de forma mais clara.
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Isso é o prenúncio da iluminação, já é a própria
iluminação chegando. - disse Sana Khan.
- O senhor acha mesmo, mestre?
- Claro. Nunca você teve tanta compreensão como
agora. Sinto isso claramente. A cada momento que você
pára para pensar sobre um assunto, ele lhe vem à mente de
forma clara, explicada, total, integral, sem dúvidas ou meias
respostas. Isso é iluminação, é luz mental, é claridade mental.
- A todo instante me vêm pensamentos sobre assuntos
importantes, e tenho vontade de colocar no papel. - disse.
- E por que não está colocando? - perguntou Sana
Khan.
- Não sei, talvez falta de hábito, comodismo...
- Crie o hábito. Não desperdice o momento criativo.
A luz deve ser passada adiante. Não coloque a luz debaixo da
mesa, mas em cima. Ilumine as outras pessoas com a luz que
chega até você. - disse Sana Khan.
- Tenho pensado tanto a respeito do comportamento
humano. Há tantas pessoas perdidas no mundo, tanto desvio
sexual, tanta dependência às drogas, ao álcool, ao cigarro. Tanto
crime, tanta corrupção, tanto apego ao sexo e à beleza. Há tanta
gente vivendo da beleza e tentando preservá-la eternamente.
Tanta gente tentando manter o corpo jovem para sempre, sem
cuidar da mente, da alma. Tanta gente presa às teias do poder,
seja pelo dinheiro ou pela política, pensando que isso dura
para sempre. Tanta gente presa ao luxo, e tanta gente vivendo
no lixo. Tanta pobreza e tanto desperdício de dinheiro com
futilidades. Tanto apego a cargos passageiros. Tanto apego
a nacionalidade, a raça, a religião, a cor, a filosofias. Todos
pensam que são donos da verdade. Tanta intolerância, tanta
impaciência, mãe do estresse. Tanto desamor, tanta paixão
que pensam ser amor. Tanta propaganda usando as mulheres
e o sexo, com o seu consentimento e até a sua vontade livre
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e viciada. Vende-se tudo com o sexo como pano de fundo.
Quanta superficialidade, e quão pouca profundidade nas
pessoas no mundo. Quantas guerras e quanta violência ainda
vemos nos países, de forma às vezes gratuita, que já perdemos
até a sensibilidade para nos emocionar. Quantos filmes de
violência assistimos, torcendo pelo mocinho e desejando ver
a caveira do bandido. Quanto tempo perdido com bobagens e
coisas pequenas e sem importância para a nossa evolução.
- É por isso que você precisa escrever, meu filho. Livros
e mais livros. Siga o caminho que você mesmo traçou, e sabe
qual é.
- Vou tentar mestre. Sei que em alguns aspectos terei
reação forte contrária, mas vou escrever assim mesmo.
- Jesus teve reação tão forte contrária que o mataram.
Mas ele é o maior de todos entre nós na Terra. - disse Sana
Khan. - Não se preocupe com os outros, em termos de
reação contrária. Você não veio ao mundo para agradar, mas
para dizer a verdade que já consegue compreender, e que é
suficiente para ajudar muita gente perdida, sem rumo e sem
farol. Mas seja sempre humilde, nunca se sinta grande, nem
maior do que ninguém. Você é você, tem a sua forma de
pensar, de escrever, e de falar, e os outros têm outra forma
diferente. Ninguém é igual a ninguém. Faça a sua parte no
esquema da vida. Cumpra a sua missão, e saia do mundo de
cabeça erguida com o sentimento do dever cumprido. Trabalhe
muito pela paz das pessoas. Transmita a sua paz aos outros
que se sentem perturbados. Cure os doentes do Espírito. Ame
muito, e de forma indistinta, indiscriminada, incondicionada,
e não deseje ser amado. As pessoas lhe amarão naturalmente
no retorno. Seja prudente como uma serpente e manso como
um cordeiro, como dizia Jesus. Não ataque, não ofenda, não se
defenda. Seja paz e seja amor. Seja luz para aqueles que estão
na escuridão espiritual. Ajude sempre, seja amável e afável.
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Fale sempre manso, mas com verdade. Seja sempre sincero.
Diga sempre a verdade, salvo se for para livrar alguém de uma
grande dor e não for prejudicar ninguém. Cumpra sempre o
seu papel como cidadão. Trabalhe para melhorar também as
instituições da sua sociedade, para melhorar a vida material
das pessoas. Você sabe o que fazer.
- Sim, mestre. Eu sei o que fazer. E espero que esteja
sempre a me inspirar.
- Não só eu, mas todos os Espíritos de luz do planeta
mandarão mensagens por você desde que esteja em real
sintonia, você sabe disso.
- Mestre, obrigado pelo encontro e pela força.
- Foi um prazer para mim, meu filho. Fico feliz por
você, e pelo mundo, com a sua transformação, que já andava
demorando...a sua iluminação se espalhará, e a sua serenidade
afetará os outros. Seja um canal puro para Deus no mundo,
deixando que Ele irradie a Sua paz e o Seu amor. Muita Paz.
- Muita paz, mestre.
E assim deixei o mestre Sana Khan na sua dimensão de
vida e voltei à minha, na Terra, estando cônscio do meu dever
e do que devo fazer. Espero não falhar.
MUITA PAZ !!!
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CAPÍTULO 31
Certo dia, no mês de maio de 1997, senti fortemente
o desejo de me deitar mais cedo, sentindo que havia algo a
fazer no plano espiritual, mas não sabia o que era. Estava me
sentindo muito bem, inspirado. Deitei-me antes das dez horas
da noite, e logo adormeci. De repente senti a presença de Sana
Khan no meu quarto a me dizer:
- Saia, Beto, pois há uma missão para você.
Logo deixei o corpo na cama, e parti com o mestre, que
me segurou a mão e na viagem interdimensional me explicava
o que eu faria.
- Beto, marquei uma palestra para você na Colônia
New Flórida, que fica nos Estados Unidos. Você falará para
pessoas que trabalham com comunicação em geral, jornalismo
e cinema, não só dos Estados Unidos mas também de outros
países, que para lá estão sendo levadas pelos irmãos protetores
de cada Espírito.
- Uma palestra para Espíritos encarnados no plano
espiritual? - perguntei.
- Exatamente. - confirmou Sana Khan. - Mas haverá
também Espíritos desencarnados assistindo.
- Mestre, porque o senhor mesmo não faz a palestra?
- Porque tenho outro compromisso no mesmo horário
em outra colônia, e quero que você comece a praticar esse tipo
de atividade que no futuro será uma constante na sua vida.
- Tudo bem. Já fiz muitas palestras no plano físico,
e algumas também no espiritual. Não tenho mais medo nem
timidez, que já superei há anos. Mas qual será o tema da
palestra?
- Os valores humanos e a inversão de valores.
- Engraçado, mestre, este é o assunto que mais tem
me atraído ultimamente, e mais tenho meditado, e desejado
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falar em palestras. É uma das minhas grandes preocupações
no momento.
- Eu sei, e é por isso que preparei essa palestra. Você
saberá o que falar, e não precisa nem se preocupar com o
que dirá, é só falar do que tem meditado, e deixar fluir os
pensamentos e a inspiração que, com certeza, virá.
Logo chegamos a uma cidade, passando por cima do
alto muro, e descemos em um jardim deserto. Caminhamos
durante algum tempo e chegamos a uma praça cheia de gente,
que seguia para um edifício belíssimo, parecendo um fórum
romano. Entramos, acompanhando a multidão, e um senhor
idoso nos interceptou o caminho, no corredor, dizendo:
- Meu amigo Sana Khan. Como vai?
- Bem, e você, Cláudio?
- Estou indo melhor do que mereço. E o irmão Luiz,
como vai?
- Vou bem, obrigado. - respondi.
- Está preparado para a palestra? Estão todos em
grande expectativa.
- Não sei. - respondi. - Vamos ver na hora.
- Luiz está acostumado a falar em público, e este tema
de hoje é objeto de constantes meditações dele. Assim, não
tenho dúvidas de que se sairá bem. - disse Sana Khan.
- Vamos entrar então. Me sigam. - disse Cláudio.
Seguimos aquele senhor até um grande auditório.
Aparentemente ali cabiam sentados mais de mil pessoas,
e estava lotado. Havia alguns de pé, na lateral do auditório,
como acontece também aqui na Terra. Cláudio nos levou até
a mesa principal, no alto de um tablado, onde mandou que
me sentasse, e ali se despediu de Sana Khan, que não podia
ficar para assistir. Também desejei sucesso no trabalho do
mestre, o que ele também me desejou, e disse que depois
conversaríamos sobre os trabalhos de ambos.
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Alguns minutos depois, Cláudio, que era quem
coordenava os trabalhos naquele centro de estudos de
comunicação, tomou a palavra e começou a falar:
- Meus irmãos, boa noite e muita paz a todos. Que
Deus nos ilumine e nos inspire, dando-nos a necessária luz e
paz para entendermos o que será explanado. Este é o irmão
Luiz, do Brasil, da Cidade do Salvador, na Bahia, que vem até
nós nos dar um pouco da sua luz e da sua compreensão, que
sabemos possuir, segundo o mestre Sana Khan. Luiz nos vai
falar sobre os valores humanos e a inversão de valores que
hoje vivemos no mundo terreno. Aproveitem bem as suas
palavras, e que ele seja inspirado pelos irmãos maiores. Com a
palavra o irmão Luiz.
Levantei-me da cadeira em que me sentava e me afastei
um pouco da mesa, como costumo fazer em auditórios na
Terra. E comecei a falar:
- Muita paz a todos. Espero corresponder às expectativas
de todos. Se não conseguir, que me perdoem as limitações. Há
algum tempo venho refletindo muito acerca dos valores
humanos na atualidade e a inversão de valores que estamos
vendo hoje no mundo. Vamos voltar um pouco no tempo. Os
mais velhos procurem se lembrar dos anos quarenta e
cinquenta, de como a maioria das pessoas valorizava a
honestidade, a tinham como bom costume, como o certo, o
ser honesto. As leis eram rígidas contra os desonestos, e as
pessoas em geral deploravam as práticas do furto e da violência
para roubar. Tinham vergonha de serem flagradas furtando.
Hoje, o número de pessoas que roubam tem crescido muito, e
as pessoas já não têm mais vergonha ao saberem que os outros
estão sabendo que elas estão roubando ou que foram presas.
As pessoas já não dão o mesmo valor à honestidade. A
valoração dessa antiga virtude foi alterada. Ser honesto no
mundo de hoje já não é a mesma coisa de três ou quatro
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décadas atrás. As pessoas já não fazem a mesma força para
serem honestas. Por que será que isso está acontecendo? A
nosso ver, essa mudança se deu em virtude da mudança geral
nos valores do homem. A filosofia materialista do século
dezenove retirou das pessoas suas crenças religiosas, seu
temor de Deus, e nos trouxe valores novos ligados ao
capitalismo então nascido, e principalmente à industrialização.
A busca pelo conforto material antes inexistente ofuscou os
antigos valores do homem. A luta pelo emprego nas cidades
crescentes aumentou a competição humana, e fez com que as
pessoas pouco a pouco fossem deixando de lado escrúpulos,
mitos religiosos, moral, ética, e se fixassem exclusivamente na
sua luta particular. Sua família tinha que estar protegida,
agasalhada, alimentada, aquecida, vindo somente em segundo
lugar os outros. A dor alheia foi se distanciando das pessoas,
que foram se tornando cada vez mais individualistas e egoístas,
e insensíveis à dor do próximo. Com o desenvolvimento do
capitalismo, de início selvagem, a luta e a competição fizeram
balançar os antigos valores, e a honestidade passou a ser
menos importante do que a sobrevivência. E isso atravessou a
segunda metade do século passado e chegou até nós neste
século. Cem anos de capitalismo foi o suficiente para
transformar muita coisa na face da Terra. Muitas guerras foram
lutadas por causa de mercados consumidores. Muita disputa
pelos polos minerais, pelas fontes de água, de petróleo, e
outros produtos da natureza. Mas o advento da televisão
representou uma das maiores mudanças na humanidade,
tanto boa como ruim. O lado bom é a transferência de
informações e a troca cultural. Hoje, em poucos minutos, o
mundo todo fica sabendo de um fato que caba de acontecer
ou mesmo está ainda acontecendo na outra face da Terra. Não
há mais distâncias físicas nem culturais. As barreiras
desapareceram. Mas em contrapartida, a televisão ganhou um
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tal poder de influenciar as pessoas e seu comportamento que
se tornou um poder acima dos outros poderes no mundo, e
inteiramente sem controle. A mídia constrói e destrói
livremente o que quer. Faz um presidente, quando lhe interessa,
mas o derruba logo em seguida se for também melhor para
ela. Constrói valores, passa coisas boas, ensina, mas também
deturpa valores, inverte-os, ensina coisas erradas. O papel
educativo da televisão é hoje discutido, e discutível, mas é
certo que ela educa mas também deseduca. Forma caráter
mas também o desnatura. Cria ídolos de pedra e depois os
lança em seguida na sarjeta, se ficam velhos e perdem a forma
física que interessa à televisão para vender produtos dos
patrocinadores. A televisão hoje forma cantores do nada,
mesmo sem terem voz para isso, mas queima a sua imagem
tão logo eles se voltem contra ela. A televisão nos faz vibrar
com esportes e esportistas e nos fanatiza, fazendo-nos adorar
pessoas que a única coisa que fazem na vida é correr com um
veículo em torno de uma pista de asfalto, sem que isso tenha
qualquer importância para a sociedade. Cria ídolos que correm
atrás de uma bola, fazendo com que eles recebam salários
mensais que professores e cientistas jamais receberão em toda
a sua carreira profissional. Hoje há jogadores de futebol
ganhando por mês mais de cem mil dólares, e também
jogadores de basquete, salário que nenhum professor no Brasil
receberá em vinte anos de trabalho extenuante. Há artistas
ganhando em um simples comercial para a TV o que muitos
médicos no Brasil que trabalham no serviço público jamais
ganharão durante vinte anos. A televisão brasileira hoje, e ela
não é exceção, vende a imagem de pessoas que sequer
possuem de fato mérito artístico, fazendo-as enriquecer
rapidamente, como muitas loirinhas que ganharam um
programa infantil, ou que aprenderam um rebolado vulgar e
medíocre. Chegamos a um tal ponto no mundo que muitas
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vezes nossos filhos querem largar os estudos para aventurarem
uma carreira na TV ou no cinema, como milhares de jovens
americanas que deixam as suas cidades e vão para a cidade do
cinema anualmente. E o que diremos a nossos filhos? Que o
futuro deles está no estudo? Que televisão e cinema não levam
a nada? Que futebol não tem futuro? Muitos jovens dizem que
vão para a escola e vão na verdade jogar futebol, no Brasil, ou
basquete aqui nos Estados Unidos. E se forem bons jogadores,
ganharão muito mais do que se fossem bons médicos ou bons
engenheiros. Qual o professor ou cientista, mesmo aqui na
América do Norte, que ganha mais do que um jogador de
sucesso? Ou do que um cantor famoso? Ou corredor de
fórmula 1? Não dá para comparar. A televisão teve um papel
fundamental nessa inversão de valores. Hoje um professor não
se sente valorizado, e não é remunerado na forma que deveria
ser, já que o professor nos dá as primeiras lições, nos ensinando
a ler e escrever, essa mágica fantástica, que nos abre o caminho
para a leitura dos grandes autores universais. A leitura nos
coloca em contato com um universo vasto de conhecimento.
Mas quem hoje dá valor a um professor? Quem reconhece o
valor de um mestre da escola? Quem se lembra e agradece
daquela ou daquele que o ensinou a ler e escrever? Quem se
lembra daquele que ensinou os rudimentos da matemática? E
a História? Quem reconhece o valor do guarda de trânsito ou
do policial que arrisca a sua vida para nos manter seguros nas
ruas, mesmo ganhando salários aviltantes, se comparados aos
salários dos artistas? E quem para para pensar que somos nós
mesmos que pagamos os salários desses artistas e atletas
milionários? Ao assistir televisão você está pagando os salários
milionários. Mas não queremos dizer que devamos deixar de
ver televisão, mas apenas que devemos ter uma visão mais
crítica e desenvolvermos mais o discernimento, a fim de
podermos melhor escolher o canal e o programa de televisão
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a ser assistido. Há programas educativos na televisão, mas
quem os assiste? Hoje as crianças, adolescentes e jovens só
querem jogar videogames, que em sua maioria são de violência,
de luta, de guerra, de destruição, quase nada havendo
verdadeiramente educativo. A programação da televisão está
cada vez mais inchada de filmes de violência gratuita, incutindonos o gosto pela violência, ou quando menos nos acostumando
com ela, fazendo-nos perder a sensibilidade diante de cenas
reais de violência. A morte se torna tão comum e banal nos
filmes que assistimos que, quando vemos a morte real, ela já
não nos emociona mais. Hoje o ter se tornou mais importante
do que o ser. As pessoas estão buscando de forma exagerada e
sem controle algum o dinheiro, e se esquecem, ou sequer já
pensaram, que há algo mais do que dinheiro na vida. Os valores
são basicamente materiais. Espírito? O que é isso? O Espírito
não é importante para as pessoas, salvo quando vêm para o
lado de cá, para o plano espiritual. Aí se conscientizam de que
são Espíritos, mas olham para trás e veem que durante sua
vida inteira na Terra viveram como se fossem apenas um corpo
de carne. Nenhum valor espiritual desenvolveram, porque
com eles nunca se preocuparam. A vida é bela, e plena de
momentos agradáveis, cheia de prazer. Mas não é tudo fruto
do corpo e do dinheiro. O dinheiro não pode comprar tudo,
não comprando saúde, paz ou felicidade. Os ricos morrem
como os pobres, mesmo nos grandes hospitais, e cercados dos
melhores médicos. Quantos ricos são infelizes e não podem
sair de casa com medo de sequestro? Quantos ídolos da música
e do cinema se trancam e se isolam em casa, às vezes até se
matando, porque foram “devorados” pelos fãs. A fama mata
também. E faz muita gente infeliz, porque já não pode mais
sair para comer uma pizza na esquina como antes. É o que
chamamos de “preço da fama”. Vale a pena? Mas muitos
correm atrás, sem terem consciência do que isso representará
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no futuro.
Fiz uma ligeira pausa, olhei para a plateia que me
escutava atenta e continuei.
- São tantas coisas que levaríamos dias falando aqui.
Uma outra coisa que tenho pensado muito ultimamente é na
questão do casamento. Estamos tão presos aos valores estéticos
que nos foram impostos pela mídia que não conseguimos nos
livrar deles. Nos acostumamos a pensar que o bom é uma
pessoa em forma, com o corpinho todo certinho. E então muitas
vezes casamos pela beleza exterior, nos apaixonamos por ela, a
beleza, a forma externa, não pela alma, pelo Espírito que está
por trás da forma, da aparência. E quando nos deparamos com
o ser que está escondido e vive de fato dentro do corpo, muitas
vezes nos assustamos, não gostamos do que encontramos, e
nos separamos. A forma tem sido levada muito mais em conta
nos casamentos do que o ser por trás dela. Nossas relações
têm sido superficiais, porque valorizamos muito mais a beleza
da superfície. Quando passarmos a dar mais valor ao Espírito,
ao que ele pensa e gosta, etc., e nos abstrairmos mais da forma
exterior, então viveremos uma relação mais profunda, baseada
não mais no corpo, mas na alma. E os casamentos serão mais
duradouros e verdadeiros. Mas ainda estamos buscando
apenas a beleza superficial, que nos ofusca e nos empolga
momentaneamente. E somos imediatistas. O futuro não nos
interessa muito, salvo quando ele já está muito próximo.
Quantos casamentos terminam quando os seios da mulher
“caem” e surgem suas rugas, ou quando a barriga do homem
aparece e seus cabelos caem. O amor que não sobrevive a
essas coisas não pode ser chamado de amor. Trata-se apenas
de paixão pelas formas, pela estética. E isto é passageiro como
as nuvens. Por mais que durem, acabam, passam. Só o amor
de verdade sobrevive à idade e às transformações do corpo
e sua forma. O amor não envelhece, porque não tem idade.
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Quem se ama aos dezoito anos se amará aos oitenta, mesmo
enrugado e curvado. Precisamos rever todos os nossos valores.
Estamos dando muito valor à forma, à aparência, e pouco valor
à essência. O que está no fundo é mais real do que o que está
na embalagem. Não podemos viver na superfície a vida toda,
desconhecendo o que está no interior das pessoas. É preciso
que olhemos mais para dentro das pessoas, vendo-as como
almas encobertas com um véu, que é o corpo, corpo este
que nos inebria muitas vezes, nos enleva, e nos ilude, porque
apegar-se a ele é insensato, vez que ele se degradará como
tudo o que é material. Mesmo as rochas são destruídas com a
ação dos ventos e das águas do mar. Não devemos nos apegar
a nada que é mutável, porque a cada momento a sua aparência
será outra diferente. Os cabelos caem, os seios também, as
rugas vêm para todos, e ninguém está imune à ação do tempo.
Mas o Espírito é imortal, e sobrevive à morte do corpo, por
isso ele é que deve ser valorizado em primeiro lugar. O corpo
deve ser valorizado, mas no seu devido valor, e não mais do
que o Espírito. É preciso darmos mais valor àquelas profissões
que hoje são desprezadas na nossa sociedade, como os
apanhadores de lixo, os policiais e os professores, pois do
contrário em breve seremos uma sociedade idiotizada, sem
instrução, apenas dando importância ao lazer, e muitas vezes
ao lazer idiotizante e medíocre. O que é ficar duas horas diante
da TV vendo vários carros darem voltas na pista? O que é ficar
várias horas ligados no videogame lutando contra o inimigo? O
que é ficar duas horas vendo um filme de terror sem sentido
e totalmente fora da realidade? O que é ficar vendo filmes de
violência gratuita e ainda torcer pela violência e pela morte? O
que é ficar vendo um homem matando aos poucos um touro
com lanças e espada? O que é ficar tragando fumaça de cigarro
e lançando-a nos pulmões? O que é ficar assistindo um show de
pagode no qual uma garota apenas mostra o seu requebrado e
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nada mais, não tendo nenhum dote verdadeiramente artístico?
O que estamos fazendo de nossas vidas? Do que estamos
correndo atrás? De quimeras, de sonhos, de ilusões? De forma,
de corpo, de prazer sexual? É preciso rever os nossos valores.
O que traremos para o mundo espiritual? As coisas materiais,
com certeza, ficarão lá na Terra. Então, o que traremos? O
que estamos engolindo sem raciocinar, através da televisão?
E o que estamos criando nas empresas cinematográficas e
nos estúdios de televisão para as pessoas engolirem? Que
valores vocês da mídia estão dando às pessoas? Já pensaram
na responsabilidade do que fazem na TV e no cinema? Todos
responderão um dia pelos excessos e pelos desvarios, é bom
que reflitam sobre isso. É preciso que pensem em rever os
valores que possuem, e que passem novos valores através
da programação da TV e nos filmes. As pessoas são mesmo
influenciadas pela televisão e cinema, e como. Então, procurem
usar bem esse mecanismo e esse poder. Vamos começar uma
revolução de valores reais, espirituais, para dar novo impulso
à evolução humana. Vamos deplorar a violência, em vez de
sentir prazer e nos divertir com ela nos filmes. Vamos deplorar
as guerras, em vez de ganhar dinheiro com elas em filmes.
Vamos banir os vampiros, lobisomens e monstros da televisão
e cinema, porque a sua visão em nada acrescenta às crianças,
adolescentes, jovens, e nem mesmo aos adultos. O clima
de terror e medo que a TV e o cinema criam só é destrutivo,
fazendo com que as pessoas mantenham em suas mentes as
imagens de monstros e seres infernais. O que ganhamos com
isso? Só o cinema ganha. É o valor do dinheiro suplantando a
tudo, e a todos os valores. Até quando? Vamos dar mais valor
ao amor verdadeiro, e menos à paixão. Mais valor à essência
do que à aparência. Vamos dar mais valor à verdade do que à
mentira. Mais valor à honestidade do que à esperteza. Vamos
deplorar os políticos corruptos, as autoridades que abusam do
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seu poder, aos policiais que se excedem no cumprimento do
seu dever descarregando nos outros suas frustrações. Vamos
deplorar aqueles que mentem na justiça para auferir vantagem
indevida, de forma desonesta e injusta. Vamos deplorar
aqueles que fazem do sacerdócio um ganha-pão, da medicina
um comércio, e a advocacia mercenária. Vamos dar mais valor
à vida do que estamos dando. Mas vamos nos lembrar de
que a vida do corpo é passageira, e rápido se esvairá. E que o
Espírito é que é o mais importante, e que sobreviverá à morte
corporal. Vamos todos refletir sobre os valores humanos. Não
se esqueçam dessas palavras quando voltarem para o corpo,
aqueles que ainda estão como eu ligados a um na Terra. E
tentem passar algo diferente através da televisão e do cinema.
Obrigado por sua atenção. Muita paz para todos.
Terminei de falar e me sentei. Cláudio agradeceu a
minha presença e a de todos que ali estavam, e encerrou o
encontro daquela noite. Me despedi e voltei para casa sozinho,
reintegrando-me ao corpo.
Muita Paz.
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CAPÍTULO 32
Quero contar uma experiência que tive em 1978, e que
não contei antes, para falar um pouco sobre o poder do amor
e sobre a transformação do ser.
Certa vez estava na praia do Jardim dos Namorados, na
Pituba, em Salvador, pela manhã, deitado na areia e de olhos
fechados, tomando sol e meditando. Estava relaxado, de costas,
com os braços estendidos ao longo do corpo. De repente, senti
algo encostar no meu corpo. Tomei um certo susto, por não
saber o que era. Abri os olhos e levantei a cabeça para ver do
que se tratava. Era apenas um pequeno siri de praia, conhecido
como “Maria farinha”. Todo branquinho, o que o esconde na
areia da praia. Aproximei minha mão direita dele para tentar
tocá-lo, mas ele reagiu imediatamente, abrindo suas garras de
forma defensiva, como seu instinto lhe impunha. Apenas agiu
instintivamente, como era de se esperar. Preparava-se para se
defender de um predador. Imediatamente comecei a pensar
no instinto e como os animais estão presos a ele. E decidi
fazer uma experiência, para ver se o siri deixaria de lado o seu
instinto natural.
Comecei a me concentrar nele, enviando pensamentos
de amor, envolvendo-o com o mais puro sentimento de amor.
Dizia mentalmente a ele que não lhe faria mal, que era seu
irmão, que ele relaxasse. E comecei a tentar lentamente a
aproximar a minha mão direita da sua carapaça, as costas.
Inicialmente ele não deixou, abrindo as garras defensivamente
e se afastando. Insisti, com o mesmo pensamento. E depois de
alguns minutos tentei novamente aproximar a mão. Dessa vez
encontrei já menor resistência. Sua postura já não era a mesma.
Suas garras já não tinham a mesma rapidez de movimentos. E
finalmente pude tocá-lo. Ele ainda se movia um pouco, mas
deixou que o tocasse. Então aproveitei para fazer-lhe carinho.
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Alisava suas costas, a carapaça dura. Ele foi aos poucos ficando
imóvel, parecendo gostar daquilo. E depois finalmente baixou
a guarda, e as garras. Aquilo foi fantástico. Nunca tinha tido
uma experiência como aquela. Comprovava na prática o que já
havia lido sobre yogues que conviviam com animais selvagens
sem serem atacados por eles, como cobras, tigres e outros.
Levei alguns minutos alisando o siri e demonstrando
que o amava de verdade, e que não lhe faria mal algum.
Como ele abaixara por completo as garras, coloquei-o em
minha mão esquerda. Ele parecia estar dormindo, imóvel que
estava. Depois de algum tempo, resolvi que iria embora, e
tentei despertá-lo, mas ele parecia não acordar. Então cavei
um buraco e o coloquei dentro. E fui embora. Até hoje me
pergunto se ele despertou e continuou sua vida normal. Não
acredito que ele tenha morrido de tanto amor e carinho, que
provavelmente nunca teve no meio animal em que vivia.
Fiquei pensando a partir daquela experiência na
possibilidade de superação do instinto através do amor sincero.
Em como o carinho pode desarmar o bruto que é guiado pelo
instinto cego. E até como o instinto não seria tão cego quanto
pensamos. Quantas vezes vi domadores de leões, tigres,
crocodilos e outros animais selvagens demonstrarem que se
tornaram amigos dos animais, e que os animais realmente se
tornaram também seus amigos. Isto tudo demonstra que o
instinto pode ser vencido no animal. O siri baixou a guarda,
que é uma atitude que vai de encontro ao seu instinto, e isto
movido unicamente pela energia que eu irradiava em sua
direção, e principalmente pelo sentimento de amor que eu
emanava para ele, criatura divina.
Comecei então a refletir sobre o ser humano. Se os
animais selvagens, muito menos evoluídos que o homem,
podem suplantar e deixar de lado o instinto de agressividade
e autodefesa, que os mantêm vivos, por que o homem não
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poderia fazê-lo também? E comecei a pensar também nos
chamados marginais, nos criminosos, cheios de violência e
agressividade. O pior dos marginais não é mais violento do
que uma onça selvagem solta na floresta. Nós humanos já
estamos muito longe da animalidade mais bruta e primitiva.
Já avançamos em inteligência e sentimentos, em razão e
emoções. Se um lobo selvagem pode ser domesticado; um
leão pode deixar que coloquem a cabeça dentro de sua boca
sem nada fazer; um elefante pode pisar levemente na cabeça
de um homem deitado no chão sem machucá-lo; um cavalo
selvagem se torna um amigo fiel e manso; uma cobra pode ser
criada em casa e ficar enrolada no pescoço de alguém sem
morder; uma aranha se deixa pegar sem picar, e um siri se
deixa pegar e adormece nas mãos de um homem, então por
que também nós humanos não podemos superar os instintos
e deixar de ser agressivos e violentos?
Cheguei à conclusão que o problema todo está na falta
de carinho e de amor. E uma vez que demos carinho e amor
a alguém, seja homem ou animal, começamos a quebrar
a “carapaça” de animalidade que ainda possui. A maioria
dos humanos ainda possui resquícios de animalidade. E isto
é natural, pois não faz muito tempo que fomos animais de
verdade. A humanidade tem no máximo quinze milhões de anos
de existência neste planeta, o que não é muito, se tomarmos
em comparação as espécies animais. As abelhas e as formigas
são muito mais antigas na Terra do que nós humanos.
Nosso passado animal ainda se faz presente em forma
de agressividade, de defesa, de luta. Mas envolvidos em
amor puro e sincero nos desmanchamos, e deixamos cair as
“garras”. Amado, o homem ( ser humano ) se torna manso,
pacífico, cordial, amigo. Como o siri que envolvi com amor na
praia. Assim, os marginais podem ser recuperados com amor e
carinho, que eles não têm, e talvez nunca tenham tido na vida
489

Sana Khan - Um mestre no além

que tinham antes de entrarem no “mundo do crime”.
Precisamos amar mais, e compreender melhor os
marginais. E principalmente precisamos amar e dar carinho aos
menores de rua, que muitas vezes se tornam marginais por falta
de opção ou orientação (educação, casa, alimento, carinho,
trabalho, amor, etc.). Podemos, acreditem, transformar o mais
violento marginal no mais doce amigo. E isto é mais fácil do que
domesticar um urso, um leão ou um jacaré. O problema é que
não acreditamos nisso nem investimos nessa ideia, envolvidos
que estamos em preconceitos e raiva dos marginais. Com isso,
perdem eles, e perdemos nós, que nos tornamos suas vítimas.
E o círculo continua girando, e o ciclo não acaba...
Uma outra questão que tenho pensado nos últimos
dias é a dos arrastamentos a que muitas vezes nos sentimos
envolvidos. Álcool, drogas, fumo, sexo, crime, etc. São os
nossos vícios. Nos sentimos às vezes tão presos a eles, que
achamos que nunca vamos nos libertar. Pensamos realmente
que certos arrastamentos são irresistíveis. Lembro-me que
no “Livro dos Espíritos”, de Allan Kardec, este perguntou aos
Espíritos sobre a existência de arrastamentos irresistíveis, e
obteve como resposta que arrastamentos existem, mas que
não há arrastamentos irresistíveis. Podemos resistir a todo e
qualquer tipo de arrastamento, desde que possuamos uma
vontade firme e resoluta.
Pensando outro dia sobre esse assunto, me veio à mente
um rio e um cardume de salmões nadando contra a correnteza
e saltando uma queda d’água, no sentido inverso à da queda,
para subir o rio e desovar. O esforço que esses peixes fazem é
hercúleo. Imaginem que eles nadam contra a correnteza do
rio e ainda saltam para vencer a cachoeira, vencendo também
a força da gravidade. É muita força, física e de vontade, e
eles têm um objetivo claro e definido, que é subir o rio para
desovar, para gerar novas vidas. Podemos nos espelhar nos
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salmões sempre que nos sentirmos fracos e arrastados pela
correnteza dos vícios e apegos, e por tudo que nos rebaixe e
nos lance na lama. E lembre-se: você é mais inteligente e mais
forte que um peixe! E muito mais evoluído! Você pode muito
mais do que imagina, tente conseguir e verá que se superará
facilmente. Sua força é infinita. Você tem Deus dentro de você,
fora de você, por trás de você, ao seu redor, etc. O que mais
você quer? A fonte de vida e força é infinita. Recorra a ela! Não
seja orgulhoso, nem vaidoso, achando que é autossuficiente.
Peça ajuda, e se ajude. Peça inspiração, e se abra para ouvi-la.
Faça a sua parte que Deus lhe ajudará.
Quando quiser uma coisa que não seja inalcançável,
lute por ela, mas não de forma violenta. Mentalize-a, tenha
objetivos claros e definidos, e aprenda a desenvolver uma
vontade firme, uma vontade de ferro. Vontade passiva não
leva a nada. Precisamos ter vontade ativa, aquela que nos faz
ir atrás do que queremos. Objetivo definido, e vontade ativa.
Com isso, você irá muito mais longe do que imagina. Comece a
planejar o seu futuro espiritual, a ser seu próprio guia e senhor.
Mas não se esqueça que há muitos seres mais inteligentes que
você, e uma inteligência muito acima da sua que tudo governa,
ainda que você não compreenda exatamente como.
Somos tão pequenos, e ao mesmo tempo tão grandes...é
tudo uma questão de referencial. Somos fisicamente os seres
mais inteligentes e capazes do planeta, e temos hoje o poder
de destruir a Terra e todos os seres que a habitam. E o que
estamos fazendo com esse poder? Como o estamos utilizando?
Somos como deuses para os animais, e os amedrontamos e
matamos. E o que fazemos com as plantas?
Queremos nos lembrar do passado, de outras
encarnações, mas não estamos preparados para conviver nem
com nossos atos desta vida. Nosso livre arbítrio cresce na
exata proporção de nossa tomada de consciência quanto às
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responsabilidades. Quanto mais responsáveis, mais livres para
agir. É preciso crescermos!
Estamos vivendo momentos de futilidade, de vazio
interior, de angústia, de falta de valores nobres, de falta de
rumo, e a humanidade anda meio perdida e sem esperanças. As
nações se unem e se separam de várias formas. Cada uma, no
fundo, pensa primeiro em si. Isso é fruto de nossa mentalidade
egoística e competitiva.
Brincamos com o sexo, achando que ele foi criado para o
deleite físico e passatempo. E hoje sentimos as consequências
desastrosas desse comportamento ignorante. A AIDS está
aí para nos fazer refletir. Mas em vez disso, achamos mais
cômodo usar camisinha. Não precisa pensar. Para que
pensar? O negócio é só o prazer imediato. E de imediatismos
e imediatistas o mundo está cheio, e também de neuróticos,
nervosos, drogados, desequilibrados, suicidas.
Investimos hoje mais nos divertimentos do que na
instrução e no crescimento espiritual. E estamos nos tornando
cada vez mais risonhos e idiotas, fúteis, vazios de valores
verdadeiros. Rir é bom, faz bem, relaxa, mas estudar, aprender,
crescer, também é importante.
Continuamos nos odiando e nos matando por causa
de religião. Nisso não mudamos muito. Dois mil anos não
nos despertaram. Todos amam a Deus, mas lhe dão nomes
diferentes e pensam que por isso cada Deus é só da sua
religião. Judeus, católicos, hindus, muçulmanos, protestantes,
budistas, espíritas, todos adoram o mesmo Deus. Por que
brigar? A intolerância é contrária a qualquer religião. Quem é
intolerante com a religião dos outros não é um bom religioso.
A essência de toda religião tem que ser o amor a Deus e ao
próximo. Fora disso, para que servem as religiões? Só para
promover a separação e a luta.
Vamos superar nossas diferenças raciais, ideológicas,
492

Sana Khan - Um mestre no além

religiosas, políticas, culturais em geral, e vamos nos amar e
auxiliar uns aos outros, para que todos cresçamos. Não vale a
pena brigar. Estamos no mesmo barco, que á o Planeta Terra,
então temos que zelar por ela e por nós mesmos, como um
todo.
Busquemos a nossa paz interior, para sermos felizes. E
espalhemos a nossa luz, por menor e mais fraca que ela possa
nos parecer. Nos lembremos que há muita gente com muito
menos luz. Não esconda sua luz, mas também não se orgulhe
dela nem se vanglorie. A vaidade é a porta aberta para a queda
espiritual, e o que tem de gente caindo sem sentir.
Seja feliz à sua maneira, e ajude os outros a encontrarem
a felicidade também .Seja luz e paz, seja amor. É tudo o que
vale viver. E viver vale a pena.
MUITA PAZ.
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CAPÍTULO 33
Em uma noite qualquer no primeiro semestre de 2006,
quando ainda morava em Vilas do Atlântico, um bairro de Lauro
de Freitas, município vizinho e muito próximo de Salvador, na
Bahia, lembro de estar já fora do corpo, que se encontrava
dormindo na minha cama, ao lado de minha esposa. Fui até
o quarto de Bruno, meu filho caçula, que tinha na época nove
anos, e o chamei, tendo ele rapidamente deixado também o
corpo. Foi a primeira vez, que recorde, de ter chamado Bruno
para uma viagem fora do corpo.
Saímos de casa, e então eu o abracei com o braço
esquerdo, e com o direito estendido para cima, numa posição
típica usado pelo super-homem, com a mão direita fechada,
comecei a voar com Bruno, rumo às nuvens.
O céu estava escuro, numa daquelas noites com o
céu cheio de nuvens, não dando para ver bem as estrelas no
firmamento.
À medida que íamos avançando e ganhando altitude,
percebia as nuvens que iam sendo atravessadas por nós. Via de
perto as nuvens meio brancas, meio cinzentas, e as atravessava,
sem sentir água, sem me molhar. E gradativamente as nuvens
foram rareando, rareando, até que foram ficando ralas demais,
até, por fim, desaparecerem por completo do cenário.
Quando as nuvens sumiram, pude ver um céu estrelado
belíssimo, como nunca havia visto antes, pois sem qualquer
obstáculo à minha visão. Aquilo foi muito lindo.
Continuei voando rumo ao céu estrelado, pensando em
ir cada vez mais rápido, coisa que costumo fazer quando estou
voando, fora do corpo. E então, de repente, percebi que o céu
estava estrelado demais, de uma forma anormal. Nunca antes
havia visto tantas estrelas, e de forma tão clara. Era um mar de
estrelas brilhantes, a perder de vista...
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Ao perceber aquele céu estrelado ao extremo, confesso
que senti medo, e me veio à mente a ideia de parar. Parar no
ar, pois estava voando para cima. Então parei, ainda abraçado
a Bruno. Ficamos flutuando no ar, sem sair do lugar.
Alguma coisa me dizia que eu estava muito alto, muito
distante da Terra, e então voltei a cabeça para trás, para baixo, e
vi a Terra, o planeta, ao longe, inteiro, podendo ver nitidamente
os continentes, aqueles que dava para ver de minha posição,
pois estava acima do Brasil, da Bahia.
Não distinguia o Brasil, como nos mapas, mas apenas o
continente americano. E via nuvens cobrindo parte da Terra,
massas de nuvens, variando do branco ao cinza escuro.
O espetáculo nunca antes vivido por mim, acostumado
a sair do corpo desde os dezenove anos, foi maravilhoso. A
Terra vista de fora, mais nítida do que as fotos tiradas das
naves e laboratórios espaciais, ou dos satélites. E acima um
mar infinito de estrelas brilhantes sem sequer um vidro de
capacete de astronauta para limitar minha visão.
Tive medo, repito. Acho que pensei rapidamente que
poderia não mais retornar ao corpo, que o cordão energético
que liga meu corpo espiritual ao físico poderia se partir, e então
eu e Bruno desencarnaríamos. Seria uma tragédia para minha
família. Pai e filho morrerem dormindo, sem causa aparente,
sem doença precedente.
Então me virei, sempre segurando Bruno com o braço
esquerdo, e comecei a descer, a voar em direção ao planeta,
que era uma bola no meio daquele espaço estrelado e escuro.
A vista era linda e ao mesmo tempo aterradora. Ver a
Terra de fora, inteira, perceber que ela é redonda, ou quase,
isso é maravilhoso de se ver. Mas o temor de ficar lá no espaço
com Bruno não me deixou aproveitar melhor a experiência.
Voltamos, e descemos em uma praça, não conhecida, ou
não reconhecida naquele momento. E minha lembrança ficou
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por aí.

Essa experiência foi uma das primeiras de uma série que
começaram a acontecer após um período razoavelmente longo
sem lembras de experiências fora do corpo, pois fazia tempo
que não me ligava nisso, envolvido com trabalho e outras
coisas. E a partir daí as coisas começaram a mudar novamente
em minha vida.
Comecei a lembrar novamente, com certa frequência,
de andanças em outro plano, e a encontrar com pessoas já
desencarnadas, como meu pai, que desencarnou no dia 7 de
agosto de 2006, tendo vários encontros com ele, nos quais
pude acompanhar seu progresso e adaptação no mundo
espiritual.
Foi a morte de meu pai o que mais me despertou
novamente a vontade de lembrar das experiências e encontros
fora do corpo físico. E isso gerou resultados inesperados, como
a saída da Terra com Bruno.
Ver a Terra de fora produz verdadeiramente um efeito
impressionante. Senti realmente quão insignificante é o nosso
planetinha no meio daquele universo vasto e sem fim. Mas
não conhecemos ainda outro planeta habitado com seres
inteligentes como nós, com tecnologia, o que nos faz pensar
que devemos mesmo preservar nosso lugar no universo, pois
ele é único, pelo menos por enquanto.
Pensar nas guerras estúpidas, nas disputas territoriais,
nas lutas entre diferentes etnias, nos ódios raciais diante da
visão da unidade planetária nos leva a ver que tudo isso é uma
grande insensatez.
Se todos pudessem ver a Terra de fora, ainda que fosse a
visão que os astronautas têm no espaço, talvez as diferenças
humanas começassem a se dissipar, pois veriam o absurdo
da situação, e veriam que somos todos seres humanos,
navegantes do mesmo barco, uma “bolinha de gude” rolando
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no espaço sideral.
Depois de estar no espaço pela primeira vez, fora da
estratosfera, na escuridão do espaço, voltei a pensar novamente
em coisas que há muito não me ligava, que é a existência de
vida em outros planetas.
Vendo aquele oceano de estrelas, e pensando que muitas
delas são rodeadas de planetas, e sabendo que hoje mais de
um trilhão de galáxias já foram detectadas, e sabendo que
só a nossa pequena galáxia possui quatrocentos milhões de
estrelas, é difícil imaginar e aceitar a possibilidade de que só
nosso pequeno planetinha alberga a vida inteligente.
Muito provavelmente, ou mesmo certamente, há milhões
de planetas contendo vida, ainda que não seja nas mesmas
formas por nós conhecidas.
Os inúmeros e cada vez mais frequentes relatos de
aparições de OVNIs na Terra são uma amostra de que outros
seres inteligentes estão nos visitando, com propósitos variados.
Estudos, observação, ajuda, pesquisa, e só Deus sabe mais o
quê. Mas eles estão aqui há muito tempo.
Recentemente um espírito conhecido, médico que
trabalha na equipe de um centro espiritualista de cura em
Salvador, disse ao grupo, na minha presença, que estaria se
afastando por um tempo, porque faria um curso em uma
colônia (uma cidade no mundo espiritual) em outro planeta,
não informando qual seria ou onde. Isso mostra o intercâmbio
cultural também entre os desencarnados, que transitam em
vários planetas.
Há muitos anos, em 1978, ano em que comecei a sair
do corpo de forma consciente, deparei-me com um imenso
disco voador ao lado de meu prédio, no mesmo nível de
meu apartamento, mas não era ele físico. Os encarnados
não o veriam quando acordados. Entrei nele, perambulei em
corredores compridos, tive medo e saí correndo, temendo ser
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capturado. Era ainda muito jovem, inexperiente, mais medroso
do que hoje, e não sabia quem estava ali naquela nave, e
com que propósito. Talvez quisessem me ajudar apenas, mas
na dúvida caí fora. Não sei até hoje se eram seres de outro
planeta, em seus corpos espirituais, e em nave extrafísica, ou
se simplesmente espíritos desencarnados da própria Terra, em
uma nave própria da sua dimensão, que existe mesmo.
Uma coisa que tenho pensado há anos é que no plano
espiritual há também naves, veículos de transporte, que levam
espíritos desencarnados de uma colônia (cidade) para outra.
Transportam aqueles que não conseguem ainda voar, ou
volitar, como chamam também algumas obras espíritas.
Penso que talvez algumas das chamadas aparições
possam ser dessas naves invisíveis aos olhos do corpo físico,
só percebidas por aqueles que têm um dom especial de
clarividência. Há muitas experiências em que só uma pessoa vê
a nave. Isso não quer dizer que pense que todas as aparições
são desse tipo. Não. Acho que muitas delas são mesmo de
naves extraterrestres. Acredito piamente em vida fora da Terra,
e que outros seres inteligentes nos visitam.
Isso me leva a pensar que precisamos nos acostumar
com essa ideia, e nos preparar para o encontro físico e para o
intercâmbio que um dia certamente se dará entre nós.
Há muitas evidências da vinda de extraterrestres à Terra,
e em várias épocas de nossa história. E parece mesmo que
vários governos têm nos escondido a verdade, como no célebre
caso de Roswell, de 1947, em um deserto nos Estados Unidos.
Há vida extraterrestre. Mas não é só física. Há vida em
outras esferas ao redor dos planetas, em outras dimensões,
outros planos. Há verdadeiros universos paralelos que
se permeiam, que se interpenetram, sem, no entanto, se
atrapalharem. Vida contínua em muitos planos, com incessante
intercâmbio.
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Tenho ao longo desses últimos vinte e nove anos
transitado em várias dimensões, em vários mundos, indo e
voltando para meu plano físico. Digo meu plano porque meu
corpo que ora digita este texto é formado por matéria do que
denominamos de plano físico, ou mundo material.
Não sou louco, visionário, sonhador, esquizofrênico, e não
tenho absolutamente nenhum tipo de problema neurológico
ou psiquiátrico. Sou Juiz do Trabalho desde março de 1989,
e bem-conceituado, equilibrado, normal, sadio, de bom
relacionamento com todos. Uma pessoa comum, até certo
ponto, mas que vive experiências não muito comuns. E isso
certamente há de ter um propósito, de acordo com o princípio
universal do utilitarismo. Tudo tem uma utilidade no universo.
Não há nada inútil. Minha faculdade, meu dom, serve a uma
finalidade. Cabe-me saber utilizar bem o dom que me foi dado.
Relatarei neste capítulo, diversas experiências que me
dão cada vez mais a certeza de que minhas lembranças das
experiências fora do corpo não são meros sonhos, devaneios,
fruto de descargas elétricas anormais, desejos reprimidos,
projeção de desejos, alucinação, fruto de telepatia ou de
memória genética, etc.
Há experiências que nem mesmo a telepatia pode explicar
totalmente. Muito menos a memória genética.
Minha visão do planeta físico de forma unitária neste
momento de minha vida também deve ter um propósito. A
solidificação da ideia de unidade humana. Brancos, negros,
asiáticos, cristãos, muçulmanos, hindus, budistas, capitalistas,
comunistas, etc, somos todos apenas seres humanos, e
demasiadamente humanos, como disse o filósofo Nietzsche.
Da fraqueza humana deve advir a sua força. Da desunião
deve brotar a unidade. Da luta deve brotar a paz por fim. E
da loucura deve nascer o equilíbrio entre os povos, entre
as nações, entre os mais diversos grupos étnicos, raciais,
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religiosos, gerando assim a paz na Terra, para um maior
progresso planetário, que nos leve rumo às estrelas, pelo
espaço sideral, para contato com civilizações mais avançadas
que já conquistaram pela harmonia o direito de visitarem
seus irmãos universais em planetas outros, respeitando a
diversidade cultural e de forma, sem preconceito, sem desejo
de dominação e exploração.
Enquanto ainda estivermos no nível de explorar nossos
próprios irmãos planetários, jamais sairemos sequer de nosso
pequeno sistema solar, porque a beligerância não deve e não
pode mesmo se espalhar pela galáxia. Só os pacíficos podem
sair pelo espaço a visitar outros mundos. Isso me leva a crer
que aqueles que nos visitam sejam pacíficos, não agressivos.
Igualmente, para transitarmos entre os vários universos
paralelos que se interpenetram, é preciso ter equilíbrio e
desejo de aprender e ajudar, sem preconceito, sem medo,
estando aberto a novos conhecimentos e descobertas. O
que chamamos de mundo espiritual está cheio de vida, e os
“mortos” na verdade estão muito, mas muito mesmo mais
vivos do que nós. Meu pai agora sabe disso! E está feliz,
curtindo ao lado de seus irmãos e amigos que o precederam.
Jamais pensou que a outra vida, no mundo dos espíritos, fosse
tão boa.
Conhecer o mundo onde viveremos depois da chamada
morte, que é apenas o afastamento definitivo do corpo de carne,
nos prepara desde já o futuro, com a adaptação antecipada,
evitando perda de tempo após o desencarne, e abrindo-nos
um campo de aprendizado e vivências inesgotável.
Viaje comigo a mundos maravilhosos, acompanhe-me na
descoberta de uma vida desconhecida da maioria de nós, uma
verdadeira vida paralela, vivida durante um terço de nossos
dias, posto que dormimos oito horas por dia, das vinte e quatro
horas que compõem o dia.
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Um terço de nossas vidas se passa diariamente em
outras dimensões, em outros universos paralelos, que é bom
conhecermos melhor.
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CAPÍTULO 34
Quando falamos com alguém sobre viagem astral,
projeção astral, desdobramento ou experiência fora do corpo,
expressões que indicam a mesma coisa, nem sempre somos
levados a sério. E se a pessoa for do ramo científico, ainda
corremos o risco da ridicularização.
Alguns apresentam logo uma teoria sobre memória
genética, como se isso fosse algo já provado cientificamente,
pacífico, e que explica tudo, todos os fenômenos paranormais,
de uma forma quase mágica. A coisa não é bem assim.
A telepatia é bem mais antiga do que a memória genética,
mas não menos apresentada como solução e explicação para
tudo que for percepção à distância. Não há mediunidade de
psicofonia ou incorporação, nem tampouco experiência fora
do corpo para os que veem na telepatia a explicação fantástica
para essas coisas. Mas a coisa não é bem assim.
Quando buscamos as revistas e sites na internet que tratam
das pesquisas científicas a respeito de telepatia, clarividência e
memória genética, temos uma grande decepção. Muito pouco
se sabe, e muito pouco se pesquisou até hoje sobre as duas
coisas. Então, de vagar com o andor que o santo é de barro. A
ciência está longe de explicar a mediunidade de forma geral e
as experiências fora do corpo. O que há muito são teorias, e,
teoria por teoria, fico com a dos espiritualistas, agrupamento
no qual me insiro.
Já tive ao longo de meus quarenta e poucos anos de
experiências fora do corpo várias vivências que a ciência
não pode explicar. Relatarei neste livro algumas delas, por
considerá-las interessantes.
Há uma experiência já relatada em meu livro Sana Khan –
Um Mestre no Além, volume I, lançado em 1992, que gostaria
de analisar novamente, sob novos aspectos, para mostrar
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que a telepatia e a memória genética, bem como desejos
reprimidos ou outra coisa qualquer que seja apresentada pelos
cientistas para explicar minhas percepções não satisfazem, e
não explicam tudo, ou melhor, não explicam na verdade nada.
Em 1978, ano em que iniciei minhas experiências de
saída do corpo, ou projeção astral, tive uma experiência que
foi a primeira durante o dia claro. Todas as anteriores se deram
durante a noite.
Como as pessoas conhecidas normalmente dormem
durante a noite, não é muito comum vê-las em seu corpo físico
enquanto eu estou dormindo e saio do corpo. E por isso é difícil
ver coisas e atos e depois confirmá-los.
No caso a seguir relatado, saí do corpo entre 6:00 e 6:30
horas, quando minha mãe estava colocando o café na mesa
para nós, seus filhos. Vejamos.
Recordo-me que despertei no corpo, em minha cama,
por volta de 5:55 horas, quando olhei para o relógio de pulso e,
achando que ainda era cedo, tendo ainda alguns minutinhos,
fechei os olhos e cochilei. Minha mãe me chamava sempre às
6:00 horas em ponto para levantar para ir para o colégio.
De repente, estava eu de pé na porta da cozinha e da
copa, vendo nitidamente meu irmão Jorge sentado à mesa,
na copa, em posição frontal em relação a mim, próximo à
cabeceira da mesa. Era uma percepção tão real quanto se ali
estivesse fisicamente, ou talvez até mais nítida. A copa era a
mesma, exatamente como a via todos os dias. A mesa no seu
lugar, grande, com capacidade para dez pessoas, pois éramos
dez, considerando os oito filhos e mais meus pais. O armário,
a meia parede que separava a copa da cozinha e tudo o mais,
como azulejos, luminária e piso eram aqueles conhecidos
meus.
Eis que surge minha mãe, real, muito real, perfeitamente
visível e reconhecível, penetrando a copa, vindo da cozinha,
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trazendo nas mãos um pequeno prato de plástico, de cor
verde, no qual havia um ovo frito, e o coloca na frente de Jorge.
Não parecia sonho, mas poderia ser. Observei atentamente o
ovo frito no prato, e, curioso, ele me pareceu aproximar-se de
mim, como em um close de câmera filmadora, possibilitandome visualizá-lo com maior riqueza de detalhes, principalmente
a forte cor da gema arredondada.
No meio dessa observação encerra-se minha lembrança
e minha consciência. Acordei imediatamente, abrindo os
olhos e recordando rapidamente o que vira. Era por demais
real para ser verdade. Pensei, então: "Devo ter sonhado". E me
levantei, indo para o sanitário. Lavei o rosto, escovei os dentes,
satisfiz algumas necessidades fisiológicas e rumei em direção à
cozinha a fim de tomar café. Chegando à porta, estanquei, em
rápido freio motor de minhas pernas, quase em estado misto
de espanto e êxtase. Qual não foi minha surpresa. Donde
estava parado via exatamente tudo aquilo que vira momentos
antes, que julguei ter sido um sonho. O ângulo de visão era
o mesmo, da porta. Jorge se encontrava sentado no mesmo
lugar, próximo à cabeceira, tendo um prato verde, de plástico,
um pouco deslocado para o lado, à sua esquerda, e na frente
uma xícara de café com leite, na qual molhava bolachas Maria,
para elas amolecerem, costume que nos acompanhava desde
a infância. Percebi, rápido como um relâmpago, que o prato
verde estava melado de gema de ovo, em cor facilmente
reconhecível, vestígio indisfarçável de que alguém comera ovo
frito, e com a gema mole. Enquanto fazia essas observações
preliminares, Jorge, notando-me plantado à porta, trazendo
eu no rosto clara expressão de espanto, adiantou-se a me
perguntar:
- O que foi?
- Não é possível! - expressei meu espanto.
- O que foi? - insistiu Jorge, curioso.
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- Não acredito!
- Diga o que foi! - Jorge quase se irritava, ante minha
demora em explicar o motivo de tamanho espanto.
Perguntei-lhe, então:
- Jorge, você comeu ovo frito?
- Comi, por quê?
- Minha mãe trouxe o ovo nesse prato verde seguindo
da cozinha, por trás de você e colocou o prato pelo seu
lado esquerdo? - procurava detalhar o que vira, para fins de
confirmação de minha percepção.
- Foi exatamente assim. Por quê? - Jorge não entendia
porque tantos detalhes, e qual a sua finalidade.
- E você comeu o ovo, colocou o prato de lado e passou a
tomar café?
- Sim.
- Incrível! Jorge, eu me projetei, estando exatamente
aqui na porta e vi tudo o que aconteceu. Foi real! A mais real e
objetiva experiência de projeção que já tive.
- Não foi sonho, não? - perguntou-me Jorge, para ver se
tinha certeza do que estava falando.
- Não, foi real. Era como se eu realmente estivesse aqui.
Foi nítido, claro, muito diferente de um sonho. Você sabe que já
estudei os sonhos, inclusive fazendo experiências de controle
de sonho. É diferente.
Sentei-me, então, à mesa e tomei café, estando ainda
minha mãe na cozinha, e Jorge sentado. Recordava do momento
em que despertei, olhei o relógio e novamente cochilei em
seguida, achando-me na porta da cozinha; e, em seguida,
lembrava-me do que vi, e do meu novo despertar na cama,
indo em seguida para o sanitário. Pensava nos minutos que
permaneci no sanitário e no tempo gasto por Jorge para comer
o ovo e começar a tomar o café com leite e bolacha. Parecia
que o tempo se encaixava perfeitamente. Foi tudo tão real. Vi
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exatamente o que aconteceu na copa, envolvendo os atos e
movimentos de minha mãe e de meu irmão. O tempo parecia
ser o mesmo, entre o momento em que a minha consciência na
porta da copa foi interrompida e o momento em que retornei
ao corpo físico e nele me senti consciente. O tempo que fiquei
no sanitário se encaixava como uma luva. Concluí, então, que
de fato fora uma OBE (out of the body experience), experiência
fora do corpo, desdobramento ou viagem astral, o que é tudo
a mesma coisa. De fato estivera, em meu corpo astral, fluídico,
perispirítico ou espiritual na porta da cozinha, quando vi o que
nela acontecia. Não fui visto, sequer tendo sido notado pelos
presentes naquele ambiente doméstico. Pensei que talvez se
um deles fosse médium vidente teria me visto e identificado.
Porém, como não possuem faculdades paranormais ou
extrassensoriais, não sendo médiuns ou sensitivos, não fui
notado. Invisível, era como me encontrava. Porém vivo,
pensando, lúcido, desperto e consciente. Eu estava na porta
da cozinha, estando meu corpo deitado na cama a dormir. Essa
consciência era importante. A sede da consciência, da alma ou
espírito estava naquele corpo sutil, que se deslocou até a copa.
Foi, sem sombra de dúvida, a mais importante das
experiências que tive. Não a mais chocante, impressionante
ou deslumbrante, pois teria dali para frente centenas de
experiências fora do corpo, com aprendizados indescritíveis.
Porém, essa foi a mais objetiva, pois a única com possibilidade
de inteira comprovação da percepção que tivera. E isso porque
já era dia claro, estando as pessoas acordadas, as ruas com
gente a ir para o trabalho ou escola. Raramente alguém sai
do corpo durante o dia, geralmente o fazendo à noite, quando
reina o silêncio, a tranquilidade, para que seja efetuado o
relaxamento preparatório da saída do corpo astral.
Pensava, ainda à mesa, na época, em como os
parapsicólogos tentariam explicar tal forma de percepção
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extrassensorial, pois meu corpo estava no quarto, deitado na
cama, com os olhos fechados, e todos os sentidos adormecidos.
Diriam eles: - "Foi uma PES, ou SUPER PES (PES = Percepção
Extra Sensorial). A percepção se deu via clarividência, estando
o subject em estado alterado de consciência".
Acontece, no entanto, que as PES têm tido pouquíssima
representatividade nos experimentos laboratoriais. A
clarividência e a telepatia são raras e não têm atingido
resultados mais profundos e complexos para que sirvam
de suporte para explicar todos os fenômenos paranormais
ou extrassensoriais. Muito menos a SUPERPES, inventada
racionalmente, mas sem base experimental, por cientistas que
tinham indisfarçavelmente o claro intuito de negar por negar
quaisquer fenômenos ou faculdades que demonstrassem e
provassem a existência do espírito independente da matéria
e sobrevivente ao corpo carnal. A SUPERPES é uma hipótese
implausível e improvável para derrubar a minha certeza de
que estivera naquela porta em meu corpo espiritual sutil.
A telepatia consiste na transmissão de dados de um
cérebro para outro, do ponto de vista estritamente científico,
visto que a ciência oficial não aceita a ideia da existência da
alma, do espírito, que sobrevive à morte corporal. E esses
dados podem ser palavras, frases ou imagens.
Para que minha experiência acima relatada fosse
considerada telepatia, seria preciso que eu tivesse visto
exatamente o que meu irmão estava vendo.
Outra coisa. Normalmente na telepatia pelo menos uma
pessoa está concentrada para enviar ou captar o que o outro
está enviando ou percebendo, ou pensando. Isso quando os
dois não estão conscientemente envolvidos no processo de
transmissão e captação de dados envolvendo dois cérebros.
Meu irmão não estava pensando em me enviar dado
algum, seja em forma de ideias e frases ou ainda em forma de
510

Sana Khan - Um mestre no além

imagens. Ademais, se ele estivesse me enviando as imagens
do que ele estava vendo na copa, ele teria me enviado imagens
do que estava à sua frente, incluindo a porta, porque era isso
o que ele estava vendo, jamais a imagem de minha mãe atrás
dele, e sua própria figura, vista de frente e de uma distância de
cerca de um metro. Isso nunca acontece.
O que eu vi era totalmente o oposto do que meu irmão
viu. Vi seu corpo de frente, sentado, e minha mãe atrás dele.
Tudo que vi tinha outro ângulo. E a telepatia não gera jamais
essa percepção. Descarto, como sempre descartei, a ideia de
telepatia entre meu irmão e eu naquela manhã de 1978.
A clarividência, por sua vez, que também é uma forma de
percepção extrassensorial, também não explica o fenômeno.
Nela, normalmente, a pessoa percebe coisas à distância, ou
através de obstáculos, mas geralmente a partir da mesma
posição em que se encontra o clarividente. Ou seja, se ele está
de pé, somente pode ver o que está à sua frente, e o mesmo
que se dá quando está deitado.
É possível que muita gente confunda percepções obtidas
por meio da projeção astral com a clarividência. Esta se dá
em estado de vigília, enquanto na projeção astral estamos em
sono profundo (o corpo).
Na minha experiência, estava deitado, e em ligeiro e leve
cochilo. Assim, não se pode falar em clarividência, faculdade
que, aliás, nunca tive nessa vida.
Descartada, portanto, tanto a telepatia quanto a
clarividência, as duas vertentes da SUPER PES (Super Percepção
Extrassensorial), teoria há muito apresentada de forma
fantástica para tentar explicar alguns fenômenos paranormais.
Como minha lembrança se assemelhava a um sonho,
tanto que assim a considerei a princípio ao acordar, e não
foi nem telepatia nem clarividência, o que mais poderia ser?
Memória genética?
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A memória genética, com pouca comprovação, e muita
teoria, serviria para a sustentação de que o que eu vi estava no
meu DNA, herdado de parentes próximos ou remotos, ou até
mesmo de estranhos, face à mistura de genes atualmente no
mundo.
Acontece que ninguém no mundo viu e registrou em seu
DNA, e que pudesse chegar até o meu corpo, as imagens que
eu vi na porta da copa naquele dia.
Ninguém viu o ambiente do meu ângulo. E mesmo minha
mãe e Jorge, que viram as coisas de ângulo oposto à minha
visão não poderiam em absoluto passar DNA para mim. Assim,
também a memória genética é imprestável para tentar explicar
minha experiência na copa.
Para considerarmos a realidade da experiência fora do
corpo, com audição, visão, etc, enquanto o corpo material
dorme na cama, é preciso considerar forçosamente a existência
de algo mais sutil, não material, ligado ao corpo físico, e que
pode se afastar ao menos em parte e temporariamente dele
para se manifestar e atuar fora dele. E ter percepções de coisas
e lugares muitas vezes distantes, e às vezes próximos ao corpo,
como em minha experiência na copa, distante cerca de dez
metros de meu quarto.
Minha experiência fora do corpo aqui relatada, sem a
menor sombra de dúvida para mim, foi real. De fato saí do
corpo, temporariamente, fui até a porta da copa, e lá pude ver
coisas e pessoas em movimento e fazendo coisas, e ao voltar ao
corpo e me levantar pude comprovar que realmente o que vira
era a mais pura expressão da realidade do que ali acontecera.
Nada aconteceu diferente do que eu havia visto. Cada
gesto, cada movimento, cada detalhe de cor, como a gema
do ovo, era real. Somente a minha estada ali naquela porta
permitiria que eu visse o que vi, daquele ângulo. Ninguém
mais viu o que ali acontecia do ponto de vista de meu ângulo,
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pois ninguém mais esteve parado na porta da copa como eu
naquela manhã, e exatamente no momento em que eu estive
ali. Por isso só eu vi o que vi. Só acreditando na projeção astral,
desdobramento, ou na saída do corpo podemos entender o
que aconteceu comigo naquele dia no ano de 1978.
Esse é um exemplo de experiência vivida durante o dia
em nossa dimensão física, com comprovação posterior do
percebido, estando em meu corpo energético, não no físico.
No capítulo seguinte, relatarei experiência mais recente,
de 2006, em que encontrei com meu pai, recém-desencarnado
(07.08.2006), e vi uma coisa que não tinha como eu saber
que encontraria no ambiente onde ele e um irmão meu se
encontravam, sendo este último encarnado, ou seja, “vivo”.
Isso demonstrará que podemos também deixar o corpo, em
projeção astral, e rumarmos para outras dimensões espirituais
e encontrar com pessoas conhecidas e desencarnadas,
comprovando também a veracidade desses encontros.
Ao sairmos do corpo físico, ora permanecemos apenas
no plano físico, vendo apenas as coisas desta dimensão, sem
percebermos outras dimensões espirituais, e ora mudamos
de dimensão, indo a cidades e ambientes os mais diversos, de
fazendas, campo e outros, sem ver nesses momentos o mundo
material, ficando um tempo desconectado da dimensão física,
material, estando ligado apenas energeticamente ao nosso
corpo físico. São duas situações e possibilidades diferentes,
apesar de ambas serem experiências fora do corpo, projeção
astral.
As possibilidades de vivências e aprendizados na saída do
corpo são ilimitadas. Por que não aproveitar?

513

Sana Khan - Um mestre no além

514

Sana Khan - Um mestre no além

CAPÍTULO 35
Neste capítulo, escreverei sobre o diário que fiz de meus
primeiros encontros com meu pai após o seu desencarne. São
relatos muito interessantes, e baseados exatamente no que vi
e vivenciei.
Vou colocar aqui exatamente a sequência de encontros
com suas datas reais, até determinado momento, pois deixei
de escrever faz algum tempo, face a tantos encontros, senão
daria um livro sobre o diário.
Meu pai desencarnou no dia 7 de agosto de 2006, como
já informei antes.
Na missa de um mês de meu pai, feita por minha mãe,
uma médium conhecida, e de minha inteira confiança, viu meu
pai na igreja, amparado por dois espíritos, cada um segurando
em um braço dele, estando eles junto à porta da sacristia, ao
lado do altar.
Meu pai estava usando um roupão branco, típico dos
hospitais. Isso porque ele de fato estava em um hospital, como
já sabíamos em razão de uma reunião mediúnica em que
participei e na qual a mesma médium havia se projetado para
fora do corpo e ido até onde meu pai estava, num hospital que
segundo ela parecia mais um hospital militar de campanha,
com macas de lona em vez de camas hospitalares. Meu pai era
militar do Exército.
Antes dessa reunião mediúnica, ocorreu minha primeira
tentativa de encontrar meu pai, conforme agora passo a narrar
na forma escrita no diário de encontros com meu pai.
DIÁRIO PÓS DESENCARNE
ANTES DO DESENCARNE.
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MEU SONHO SOBRE A MORTE DE MEU PAI.
Sonhei com a morte de meu pai cinco anos antes de
acontecer, cerca de três meses antes de viajarmos para
Resende - RJ em dezembro/2001 para a comemoração dos 50
anos de formatura da turma dele da AMAN (Academia Militar
das Agulhas Negras).
Naquela época, achava que eu desencarnaria com ele, e
me preparei para isso, o que não aconteceu.
Quando, alguns anos depois, viajei para Belo Horizonte
com meu pai, para uma cirurgia em seus olhos, novamente
me preparei para desencarnar com ele, o que também não
aconteceu.
DESCOBERTA DA DOENÇA.
Foi descoberto o câncer nos ossos de meu pai em
abril/2006, e logo em seguida (julho?) um tumor na tireoide.
INFORMAÇÃO ESPIRITUAL NA CASA DE UMA AMIGA.
Em um jantar na casa de uma amiga, presidente
do centro espiritualista que frequento, e com parte dos
colaboradores presentes, antes de meu pai ser internado pela
primeira vez, uma médium incorporou um dos integrantes
da equipe espiritual do centro, que disse que seria feito um
trabalho preparatório para o retorno de meu pai ao mundo
espiritual. Ali eu passei a ter certeza do seu desencarne.
TRABALHO DA EQUIPE DO SANTUÁRIO.
Por duas vezes alguns membros do centro fizeram um
trabalho com meu pai.
Na primeira, no Hospital da Bahia, um médico espiritual
disse que seriam colocados anéis de sustentação na coluna
dele, e calços, porque a coluna estava muito frágil, por causa
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do câncer.
Na segunda sessão de tratamento, agora na casa de um
primo meu, o trabalho prosseguiu, com a revisão.
Depois meu pai não quis mais continuar com o trabalho.
SONHO DE MEU PAI COM UM HOSPITAL.
Em uma das noites em que dormi no Hospital da Bahia
com meu pai, ele teve um sonho em que ia até um hospital
em uma rua escura. Descreveu a rua, a calçada e o quarto,
comparando com o quarto do hospital onde estava internado,
falando das semelhanças e diferenças entre os dois quartos.
Ele percebia duas dimensões ao mesmo tempo, o que às vezes
acontece com pessoas prestes a desencarnar.
CIRURGIA NO CORPO ESPIRITUAL DE MEU PAI NA CASA
DELE.
Em outro dia, quando ele estava em casa, entre dois
períodos de internamento, e pouco antes de desencarnar,
também estando eu dormindo no quarto dele, na cama ao
lado, saí do corpo e vi um médico fazendo uma cirurgia no olho
esquerdo de meu pai, tendo visto o médico passando o bisturi
ao redor do olho e cortando, sem sair sangue. Tive a impressão
de que seria retirado o globo ocular, e não quis mais ver. E em
seguida voltei ao meu corpo, e fiquei um bom tempo ouvindo
a conversa entre dois homens, sendo que predominava a fala
do que tinha a voz mais grave, de homem maduro. Falavam
de meu pai. No momento eu entendia tudo, mas depois que
acordei não consegui lembrar mais do conteúdo da conversa.
DESENCARNE.
No dia 7 de agosto/2006, meu primeiro dia de férias,
fui até a vara do trabalho da qual era titular, no bairro do
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Comércio, em Salvador, despachei, tomei algumas medidas, fiz
um ligeiro lanche e em seguida me dirigi para o Hospital da
Bahia para ver meu pai, que havia acabado de ser internado
novamente naquela manhã, por volta das 10:00 horas.
Cheguei ao quarto dele por volta das 14:00 horas,
estando duas auxiliares de enfermagem trocando o roupão de
meu pai.
Não demorou e elas saíram. Então me aproximei
novamente da cama e comecei a alisar a cabeça de meu pai
com a mão esquerda.
Entre um e três minutos depois que comecei a alisar a
cabeça, a respiração de meu pai começou a ficar difícil, rápida,
estando ele com máscara de oxigênio.
Fiquei calmo, e quando percebi que ele não conseguia
respirar direito, me dei conta de que ele estava desencarnando.
Logo a respiração parou, o peito deixou de mexer. Estava
acabado. Foi muito rápido.
Meu pai desencarnou menos de cinco minutos depois
que cheguei ao quarto. Isso me deu a impressão de que foi
tudo planejado pelos espíritos. Esperaram a minha chegada.
Seria para utilizarem meu ectoplasma? Detalhe, eu havia
pedido para que ele desencarnasse quando eu estivesse com
ele, de preferência durante a noite, por me sentir preparado
para conduzir o processo.
APÓS O DESENCARNE.
1ª TENTATIVA DE ENCONTRAR MEU PAI.
Possivelmente no dia 14 ou 15 de agosto, apenas uma
semana após o desencarne, sonhei (lembrança de experiência
fora do corpo) que estava com um irmão meu no interior de
um veículo, parecendo ser um carro pequeno, e minha irmã e
um sobrinho estavam na calçada, na rua, querendo ir conosco.
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Não deixamos que eles fossem conosco, e minha irmã dizia:
“Esse Durval e esse Beto...”. Beto sou eu. Durval é meu irmão.
Dissemos que íamos levar água para meu pai. E no carro
havia um garrafão de água, tipo garrafão de água mineral de
vinte litros.
Depois recordo que eu e meu irmão seguíamos a pé por
um caminho em um lugar meio escuro. Paramos e vimos uma
figura flutuando não muito alto, como se fosse um urubu, em
forma de demônio daqueles que se veem em livros e filmes;
magro, nu, com orelhas grandes e pontiagudas, boca grande e
cheia de dentes, grandes e pontiagudos, e rabo fino com uma
terminação do tipo ponta de flecha.
Não estávamos com medo.
Falei para meu irmão que ele não era o Demônio, o
Diabo, mas apenas um demoniozinho, num certo tom de
desprezo...
Repentinamente, o demônio pareceu ter sido atraído de
forma poderosa para o céu, que era escuro, como se nuvens
escuras o cobrissem por inteiro, e desapareceu nas “nuvens”.
Disse a meu irmão que quando isso acontecia era sinal de
que alguém muito poderoso estava chegando, como se fosse
descer um espírito de luz.
Logo em seguida vimos as “nuvens” se abrirem de repente
e sair delas em grande velocidade em direção à terra alguma
coisa, que não dava para identificar. O vulto chegou ao solo e
caiu em pé, quando vi então que era o mesmo “demônio” que
antes estava flutuando, e ele se lançou sobre mim como se
fosse um gafanhoto saltando, de forma muito rápida. Chegou a
mim e colocou a boca no mamilo de meu peito direito, como a
sugá-lo. No susto, com um rápido golpe de braço (direito), um
movimento de defesa de karatê, afastei-o de mim, lançando-o
para longe, mas no susto meu coração deve ter se acelerado, o
que fez com que eu retornasse ligeiramente para meu corpo, no
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plano físico, e acordei ligeiro e ainda fazendo o movimento com
o braço, e também igualmente fazendo o mesmo movimento
com o braço físico, que quase acertou minha esposa, que
dormia no meu lado direito. Foi tudo muito nítido. Por pouco
não dei um golpe em minha esposa.
REUNIÃO MEDIÚNICA NO CENTRO. MANIFESTAÇÃO DE
MEU PAI.
No dia 26 de agosto, após ter contado à presidente do
centro (Santuário Luz e Vida) a tentativa frustrada de ver meu
pai, realizamos uma reunião mediúnica no centro, local mais
adequado.
A equipe espiritual levou uma médium até meu pai, e
ela transmitiu o que ele dizia, sem que tivéssemos certeza no
início de que fosse ele.
Ele se sentia em um poço, ou falava por metáfora, dizendo
estar no fundo do poço, e que ninguém podia ajudá-lo.
Algumas pessoas falaram com ele, inclusive eu. Ele não
me reconheceu. Acho que não me enxergava.
Foi-lhe aplicado passe energético. Sentia fortes dores no
peito, na região do coração, talvez pela parada cardíaca no
momento da morte.
Falava para ajudarmos o outro espírito ao seu lado, que
estava precisando mais do que ele, e que não podíamos ajudar
a ele próprio.
Dizia haver guardas ali, e perguntava se havíamos trazido
armaduras para nos proteger.
O outro espírito também se manifestou, mas igualmente
à distância, e rapidamente, sem nada dizer, apenas gemendo,
e também lhe foi aplicado passe.
Meu pai estava em um hospital, deitado em uma cama
em um canto. A médium disse que ele estava fardado, e disse
que o local parecia um hospital militar, com guardas.
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Em seguida, um espírito transmitiu uma longa
mensagem para nós, especialmente para mim, por meio
da mesma médium, que é médium sonambúlica. Ela estava
espiritualmente distante, mas transmitindo pela boca do corpo
o que estava ouvindo e vendo ou o que lhe ditavam. É um tipo
de projeção diferente da minha. O espírito sai do corpo, mas
continua falando pelo corpo. É interessante.
O espírito que transmitia a mensagem me disse que eu
poderia ajudar muito meu pai, e que eu poderia ir até onde ele
estava, porque tenho o raro dom de transitar em dois mundos,
e que meu pai me reconheceria.
MISSA DE UM MÊS. PRESENÇA DE MEU PAI.
No dia 6 de setembro, na missa de um mês, na Igreja de
Santo Antônio da Barra, como já relatado acima, a médium viu
meu pai perto da entrada da sacristia, perto do altar, amparado
por dois homens (espíritos), um em cada braço, estando meu
pai trajando um roupão comprido branco, como o que usava
no Hospital da Bahia, e ele sorriu para ela e disse: “muito
obrigado”.
A médium disse que ele estava sem óculos. Ele usava
óculos em vida.
1º ENCONTRO COM MEU PAI.
Dia 18 de setembro, à noite, finalmente estive com
meu pai, que estava em uma rua meio escura, com diversos
outros homens, havendo um veículo parado, que parecia
um caminhão. Veio-me à mente que estavam comemorando
algum dia importante para os militares.
Havia alguém comigo, que acho que era minha esposa ou
meu filho caçula.
Meu pai estava trajando calça e camisa e estava com
óculos. E estava em pé sem apoio de ninguém. Andava
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sozinho. Progresso em relação ao dia da missa, em que estava
amparado por dois homens.
Vi um homem de meia idade dar um tapa de raspão
na cabeça de meu pai, como alguns meninos fazem meio de
brincadeira, o que me causou grande revolta e raiva. E então fui
atrás dele, e comecei a dar-lhe tapas, e ele revidou, passando
eu então a dar-lhe socos, também respondidos por ele. Não
me contive, diante daquela agressão a meu pai, doente,
recém-desencarnado e ainda não muito bem. Não consegui
me controlar.
O homem, por fim, correu, e fui atrás dele.
Em uma praça para onde correu havia uma árvore, e
vi uma mulher sentada em um tronco baixo, mas sabia que
ela na verdade era o mesmo homem que bateu em meu pai.
Acho que tentou se disfarçar, mudando de forma. Mas não
funcionou. Falei para ele: “Como é que você bate nele? Ele
está doente!”.
Depois o homem foi até meu pai e pediu desculpas, mas
meu pai disse a ele: “Não desculpo não”, em tom bravo e
zangado.
Sei que falei com meu pai, mas não recordo do diálogo.
2º ENCONTRO COM MEU PAI.
Dia 27 de setembro, à noite, encontrei meu pai pela
segunda vez.
Cheguei a uma casa grande, térrea, com uma grande área
gramada na frente, tendo um carro sem capota no jardim. Vi
um homem entrar no carro e dar marcha à ré para sair pelo
portão que se abriu, parecendo um portão eletrônico.
Entrei na casa, chegando a uma vasta sala, que me
pareceu uma sala de visitas, onde vi meu pai sentado em uma
poltrona individual assistindo TV. Eu não vi a TV, mas a sentia
e sabia que ele estava assistindo. Não me virei para ver a TV.
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Minha mãe estava sentada ao lado dele, em outra cadeira,
um pouco atrás, não exatamente ao lado dele.
Meu pai estava sério. Não sorria.
A área externa da casa era iluminada por luz natural,
como a do sol.
Isso significa que ele estava já em plano mais claro, melhor,
tendo já saído do plano escuro onde ficava o hospital que o
acolheu inicialmente. O hospital deve prestar os primeiros
socorros ainda em zona mais próxima da crosta terrena, na
região que os espíritas denominam de umbral.
A casa onde estava me lembrou e me pareceu uma casa
de repouso.
Ele não estava com roupa ou aspecto de doente.
3º ENCONTRO COM MEU PAI.
Dia 7 de outubro de 2006, dia em que completam
exatamente dois meses do desencarne de meu pai, no final da
madrugada, quase amanhecendo o dia, estive em uma casa,
com acesso de estrada que parecia de barro, com uma grande
fenda como que erodida por chuva, onde estavam vários
membros de minha família. Cheguei lá com meu irmão Durval,
e de carro, que eu mesmo dirigia, e que se parecia com o meu.
Minha mãe estava bem nítida, sentada em uma poltrona,
vendo televisão, e meu filho mais velho estava um pouco
atrás, de pé, tendo uma garota agarrada ao seu braço direito,
carinhosamente. Depois conheci sua namorada, pois na época
desse encontro nem sabia que ele namorava.
Vi em seguida, saindo de uma porta, que dava acesso
a um longo corredor, meus irmãos, mas não lembro bem de
seus rostos, e quando entrei pela porta dei de cara com meu
pai, que vinha pelo corredor em direção à porta, andando
sozinho, usando calça e camisa, e usando um chapéu na
cabeça. Quando se deparou comigo no corredor, ele saindo e
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eu entrando, disse: “Beto...”, do jeitinho que ele fazia quando
me via. Só lembro até aí.
Ele estava bem, com um ligeiro sorriso.
Parecia ser uma casa de fazenda, o que justificaria o
chapéu na cabeça. Ele costumava usar esse chapéu quando ia
para Nova Canaã, cidade onde moraram seus pais e um irmão
e sobrinhos, e onde teve fazenda.
Liguei para minha mãe e lhe contei o sonho, e ela me
falou que encontrou o chapéu que Bira (sobrinho dele) deu a
meu pai. Disse não saber a quem dar, e então eu lhe disse que
queria o chapéu.
Eu não sabia que minha mãe tinha encontrado o chapéu.
Tenho uma foto em porta retrato com meu pai usando
esse chapéu na fazenda, e sempre a olho.
O astral de meu pai parecia estar bem melhor.
Provavelmente devido à visita maciça da família. Chamou-me
atenção o fato de até meu filho mais velho estar lá, pois ele
não ia muito à casa de meu pai.
Quando cheguei à casa, a família já estava lá, parecendo
que eu fui o último a chegar. Fui dormir tarde e com o estômago
muito cheio, o que certamente impediu de sair do corpo antes.
4º ENCONTRO COM MEU PAI.
Dia 17 de outubro. Lembro de estar com meu pai, bem
perto dele, na frente, olhando os detalhes de seu rosto, pele
sem rugas.
Lembro de ter ouvido ele dizer “eu estou mais vivo que sua
mãe”. Isso é interessante! Quando o espírito desencarnado está
bem, de fato ele está muito mais vivo do que os encarnados,
que se consideram vivos.
A perspectiva dos “mortos” e dos “vivos” realmente não
é igual.
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5º ENCONTRO COM MEU PAI.
Dia 21 para 22 de novembro.
Fui ver meu pai em uma casa, depois de passar por
uma rua sem movimento. Não sei se a casa ficava na rua.
Quando entrei na casa, sem bater, sem abrir a porta, fui até
um quarto, onde ele estava, com a porta fechada, mas não
trancada com chave, estando deitado em uma cama que era
formada de dois grandes colchões, um em cima do outro. Eu
arrastei o de cima para ficar na mesma posição do de baixo,
sobrepostos. Havia roupa pendurada na porta de um armário,
podendo ver claramente um casaco azul, parecendo um que
ele usava, ao que me pareceu. E um irmão meu estava com
ele na cama, também deitado. Eu perguntei por minha mãe,
e meu pai disse que ela tinha estado lá, mas que já tinha ido
embora, ficando claro que ela não morava ali, mas ele sim. Eu
perguntava se eles já haviam tomado café, ou se eles já haviam
comido alguma coisa. Meu pai não demonstrou interesse em
comer, ao contrário de meu irmão, que disse não haver ainda
comido. Meu pai aparentava estar muito bem. Lembro que
reparei que ele não estava doente, observei seu corpo, e sabia
que ele já havia morrido. Mas ele estava realmente muito
bem de aparência, e de humor. Estava muito bem mesmo.
Conversamos um pouco, com naturalidade, e pela primeira
vez eu lembro de ter realmente falado com ele, uma conversa
de verdade, bilateral. E havia grande sensação de realidade e
tridimensionalidade durante todo o encontro.
Um dia depois, na casa de minha mãe, contei o sonho
ao irmão que estava com meu pai, e ele me disse que havia
comprado uma cama box, e que havia montado ela na
noite do meu sonho, ou seja, na noite anterior. Uma grande
coincidência. Não sabia da cama box de meu irmão, ou mesmo
que ele gostava desse tipo de cama e que queria comprar uma,
e o encontrei deitado em uma cama box com meu pai no plano
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espiritual no mesmo dia em que a cama foi montada no quarto
de meu irmão no plano físico.
Jamais meu pai compraria uma cama box para ele, muito
menos de casal, pois ele e minha mãe dormiam em camas
separadas há muitos anos. E meu pai era mais conservador.
Isso aumenta a realidade da lembrança do encontro no plano
espiritual.
Não sabia do desejo nem da efetiva compra da cama
box por parte de meu irmão, nem que ele havia já montado a
cama, e exatamente na mesma noite de meu sonho. Não havia
como eu saber dessas informações previamente, para então
construir o sonho.
Depois ainda tive muitos sonhos com meu pai. Em um, ele
estava assistindo uma palestra que eu estava fazendo, em um
auditório; em outro, ele estava amparando uma irmã recémdesencarnada (alguns meses depois dele) no fundo da casa
onde ele estava residindo; em outro, ele estava numa festa,
ou encontro, onde havia muita gente da família, inclusive um
primo meu desencarnado há muitos anos, e nós estávamos
conversando.
Meu pai está muito bem, pois era um homem bom, ético,
caridoso, que estava sempre disposto a ajudar a todos, mesmo
se fossem estranhos a ele. Assim, mesmo não conhecendo nem
se interessando pela vida espiritual, e tendo muitas dúvidas
sobre sua realidade, logo se deu conta da sua condição no
mundo espiritual, e passou rapidamente a se adaptar a ele.
Mais vale o caráter da pessoa em vida, e suas obras,
do que meros conhecimentos teóricos acerca da vida futura
no mundo dos espíritos, porque os bons, mesmo que sejam
materialistas por concepção, logo aprendem sobre a nova
realidade do ser e do novo mundo, e ascendem, mas os maus
não se tornam bons do dia para a noite, e por isso muitas
vezes permanecem presos por muito tempo em zonas de baixa
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vibração, na escuridão, no umbral, quando não nas trevas
densas, em grande sofrimento...
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CAPÍTULO 36
Outro dia, tarde da noite, minha esposa acordou e disse
que estava vendo um chinês em posição sentada, flutuando
no nosso quarto, vestindo uma roupa composta de camisa
e calças aparentemente de seda, de cor bege, com a cabeça
raspada até o meio, e com cabelo comprido atrás, tendo uma
barba rala, com bigodes descendo do lado do rosto.
Assim que ela o descreveu para mim, a meu pedido,
que lhe fazia perguntas, percebi que se tratava do mestre Sana
Khan.
Relaxei e pensei em sair do corpo. Depois de algum
tempo, senti que ia cochilar, mas ao contrário de dormir, de
apagar, saí do corpo de forma consciente.
Levantei-me e me deparei com ele flutuando ao pé da
minha cama.
- Olá. - disse-me ele, sorrindo, como de costume.
- Oi, mestre. – respondi.
- Como tem se sentido ultimamente com tantos ataques
de seus desafetos?
- Cansado, mestre. Eles não têm me dado trégua
mesmo!
- Você acha que está resistindo bem?
- Não sei, mestre. Às vezes me sinto enfraquecido com
os planos incríveis elaborados para me desestabilizar.
- Você está seguro do que quer, meu filho? – perguntou
Sana Khan agora mais compenetrado, sem o habitual sorriso
no rosto.
- Às vezes penso que sim, outras vezes me sinto meio
dividido...
- É preciso saber exatamente o que quer, para só então
encontrar a força interior que o fará vencer a guerra na qual
está envolvido, mesmo sem ter plena consciência disso. – disse
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Sana Khan, me deixando meio intrigado.
- Guerra, mestre? Que guerra? – perguntei, de forma
meio ingênua.
- Sim, há muita gente envolvida nessa guerra. Eles
fazem planos muito bem elaborados, e apostam que você não
vai durar muito tempo no caminho que voltou a trilhar. Eles
apostam nas suas fraquezas. Todos temos algum ponto fraco.
- Luto para fechar as portas. As únicas por onde eles
têm entrado por muito tempo. – disse meio de devagar.
- Eu sei da sua luta, meu filho. – disse o mestre,
procurando me confortar – Mas às vezes você cede com
certa facilidade. Esteja mais atento. Ore e vigie mais, como
recomendou o Mestre Jesus, sempre certo em suas colocações.
- É, mestre, preciso seguir mais esse conselho. Preciso
me fortalecer mais. A turma dos “contras” é poderosa, e
não descansa nunca. Eles não dormem. – disse sorrindo,
despertando também no mestre o riso suave.
- Enquanto eu como, tomo banho, trabalho, etc., eles
estão agindo contra mim...
- Tudo nessa vida, meu filho, é questão de sintonia.
Nunca se esqueça disso! – disse Sana Khan.
- Preciso lembrar disso também, mestre.
- Se você baixa a guarda, eles encontram a sintonia
necessária e desejada para chegar até você e atingi-lo. – disse
o mestre.
- Tem razão. – disse, concordando com o mestre, sempre
certo.
- Não queremos que você se torne um santo, meu filho.
Só queremos ajudar na sua caminhada. E não se pode estar
dividido em nada na vida. É preciso estar inteiro nas coisas. –
disse Sana Khan.
- A galera do mal – disse eu sorrindo – me cerca o tempo
todo.
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- Porque eles sabem seu potencial, sabem o que você
está querendo fazer, o que já começou, e o que ainda fará.
Eles procuram bloquear seu trabalho, impedindo que publique
livros, que faça mais palestras, e procuram desestabilizar
aspectos mais íntimos de sua vida. – disse Sana Khan.
- Preciso evitar a sintonia de qualquer jeito – disse –
para poder dar continuidade ao que comecei. Não posso e não
quero parar mais.
- É assim que se fala! – disse o mestre sorrindo, agora
para valer, satisfeito.
- O que mais o senhor quer me dizer, mestre?
- Vim pegar você para levar a um lugar onde esteve há
pouco tempo, mas sem muita lembrança. – disse o mestre.
- Onde, mestre?
- Lembra daquelas ruínas?
- A Atlântida? – perguntei animado, como se fosse uma
criança prestes a ser levada a um parque de diversões.
- Sim, a Atlântida. – confirmou Sana Khan.
- Onde ficam as ruínas? – quis saber curioso.
- Ainda não posso revelar, pois você ainda não é capaz
de guardar esse segredo. – disse Sana Khan, me deixando meio
frustrado.
- Puxa, mestre, que confiança.
- Não é isso, meu filho. Na verdade não tenho autorização
ainda para revelar a você o lugar onde ficam as ruínas, mesmo
porque, no meio do oceano, sem nenhum marco, não dá para
você saber onde ficam as ruínas.
- E como o senhor sabe onde elas ficam?
- É difícil explicar para você. Não há coordenadas
como as usadas pela marinha terrestre. É uma questão de
mentalização em relação a algo já conhecido, e onde eu vivi.
Minha memória está mais aberta do que a sua, e por isso é
mais fácil eu regredir e lembrar o meu passado, e encontrar os
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lugares onde vivi, como a Atlântida.
- Mestre, a Atlântida era muito grande?
- Sim. Pense na dimensão do Egito antigo, ou na Grécia
antiga. A Atlântida não era menor do que eles. – disse Sana
Khan.
- Vamos até lá, então? – perguntei, ansioso para retornar
ao lugar incrível onde estivera antes, não faz muito tempo.
- Acompanhe-me. – disse o mestre, e simplesmente
desapareceu da minha vista.
Como já estava acostumado a fazer, segui o rastro do
mestre. Simplesmente me concentrei nele, em sua pessoa, e
logo o senti na minha frente, em altíssima velocidade, voando
sobre o mar. Estava escuro, e não tinha nenhuma noção da
direção que seguíamos.
Via o mar escuro embaixo, com a espuma branca das
ondas. Estávamos voando a cerca de dez metros acima do mar.
Olhei para cima e vi o céu claro, com poucas nuvens, e
algumas estrelas cintilavam, dando um pouco de luminosidade
à noite sem lua.
De repente Sana Khan parou. Parei também.
- Chegamos. – disse o mestre.
- Já? – perguntei.
- Sim, pela sua noção de tempo devemos ter levado
alguns segundos. Nem mesmo um minuto.
- Mestre, a que profundidade ficam as ruínas?
- Há uma certa variação, pois elas estão muito espalhadas,
em lugares mais altos e às vezes mais baixos. Pense em sua
cidade, Salvador, sendo inundada. Depois de algum tempo
alguém vai rever as ruínas submersas. Haveria construções em
profundidades variadas, por que a cidade tem parte baixa e
parte alta, em cima de morros, não é mesmo?
- Sim, mestre. Salvador tem muitos morros e ladeiras.
Haveria certamente ruínas em vários níveis de profundidade.
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– concordei.
- Com a Atlântida acontece a mesma coisa. Não se
trata de uma cidade apenas, mas de uma nação. Havia muitas
cidades espalhadas por vasta região, separadas muitas vezes
por dezenas de quilômetros. Se algum pesquisador encontrar
algumas centenas de metros de ruínas, encontrará não a
Atlântida toda, mas meramente parte do que um dia foi uma
das cidades atlantes.
- Isso é interessante, mestre. Vejo muitas vezes
pesquisadores encontrarem uma suposta muralha de pedra
submersa em qualquer lugar e se apressam em divulgar que
encontraram a Atlântida.
- O mundo ainda não está pronto para encontrar mesmo
a Atlântida. Mas isso não demorará a acontecer. – disse o
mestre.
- É uma grande responsabilidade encontrar ruínas que
poderão levar à revisão da história em muitos aspectos. – disse.
- Sim, meu filho. A confirmação da lenda relatada em obra
do irmão Platão levará a grandes reformas no conhecimento
humano a respeito de seu passado mais longínquo. E isso não
pode nem deve ser feito de forma irresponsável. Mas vamos
descer.
Sana Khan nem esperou a minha concordância, ou
minha preparação. Afundou no mar escuro, sem medo algum.
- Nem todos têm coragem de mergulhar no mar
escuro assim como você! – disse Sana Khan, enquanto descia
lentamente mar adentro.
- Nunca tive medo de água, mestre. Nem de escuro.
Mas sozinho acho que não desceria aqui...
- Por quê?
- Sei lá quem poderia encontrar aqui. – disse,
demonstrando um certo temor.
Sana Khan riu muito. Mas não parava de descer.
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De repente, em meio ao azul claro que percebia, pois não
estava tudo completamente escuro, como, aliás, normalmente
percebo no mundo espiritual, percebi alguns paredões de
pedra, de blocos de pedras enormes. Havia muitas paredes,
algumas dando para ver que eram da mesma construção, e
outras mais distantes, que um dia fizeram parte de outras
construções, como grandes templos.
- Como você pode perceber, meu filho, - disse o mestre
agora me ensinando – só as construções de blocos de pedra
sobreviveram. Da mesma forma como aconteceu no Egito e na
Grécia posteriormente. As construções de tijolos de barro não
sobrevivem à ação do tempo. Não há quase vestígios de casas
de tijolos no Egito e na Grécia, assim como em Roma. Somente
grandes construções sobreviveram.
- E isso nós estamos falando de ruínas na terra. – lembrei.
- Exatamente. Se você pensar em um tijolo de barro
debaixo d’água, sabe que não há chance de encontrar qualquer
vestígio dele cem anos depois, quanto mais dez mil anos ou
muito mais, como no caso da Atlântida. – disse Sana Khan.
- Então devo concluir que todas essas paredes altas
ainda de pé fizeram parte um dia de grandes construções,
como templos, por exemplo.
- E também bibliotecas, silos de armazenamento de
grãos, escolas iniciáticas, fortalezas militares.
- Só mesmo as grandes construções. – repeti.
- Sim, tudo isso que você vê aqui fazia parte de grandes e
robustas construções. As casas desapareceram por completo.
– disse o mestre.
- E as estórias que já escreveram sobre energia nuclear
na Atlântida, destruição por bomba atômica, armas avançadas,
naves que voavam. – perguntei curioso ao mestre, lembrando
de tantos livros que li no passado distante.
- Tudo fantasia, meu filho. A Atlântida não tinha nem
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um milésimo da tecnologia que o mundo dispõe atualmente,
como aviões, foguetes, naves espaciais, telescópios possantes
que permitem ver milhões de galáxias distantes, computador,
televisão, telefone celular, satélite, etc. Nada disso eles
conheciam.
- Então eles viviam de forma parecida como viviam os
antigos egípcios, por exemplo? – perguntei ao mestre.
- Sim, meu filho. Os atlantes eram parecidos mesmo
com os antigos egípcios, em sua tecnologia bélica, marítima,
medicinal, etc. Os sobreviventes da Atlântida de fato se
espalharam por parte do mundo antigo, e influenciaram em
muitas coisas as sociedades da época, como os egípcios e
gregos.
- E a utilização de magia negra? Eles de fato conheciam
e utilizavam energias hoje desconhecidas?
- Sim, meu filho, nisso eles eram realmente avançados.
Os atlantes mais inteligentes e dominantes sabiam utilizar
energias invisíveis para a maior parte da população, e eles a
dominavam pelo medo, exatamente como faziam também os
sacerdotes egípcios antigos, como o que combate seu trabalho.
- Por que ele me combate tanto, mestre?
- Porque você era também do grupo dele, no Egito antigo,
e depois da morte, em outras vidas, escapou do controle dele e
do grupo do qual ele fazia parte. Ele continua agindo como nos
tempos antigos, e você já trilha o caminho do bem, e trabalha
para levar luz às pessoas, e por isso incomoda a ele e a tantos
outros que vivem nas trevas e que trabalham contra as forças
do bem.
- Ainda não sou perfeito, mestre.
- Eu sei, meu filho, mas quem neste mundo é perfeito?
Nem o Mestre Jesus se considerava perfeito. Lembra quando
um homem o chamou de bom mestre? O que ele disse?
- “Bom é o Pai que está no céu!” – respondi.
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- Exatamente. Bom só Deus. Nós estamos no caminho
da luz, mas ainda não somos iluminados. Só os tolos e vaidosos
se acham iluminados e gostam de ser chamados de santos.
- Vamos nos deslocar um pouco, mestre? Quero ver
mais ruínas.
- Claro.
Deslocamo-nos no meio do mar, sem sentir, no entanto,
a água, sem nos molhar. A água onde estávamos era água do
plano físico, e ela não molha o corpo espiritual. Por isso um
espírito não se afoga se entrar no mar, mesmo não sabendo
nadar.
À medida que nos deslocávamos, ia percebendo mais e
mais ruínas, mais e mais paredões, alguns bastante grandes e
altos, ainda de pé. Impressionante. Muita coisa ainda está lá,
no meio do mar, não sei onde.
- Mestre, em que oceano estamos?
- No Atlântico! Isso você já sabe, não é mesmo? O nome
da civilização deu o nome ao deus grego Atlas, e depois este
deu nome ao novo oceano descoberto pelos europeus.
- Não adiante então procurar a Atlântida no
Mediterrâneo. – disse.
- Não. Isso é pura perda de tempo. – concordou o
mestre.
- Mas há ruínas também no Mediterrâneo?
- Sim. – disse Sana Khan. – Muitas. Mas não da civilização
atlante. São ruínas de outros povos que viviam naquela região
e que tiveram suas áreas invadidas pelas águas do mar, alguns
no final da última glaciação, e outros no grande dilúvio relatado
na Blíblia e no livro Gilgamesh, que contam a mesma coisa,
com pequenas diferenças.
- Então encontrar ruínas no fundo do Mediterrâneo não
é sinal de encontrar a Atlântida. – disse ao mestre.
- Não. De forma alguma. A Atlântida, segundo os relatos
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que chegaram até Platão e foram por ele imortalizados está
aqui, no fundo do Oceano Atlântico. – disse Sana Khan.
- Mestre, é uma grande emoção para mim estar aqui
com o senhor vendo essas ruínas tão antigas e desconhecidas
da história e haurindo seus conhecimentos.
- Foi um prazer para mim, meu filho. – disse Sana Khan.
- Um dia isso virá à tona, digo, será conhecido por todos?
- Sim, meu filho. E não vai demorar muito, pelo que ouço
falar. Faz pouco tempo que tive autorização para trazer-lhe até
aqui. Isso deve ser um sinal. Agora preciso ir a um encontro
em uma colônia, uma reunião para tratar de assunto urgente
e importante. Você pode voltar para casa ou seguir para onde
quiser.
- Sim, mestre. Obrigado mais uma vez pela dedicação,
pela experiência emocionante, e pela confiança. Posso ao
menos relatar o que vi?
- Claro! Você não poderia mesmo indicar onde estamos.
– disse Sana Khan com um sorriso farto, quase gargalhando. –
você na verdade nem conseguiria voltar aqui sozinho.
- Ok, mestre. Então até breve. Muita paz.
- Muita paz, meu filho. Nos veremos novamente muito
em breve para uma viagem muito interessante também.
Sana Khan desapareceu da minha vista, e me vi sozinho
no meio do mar, em frente das ruínas da milenar Atlântida.
Fiquei ainda alguns minutos por ali, mas, de repente, vi
se aproximar do local um grupo de seres estranhos, de forma
meio humana e meio ser marinho. Pareciam sereias ou algo
do tipo. Não fiquei esperando para conferir melhor. Tive medo
mesmo, e caí fora. Pensei em casa, e logo estava em meu
quarto.
Olhei minha cama, meu corpo, minha esposa dormindo.
E então me senti atraído pelo corpo, e mergulhei nele.
Apaguei.
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CAPÍTULO 37
Dias depois, Sana Khan voltou à minha casa novamente
para me pegar. Queria me levar para uma operação de resgate
de um ser aprisionado há mais de mil anos por um grupo
de espíritos que manipulam as energias do astral inferior e
hipnotizam.
Estava com muito sono. Fui deitar por volta de dez horas
da noite, após um dia muito cansativo de trabalho.
Rapidamente adormeci. E não demorei a sair do corpo.
De pé, acima da cama, vi o mestre junto de mim, em pé no
chão, no pé da cama.
- Vejo que não teve problemas para sair... – disse o
mestre.
- Senti um sono incontrolável, e nem tive tempo de me
preparar para dormir, como de costume.
- Já estava aqui há algum tempo, magnetizando você e
preparando-o para dormir. Induzi o seu sono de forma a não
conseguir resistir. Por isso você veio logo para a cama e nem
deu boa-noite para sua esposa e filho menor. – disse Sana
Khan.
- E por que isso, mestre?
- Porque temos um trabalho a fazer, já preparado há
algum tempo. E temos que nos apressar, pois a equipe reunida
já está se deslocando para o lugar onde ele será realizado.
- Que trabalho? – perguntei, curioso.
- Explico no caminho! Vamos sem demora!
Sana Khan dessa vez me pegou pelo braço direito e nem
vi mais meu quarto. Tudo ficou rapidamente cinza, como se
estivéssemos viajando em um túnel do tempo, como o daquela
antiga série de TV que adorava assistir na adolescência, mas
sem cores. Era um tubo cinza escuro. Quase não identificava
nada.
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De repente, me vi ao lado do mestre em uma floresta.
Havia muitas árvores altas, meio fantasmagóricas, lembrando
um pouco aquelas do filme Harry Potter. Cheias de galhos
estranhos, parecendo mesmo braços esqueléticos...pareciam
querer nos agarrar...mas era só a minha imaginação.
- Que lugar é esse, mestre? – perguntei, como sempre
curioso.
- Estamos em uma zona abaixo da crosta terrestre, em
uma região dominada por espíritos inferiores, muitos deles
que denominam de magos. É uma zona perigosa para você vir
sozinho. Por isso quis vir com você, para sua maior segurança.
- E o que vamos fazer?
- Foi reunida uma equipe de resgate, mas parece
que ela ainda não chegou. Viemos mais rápidos, ou então
eles passaram antes em algum lugar para pegar mais algum
trabalhador experiente.
- Quem será resgatado? – quis saber por fim, não
contendo minha enorme curiosidade.
- Um ser que um dia foi um rei muito cruel, um
déspota da pior espécie, que mandava torturar as pessoas
que reclamavam de suas atitudes, não admitindo qualquer
contestação à sua autoridade. Ele era o senhor de vasta região
na terra, e tinha um grande exército, que devastava, dominava
pela força, queimando aldeias onde houvesse o menor rumor
se resistência a ele.
- E quanto tempo tem isso, mestre?
- Cerca de mil anos. – respondeu Sana Khan, matando a
minha curiosidade.
- E ele está esse tempo todo desencarnado, e
aprisionado? – perguntei.
- Sim. Quando desencarnou, havia centenas de pessoas
desencarnadas aguardando a chegada dele neste plano, e
então o pegaram. Desde então ele está não só aprisionado,
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mas também sob forte hipnose, transformado em animal,
servindo aos senhores das trevas.
- Isso é permitido, mestre?
- Cada um colhe o que plantou, não é mesmo? Ele está
até hoje colhendo os frutos do que plantou para si mesmo.
Não colhemos o que os outros plantaram, mas apenas o que
nós mesmos plantamos. A semeadura é livre, mas a colheita é
obrigatória. Já ouviu essa frase?
- Muito. Meu antigo mestre espírita, Professor Walter
Porto, falava muito isso na reunião mediúnica, ao doutrinar
os espíritos que lá chegavam, quando resgatados de alguma
situação dolorosa.
- Ele bem conhecia a Lei de Causa e Efeito. – disse Sana
Khan, demonstrando conhecer meu mentor encarnado por
tantos anos no centro espírita.
- E durante todo esse tempo o antigo rei nunca foi
resgatado? Ninguém tentou? Ninguém pensou antes em ajudálo? – perguntei, mais para ouvir o que já sabia na verdade.
- Você bem sabe que é preciso haver a vontade do
ser a ser resgatado. Há muitos espíritos endurecidos no mal,
hoje aprisionados, que não querem ajuda de ninguém. Não
sentem nenhum remorso em relação ao mal que praticaram
no passado, quando encarnados, e estão revoltados com suas
situações, e xingam Deus. Esses precisam ainda amargar a
colheita de seus atos, até chegar a dor profunda, e o remorso,
e então pensam em pedir ajuda, mas com humildade,
elevando verdadeiramente seus pensamentos para Deus, ou
para Jesus. Então suas preces sinceras são ouvidas pelo Alto, e
são mobilizados seres para criar uma força-tarefa, a depender
da situação, para o resgate necessário. É por isso que aqui
estamos.
Enquanto Sana Khan terminava sua última frase, percebi
um grupo de homens e mulheres jovens se aproximando de
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nós, pela retaguarda. Virei-me, e vi que eram cerca de dez
pessoas.
- Chegaram, afinal. – disse Sana Khan.
- Que bom. Estou muito curioso para ver o resgate.
- Você deve estar preparado para tudo, meu filho. Pode
haver reação, com necessidade de usarmos a força. – disse o
mestre, deixando-me meio preocupado.
- Mas não tenha receio. Estamos seguros. Teremos apoio
de guerreiros experientes. Nossa maior segurança ainda estar
por chegar. Esses são apenas os trabalhadores energéticos. –
disse o mestre.
- Olá, mestre Sana Khan, - saudou primeiramente um
homem aparentando cerca de quarenta anos, mais ou menos
– como está o senhor? Vejo que trouxe um de seus aprendizes.
É sempre bom tê-lo conosco. Isso aumenta nossas chances de
sucesso enormemente.
- Como vai, meu amigo Cláudio? – falou Sana Khan –
Tudo Pronto para o trabalho planejado?
- Sim, mestre. Nosso apoio de segurança está a caminho.
Já estão próximos. Tiveram que atender um pedido de socorro
urgente, emitido por uma de nossas equipes de resgate nessas
paragens.
- É comum isso? – perguntei.
- Sim, esta zona astralina é muito perigosa. – falou
Cláudio - Há aqui muitos magos negros, para usar uma
terminologia conhecida sua.
- E eles atacam as equipes de trabalho que aqui vêm? –
perguntei.
- Muitas vezes. Eles são ousados! – disse Cláudio Alguns não respeitam ninguém. Outros têm algum respeito,
quando percebem que há no meio da equipe seres mais
poderosos que eles. Procuram não atacar quando sabem que
não teriam chance de vitória, pois a derrota seria vergonhosa
542

Sana Khan - Um mestre no além

para eles perante seus comandados, e humilhante, e eles não
convivem muito bem com a humilhação. Não admitem perder
uma batalha e ser desmoralizados.
- Puxa, acho que nunca participei de uma operação
assim tão complexa, ao menos que lembre. – disse a Cláudio.
- Terá uma boa oportunidade hoje. – disse Sana Khan.
- Com certeza, mestre. Espero estar pronto para o que
ocorrer, e gostaria de lembrar de muita coisa ao retornar ao
corpo.
- Farei com que recorde do principal. – disse Sana Khan.
De repente chegaram mais dez homens, todos trajando
armaduras, semelhantes àquelas usadas por guerreiros
medievais. Eram douradas. Vi que pareciam mesmo de metal.
Brilhavam. E podia ouvir até mesmo o tilintar das peças de
metal tocando umas nas outras. Eram tão reais. Era como
se tivesse voltado à Idade Média, em meio a um daqueles
torneios de guerreiros armados com escudos e lanças, além
de espadas. Mas eles não tinham lanças, nem espadas, nem
escudos. Levavam consigo apenas uma espécie de tridente
grande e brilhante, e vi que de suas três pontas saíam faíscas.
Eram armas magnéticas. Emitiam alguma forma de energia.
- São armas poderosas, meu filho. – disse o mestre – Um
toque desses “brinquedinhos” e o espírito desmaia e dorme
por longo tempo, podendo ser levado para onde quisermos
sem qualquer reação. Tira do ar mesmo. E os seres que já
conhecem essa arma não se atrevem mais a se aproximar. Eles
temem o choque potente desses tridentes.
- E por que a forma de tridente? – perguntei curioso.
- Porque lembram algo infernal. – disse Cláudio rindo
– Não lembra da figura do Diabo no inferno segurando um
tridente? Pois é, isso evoca a lembrança de uma arma terrível
e diabólica. Eles respeitam quem tem essa arma. E não se
arriscam a nos atacar, pois não querem ser aprisionados e
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levados de seus redutos.
- Vamos dar início aos preparativos? – falou Sana Khan.
- Sim, mestre. – respondeu Cláudio.
Percebi que Cláudio se aproximou do grupo de
trabalhadores energéticos e falou alguma coisa para eles.
E depois se dirigiu ao grupo de segurança, os guerreiros, e
também tiveram uma rápida conversa.
Cláudio em seguida se voltou para nós e disse:
- Mestre, está tudo pronto. Podemos nos aproximar.
Nossos informantes acham que não haverá reação, devido à
presença de nossos guerreiros armados.
- Ótimo. Assim, não teremos o desprazer de usar a força.
– disse Sana Khan.
- Vamos, mestre. – disse Cláudio.
Toda a equipe começou a se mover em direção a
uma casa que ficava perto, a cerca de cem metros de onde
estávamos.
Os guerreiros se separaram, em um movimento que
pude identificar como sendo de cerco, colocando-se em uma
posição de círculo ao redor da casa. Pensei que deveria ser para
evitar ataques de fora, bem como a fuga de quem estivesse
dentro da casa.
Seguia Sana Khan, que acompanhava Cláudio, o chefe
daquela expedição de resgate do antigo rei perverso e agora
dominado por seres das trevas.
Ao nos aproximarmos mais, pude ver melhor a estrutura
da casa. Era rústica, típica da região campesina da Europa
medieval. Deveria ter sido construída há muito tempo.
Parecia de pedra rústica, sem cimento, e com portas e
janelas parecendo madeira, também toscas. E o teto parecia
de palha, ou algo parecido.
A porta era arredondada, não retangular, como as
portas modernas em todo o mundo. E a fechadura era grande,
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devendo ter uma chave imensa.
Chegamos mais perto, e então pudemos ouvir um
grunhido forte, ou um uivo de lobo, que vinha do interior da
casa. Cláudio então falou:
- Deve ser o nosso irmão que viemos resgatar.
- Mas parece ser um animal. – disse eu a ele.
- Sim, meu irmão. – falou Cláudio - Realmente ele hoje
parece um animal. Mas não se assuste com o que verá. Preparese para não se emocionar demais e retornar bruscamente
ao corpo, pois assim perderá uma boa oportunidade de
aprendizado. Acalme as suas emoções. Não se assuste com
nada. Haja como em outros tempos em que era homem de
operações especiais da marinha americana, em missões
perigosas e sem temor durante a última grande guerra mundial.
- Tentarei segurar minhas emoções. Vamos lá. – disse a
ele.
- Está certo. Então entremos. – disse Sana Khan.
Um dos guerreiros tomou a frente e abriu a porta, sem
precisar de chaves. Apenas empurrou, e ela cedeu. Estava
destrancada.
O guerreiro jovem, com seu tridente na frente, entrou
primeiro, seguido de outro guerreiro armado que vinha logo
atrás dele, e em seguida entrou Cláudio. Após ele entrou Sana
Khan, eu, e várias outras pessoas depois de mim.
Ao entrar, ouvi fortes uivos, ou grunhidos. Os sons se
misturavam, eram complexos e de difícil identificação exata.
Não sei que tipo de animal emitiria aquele som cruel, e ao
mesmo tempo de lamento, de dor, de sofrimento.
Havia uma grande sala, com uma enorme mesa de
madeira, ou algo que se parecia com madeira, parecendo
uma sala de reuniões. Cerca de dez ou doze cadeiras. Não
havia quadros nas paredes, que eram nuas. E havia apenas um
quarto, ligado à sala grande onde estávamos.
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O som vinha daquele quarto. Pude ter certeza após
apurar melhor minha audição e minha atenção.
- Vamos resgatá-lo agora, sem demora. – disse Cláudio.
Então dois guardas, dentre os guerreiros, se aproximaram
da porta, segurando suas armas com as duas mãos, e um deles
abriu, lentamente.
O quarto estava escuro, e ao me aproximar um pouco
da retaguarda dos guerreiros corajosos, vi apenas duas brasas
vermelhas no escuro, com distância uma da outra como a de
dois olhos no rosto de um cão, ou de um lobo.
Confesso que senti algo como um frio na barriga. Senti
um arrepio. Eram as emoções aflorando.
- Controle-se, meu filho. – disse Sana Khan, postado
logo atrás de mim, como a me amparar na nova e perigosa
experiência.
- Está bem, mestre. – disse, procurando respirar fundo
e contendo meu assombro diante da perspectiva do que veria
em seguida.
A porta foi totalmente aberta, e a fera, ou o que parecia
ser uma fera, não nos atacou. Apenas nos olhou com um olhar
sofrido, muito vermelho, com os olhos meio projetados para
fora, demonstrando enorme sofrimento.
Sana Khan tomou a dianteira. Estendeu sua mão direita
e lentamente a aproximou da testa do animal, mas sem tocá-la
ainda. O ser não esboçou nenhuma reação. Parecia sentir que
não seria maltratado, nem agredido.
O mestre afinal tocou na testa do ser, e este abaixou a
cabeça, como um cão dócil querendo ser afagado. Que cena
linda.
Sana Khan fechou os olhos, e pude ouvir suas palavras,
ainda que não verbalizadas.
“Pai celestial, tende piedade deste teu filho que
sofre há tanto tempo. Devolve-lhe a humanidade, a razão, o
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sentimento, o amor no coração, a paz, e permita-nos acolhê-lo
em nosso grupo de trabalho e levá-lo para um lugar seguro de
tratamento”.
Vi a fera olhar Sana Khan nos olhos, com serenidade, e
pude perceber, meu Deus, lágrimas rolando-lhe pelo focinho.
Não era mais um animal, em que pese sua aparência de lobo.
Era um ser humano, como nós ali a resgatá-lo.
- Mestre Sana Khan, vamos levá-lo de fato para a casa
de trabalho de seu pupilo? – perguntou Cláudio.
- Sim, para o primeiro atendimento. – disse o mestre
Sana Khan - Amanhã terão reunião mediúnica lá, e o nosso
irmão se manifestará, e poderá ser ajudado pela equipe de
doutrinadores daquela casa de socorro.
- Está certo. Então vamos levá-lo. – disse Cláudio.
Sana Khan afagava a cabeça do espírito em forma
de animal sem parar, mesmo enquanto conversava e dava
orientações, não lembrando eu de tudo o que ele falou para a
equipe de resgate.
O animal, ou melhor, o espírito em forma de animal,
com expressões humanas, sentou-se, como um cão manso.
Estava gostando demais do carinho dado pelo mestre Sana
Khan. Sentia sua energia amorosa. E confiava nele plenamente,
entregando-se por completo a ele.
Não apareceu durante toda a rápida operação nenhum
dos ocupantes da casa. Eles deviam estar assistindo à distância,
provavelmente com muita raiva, pois estavam perdendo um
elemento importante de seu grupo, um espírito em forma de
animal usado em certos trabalhos, por ser algo assustador, e
que inibe reações contra eles, salvo quando há espíritos mais
elevados e poderosos, porque aí o animal não assusta e nada
pode fazer contra os imortais da luz, que servem ao exército do
grande farol do mundo.
- Mestre, - perguntei – ele vai incorporar amanhã lá em
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nossa casa de trabalho espiritual?
- Sim, por quê? – quis saber o mestre.
- Será que nosso grupo estará preparado para esse
atendimento?
- Creio que sim. Do contrário não teríamos programado
levá-lo para lá. – respondeu Sana Khan.
- Preciso estar preparado para isso! – disse ao mestre.
- Deve mesmo! – falou Cláudio, prestando atenção à
nossa conversa.
- Vamos partir. – disse Sana Khan a Cláudio.
- Sim, mestre. – concordou Cláudio – Vou apenas
verificar lá fora se está tudo em ordem e em segurança para a
nossa saída com ele.
- Está bem. Vá. – disse o mestre.
Cláudio saiu da casa. Ouvi ele falando com os guardas lá
fora, e após alguns breves instantes ele retornou e disse:
- Mestre, podemos sair em segurança com nosso irmão
resgatado.
- Está bem. Vamos. - disse Sana Khan.
Saímos todos, o mestre, eu, Cláudio e os guardas,
levando o irmão conosco. Sana Khan o guiava com a mão em
sua cabeça, suavemente. Ele tinha uma coleira, que não foi
retirada. Por isso perguntei, sempre curioso:
- Mestre, por que não lhe foi retirada a coleira, já que o
estamos libertando?
- Porque é preciso um trabalho especializado e muito
delicado. Não é simples como tirar a coleira de um cão na terra.
Isso não é uma coleira de couro. É uma coleira magnética, que
o mantém preso, e que permite a sua localização.
- Então eles poderão saber onde o irmão estará! –
afirmei.
- Sim, até retirarmos a coleira magnética. – esclareceu
Sana Khan.
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- E eles virão atrás, virão até nossa casa de trabalho? –
quis saber, preocupado.
- Eles certamente irão atrás, e tentarão retomá-lo. Vão
atacar o centro de cura onde você trabalha. – disse Sana Khan.
- Mas então precisamos alertar a equipe de segurança
de lá. – disse ao mestre.
- Não se faz necessário. Eles já estão acostumados a isso.
É rotina o ataque na tentativa de retomar espíritos resgatados
por vocês. – disse Sana Khan sorrindo, e completou - Não se
preocupe, meu filho, nada de mal acontecerá ao centro. O
Pai dá o frio conforme o cobertor. Se ele nos permitiu ajudar
o filho em sofrimento, já cansado de sofrer, e já tendo há
algum tempo demonstrado arrependimento por suas ações
do passado longínquo, não deixará ao desamparo aqueles que
estão agora a auxiliar o nosso irmão.
- Espero. – disse ao mestre, suspirando.
Todos se reuniram e se prepararam para partir.
Caminhamos alguns passos pela floresta e então simplesmente
deixamos de ver aquele ambiente tenebroso. Percebi logo em
seguida o centro de cura onde trabalhava, visto de cima, do
alto, nossa casinha azul-claro. Simples, mas cheia de amor
no atendimento a todos que lá chegam buscando ajuda,
encarnados ou não.
Ao nos aproximarmos mais, o mestre me falou :
- Filho, deixe agora com a equipe da casa, e volte para
o corpo, para poder lembrar-se de parte do que viu e do que
participou. Amanhã você entrará em contato com o irmão
resgatado em uma outra forma, através da incorporação
mediúnica em seu grupo. Esteja alerta. Prepare-se para o dia de
amanhã. Vá e durma bem. Nos veremos em breve novamente.
- Obrigado por mais esta oportunidade, mestre. Até
breve.
Despedi-me também de Cláudio e dos outros membros
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da equipe de resgate.
Pensei em minha casa, e logo estava lá, no meu reduto,
na minha cama, e olhei o corpo com admiração. Que máquina
incrível. Precisamos cuidar mais dela, para vivermos mais e
melhor, e podermos aprender muito mais coisas em nossa
estadia na terra, no plano físico.
Voltei ao meu escafandro de carne e apaguei, mais uma
vez.
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CAPÍTULO 38
Dias depois, Sana Khan veio ao meu encontro
novamente. Dessa vez queria me levar para ver algo muito
interessante e novo para mim.
Estava ainda acordado, meio sonolento, naquela
situação em que estamos com sono, com muito sono, mas não
conseguimos dormir rápido.
De repente, comecei a sentir uma certa pressão
energética na testa, um formigamento, como já sentira muitas
e muitas vezes antes. Não se tratava de uma dor de cabeça,
nem de um desconforto. Era uma concentração de energia
localizada na testa.
Sabia que alguém estava irradiando energia boa para
minha cabeça, com o propósito de me ajudar.
Procurei me concentrar e relaxar fisicamente, para sair
logo do corpo. E então em poucos minutos me senti leve, e
decolei.
Levantei-me lentamente, e fiquei de pé ao lado da cama,
vendo logo o mestre, trajando calças e camisa no estilo chinês,
tudo na cor azul, e bem claro.
- Olá. – disse o mestre.
- Oi, mestre. – respondi.
- E então, preparado para mais um aprendizado?
- Claro, mestre. Para isso estou sempre bem-disposto.
- Vamos hoje à praia. – disse Sana Khan sorrindo
suavemente.
- Não sabia que o senhor gostava de praia, ainda mais
de noite. - disse eu também rindo.
- Não vamos tomar banho, em verdade. Vamos ver um
atendimento em trabalho de cura na beira-mar. - disse Sana
Khan cessando o riso.
- Ao ar livre, mestre? - perguntei curioso.
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- Sim, ao ar livre.
- Mais não está escuro? E não é perigoso? Como fazer a
proteção ao ar livre, sem paredes, sem campo de força?
- Você verá como isso é possível! Vamos indo... – disse o
mestre e já foi desaparecendo do meu quarto.
Mal tive tempo de me concentrar no pensamento de
segui-lo. E logo também deixei de ver o quarto.
Rapidamente seguimos por cima de prédios no Itaigara,
bairro onde moro, em Salvador, e rapidamente percebi que
estávamos na praia, que identifiquei como sendo a do Jardim
dos Namorados, a mesma onde muitos anos atrás estive com
o mestre, conforme narrado no primeiro livro dessa série.
Descemos na areia da praia, e vi que toda a região
estava ocupada com macas, e que em todas elas havia pessoas
deitadas. Homens e mulheres, e também algumas crianças.
Contei rapidamente cerca de vinte macas, não muito
próximas umas das outras. E perto de cada uma havia duas ou
três pessoas, também homens e mulheres.
As macas estavam a certa distância da água, evitando
molhar os doentes, pensei. Considerei que estavam certamente
doentes aqueles deitados nas macas. Não se veem pessoas
sadias em macas sendo atendidas.
- Mestre, por que essas pessoas estão sendo atendidas
aqui na praia, e não em um hospital, já que existem tantos no
mundo espiritual?
- Por causa dos medicamentos aqui presentes na
natureza. - disse Sana Khan, e complementou - Observe como
alguns dos trabalhadores, médicos e enfermeiros, vão até a
água do mar e pegam algo na espuma branca na superfície da
água.
Observei de fato que os trabalhadores, todos de branco,
alguns com roupões compridos, e outros com calças e camisas,
iam até o mar, entravam na água, alguns flutuando sobre a
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água, e outros parecendo estar dentro da água mesmo, mas
saíam sem estar molhados, e faziam um movimento de pegar
espuma sobre as ondas, e depois voltavam para perto das
macas, onde estavam antes. E então misturavam o que haviam
retirado da espuma do mar a algum outro medicamento que
haviam trazido consigo e colocavam em determinados lugares
nos corpos dos pacientes deitados nas macas.
- Mestre, o que eles retiram do mar?
- Substâncias que estão na espuma do mar. A espuma
branca que você vê nas cristas das ondas. As substâncias
encontradas na espuma têm efeito balsamizante, e curativo.
Ajudam na regeneração do corpo espiritual. É claro que
estamos tratando aqui de corpos mais densos, mais próximos,
vibratoriamente falando, dos corpos físicos, por causa das
doenças e do desencarne recente.
- E qual a necessidade desses espíritos aqui trazidos em
macas? - perguntei.
- São normalmente espíritos que desencarnaram
por causa de doenças degenerativas, como o câncer,
principalmente. Mas também a AIDS, a cirrose e outras. explicou Sana Khan, e completou - A retirada da substância do
mar e a imediata aplicação dessa medicação natural sobre os
locais degenerados dos corpos energéticos surte mais efeito
do que se fossem levadas essas substâncias para os hospitais
e postos de atendimento, como a casa onde você trabalha.
Essas substâncias, quando retiradas da espuma, rapidamente
perdem seu efeito terapêutico. Pense, para efeito comparativo,
que você pega um pouco de álcool de um recipiente dessa
substância e leva para outro lugar mais ou menos distante,
para fazer a assepsia de um paciente. O álcool se evapora
muito rapidamente. Trata-se de substância por demais volátil.
Assim que você o retira do frasco, ele logo desaparece pela
evaporação, e em pouco tempo não se sente nem mais o seu
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cheiro. Desse modo, tem que ser rapidamente utilizado, ou ele
se perde. Assim acontece com as substâncias descobertas há
muito tempo por médicos deste plano onde vivo.
- Interessante, mestre. Nunca havia ouvido falar sobre
essas coisas. É totalmente novo para mim. Nunca li isso em
livro algum.
- Realmente, meu filho, poucos encarnados são trazidos
para observar isso aqui na praia. Poucos são admitidos nessas
equipes especializadas de atendimento terapêutico ao ar livre.
- E a segurança, mestre. Não vejo aproximação de
espíritos de aura escura.
- Observe acima de nós, meu filho. - disse Sana Khan,
levantando a cabeça para o céu.
Vi uma ave voando, parecendo um pássaro grande
Estava distante da terra. Não, não era bem um pássaro.
- Mestre, o que é aquilo? - não contive minha curiosidade
e meu assombro, mas sem medo.
- Um dragão. - disse Sana Khan, rindo de mim.
- Um o quê, mestre? - soltei, sério, pois não vi motivo
para rir.
- Um dragão... - novamente disse o mestre rindo de
mim.
- Ora, mestre, deixe de brincadeira. Fale sério. O que é
aquilo voando alto? Parece uma águia. Não, parece mais um
pterodáctilo. O que é em verdade?
- Um dragão. - disse mais uma vez Sana Khan, e dessa
vez complementou finalmente, para meu alívio - Você nunca
viu um Dragão antes?
- Sim, mestre, já vi muitos, em filmes, desenhos
animados, em livros de estorinhas infantis, mas de verdade
nunca. Isso não existe.
- Quem lhe disse que não existem Dragões? - perguntou
Sana Khan.
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- Ora, mestre, pare de me gozar. Fale sério. São espíritos
que assumem aquela forma de pássaro pré-histórico para
assustarem os intrusos?
- Não, meu filho, - disse Sana Khan, agora falando sério são seres que vivenciaram a experiência no reino animal e que
estão em uma fase intermediária, de transição, para passarem
para o reino humano. São elementais, como algumas correntes
chamam.
- Como assim, mestre? Já ouvi falar e li muito sobre
fadas, gnomos, duendes, elfos, silfos, sereias, etc. E nem
acredito muito nisso na verdade. Mas dragão de verdade, ser
da natureza, elemental dragão, não sabia que existia.
- É isso mesmo, meu filho. O que é um dragão se não
uma ave, ou um réptil que voa, como o pterodátilo que você
citou?
- Um dragão. Puxa, isso agora me pegou. Nunca vi um
antes, e olha que já andei por aí fora do corpo.
- Você não viu nem um milésimo do que existe no
mundo espiritual. - disse Sana Khan sério.
- Realmente, mestre, ainda há muita coisa para eu
conhecer.
Passei a observar melhor aquele ser voando alto acima
de nós. Não era exatamente um animal como os voadores préhistóricos conhecidos. Não pareciam também ser aves, pois
não via penas em seu corpo. A cabeça parecia grande demais.
E tinham rabo comprido e asas longas.
- O que eles fazem aqui, mestre? - Perguntei.
- Fazem a segurança! Quem se atreveria a se aproximar
de um dragão? – disse o mestre rindo.
- E eles atacam, mestre?
- Sim, e cospem algo semelhante ao fogo, que se atingir
você lhe dará uma sensação parecida com a do fogo. Pode
causar algo parecido com a queimadura do fogo, e pode causar
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o desmaio. Ninguém do mundo inferior ousa enfrentar um
dragão. Ele é poderoso, e assustador.
- Gostaria de ter um na minha casa de trabalho, fazendo
a nossa proteção. – disse ao mestre.
- Quem sabe não conseguimos um. - respondeu Sana
Khan.
- E qual a linha evolutiva deles, mestre?
- Foram seres voadores na fase que vocês chamam de
pré-história. E conservam ainda uma aparência um pouco
parecida com a que tinham antes na matéria.
- E eles são dóceis e acessíveis para nós? - perguntei.
- Depende. São meio solitários. E não confiam em
qualquer um. Vivem mais sozinhos. Não é fácil domesticálos e trazê-los para nosso trabalho, porque no passado os
espíritos tenebrosos das trevas usaram muito esses irmãos
menos evoluídos em trabalhos sujos, e abusaram muito deles,
gerando muita desconfiança. O mesmo que aconteceu com as
sereias, duendes, etc.
- O quê, mestre? Quer dizer que também existem
mesmo sereias e duendes, fadas e tudo o mais?
- Sim, você verá depois. - confirmou o mestre, e
continuou - Você quer ver de perto um dos dragões que fazem
a segurança da área? - perguntou Sana Khan.
- Claro, mestre!
- Então vou falar com o irmão que toma conta dele.
Sana Khan se afastou de mim e foi falar com um homem
de aparência idosa, de cabelos brancos compridos, trajando
uma túnica do tipo dos magos antigos medievais. Ele olhou
para mim, de longe, e me cumprimentou, abaixando levemente
a cabeça para a frente. Respondi ao cumprimento, com um
breve e leve sorriso.
Sana Khan então veio até mim e disse:
- Pronto, ele chamará o dragão até ele, e nós vamos
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poder nos aproximar.
- Ótimo, mestre.
Vi que o ancião de cabelos brancos compridos estendeu
o braço direito para o céu, em direção ao ser voador, e fez
alguns gestos, alguns movimentos, e emitiu um som que não
pude identificar direito. Parecia um tipo de apito. Um som
agudo, semelhante ao emitido pelas baleias. Ou pelas sereias
das antigas lendas gregas.
O dragão começou a fazer um movimento de descida.
Suavemente voou até a praia, e pousou junto do ancião.
- Meu Deus, ele é enorme! - disse eu espantado com o
tamanho do bicho.
Perto do ancião, o dragão era desproporcionalmente
grande. Só a cabeça do bicho já era maior do que o homem em
pé. E o corpo mais parecia o de um dinossauro. E ainda tinha
o rabo comprido, talvez uns dez metros de comprimento, do
focinho até a ponta do rabo.
- Podemos nos aproximar. - disse Sana Khan.
O mestre começou a andar na direção do dragão, e eu ia
atrás, com um certo receio.
Chegamos a cerca de dois metros e o mestre parou.
Também parei, é lógico. Não chegaria mais perto do que o
mestre, que parecia já o conhecer.
Como era grande. A cabeça era imensa. Nenhum ser
terrestre atual tem aquele tamanho.
Sana Khan chegou então mais perto e tocou a cabeça
do dragão, acariciando-o. Vi que o bichinho gostou. Parecia já
conhecer o mestre.
O dragão abaixou a cabeça e a colocou perto de Sana
Khan, para receber mais carinho. Parecia bastante carente
mesmo.
- Ele é de fato muito carente, meu filho. - disse Sana
Khan, captando meu pensamento, e completou - Ele ficou
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durante muitos milênios nas zonas inferiores, sendo usado
para proteção de líderes das trevas, sempre em guerra uns
com os outros, como as organizações de traficantes no Rio de
Janeiro.
- Só recentemente ele foi resgatado por uma equipe
especial. - disse o ancião, que agora pude perceber não ter
aparência real de idoso. Só seus cabelos eram brancos, mas
seu rosto era muito jovem.
- E agora ele trabalha só com espíritos que auxiliam os
necessitados, como esta equipe que você está vendo aqui na
praia. - disse Sana Khan.
- Que bom! - disse eu ao ancião jovem, e perguntei E há ainda muitos desses dragões nos abismos do mundo
espiritual?
- Não muitos. - disse o ancião - A maioria já foi levada
para outros planetas para iniciar sua evolução em outro nível.
Já mudaram de reino, como vocês costumam dizer na terra.
Este é um dos últimos.
O dragão tinha olhos grandes e avermelhados, e um
grande nariz, lembrando o dos dinossauros. Orelhas grandes
também, e pés descomunais. Tudo nele era grande demais. Era
assustador. Jamais chegaria perto dele sozinho. Sua cara não
me inspirava confiança.
- Pense em um cão daqueles bem feios, mas criados de
forma tranquila, não treinados para atacar e matar. Há cães
feios e dóceis, e há cães bonitos e ferozes, não é mesmo? disse Sana Khan.
- Sim, - concordou o ancião, e falou para mim - e há
dragões mansos e dóceis e outros extremamente ferozes.
Este hoje é dócil, mas não com todos. Se sofrêssemos agora
um ataque das trevas, você o veria em ação. Você não ia nem
querer ficar por perto. Ele fica feroz quando atacado, e reage
também de forma violenta, porque isso ainda está no seu
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instinto animal de preservação.
Fiquei olhando durante um tempo o dragão, mas não
quis tocar nele. Ele não me conhecia ainda. Sei lá, achei melhor
não arriscar.
- Vamos agora ver as sereias. - disse Sana Khan para
mim, e sorrindo para o ancião, meneando a cabeça, em sinal
de agradecimento.
O homem respondeu com o mesmo gesto, e nós nos
afastamos.
Sana Khan se dirigiu até a beira da água, e então disse:
- Preste bem atenção na água. Vou fazer um movimento
dentro da água e emitir um som especial, para que uma delas
venha até mim.
Sana Khan tocou a água com a mão direita, fez um breve
movimento, e emitiu um som baixo, mas agudo.
Depois de cerca de um minuto pude ver algo se mexendo
sob as ondas, parecendo um peixe grande, um golfinho talvez.
- Não tenha medo. Não se assuste, ou ela irá embora.
Elas são tímidas e arredias, por cauda do medo que têm dos
humanos.
- Por que elas têm medo dos homens? - perguntei.
- Elas são como peixes mesmo. Pense que os homens
pescam, com anzol e redes, e matam por asfixia os peixes. E
elas são peixes desencarnados, em fase de transição para o
reino humano. São desconfiadas, e temem ser aprisionadas.
Já foram pescadas durante muitos milênios, e guardam essa
lembrança dolorosa do que os homens lhe fizeram por tanto
tempo. - explicou Sana Khan.
Vi que o movimento na água cessou quando chegou
perto de nós, cerca de um metro aproximadamente. E algo
se levantou, mas só pela metade, ficando com parte do corpo
fora da água, e parte continuou submersa.
Da cintura para cima parecia uma mulher, um ser
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humano, mas seus olhos não tinham aquele olhar humano, e
abaixo da cintura parecia com um peixe mesmo.
Tinha seios, mas estes não pareciam humanos, não
pareciam ser de carne e pele. E a parte de baixo parecia ser de
escamas. Incrível a sua aparência.
- São seres em transição, por isso a aparência meio
humana, e meio animal marinho. - disse Sana Khan, e completou
- Sua consciência ainda é animal. Elas não falam, da mesma
forma que o dragão também não fala. Só os humanos falam,
neste planeta. Sua inteligência se assemelha à dos golfinhos,
que são muito inteligentes, aliás mais do que a maioria dos
animais terrestres. Grande parte das sereias ainda existentes
na Terra teve sua última vida como golfinho ou baleia. Esse é
em geral o seu nível de inteligência. Mas algumas já vão além
desse nível, e estão prontas para adentrar o reino humano.
Podem aprender muitas coisas com os humanos, encarnados
ou desencarnados.
- E elas ajudam também nesses trabalhos de cura aqui
na praia? - perguntei, sempre curioso.
- Sim, e muito. - disse Sana Khan - Elas vão até as
profundezas dos oceanos buscar plantas que são utilizadas
no preparo de certos medicamentos. Vão onde poucos
desencarnados têm coragem de ir, por se tratarem de zonas
perigosas, onde vivem espíritos malignos. Não é qualquer
espírito, mesmo desencarnado, que tem coragem de descer
às profundezas dos oceanos, nas fossas abissais, escuras e
totalmente estranhas para os humanos, algumas com dez
quilômetros de profundidade, e com uma população de seres
estranhos e bizarros para a humanidade.
- Elas não têm medo de descer a essas profundidades?
- perguntei.
- Não. Estão acostumadas a isso. Foram muitos milênios,
ou milhões de anos vivendo como seres marinhos. Os oceanos
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lhes pertencem mais do que aos humanos na verdade. – disse
o mestre.
- Interessante, mestre. Nunca tive certeza de que isso
era real. Sempre fui meio cético em relação aos chamados
elementais, seres da natureza. Lia muito sobre eles, mas tinha
minhas dúvidas sobre a sua existência real.
- Todos os seres são seres da natureza, meu filho. – disse
Sana Khan – Não há ser que não seja da natureza. Do contrário,
de onde seriam? – o mestre sorriu.
- E todos os seres da natureza são conscientes e
inteligentes?
- Claro, meu filho. Até mesmo as mais simples bactérias,
e os mais simples dos vírus são conscientes, e inteligentes.
Sana Khan, enquanto falava, estendeu sua mão direita e
acariciou a cabeça da sereia que estava parada na nossa frente.
Que cena incrível.
Vi que a sereia tinha plantas na mão direita, parecendo
algas lilases.
O mestre pegou as plantas em sua mão, agradeceu com
a cabeça, tornou a acariciar a cabeça daquele ser interessante
e se virou para mim, dizendo:
- Vamos levar rapidamente estas plantas para o
farmacêutico especialista aqui presente, para o preparo do
medicamento possível e necessário a ser utilizado ainda nesta
noite. O dia já vai nascer, e antes disso a equipe terá que se
retirar, pois a chegada de surfistas e pescadores afastará as
sereias e o dragão, e a luz do sol destruirá alguns medicamentos
sensíveis à luz, como acontece com o ectoplasma.
- Quanta coisa nova para mim, mestre. Terei muito o
que refletir diante de tudo isso.
- Sim, são muitas novidades para você. Quis confirmar
para você a realidade de algumas coisas que você ainda
duvidava, como a existência dos elementais. – disse Sana Khan.
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- Mestre, se os chamados elementais, como as sereias
e os dragões que eu vi aqui hoje, pertencem ao reino animal,
então por que alguns deles, como as sereias, e também os
duendes, têm a aparência meio humana?
- Porque depois que o homem surgiu na terra, e começou
a conviver com os animais, nas florestas, nos mares, nos lagos
e também nos rios, os animais mais inteligentes começaram
a desenvolver certa inveja dos homens, começaram a sentir
certa vontade de ser como os homens, que sentiam serem-lhes
superiores, pois os dominavam e matavam. E isso aos poucos,
com o passar de muitos milênios, fez com que alguns desses
seres no reino animal, depois do desencarne, começassem
a adotar formas parecidas com a dos homens e mulheres.
Tornaram-se seres híbridos.
- Mestre, de onde surgiram as lendas antigas de
duendes, fadas, dragões, sereias, etc? – perguntei, mostrando
minha curiosidade muito antiga.
- Meu filho, nenhuma lenda nasce do nada. Todas elas
surgem de algo que foi visto por alguém, e depois os boatos e
contos vão se alterando, se deturpando, até que se perca quase
totalmente o sentido do que realmente foi um dia percebido
originalmente por alguém.
- Mestre, os gregos escreveram muito sobre as sereias
encantando os marinheiros no mar, como os relatos da obra
Odisseia, escrita por Homero, que conta a volta de Ulisses
para a Grécia depois do fim da guerra de Troia. Essa lenda era
mesmo real?
- Sim, às vezes um marinheiro mais sensível, ou
sensitivo, como vocês hoje chamam, via um desses seres em
forma meio humana e meio de peixe e contava para os outros
como se tivesse visto o ser na dimensão física, pois nada sabia
das outras dimensões, e então todos ficavam pensando que
as sereias existiam na dimensão física. Mas poucos veem as
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sereias, porque elas não são vistas com os olhos do corpo físico.
Elas não fazem parte do plano físico. Elas não sangram, e não
morrem, como os humanos, nem podem ser capturadas pelos
humanos. Elas em verdade habitam outra dimensão. Fora do
corpo os humanos podem vê-las, como ora está acontecendo
com você. Mas poucos veem as sereias, porque elas temem os
humanos, e vivem mais nas profundezas dos oceanos.
- E isso também acontece com os chamados duendes,
as fadas, e outros seres da mitologia de várias culturas? –
perguntei ao mestre, buscando maior esclarecimento.
- Sim, meu filho. – respondeu Sana Khan – Os duendes
são seres que viveram muito tempo como animais terrestres,
e tinham admiração pelos homens, e então, como as sereias,
também passaram a copiar, ainda que meio inconscientemente,
suas formas, sua aparência, bem como o modo de agir, depois
da morte. Eles também vivem no mundo espiritual, ainda que
bem próximo da matéria do mundo físico.
- A matéria do corpo deles é etérica? – perguntei.
- Não existe um plano etérico. Eles têm corpo astral,
como nós. Existe o plano físico e o astral, e o ectoplasma está
em toda a natureza, nos minerais, nos vegetais e nos animais,
bem como nos humanos, servindo como ponte entre os
dois mundos paralelos. Os duendes vivem no mundo astral,
mas bem perto, vibratoriamente falando, do mundo físico,
e principalmente onde ainda existem florestas extensas e
virgens. Eles fogem ao contato humano em geral, como as
sereias, e só os mais sensitivos de vez em quando os veem.
Eles não são da dimensão física. Não podem ser aprisionados
nem mortos no mundo físico. No astral sim, e isso acontece.
Magos os capturam e abusam de sua pureza e ingenuidade e
os colocam para servi-los, em trabalhos abjetos e vis.
- Eles se deixam enganar com facilidade?
- Eles são como os animais. – explicou Sana Khan - Não
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têm malícia, não têm maldade. Pense nos cães, nos golfinhos,
nos chimpanzés, e entenderá um pouco da mente desses
seres. Eles são manipuláveis. Os humanos não moldam os
cães do jeito que querem? Há cães criados para matar, para
estraçalhar, e há cães que são treinados para serem guias de
cego, e cães domésticos dóceis ao extremo. O mesmo pode ser
feito com os chamados elementais.
- E eles são aprisionados com muita frequência? –
perguntei.
- Felizmente não. Poucos hoje estão aprisionados. Os
espíritos de luz não permitem isso, e buscam movimentar
forças para o seu resgate sempre que possível.
- E existem aqueles seres híbridos, metade cavalo,
metade homem? - Perguntei.
- Sim, existem. A humanidade já domesticou os equinos
há cerca de dez mil anos, só para levar em conta a história hoje
admitida pela humanidade, o que é tempo suficiente para que
esses animais inteligentes em contato com os humanos passem
a desejar também assumir a forma humana, e então depois do
desencarne alguns ficam parecidos com os humanos. É tudo
um estágio de transição. Todos esses seres estão na verdade
se adaptando lenta e gradualmente à forma humana que terão
em breve. A natureza não dá saltos, não é mesmo?
- Interessante, mestre. Então, pelo que vejo, muita coisa
que escrevem em livros, principalmente infantis, e também os
filmes infantis que mostram dragões, duendes, fadas, etc., têm
um fundo de verdade.
- Sim, meu filho. – disse Sana Khan – Algumas pessoas,
como escritores e roteiristas de cinema às vezes quando
dormem vão até certas zonas do astral onde veem esses seres,
e escrevem baseados em seus sonhos, que nada mais são
do que a lembrança de suas andanças no astral, e julgam ser
apenas sua imaginação.
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- Puxa. Então as lendas e muitas coisas que vemos em
filmes infantis existem mesmo.
- Existem. Bruxas, fadas, duendes, sereias, dragões,
tudo existe no mundo espiritual. – confirmou Sana Khan, por
fim.
- Gostaria de ver mais coisas, entrar mais em contato
com outros desses seres. E o lobisomem?
- Meio lobo, ou cachorro, e meio homem. O princípio é
o mesmo. – disse o mestre.
- E vampiros? – perguntei.
- Você já conhece um pouco do que se chama
vampirismo! Mas só que não existem vampiros bebendo o
sangue material, deixando dois buracos de dentes no pescoço
das pessoas, e transformando-as em vampiros também. – disse
Sana Khan sorrindo.
- Mas vampiros desencarnados existem, que sugam as
energias, o ectoplasma. – disse ao mestre.
- Sim, e muitos. Há milhares e milhares desses vampiros
ao redor da Terra sugando as forças das pessoas, desvitalizandoas, fazendo-as adoecerem, e às vezes levando-as até a morte.
– disse o mestre.
- Como surgiu a lenda do lobisomem? – perguntei.
- Um dia um homem sensitivo no interior de algum país
foi atacado por um ser visível somente para ele, em forma
de animal, podendo ser um animal desencarnado ou um
espírito humano em forma animal usado para certos trabalhos
a serviços de seres das sombras, e aí a história se espalhou.
Não há pessoas que se transformem em lobos, ou, em outras
palavras, não existem lobisomens, digo homens encarnados se
transformando em animal, da mesma forma que não existem
vampiros humanos encarnados que os dentes crescem de
repente e eles atacam os humanos e lhes sugam o sangue,
como nos filmes de terror. Isso é fantasia e distorção do que
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alguns veem no mundo astral.
- Gostaria de ver mais coisas.
- Em outra oportunidade, meu filho. Agora vá para casa,
ou não conseguirá reter muita coisa em sua memória física.
Em alguns dias nos veremos novamente. Até breve, meu filho.
Muita paz.
- Até breve, mestre. Muita paz também para o senhor.
Pensei em minha casa, que ficava perto da praia, dei
uma última olhada para todo aquele cenário interessante e
novo, e parti.
Logo estava em meu quarto, e sem demora me aproximei
de meu corpo que dormia e nele me integrei novamente.
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CAPÍTULO 39
Numa Noite dessas, logo que saí do corpo, sem saber
por que, imediatamente me desloquei diretamente para
uma cidade no plano astral, uma verdadeira metrópole,
e repentinamente já estava andando por uma espécie de
calçadão, que parecia ser feito de cimento, de cor cinza claro,
e muito largo.
Havia do lado esquerdo um prédio de paredes brancas,
de dois andares, com janelas de vidro, ou algo parecido, e à
medida que eu caminhava ao lado do prédio, vi em uma janela
do edifício um conhecido meu olhando para mim e sorrindo.
Havia poucos dias que uma conhecida minha, e mãe do
rapaz que estava na janela, tinha desencarnado. Por isso logo
me dei conta que ali era um hospital, e concluí que a mãe dele
deveria estar bem, pois seu sorrido era indicativo disso. Se
ela não estivesse realmente bem, ele certamente não estaria
sorrindo ao me ver.
A imagem desse conhecido era muito nítida, e eu o
reconheci mesmo de uma distância de cerca de dez a quinze
metros.
Não entrei no edifício, não sei por quê. Passei direto.
Caminhei mais um pouco, atravessei uma rua asfaltada.
Isso mesmo, asfaltada, não sei com que tipo de material que
parecia mesmo asfalto, provavelmente de um tipo sintético
de asfalto, e vi que havia uma sinaleira de trânsito, um
semáforo, como também é conhecida na terra, e vi alguns
carros circulando. Não havia trânsito intenso, como na maioria
de nossas metrópoles terrenas, nem engarrafamento, mas
pude ver muitos carros, e semelhantes aos que temos aqui em
nosso plano. Pude ver diversos carros semelhantes a modelos
brasileiros, e também de tipos fabricados em outros países, o
que chamamos de importados.
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Pude ver claramente as pessoas dirigindo os automóveis,
pois os vidros eram claros, sem qualquer película escura, como
hoje está muito utilizada na Terra, pois lá naquela cidade não
há nenhum risco de assalto nas sinaleiras. Não há pedintes,
menores abandonados, mães com crianças pequenas no colo
pedindo esmola...
Atravessei a rua quando o sinal fechou para os carros,
e um homem de cabelos brancos sorriu para mim quando
passei em frente ao seu carro de cor prata. Correspondi ao seu
cumprimento de cabeça, e ele respondeu da mesma forma,
muito simpático.
Passei para a calçada do outro lado da rua, caminhei por
um quarteirão e depois de alguns momentos de caminhada
entrei em uma construção que parecia muito com um shopping
center. E ao adentrar o edifício grande e de arquitetura
moderna percebi, para minha surpresa, que era realmente um
shopping, com lojas de vários tipos.
Vi muitas lojas de roupas, com pessoas trabalhando,
vendedores, balconistas, gente entrando em cabines para
experimentar roupas. Tudo me lembrava um shopping
terreno...
Caminhei por um longo corredor e cheguei até uma
grande praça central, que se parecia com o mais novo shopping
de Salvador, repleto de mesas e cadeiras, onde havia muita
gente conversando.
Passei pela praça e subi uma escada rolante, chegando
a outra praça, onde havia um conjunto de salas de cinema. Isso
mesmo, cinema. Havia filas para entrar, e pude ver telas nas
paredes onde estavam sendo exibidos os trailers dos filmes.
Cheguei perto de um rapaz e perguntei:
- Oi, onde compro o ingresso para assistir a um filme?
- Não precisa de ingresso. – respondeu o rapaz sorrindo.
- Que filme está passando nessa sala? – perguntei.
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- Amor Além da Vida. – respondeu ele sorridente, e
completou – Um dos meus favoritos.
- Também adoro esse filme. Dá uma boa ideia aos
encarnados de coisas que existem no lado de cá. - disse a ele.
- Realmente, - concordou o jovem - eu já tinha assistido
a esse filme antes de vir para cá, e por isso tive mais facilidade
na minha adaptação à nova forma de vida.
Percebi que a fila andava. E então disse ao rapaz:
- Vou para o final da fila.
- Não se preocupe, meu amigo, - disse um senhor que
estava logo atrás do rapaz com quem eu conversava – a fila
está pequena, e todos estão vendo a sua curiosidade e que
você ainda é encarnado. Assim, ninguém faz nenhuma objeção
a que você entre na nossa frente e mate a sua curiosidade.
Pode ficar aí junto ao outro irmão.
- Muito obrigado a todos por me deixarem furar a fila.
– disse eu sorrindo, e provocando igual reação em todos que
estavam na fila.
Entramos por um corredor, e logo depois viramos
à direita, entrando em uma ampla sala. Era redonda, e as
poltronas, que pareciam muito confortáveis, ficavam ao redor
do centro vazio, que devia ter cerca de dez metros de diâmetro.
Acompanhei o jovem com quem vinha conversando, e
nos sentamos mais ou menos no meio, entre as primeiras e
as últimas poltronas, costume que tenho, conforme falei ao
rapaz.
- É a sua primeira vez em cinema como este? – perguntou
o jovem.
- Sim, nunca tinha ido a um cinema antes no plano
espiritual. Estou muito curioso.
- Logo verá o quanto é melhor e muito mais avançado
do que os cinemas na Terra.
- De cara já dá para ver, pois na Terra não há salas de
573

Sana Khan - Um mestre no além

projeção redondas, como esta. – disse eu.
Não demorou e as luzes se apagaram, e ao mesmo
tempo iniciou a projeção holográfica no centro vazio da sala.
Meu Deus, que realismo. Parecia que as imagens eram
reais. Parecia que havia pessoas e ambientes ali na minha
frente. Se eu quisesse, podia me concentrar e ver as pessoas
do outro lado das imagens, mas preferia me concentrar nas
imagens.
Estava sendo projetado um longa-metragem, um
documentário sobre os malefícios das drogas em geral. Falava
de cigarro, álcool, maconha, cocaína e outras tantas drogas
conhecidas nossas na Terra, e ao mesmo tempo mostrava
imagens do corpo humano por dentro, cada órgão afetado por
cada tipo de substância tóxica ao organismo humano.
- Fantástico! – disse eu, demonstrando imensa satisfação
com o que via.
- Realmente, meu amigo, esse documentário é muito
ilustrativo, e serve de aprendizado para nós aqui neste plano
de vida, e também para vocês que ainda estão lá embaixo, e
que vêm até aqui assisti-lo, como você está fazendo.
- Muita gente vem assistir quando sai do corpo? –
perguntei curioso.
- Sim, muita. Se olhar direito, verá que há outros
encarnados na plateia. Você não é o único.
- Quando será que essa tecnologia chegará realmente
para nós na Terra?
- Creio que não vá demorar muito, pelo que soube de
um professor meu na universidade de medicina. – disse o
jovem
- Você estuda medicina aqui?
- Estudo. Estou no terceiro ano. Preparo-me para voltar
para a Terra como médico, e levar novos conhecimentos no
futuro não muito distante.
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- Que bom. Gostaria também de estudar medicina, mas
na Terra já estou um pouco velho para iniciar uma faculdade
de medicina.
- O espírito nunca envelhece, meu amigo. – disse
o jovem falando baixo, e sorrindo, preocupado em não
incomodar os outros. – Ainda que você se forme e desencarne
no dia seguinte, aqui utilizará seus conhecimentos, e precisará
apenas de um curso de adaptação às realidades espirituais.
A medicina daqui é muito parecida com a da Terra, só mais
avançada. Há aparelhos de exames, medicamentos, hospitais,
clínicas e outras coisas parecidas com o que temos na Terra,
mas não exatamente igual.
- Já fui a muitos hospitais espirituais visitar amigos e
parentes recém-desencarnados, mas nunca tive a curiosidade
de perguntar nada sobre os tratamentos. - falei.
- Faça isso da próxima vez. – disse o jovem.
Percebi que o filme estava já sendo anunciado, e logo
começaria a sua exibição.
Assisti uns vinte minutos de filme, verdadeiramente
de boca aberta. Era fantástico. Parecia que eu estava próximo
dos personagens do filme. Podia até tentar tocar em Robin
Williams. É claro que não tocaria nele, pois a imagem não era
material. Era apenas uma projeção, apesar de tridimensional,
mas parecia que ele realmente estava ali na minha frente.
Depois que o personagem de Robin Williams morreu,
despedi-me do rapaz e saí da sala, abaixado, para não causar
maior incômodo nas pessoas.
Deixei o cinema, caminhei pelo shopping até encontrar
uma saída, e retornei para a rua novamente.
Caminhei por alguns quarteirões, e então cheguei até
uma biblioteca. Havia placa indicando que era uma biblioteca.
Resolvi entrar, curioso para ver melhor uma biblioteca
moderna no plano espiritual, já que tinha conhecido uma há
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muitos anos, em 1978 ou 1979, quando comecei a viajar fora
do corpo com relativa facilidade.
Passei pela porta, segui um curto corredor e entrei.
Era redonda. Grande, muito grande, com prateleiras ao
seu redor. Livros de cima a baixo.
Havia algumas mesas no centro, e livros variados sobre
elas, como em algumas livrarias modernas na Terra. Eram os
mais lidos e mais procurados.
Aproximei-me de uma mesa e peguei um dos livros, sobre
dinossauros. Assim que abri no meio, uma ilustração colorida
parece que tomou vida, e vi dinossauros se movimentando em
seu habitat natural, há milhões de anos. Era como se um filme
estivesse passando na página do livro, que era, na verdade,
uma pequena tela, como uma telinha digital de computador,
um livro “vivo”. Eu já havia visto aquilo uma vez, mas fazia tanto
tempo que nem tinha mais certeza se era mesmo real. Depois
de Harry Poter, vi que alguém, possivelmente a escritora ou o
roteirista, já havia estado em uma livraria ou biblioteca dessas
no plano astral.
Deixei o livro sobre a mesa e peguei outro sobre o corpo
humano. E o abri também aleatoriamente. E que surpresa.
Uma viagem pelo corpo humano por dentro, mas não como
estamos acostumados a ver na Terra em documentários. Era
como uma filmagem perfeita, de vários tamanhos, desde
uma viagem rápida pela corrente sanguínea até uma viagem
ao interior das células, as unidades básicas da vida corporal
humana. Dava para fazer um estudo bem profundo do corpo
com aquele livro. Imaginei um estudante de medicina na Terra
com um livro desses. Simplesmente fantástico.
Olhei mais dois ou três livros diferentes e saí da
biblioteca.
Caminhei por uma rua longa, com poucos carros
circulando. Seguia pela calçada. E parei em frente a uma
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casa, mas não uma residência. Era, na verdade, um casarão,
em modelo meio antigo, se tomarmos como parâmetro as
construções terrenas. Como aquelas do início do século vinte.
Vi que havia uma placa que dizia “CASA DE APOIO AOS
DEPENDENTES DE ÁLCOOL”.
Pensei, pensei, e resolvi tentar entrar para conhecer.
Fui até a portaria, onde havia uma recepcionista
sorridente, muito bonita. E então perguntei:
- O que exatamente funciona aqui?
- Um centro de tratamento de pessoas recém-chegadas
da Terra, sejam recém-desencarnadas, sejam desencarnadas
há mais tempo, mas todas dependentes do álcool.
- Pode me explicar melhor? – perguntei, sempre curioso.
- Pois não. Você que ainda é encarnado sabe bem que
existem muitas pessoas dependentes, viciadas em álcool. E
essas pessoas não deixam de gostar de álcool da noite para o
dia só porque deixaram o corpo, não é mesmo? Elas continuam
gostando de beber quando desencarnam. E por isso muitos
continuam presos à Terra, presos ao plano físico, e buscando
sentir o prazer do álcool através de encarnados. Colam nos
vivos e ficam junto a eles incentivando o vício, que é dos dois.
- Conheço bem essa realidade. – disse a ela.
- E então quando são trazidos para cá, depois de serem
convencidos em alguma reunião de intercâmbio mediúnico,
trazem ainda o desejo de beber, pois o vício não desaparece
como num passe de mágica, não é mesmo? O alcoólatra não
deixa de ser alcoólatra da noite para o dia. Ele precisa de
tratamento, assim como na Terra. Aqui temos acompanhamento
psicológico, feito por psicólogos e psiquiatras, temos médicos,
terapeutas diversos, inclusive hipnólogos.
- E quanto tempo essas pessoas ficam em tratamento?
- Isso depende muito da pessoa. Cada um tem um ritmo
de aprendizado e mudança interior. Há pessoas que em poucos
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meses estão liberadas, e livres do vício e da dependência, e há
os que ficam mais de um ano em tratamento, considerado o
tempo terreno.
- Interessante. – disse eu.
- Sim. Você bebe? – perguntou a jovem sorridente,
brincando comigo.
- Não mais. – respondi também sorrindo – Bebi bastante
dos 15 aos 19 anos, e alguns anos depois voltei a beber, mas só
de vez em quando. E fiquei intercalando períodos bebendo e
período sem beber nada, até que enjoei totalmente de bebida
alcoólica. Hoje nem uma gota de álcool entra mais no meu
corpo.
- Muito bom. – disse a jovem – Então não nos dará
trabalho por aqui.
- Acho que não. – disse a ela sorrindo.
- Isso é bom. Vejo que já tem um certo esclarecimento.
E se movimenta bem entre os dois planos. Está aqui sozinho,
sem acompanhamento ou guia.
- É isso aí. Vim aqui sozinho, não sei por quê. Acho que
alguém me inspirou para vir até esta cidade e visitar algumas
coisas.
- Legal, não tive essa oportunidade. Desencarnei
completamente ignorante das coisas do lado de cá, e deu
trabalho para me adaptar a essa nova realidade. – disse a
recepcionista.
- Onde você vivia? – perguntei.
- No Rio de Janeiro. Levava uma vida boêmia, de farra,
muita bebida e muita droga. Na verdade, drogas, sexo e rock´in
roll.
Ambos rimos muito daquela expressão tipicamente
terrena.
- Do sexo ainda não me libertei totalmente, mas droga
de nenhum tipo eu uso. Rock ainda gosto muito. – disse eu
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sorrindo.
- Vejo que você já não está tão preso ao sexo.
- Como sabe disso? – perguntei.
- Pela energia que pode ser vista na sua aura. – disse a
moça sorrindo.
- Bom saber disso. – falei.
- É muito bom se libertar ainda em vida, para não sofrer
tanto depois do desencarne. - disse ela.
- Acho que estou avançando a passos lentos, mas firmes.
- Continue. – disse a jovem, de forma a me incentivar.
- Bom, - disse eu - preciso continuar minha visita, pois
em breve terei que retornar ao corpo, pois já o sinto me
puxando, por precisar de energia. Foi um prazer falar com você,
e obrigado por todas as informações. Um dia desses retornarei
para conhecer melhor o trabalho aqui desenvolvido, e quem
sabe assistir a uma palestra.
- O prazer foi todo meu. Volte quando quiser, e terei o
maior prazer em lhe mostrar tudo em detalhes. - finalizou a
jovem de forma amável.
- Então, até logo. Fique com Deus. – terminei.
- Você também. Espero que tenha boas lembranças ao
voltar para o corpo. Até. – disse ela.
Saí dali e continuei seguindo adiante, na mesma direção
que vinha seguindo até então.
Caminhei mais alguns quarteirões e me deparei com
uma casa de construção moderna onde havia uma placa
indicando “ESCOLA DE MÉDIUNS”.
Não pude conter a minha natural curiosidade e entrei
pela porta que estava aberta.
Um homem aparentando cerca de quarenta anos veio
até a porta me receber, e me disse:
- Seja bem-vindo, meu irmão. Em que posso ajudá-lo?
- Obrigado. Apenas ia passando pela porta e, ao ver a
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placa, tive curiosidade e quis entrar.
- E em que posso ser útil? – insistiu o homem.
- Gostaria de saber o que funciona aqui.
- Bom, meu irmão, como diz a placa na entrada, e que
lhe chamou a atenção, aqui funciona uma escola de médiuns.
- E o que se aprende aqui? Qual a finalidade da escola?
É para desencarnados apenas?
- Bom, a escola é para preparar futuros médiuns, que
ainda nascerão na Terra, e terão a missão da mediunidade, bem
como também se destina a médiuns após o seu desencarne.
- Pode me explicar mais quanto aos médiuns
desencarnados? – perguntei.
- Claro. A mediunidade é a capacidade de intermediação
entre duas dimensões, e isso não se limita ao plano físico, ou
seja, há médiuns tanto atuando no seu plano material quanto
aqui nesta dimensão de matéria mais refinada. Temos reuniões
mediúnicas também aqui. Há intercâmbio espiritual mediúnico
aqui também. E há trabalho mediúnico, sobretudo, nas regiões
mais densas, no chamado umbral, onde os espíritos que lá se
encontram, estando muito materializados, não conseguem
perceber os seres menos densos, e por isso muitas vezes
precisamos de um médium para fazer a ponte entre o espírito
a ser auxiliado e o que vai ajudá-lo.
- Já participei muitos anos atrás de reuniões mediúnicas
no umbral, - disse eu, e continuei - havendo uma mesa grande
em meio a grandes árvores, estando o céu escuro, cinza, e havia
aves voando, parecendo águias ou urubus. Havia incorporação,
com a participação de médiuns com quem trabalhava em uma
reunião em um centro espírita que eu frequentava na época.
- Vejo que você não é novato nesses assuntos. Já tem
alguma experiência. – falou o homem.
- Pouca, na verdade, mas já vivenciei algumas
experiências mediúnicas fora do corpo. – disse a ele.
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- Mas você não incorpora. - disse o homem.
- Não, apenas tenho a capacidade de lembrar um pouco
mais do que o comum das minhas experiências fora do corpo.
Consigo transitar em dois mundos. – tentei explicar.
- Que bom! Isso permitirá uma rápida adaptação após
o seu desencarne, pois não haverá muitas novidades, nem
choques culturais.
- Espero que sim. – disse eu – Estou sempre andando
por aí, no mundo espiritual, conhecendo as coisas, como agora
estou fazendo.
- A mediunidade é um dom divino em contínuo
aperfeiçoamento. Quem iniciou o desenvolvimento mediúnico
em uma vida não deixa mais de vivenciar a mediunidade
de alguma forma. Às vezes ela fica adormecida em uma
etapa reencarnatória, mas nenhum aprendizado se perde.
O que começamos em uma vida muitas vezes continuamos
desenvolvendo em vidas seguintes. E os dons vão se somando.
– explicou o homem.
- Os grandes médiuns de hoje, sobretudo no Brasil,
devem ter sido iniciados, sacerdotes, pitonisas, magos, etc, no
passado. – falei a ele.
- Certamente, meu irmão. Você tem em casa um grande
exemplo disso, não é mesmo? – disse o homem.
- Como você sabe disso? – perguntei.
- Esse é um de meus dons mais desenvolvidos. Percebo
as memórias das pessoas...
- Isso é muito interessante. – falei.
- Mas traz uma grande responsabilidade com o que
vamos fazer com as informações colhidas das mentes das
pessoas. – asseverou o homem.
- Isso é verdade! – disse eu.
- Na sua casa há dois médiuns, um já em pleno
exercício das faculdades, que já trabalha, apesar de sem muita
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regularidade, que foi uma pitonisa no Egito antigo, e outro
que ainda manifestará suas faculdades daqui há alguns anos.
É herdeiro da mediunidade. Sua genética foi preparada para
isso.
- É o que parece. – concordei – E ele já sente as influências
nocivas de espíritos desencarnados, e se perturba com isso.
Terei que cuidar muito dele.
- Certamente o irmão saberá conduzir o desenvolvimento
de seu filho. – disse o homem.
- Espero que sim. Se um médium dá trabalho, não será
fácil lidar com dois. – falei.
- A mediunidade é ao mesmo tempo resgate, com
oportunidade de trabalho em prol dos outros, e de si próprio, e
também missão. Um médium tem a oportunidade de resgatar
muitos débitos do passado. Pode refazer seu caminho fazendo
o bem a muitas pessoas, e com isso compensar o mal praticado
anteriormente. Mas uma mediunidade desperdiçada causa
remorsos terríveis. – disse o homem.
- A mediunidade transviada pode inclusive ser suspensa,
não é mesmo? – perguntei, quase afirmando.
- Sim. Há muitos casos de suspensão da mediunidade
na Terra. Médiuns que se orgulham demais de seus dons, que
se tornam vaidosos, ou que cobram pela utilização dos dons
que lhes foram dados de graça. Jesus disse: “Dai de graça o que
de graça recebeste!”.
- Isso mesmo. – concordei. - Jamais cobrei por nada do
que faço pela via mediúnica. E jamais cobrarei.
- Nunca se esqueça desse princípio, meu irmão. Trabalhe
sempre de graça, no que diz respeito à mediunidade.
- E o que se estuda aqui nesta escola? – perguntei.
- Tudo o que vocês estudam na Terra sobre mediunidade,
e muito mais, com o conhecimento maior de que dispomos
nesta dimensão. Aqui temos uma visão mais ampla. Os médiuns
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que aqui estudam vão até reuniões mediúnicas na terra, em
casas espíritas e espiritualistas, como a sua, e lá observam
tudo o que acontece, praticam, recebem explicações, testam
seus conhecimentos.
- Os médiuns depois de desencarnados continuam
então trabalhando como médiuns nesta dimensão também. –
disse eu.
- Sim, continuam. Vão a regiões densas na companhia
de trabalhadores experientes, onde servem de intermediários
na comunicação socorrista. Incorporam, como vocês dizem na
Terra. Veem coisas que nem todos veem. Os médiuns possuem
uma sensibilidade maior energética, e por isso sua participação
nos trabalhos de resgate de espíritos nas zonas inferiores é de
fundamental importância.
- E eles doam ectoplasma, útil em certos trabalhos, não
é mesmo? – falei.
- Sim, - respondeu o homem – os médiuns doam
ectoplasma necessário em muitos tipos de trabalho de auxílio,
como na reconstituição do corpo espiritual deformado, na
restauração do corpo energético depois da morte, quando ele
se encontra em processo de degeneração, como em doenças
como o câncer, no maior adensamento do corpo espiritual de
espíritos mais elevados para que entrem em contato direto e
de forma visível com espíritos mais densos e materializados.
- E os médiuns levam em seus corpos espirituais
ectoplasma quando saem do corpo e se deslocam para
participar de trabalhos de socorro, como já participei tantas
vezes, não é mesmo?
- Sim, meu irmão. – respondeu o homem - Essa é uma
vantagem dos médiuns, por isso eles são indispensáveis em
certos trabalhos. Os membros de equipes de socorro sempre
recorrem a médiuns e irmãos encarnados quando precisam de
ectoplasma para alguma atuação no plano espiritual, pois nós
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desencarnados não temos mais ectoplasma. Só os encarnados
possuem essa substância nos citoplasmas das células corporais.
- Tudo isso é estudado aqui? – perguntei.
- Sim, e muito mais. Venha um dia qualquer participar
de uma aula teórica, e também de uma prática. – convidou-me
o homem.
- Virei assim que puder. Foi muito bom conversar com
você. Obrigado pelos esclarecimentos. Agora preciso ir, pois
tenho que retornar ao corpo. – disse agradecido.
- Vá com Deus, meu irmão, - arrematou ele - e retorne
sempre que quiser, e estaremos prontos a lhe atender e tirar
quaisquer dúvidas suas.
- Virei. Muita paz, e que Deus abençoe o trabalho de
vocês nessa escola de médiuns. – finalizei a conversa com um
aperto de mão.
Retirei-me da escola, e andei mais um pouco pela rua
calçada, com árvores muito verdes e canteiros de diversos tipos
de plantas coloridas e exalando odores magníficos, por toda a
avenida. E então, ao ver um edifício alto, de mais de quatro
andares, senti um puxão pelas costas, que me fez desaparecer
dali rapidamente, e me senti deslocando rapidamente entre
uma espécie de túnel colorido, e de repente estava deitando
de costas na minha cama, e me integrando ao corpo de carme
novamente. Perdi a consciência. Mas logo em seguida acordei,
no meio da madrugada, perto de cinco da manhã, e fiquei um
tempo lembrando as coisas que vi e as conversas que tive,
para que não esquecesse de tudo. E depois de algum tempo
adormeci novamente, e acordei seis horas, para ir trabalhar.
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CAPÍTULO 40
Não faz muito tempo, talvez uns dois ou três meses
atrás, tive a oportunidade de ver de perto algumas coisas que
tinha lido em livros psicografados pelo médium mineiro Robson
Pinheiro, relativamente aos processos de obsessão complexa,
expressão utilizada pelos espíritos em seus livros.
Acostumado a ler no passado livros publicados há mais
de sessenta anos, como as obras de André Luis, psicografadas
por Chico Xavier, não sabia nada a respeito de processos
obsessivos envolvendo aparelhos fabricados por cientistas
desencarnados, nem tampouco sobre a utilização de ovoides,
vibriões, clones e outras coisas, descritas nos livros de Robson
Pinheiro.
Um dia, poucos meses atrás, tive a oportunidade de
ir até uma cidade no plano espiritual, onde observei fatos
interessantes.
Em uma dessas vezes, ao chegar a um hospital, em uma
cidade próxima a Salvador, em plano mais sutil, vi um homem
em um quarto, de pé, inteiramente nu, pegando com a mão
direita algo que estava saindo de seu ânus. Via a mão dele
segurando um aparelho, parecendo uma aranha, um inseto
cheio de pernas, mas de metal. E depois que o objeto saiu por
inteiro, o homem, com raiva, jogou o aparelho no chão e pisou
nele, que se quebrou todo, em várias partes.
Estava eu acompanhado de dois homens relativamente
jovens, talvez na aparência de cerca de trinta anos. Eles foram
enviados pelo mestre Sana Khan à minha casa, para que me
levassem até aquele hospital, a fim de ter novo aprendizado,
em coisas até então inteiramente desconhecidas para mim.
Havíamos saído rapidamente de minha casa, onde eles
foram me buscar, ajudando-me a deixar o corpo rapidamente.
E logo chegamos ao hospital, onde eu faria as observações
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acerca de aparelhos parasitas usados em processos de
obsessão complexa.
Ao ver o homem tirando aquele aparelho pequeno pelo
ânus, fiquei completamente surpreso. Nunca havia visto tal
coisa. E então perguntei a Rodrigo, um dos homens que me
haviam levado até ali.
- Rodrigo, o que é isso?
- Um aparelho, uma máquina, fruto do que vocês na
Terra chamam atualmente de nanotecnologia. São aparelhos
pequenos, robôs em miniatura.
- E para que servem esses aparelhos? – perguntei a
Rodrigo.
- Para vários fins. Depende do que se busca. Cada
aparelho tem uma utilidade. – respondeu ele.
- Esse que o homem tirou, para que serve? – perguntei.
- Para despertar a energia sexual. Para estimular a libido,
e manter o alvo preso ao sexo. – respondeu Rodrigo.
- Quem fabricou esse aparelho? – perguntei.
- Um cientista desencarnado que trabalha para um
mago negro.
- Mas por quê? – perguntei, curioso – O que o mago tem
contra esse homem?
- Uma velha rixa. Como a sua com um outro mago
também.
- É verdade, - disse a Rodrigo – também tenho um
desafeto desse porte, que não me deixa em paz.
- Não é fácil escapar de um desafeto com muito poder,
e para quem trabalham cientistas inteligentes. – disse Rodrigo.
- Quem colocou o aparelho no homem? – perguntei.
- Uma mulher desencarnada, também desafeto dele, e
aliada do mago.
- Com que objetivo? – perguntei, ainda curioso.
- Ela é uma antiga paixão desse irmão, e sua perseguidora
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implacável há muito tempo. Aliou-se ao mago para se vingar, e
ao mesmo tempo dominar o homem. Repare que o irmão que
retirou o aparelho é encarnado.
- É mesmo, - disse eu ao observar então um tênue fio
de luz que saía da cabeça do homem, e completei – ele é
encarnado, como eu.
- Ele vive há anos envolvido com mulheres várias,
algumas de baixa vibração, e uma delas facilitou a aproximação
da irmã desencarnada e ela introduziu o aparelho pelo ânus
dele, sem que ele, é claro, percebesse, pois o aparelho não é
da dimensão dele. Ela fez isso por ordem do mago, e o aparelho
foi feito também por sua ordem, por cientista muito capaz, que
trabalha para ele voluntariamente.
- Impressionante. Nunca tinha antes visto nada assim. –
disse a Rodrigo.
- É que essas coisas são relativamente novas. A
nanotecnologia é recente mesmo no plano mais sutil. Faz
pouco tempo que começaram os experimentos nesse sentido,
e por isso os livros espiritualistas mais antigos nada falam
sobre esses equipamentos. – disse Rodrigo.
- E isso tudo serve para processos de obsessão. – afirmei.
- Sim, - concordou Rodrigo – hoje as obsessões
perpetradas pelos magos não são mais baseadas apenas na
influência mental, na telepatia, na hipnose, no vampirismo.
Hoje eles colocam aparelhos, implantam máquinas e
equipamentos que aumentam em muito seu poder de
influenciação e dominação mental dos seres humanos. Com
grande perversidade e desejo de dominação, não medem
esforços na busca do aperfeiçoamento de métodos e técnicas
de dominação. E elas são cada vez mais potentes e eficazes.
- E como esse homem se envolveu com esse processo
todo? – perguntei, sempre curioso.
- Tendo como desafeto, ou como inimigo, como o mago o
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considera, um espírito muito inteligente, e que seduziu cientistas
desencarnados para colaborarem em sua obra maquiavélica, e
tendo ainda o mago como aliada uma desencarnada também
igualmente vingativa, pois com o coração cheio de ódio, de
rancor, teve início o processo obsessivo complexo, e justamente
no ponto fraco do encarnado, o sexo.
- E quanto tempo o aparelho esteve dentro do
encarnado, e por que saiu justamente agora? – perguntei.
- Acompanhamos esse irmão encarnado há muitos anos.
Ele, apesar de ser uma pessoa boa, de boas intenções, esteve
preso pelo sexo desvairado por longo tempo, por longos anos,
nos quais esses desafetos puderam influenciá-lo facilmente,
colocando mulheres no seu caminho, a fim de desviá-lo
do melhor caminho espiritual, de distraí-lo, e de afastá-lo
do trabalho espiritual. E para isso usaram aparelhos como
esse, feitos de material que se assemelha ao metal da Terra,
tanto na aparência quanto na textura e materialidade. E esse
aparelho foi instalado no cóccix, na base da coluna vertebral,
a fim de manter viva e atuante a libido, a energia sexual, e
manter o homem preso às sensações do prazer sexual, sempre
estimulado a buscar mais e mais sexo.
- Que coisa triste! – disse eu.
- Mas esse não é o único aparelho implantado no irmão
encarnado. – disse Rodrigo, para meu assombro.
- Não? Ainda há outros? – perguntei.
- Sim, alguns outros, mas menores que esse que saiu
agora...
- E por que esse saiu?
- Porque o irmão está há algum tempo empreendendo
um grande esforço e movimento interior de renovação, de
distanciamento do prazer sexual de forma desvairada, como
antes fazia há tempo. Sua libido diminuiu um pouco, sua
busca sexual tem se reduzido, e então isso começou a cortar a
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fonte de alimentação do aparelho. A energia sexual, a libido,
era o que alimentava o aparelho. Com menor energia sexual
disponível, o aparelho perdeu força, e o próprio corpo, de
forma natural, expulsou o equipamento. Ninguém o retirou. O
homem apenas o sentiu saindo pelo ânus, porque ele estava
implantado ali perto, e apenas o pegou já do lado de fora. Ele
não sentia nada dentro dele antes. E sem a transformação o
aparelho não poderia ser retirado.
- Nem através de uma cirurgia espiritual? – perguntei.
- Não. – disse Rodrigo – Era preciso um movimento de
auto resgate, de transformação mental, e de atitudes, para só
então o organismo expulsar o aparelho.
- Meu Deus. Isso é possível? – perguntei.
- Sim, como tantas outras formas de obsessão à moda
antiga, que ainda permanecem. – disse Rodrigo – Esse irmão
encarnado ainda tem pequenos aparelhos dentro dele, e
também ovoides.
- Ovoides? Como assim? Não entendo disso! – disse eu.
- Você sabe o que é um ovoide!
- Sim, um espírito que perdeu a forma humana, que
perdeu, aliás, toda a forma, assumindo a forma de um ovo,
como no início da gestação. – disse eu a Rodrigo.
- Exatamente. Mas a mente subsiste, não é? A mente
não deixa de existir. Perde-se a forma humana, e até mesmo
a animal, mas o ser continua vivo interiormente, sonhando,
tendo pesadelos, recordando o passado doloroso, em
sofrimento atroz.
- E como é que um ser espiritual nessa condição pode ser
aprisionado e colocado dentro de um encarnado? – perguntei.
- Há milhares e milhares de ovoides nas regiões
inferiores do plano espiritual. Alguns deles são aprisionados,
magnetizados, submetidos a longos processos de hipnose
pelos magos negros, que dominam as técnicas de hipnose que
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aprenderam no Egito antigo, na Babilônia, ou anteriormente,
na Atlântida, e depois os ovoides são utilizados nos processos
de obsessão complexa. Eles, os ovoides, são programados pela
hipnose e implantados em humanos, despertando desejos
sexuais exacerbados, desejos desequilibrados, desajustados,
sem controle e sem limites. Vamos a outra sala ao lado, para
que você veja ovoides saindo do corpo espiritual de um
encarnado.
Saímos, eu, Rodrigo e o outro irmão que nos
acompanhava, e entramos em uma sala próxima.
- Veja o que está prestes a acontecer. Observe com
atenção. – disse Rodrigo.
Olhei um homem de meia idade em pé na sala, de calças
e camisa. Ele de repente começou a coçar o tornozelo direito,
como se estivesse com uma forte coceira. Coçava muito, sem
parar. De repente, vi um bicho, parecendo uma barata grande,
cheia de pernas e com antenas saindo da perna do homem,
e cair no chão. E ele passou logo em seguida a coçar a perna
esquerda, da mesma forma. E logo caiu outra barata no chão.
- O que é isso? Baratas? – perguntei.
- Olhe direito. Você vê baratas porque é a coisa mais
repulsiva que você conhece no mundo físico. Sua mente
interpreta o ser repulsivo como barata. Mas não é uma barata
de verdade. – disse Rodrigo.
Então olhei com mais atenção, procurando ver sem
preconceitos, abstraindo-me da repulsa que sentia com aquela
coisa estranha que estava vendo pela primeira vez.
- Realmente, não é uma barata. – disse eu – Parece uma
pequena forma ovoide, mas muito pequeno.
- Isso mesmo. São ovoides. Dois. Estavam implantados
nos testículos do encarnado. Um em cada testículo. Eles
aumentavam o desejo sexual, e ajudavam a manter o homem
preso à dominação sexual. – explicou Rodrigo.
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- Meu Deus, quanta engenhosidade. – expressei minha
indignação.
- É, o que não falta nos irmãos magos negros é
imaginação, engenhosidade e colaboradores. – disse Rodrigo.
- E por que esses ovoides agora estão saindo do
encarnado? – perguntei.
- Pelo mesmo motivo da saída do aparelho parasita
que saiu do outro que você viu minutos atrás. A mudança do
padrão mental, a vontade de mudança, a atitude interior, o
autocontrole, o domínio de si mesmo, no campo sexual, leva o
corpo a expulsar os corpos estranhos. A força gravitacional fez
o resto, fazendo eles descerem até os pés, por onde saíram.
Sem essa mudança interior nem o aparelho nem os ovoides
sairiam do corpo do irmão encarnado.
- E há outros tipos de aparelhos e situações outras além
dessas? – perguntei.
- Sim, várias outras. Isso não esgota as possibilidades.
Cada mago negro com seus cientistas criam seres artificiais
diversos, da mesma forma que os robôs na Terra. Há clones,
seres de corpos artificiais com mente de ovoides e outras
coisas. Estamos longe de conhecer toda a parafernália utilizada
pelos magos das trevas nos processos obsessivos.
- E o que se pode fazer para se livrar desses aparelhos e
ovoides?
- Mudar internamente! Simplesmente mudar! – disse
Rodrigo.
- Nem cirurgia, dieta especial, oração, tratamento? perguntei.
- Não, nada disso é eficaz contra esses procedimentos.
É preciso mudar o padrão mental, para que então o padrão
vibratório e energético mude, por sua vez. – disse Rodrigo.
- E então esses equipamentos e seres vão saindo
aos poucos do corpo, à medida que a pessoa vai mudando
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mentalmente e mudando suas atitudes. – afirmei.
- Sim, - disse Rodrigo – só com a mudança interior esses
aparelhos e seres espirituais manipulados pela hipnose vão
sendo expulsos naturalmente pelo corpo do obsidiado.
- E por que esses irmãos encarnados vêm para cá, para
esse hospital? – perguntei.
- Eles pressentem de alguma forma que essas coisas
estão prestes a sair de seus corpos, e então decidem vir para
cá em busca de auxílio, de compreensão, de entendimento
sobre o que eles representam. Pouca gente conhece essas
coisas na Terra. Há pessoas lendo os livros de Robson Pinheiro
e que não levam essas coisas a sério de verdade. Muitos sequer
acreditam no que leem. – disse Rodrigo.
- Depois que li os livros dele comecei a ver coisas
que estão ali descritas, e passei a ver que realmente eram
verdadeiras. – disse eu.
- É uma oportunidade de ouro poder ver essas coisas
logo em seguida a uma leitura desse tipo, e confirmar a sua
realidade. – disse Rodrigo.
- Realmente. Há tantas coisas estranhas nesse mundo
espiritual. Coisas que na Terra muita gente não conhece, não
acredita e não faz ideia que existe. – disse eu.
- Muitas coisas mesmo! – confirmou Rodrigo.
- Como ficamos presos ao sexo, e como isso pode ser
aumentado artificialmente também, através de aparelhos,
hipnose, influenciação à distância. – disse eu.
- Meu amigo, - disse Rodrigo sorrindo – os desencarnados
agem apenas em cima dos desejos dos humanos, e nada mais.
Eles não podem gerar desejos em quem não os possui. Apenas
podem amplificar os desejos já existentes, ou preexistentes.
Eles trabalham com os desejos das pessoas. Por isso é preciso
ter cuidado com o que se deseja. Se um homem deseja uma
amante, e tem algum desencarnado por perto, querendo
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dominá-lo, certamente providenciará uma amante para ele. Se
o desejo é de alguma droga, isso pode ser providenciado. Se é
o suicídio, ele pode ser estimulado e incentivado a cometê-lo.
Se é cometer um crime, ele será intuído em como fazê-lo sem
deixar pistas para a polícia. E por aí vai.
- Estamos todos cercados por espíritos na Terra. Uma
nuvem de testemunhas, de incentivadores, de cobradores, de
amigos e de desafetos. – disse eu a Rodrigo.
- Isso mesmo. Cuidado, muito cuidado mesmo com o
que pensa, e com o que deseja. Alguém pode estar ouvindo
seus pensamentos e poderá tentar realizar seus desejos
impensados, como o gênio da garrafa, da fábula de Aladin, mas
isso terá um preço, e ele poderá ser muito caro. Depois haverá
cobranças. – explicou Rodrigo.
- Nós não pensamos nessas coisas na Terra. – disse eu.
- Não mesmo. – concordou Rodrigo.
- Há muita gente com implantes de aparelhos e ovoides,
como esses que vi aqui? –perguntei.
- Muitos! – respondeu Rodrigo – Você nem faz ideia.
Nem as pessoas fazem ideia de que possuem tais implantes.
E nem todos sentem quando eles saem, e muitas pessoas
desencarnam ainda com esses implantes, e só após muitos
anos depois eles saem do corpo espiritual. Os hospícios já
estiveram cheios de loucos que diziam possuir aparelhos
eletrônicos implantados em seus cérebros, e os psiquiatras
os enchiam de medicamentos para abafar seus devaneios e
fazer cessar suas alucinações. Muitos deles tinham mesmo tais
aparelhos implantados, para gerar a loucura.
- Puxa. Que coisa impressionante. – externei minha
perplexidade – Já conheci gente que disse ter um aparelho
que foi implantado em seu cérebro, e que esteve internado
em manicômio. Eu o visitei, inclusive, no manicômio. Na época
não conhecia nada sobre tais implantes espirituais. Isso então
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era real.
- As pessoas se apegam ao sexo de uma forma tão
exagerada que nem sentem sua dependência, como acontece
com qualquer outro tipo de vício, como as drogas, o cigarro, a
bebida. – falou Rodrigo.
- A estrutura dos vícios é a mesma para qualquer coisa.
– disse eu.
- Sim. O vício é uma forma de apego. É dependência.
Não faz diferença se o objeto do vício é o fumo, o álcool, a
cocaína ou o sexo. – disse Rodrigo.
- Precisamos combater o vício em todas as suas formas.
E em nós mesmos, não nos outros. Acabar com a dependência.
Livrar-se de todo vício. Libertar-se. – disse eu.
- Sim. O espírito só é livre verdadeiramente quando
não possui nenhum vício, qualquer tipo de dependência,
de limitação, de preconceito, estando livre de influenciação
espiritual negativa. – disse Rodrigo.
- Isso é a perfeição! – disse eu.
- Nem tanto! A perfeição somente está em Deus! – disse
Rodrigo.
- É pretensão demais querer ser perfeito? – perguntei
sorrindo.
- Estamos eternamente no caminho do aperfeiçoamento,
desde a nossa criação, mas a perfeição total só o Pai possui. –
falou Rodrigo sério.
- Estou brincando!
- Eu sei. – disse Rodrigo, agora sorrindo.
- É preciso também escolher bem os parceiros sexuais,
- disse eu, mudando de assunto - já que ele pode estar sendo
influenciado por espíritos malignos, e sendo intermediário
para a implantação de aparelhos parasitas e ovoides em nós.
- Com certeza. Você tem toda razão. – concordou
Rodrigo – As pessoas de pouca moral, os imorais, possuem
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vibração baixa, e são presas fáceis de espíritos inteligentes e
poderosos.
- No meio da busca insana de prazer sexual independente
de sentimento o que mais se encontra é gente sem uma moral
sólida. Há muita frouxidão moral. Ou seja, uma flexibilidade
muito grande na aceitação de coisas imorais como se fossem
completamente morais, como, por exemplo, se envolver com
pessoas casadas. – disse eu.
- E muito mais. – disse Rodrigo – Adultos fazendo sexo
com crianças, sexo com animais. Tudo hoje parece ser válido
no mundo na busca insana de prazer, e quem se diz contra
esses desvios é tachado de preconceituoso, de careta, de
discriminador. Tudo virou normal.
- É, meu amigo. O mundo no qual você viveu não é mais
o mundo no qual eu vivo hoje. – disse sorrindo a Rodrigo.
- De forma alguma. – concordou ele.
- Há muitos desvios no comportamento humano. A
moral está por demais frouxa. É preciso puxar um pouco a
rédea do animal que há dentro de nós, ou ele vai nos levar ao
precipício. – disse eu sorrindo.
- É preciso mesmo. – concordou Rodrigo.
- Acho que por hoje já vi o suficiente. Está na hora de
voltar ao corpo. Ele já está me puxando.
- Vá, meu amigo. Outra hora pegarei você para uma
viagem diferente. Vamos descer a uma região muito baixa. Há
um resgate a fazer. Um ser que sofre há muito tempo, e que dá
sinais de cansaço, de arrependimento, e recebemos ordens de
resgatá-lo da escuridão.
- Adoraria participar desse resgate. – disse eu.
- Então faremos juntos esse trabalho. Há para casa. Até
breve. Muita paz.
- Muita paz para vocês também, amigos.
Voltei ao corpo lembrando basicamente do que vi e de
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nossa conversa, e ansiando pelo novo encontro de estudos e
observação, e também de serviço.
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CAPÍTULO 41
Era noite. Acabara de assistir a um telejornal. Estava
triste com os últimos acontecimentos em Israel, no conflito
entre palestinos e israelenses. Fui me deitar pensando na
velha luta na região, e não consegui me desligar do tema até
conseguir dormir.
Assim que efetivamente relaxei, não demorei muito a
deixar o corpo físico.
Logo que me levantei da cama vi dois homens
relativamente jovens no meu quarto. Já os conhecia. Eram
os mesmos que haviam me conduzido até aquele ponto de
encontro espiritual através do túnel vertical, aquele portal de
que falei em relato pessoal no meu site.
O mais moreno se chama Marcos, e o mais claro Raul.
- Oi, Beto. – disse Marcos.
- Oi. – respondi.
- Oi. – disse também Raul.
- Oi. – respondi.
- Vamos cumprir uma missão que nos foi confiada pelo
mestre Sana Khan. – disse Marcos.
- E isso me inclui. – disse eu sorrindo, mais afirmando
do que perguntando.
- É claro. Por que estaríamos aqui se não o incluísse? –
disse Marcos.
- Ótimo. – disse eu a Marcos. – O que faremos? Aonde
iremos?
- Ao Oriente Médio. Mais precisamente a Israel. – disse
Raul.
- Ao Oriente Médio? A Israel? O que faremos lá? –
perguntei.
- Resgatar um palestino que desencarnou na ação de
hoje. – disse Marcos.
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- Eu estava vendo o resultado da ação do exército
israelense hoje à noite. Foram vários mortos entre os palestinos.
– disse eu.
- Sabemos disso. Já estávamos por aqui mais cedo,
preparando-o para a saída do corpo e para a missão que temos
que cumprir. – disse Raul.
- Com tanto trabalho aqui no Brasil, em Salvador, por
que devemos ir ajudar os palestinos tão distantes? – perguntei,
curioso.
- A Terra é uma só, um todo unitário. Não fazemos
nenhuma distinção entre países, culturas, idiomas, raças,
ideologias ou religiões...somos universalistas... – disse Marcos.
- Eu sei. Também não faço tais distinções. Ajudo qualquer
um. – disse eu.
- Muito bom, Beto. Assim terá mais sucesso na nossa
empreitada. – disse Raul.
- Vamos seguindo? Não devemos nos demorar aqui. –
falou Marcos.
- Claro. Podemos partir agora mesmo. – disse eu a ele.
- Então vamos. – falou Raul.
De repente os dois amigos sumiram, como um raio
veloz. Só tive a ideia de segui-los. Concentrei-me neles, e logo
os alcancei. Rapidamente estava ao lado dos dois, que riam de
mim.
- Você não fica para trás mesmo, não é? – disse Marcos.
- Estou ligado. – disse rindo. – Tão logo percebo seu
afastamento, penso em você e disparo atrás.
- Você aprendeu a rastrear legal. – disse Raul.
- Parece que sim. Penso em alguém e não demoro a
encontrar a pessoa. Isso é a regra geral. Mas há exceções. Às
vezes não consigo localizar.
- Você está cada vez melhor como rastreador. Isso ajuda
muito a localizar espíritos do lado de cá. – disse Raul.
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Estávamos em cima do mar, sobre o Atlântico. Via
embaixo as ondas grandes e a espuma branca sobre as cristas
das ondas. Via nuvens cinzentas no céu. Estava chovendo um
pouco, mas não sentia a água, nem frio.
- Entramos agora no Mediterrâneo. – disse Marcos. –
Logo estaremos em Israel. Vamos direto para a zona do conflito.
Nosso alvo está na área de combate.
- Ele está em que dimensão? – perguntei.
- Ele desencarnou durante a explosão de um foguete
lançado por um helicóptero israelense. E está muito perturbado.
Não sabe que desencarnou. – disse Raul.
- Ele nos verá? – perguntei.
- Vamos aplicar energia na região dos olhos para que ele
nos veja. Ele terá mais facilidade em ver você, que também é
encarnado. – disse Marcos.
- Estamos em cima de Israel. Estamos no litoral.
Adentremos um pouco mais o território. – disse Raul.
Em segundos chegamos a uma cidade, e fomos direto
para uma região onde havia muita fumaça saindo de um prédio
em chamas. A fumaça era preta e se estendia muito alto.
Marcos nos guiou até os escombros do edifício destruído
e logo localizou um homem de meia idade, de barbas negras,
olhos escuros, de roupas pretas, que estava caminhando pelo
que restou do edifício e praguejando muito.
- Desgraçados. Vocês vão pagar por isso. Miseráveis.
Vocês sentirão a ira de Alá. Eu mesmo vou me vingar pela
destruição do meu quartel. – eram coisas que dizia o homem
enlouquecido de raiva.
- Ele não se deu conta de que morreu, de que deixou o
corpo. Pensa que houve a destruição, mas que ele nada sofreu.
– disse Marcos.
- Quem vai falar com ele? – perguntei.
- Eu. – disse Marcos. – Ele não entenderia sua
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linguagem. Não está em condições de traduzir diretamente
seu pensamento em português para o árabe, idioma dele. Se
incorporasse em um médium, aí, sim, ele entenderia, porque o
médium faria a ponte entre as duas mentes. Mas no estado de
desequilíbrio em que ele se encontra, de muita raiva, de ódio,
só tem condições de entender se lhe falarem em sua língua.
- Ok. Então vamos ajudá-lo, sem demora. – disse eu a
Marcos.
- Vamos com calma. Vamos dizer que somos médicos.
Mas precisamos mudar nossa aparência, para ficarmos mais
parecidos com palestinos, ou ele desconfiará e não nos dará
ouvidos. – disse Raul.
- Muito bem pensado. – disse Marcos. – Concentremonos em parecermos mais morenos, e com barbas cheias, como
os árabes. Mas com roupas brancas, para parecermos médicos.
Então todos nos concentramos por alguns segundos. E
logo mudamos de visual. Olhei para Marcos e Raul e vi dois
palestinos. Qualquer um se enganaria. Mas era apenas para
ajudar no início.
- E então, convencemos ou não? – perguntou Marcos a
mim.
- E muito! Ninguém diria que não somos palestinos. –
respondi sorrindo.
- Então, vamos lá. Mãos à obra. Vamos abordá-lo. –
falou Raul.
Aproximamo-nos do homem, que estava vistoriando o
local, como se estivesse no corpo de carne ainda.
Estávamos de branco, juntos, como uma equipe médica
de socorro e resgate.
- Alá esteja contigo, irmão. Viemos ajudar. – falou
Marcos.
- Que Alá nos ajude, irmão. Esses desgraçados, cretinos,
nos bombardearam, e destruíram tudo. Toda a nossa base foi
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destruída. Nada sobrou. Nossas armas, nossos documentos,
tudo. Mas vamos nos vingar, com a ajuda de Alá. – disse o
palestino com muita raiva.
- Vejo que está ferido, irmão. – disse Marcos, apontando
a região do abdome e os braços do homem.
- Nada demais, irmão. Não estou sentindo dor alguma.
Talvez a minha raiva tenha adormecido a minha dor, ou então
Alá me poupou de sentir dor, por ser eu um de seus valentes
guerreiros em meio à sua guerra santa.
- Mas você não pode ficar sangrando assim. – disse
Marcos.
- Não me importo. Sangrar faz parte da batalha. Quem
sangra está vivo. Sangue é vida.
- Mas se sangrar demais, a pessoa morre. – disse Marcos.
- Não me importo de morrer, desde que seja pela causa
de Alá, e pela causa palestina. O Hamas já deu muitas vidas
pela causa. Eu só seria mais um a entrar no paraíso.
- Você não tem medo de morrer? – perguntou Marcos.
- De forma alguma. Estou pronto para morrer a qualquer
momento.
- Não teme nem um pouquinho a morte? – perguntou
Marcos, preparando para adentrar propriamente na conversa
mais importante.
- Não. Se eu estivesse morto, já estaria agora no paraíso,
ao lado do Profeta Maomé. E seria recebido por muitas virgens.
– disse o palestino agora rindo.
Nós três rimos também com ele, para entrar no seu
clima, na sua onda, e para com isso nos aproximarmos mais
dele, e ganharmos a sua confiança.
- E se você não entrasse no paraíso da maneira que
espera? – perguntou Marcos.
- Ficaria meio decepcionado, mas, se estivesse vivo, no
outro mundo, não me importaria. Continuaria a combater os
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judeus infiéis.
- Olhe ao seu redor. – disse Marcos. – Veja as pessoas
aqui perto. Olhe as ambulâncias. Olhe seus companheiros.
Eles já falaram com você depois da explosão?
O homem olhou em volta. Pensou antes de responder. E
arrematou:
- Eu estava achando isso meio estranho realmente. Faz
tempo que o foguete nos atingiu e até agora ninguém tinha se
aproximado de mim, até vocês chegarem. Ninguém veio me
ajudar. Fiquei aqui muitas horas sozinho, olhando os estragos.
E mesmo ensanguentado, como você percebeu, ninguém veio
me ajudar. Isso não está certo.
- É que talvez eles não estejam vendo o irmão. – disse
Marcos.
- Como assim? – perguntou o palestino do Hamas. – Eles
não são cegos!
- Realmente não são cegos, para a matéria, para o
corpo de carne. Mas não enxergam o espírito daqueles que
morreram. – disse Marcos com segurança, mas com calma e
com voz suave e doce.
- Espírito? Quem é o espírito aqui? – falou o homem
meio irritado.
- Veja que eles não o percebem. Aproxime-se deles. –
disse Marcos.
- Vou chegar perto de meus companheiros.
E o palestino andou até um grupo de cinco homens que
estavam mais perto de nós. E falou:
- Olá, irmãos.
Ninguém olhou para ele, nem respondeu nada.
- Olá. Olá. Olá. – disse aos berros o palestino,
irritadíssimo.
Ninguém nem se mexeu. E um dos homens do grupo
abordado falou:
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- Perdemos um grande líder. Ele nos fará muita falta.
Mas certamente será substituído, como sempre, porque não
faltam irmãos fiéis à causa de Alá na Palestina.
E os outros homens do grupo falaram também, e citaram
por fim o nome daquele que estava tentando falar com eles e
que não era por eles percebido.
O palestino desencarnado esboçou um ar desapontado.
Suas feições mudaram. Agora estava seriamente preocupado.
O que estaria acontecendo com ele, pensou.
- O que está acontecendo comigo? Por que eles não me
veem? Por que não me ouvem?
O palestino, com certo temor, desconfiado, tentou tocar
o braço do companheiro que estava mais perto dele. E, ao
perceber que não conseguia sentir a materialidade do outro, e
que sua mão passava pelo corpo como se ele fosse feito de ar,
entrou em desespero.
- Alá, estou morto.
- Não, meu amigo, - disse Marcos com muita paciência.
– só o seu corpo morreu.
- Como é isso? O meu corpo morreu e eu estou vivo?
Como pode ser assim? E não estou no paraíso.
- O espírito é imortal. A religião não nos ensina isso? –
falou Marcos.
- Sim. Mas o livro sagrado nos ensina que se morrermos
pela causa de Alá iremos para o paraíso.
- O paraíso e o inferno começam dentro de nós mesmos,
meu irmão. Você se sentia no paraíso, digo dentro de seu
coração, e na sua mente se sentia no paraíso?
- Não. Isso não posso afirmar. Estou cheio de ódio no
coração. E desejo de vingança.
- Como se pode viver no paraíso com tais sentimentos,
meu irmão?
- Não sei. Então fui enganado.
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- O livro sagrado foi escrito por um homem, não
diretamente por Deus, meu irmão, e os homens podem
cometer equívocos nas suas interpretações.
- Mas estamos falando do profeta. Ele não pode ter
errado.
- Por que não? Ele não era também humano, como eu e
você?
- Sim, era humano como nós. Mas falava por Deus.
- E como é que pode alguém ter tanta certeza de que
ele de fato falava por Deus se ninguém estava lá quando ele
escreveu o livro sagrado?
- É questão de fé, de acreditar.
- Isso mesmo. Uma questão de fé. Mas, se você depois
descobre a verdade por inteiro, ou seja, que os guerreiros que
matam seus irmãos de outras crenças não entram direto para
o paraíso, o que você deve fazer? – Marcos fazia o homem
refletir.
- Sinceramente, não sei, não sei o que fazer. Quer dizer
que estou mesmo morto?
- Não. Você está vivo!
- Como assim? Quer me confundir? Você disse antes
que eu havia morrido.
- Sim, você morreu, mas não está morto.
- Você mais parece um sufi. É gozador, mas está me
confundindo. Não estou entendendo bem as coisas.
- É tudo muito simples, mas ao mesmo tempo meio
complexo. Na verdade é paradoxal mesmo. Você está morto,
e ao mesmo tempo vivo. Morto para o mundo da carne, onde
estão seus companheiros aí do seu lado, e vivo em espírito,
em um outro corpo, de outra matéria, com o qual pode se
deslocar, pensar, sentir, viver. Isso é maravilhoso.
- Mas não pertenço mais ao mundo. Para onde eu vou
agora? O que vou fazer?
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- Depende de você? Para onde gostaria de ir?
- Para o paraíso, é claro, para onde disseram que eu iria,
desde menino.
- Bom, para o paraíso, paraíso mesmo, não posso levar
você, porque ele fica meio distante, não em quilômetros, mas
em densidade de matéria. Veja que o mundo material que você
ainda vê é um pouco diferente da matéria de nossos corpos.
Somos de matéria mais sutil. Podemos atravessar paredes do
mundo físico. E o paraíso é ainda mais sutil. Você ainda não
pode entrar agora no paraíso. Precisa primeiro se desprender
da matéria mais densa, e isso implica em mudança de atitude
mental.
- Como assim?
- Precisa sair do padrão mental do ódio, do desejo de
vingança.
- Isso vai ser difícil.
- Por que? – perguntou Marcos.
- Como vamos deixar de odiar os judeus que nos
oprimem? Vejam o que eles fazem conosco. – e o homem
apontava os escombros.
- Vamos caminhar um pouco e conversar melhor. –
sugeriu Marcos.
- Está bem. – concordou o homem.
Então nos afastamos dos destroços do edifício, e
caminhamos cerca de duzentos metros, em direção a uma praça
que estava naquele momento vazia, pois todos os moradores
das redondezas estavam perto do local da destruição causada
pelo foguete lançado na ofensiva israelense.
- Está mais calmo? – perguntou Marcos.
- Um pouco. Você está conseguindo me acalmar um
pouco, mesmo com essa conversa maluca de morte. Não estou
entendendo ainda muito bem essa estória toda.
- Vai entender cada vez mais, meu irmão. Olhe para
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você, para suas mãos, para seu corpo. Não parece ser igual ao
outro corpo que ficou no meio dos destroços?
- Sim, parece ser igual ao outro. Não me sinto morto
de forma alguma. Continuo sentindo emoções, continuo
pensando, continuo odiando os judeus.
- Sinal de que está bem vivo. – disse Marcos sorrindo.
- É, parece que sim. – disse o homem agora também
esboçando um leve sorriso.
- A questão palestina é muito complexa, não é mesmo?
– falou Marcos.
- Sim. Desde criança fui ensinado a odiar os judeus,
a não aceitar Israel, porque eles tomaram nosso país, e nos
dominaram. Não dá para aceitar isso.
- E se eu dissesse que isso tudo teve causas em vidas
passadas, que me diria? – perguntou Marcos.
- Vidas passadas. Não há vidas passadas. Só temos uma
única vida.
- Nunca ouviu falar em reencarnação?
- Já, mas não acredito nisso. Nosso Alcorão não fala
nisso. Nenhum Aiatolá fala nisso. Como posso acreditar nessas
coisas?
- E se você voltasse no tempo e visse com seus próprios
olhos que isso existe, que é real?
- Não sei. Talvez acreditasse. Mas não existe máquina
do tempo.
- Não, realmente máquina do tempo como mostram
os filmes de ficção científica não existe de fato. Mas podemos
voltar no tempo, fazendo uma regressão de memória. – disse
Marcos, com firmeza e de modo convincente.
- Isso é possível? Você já fez isso?
- Sim, muitas e muitas vezes já vi o meu passado, e já fiz
muita gente ver também o passado. Posso fazer isso com você,
se quiser.
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- Eu aceitaria a experiência. Afinal, tudo o que estou
vivendo agora é novo mesmo para mim...
- Então feche os olhos. – disse Marcos.
O homem fechou os olhos.
- Relaxe. – disse Marcos em tom suave e manso, em voz
baixa.
Dava para ver claramente que o homem estava
rapidamente relaxando. Suspirou calmamente. Soltou o ar.
- Se for da vontade de Alá, - falou Marcos, enquanto
colocava a mão direita na frente dos olhos do palestino – que
o nosso irmão possa ver o seu passado, o que deu causa ao seu
sofrimento atual.
Não demorou nem um minuto. O homem começou a
ver e a falar, de olhos fechados.
- Estou vendo um campo de concentração nazista. Há
muitos judeus. Todos magros, muito magros. Há um oficial
nazista, da SS, que está berrando e humilhando os judeus
presos, e está mandando entrarem em uma fila. Eles vão para
a câmara de gás. Meu Deus. Estou vendo fumaça saindo das
chaminés. Uma fumaça preta. É dos corpos cremados depois
de morrerem pela inalação do gás venenoso.
- Veja quem é o oficial nazista! – impôs Marcos, com
autoridade.
- Eu o vejo, mas não sei quem é. Não o conheço.
- Veja bem. Sinta a vibração dele. Aproxime-se dele.
Olhe nos olhos dele. – disse Marcos de forma incisiva.
- Não posso. Algo me impede de olhar nos olhos dele.
- Não tenha medo.
- Não tenho medo. Não tenho medo de nada nessa vida.
– falou o homem meio irritado.
- Então olhe. Você é um guerreiro corajoso. Veja quem é
o oficial da SS que humilha os judeus e que os encaminha para
a morte na câmara de gás. – falou Marcos.
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O rosto do líder rebelde do Hamas se modificou.
Parecia transtornado. Mas não chorou. E falou quase de forma
inaudível.
- Sou eu. Não pode ser. Que ilusão é essa que você está
causando em mim? Acaso você é algum tipo de mágico, ou
hipnotizador?
- Não. Você está apenas recordando o seu passado. A
reencarnação, o novo nascimento em outro corpo fez você
esquecer o passado doloroso, pois do contrário não conseguiria
conviver com o remorso. – disse Marcos.
- Não pode ser. Eu não fiz isso com eles. Eu é que sou a
vítima.
- Agora. No passado que você lembrou neste momento
você era o carrasco dos judeus, e por isso Alá fez você nascer
novamente para sofrer nas mãos do mesmo povo que você
ajudou a massacrar sem motivo. Até crianças inteiramente
inocentes eram mortas sob o seu comando no campo de
concentração, e você sentia imenso prazer nisso
- Nunca me ensinaram essas coisas na minha religião.
- Nem na maioria das outras também. – disse Marcos.
- Como posso confiar em você? E se tudo isso não passar
de uma grande ilusão? E se você for um judeu disfarçado
querendo me enganar.
- Sinta a minha vibração, a minha energia, a minha
sinceridade.
- Eu sinto. Não sei o que é isso. Mas sinto que você fala
a verdade. E sinto que é real o que estou vendo. Mas é difícil
acreditar.
- Eu sei, meu irmão. – disse Marcos – É mesmo muito
difícil passar de vítima a carrasco. Mas é a lei.
- Que lei?
- A Lei de Causa e Efeito. É uma lei divina. Segundo
essa lei de Deus, colhemos os frutos do que plantamos. A
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semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Se plantarmos
flores, colheremos o seu perfume. Se plantarmos rosas com
espinhos, seremos por eles perfurados e feridos, e sofreremos.
- É o olho por olho, dente por dente?
- Não exatamente isso. Mas, quem com ferro fere, com
ferro será ferido...
- Mas isso parece mais uma pregação cristã. – disse o
homem surpreso.
- O Cristo disse muitas coisas certas, meu irmão, e sua
pregação é universal. E ele era palestino.
- Mas judeu.
- Sim, judeu, e palestino. – falou Marcos – na verdade
ele não se prendia ao judaísmo. Sua pregação era para todos
os povos, e para o futuro. Ele amava e ajudava tanto judeus
quanto samaritanos, romanos, fenícios, sírios, e todos os que
lhe buscavam amparo e consolo. Curava a todos, sem distinção
de etnia. Ele era um cidadão do mundo. Jamais se rebelou
contra o domínio romano, e aceitou ser morto da forma mais
ultrajante e degradante que existia naquela época, apesar de
ser inocente. Deixou-se matar como um cordeiro inocente
levado para o sacrifício.
- Você mais parece um padre católico falando. – disse o
palestino.
- Já fui, mas também fui monge budista, sufi, muçulmano,
yogue, ateu, participei de uma cruzada como guerreiro de Alá,
e matei muitos cristãos que considerava infiéis. Mas depois de
muitas vidas e muitas mortes aprendi que o espírito não deve
se prender a qualquer religião, nem a raça, nem a povo, nem
a bandeira. Ora aqui, ora ali, num corpo, em outro, um claro,
outro escuro. No deserto quente, no frio gelado do norte.
Homem, mulher. Tudo são apenas experiências para o espírito
imortal.
- Que interessante. – falou o palestino.
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- Muito interessante, meu irmão. Você gostaria de
ir conosco para uma cidade no mundo espiritual, onde será
tratado e poderá aprender muito mais sobre essas coisas?
- Sim, gostaria. Sou totalmente ignorante sobre essas
coisas que você me falou. Mas tenho a mente aberta para
aprender. Sempre!
- Então vamos. Tem uma coisa. – disse Marcos a ele.
- O que é?
- Vou levá-lo inicialmente para uma cidade onde vivem
somente muçulmanos, para evitar qualquer possibilidade de
desgaste e embate com judeus mortos como você.
- Acho bem prudente de sua parte. Não sei como agiria,
não sei qual seria minha reação ao me deparar com judeus que
estavam lutando comigo há pouco tempo.
- Então, sigamos para a cidade mais perto daqui. Lá
encontrará muitos palestinos muçulmanos como você, e
será internado inicialmente em um hospital, por causa de
seus ferimentos. Depois de alguns dias, começará a assistir
palestras, para se instruir. E mais algum tempo depois, quando
estiver preparado, seguirá para uma cidade mais acima, mais
evoluída, composta de judeus e muçulmanos, que trabalham e
estudam juntos, em harmonia, em paz. Eles preparam o futuro
de Israel.
- Isso é futuro. Vamos devagar. Um dia atrás do outro. –
disse o palestino do Hamas sorrindo.
- Sim, nada como um dia atrás do outro para derrubar
os véus das nossas ilusões, e nos mostrar a realidade das coisas
por completo. – disse Marcos.
- Vamos, então. Estou ansioso para conhecer uma
cidade do outro mundo. – disse o palestino sorrindo.
- Não será ainda o sonhado paraíso, lembro ao irmão.
- Tudo bem. Um dia chegarei lá, não é?
- Sim, um dia todos chegaremos lá. – confirmou Marcos.
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E partimos todos juntos.
Ao longo da conversação, fui gradativamente passando
a entender o que o palestino e também Marcos falavam em
árabe.
Marcos me explicou depois que isso se deve ao fato de
eu já ter sido também árabe, muçulmano. E de fato já fizera
anos atrás algumas regressões e me vi em guerra montado em
camelo, e também como místico islamita. Assim, aos poucos,
ouvindo o idioma árabe, fora do corpo, passei a entender a
língua. Mas ao acordar não consigo mais lembrar as palavras
em árabe, apesar de recordar o conteúdo da conversa. É assim
que acontece quando regrido a vidas passadas. Lembro do
conteúdo, não das palavras ditas em idioma que não estudei
nesta encarnação. Posso ler e ouvir aramaico, por exemplo,
e entender, mas ao acordar só lembro o teor do que leio ou
ouço.
Deixamos o palestino instalado e muito bem acomodado
em um grande hospital em cidade espiritual perto da Faixa de
Gaza, prometendo voltar outro dia para revê-lo, e rumamos
para uma cidade espiritual só de judeus, onde vi israelenses
desencarnados em situação de ódio pelos muçulmanos
palestinos. O outro lado da moeda. Que situação mais triste a
desses espíritos em luta feroz naquela região tão bela.
Depois de conhecer um pouco dessas duas cidades,
uma judia, e outra muçulmana, Marcos e Raul disseram que
em breve me levariam a uma cidade mais acima, no mundo
espiritual, por orientação do mestre Sana Khan, onde ninguém
é judeu nem muçulmano, onde ninguém tem uma religião, e
não há desentendimento por causa de sectarismo religioso.
Confesso que fiquei muito curioso, e ansiei por esse dia.
No próximo capítulo relatarei essa visitação, e meu
ingresso na Fraternidade Branca.
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CAPÍTULO 42
Alguns dias depois, Raul e Marcos novamente foram me
pegar. Estava sonolento, por volta das 23:00 horas, na cama,
mais para lá do que para cá, quando ouvi uma voz conhecida
dizendo:
- Beto, vamos, saia. Está na hora. Precisamos partir, ou
perderemos a palestra do mestre.
Com aquele
chamado, senti uma energia forte me envolver, e logo deixei
o corpo. Saí e fiquei de pé. E vi os dois amigos perto de minha
cama.
- Até que saiu ligeiro. – disse Raul, sorrindo.
- É, saí. – respondi.
- Então vamos, não temos tempo a perder.
- disse Marcos.
- Vamos. - concordei.
E como da outra vez, os dois desapareceram da minha
vista, como foguetes velozes, não dando nem para ver a
direção. Mas, também como de outras vezes, apenas me
concentrei neles, e logo estava acompanhando ambos.
Aprendi a rastrear a vibração. Na verdade, tudo é uma
questão de concentração. Podemos encontrar, com a prática,
qualquer espírito no plano espiritual, principalmente quando
o conhecemos, porque nesse caso já conhecemos e temos
identificada a sua vibração em nossa mente, no inconsciente,
o que facilita a busca e o encontro.
- Já chegaremos. - disse Raul.
- Rápido, assim? - perguntei.
- Sim. - respondeu Raul
- É porque estamos seguindo para o alto, e a matéria é
mais sutil, permitindo um deslocamento mais ligeiro. Quando
descemos, há mais atrito, mais resistência da matéria ao nosso
corpo espiritual, e por isso nos deslocamos mais lentamente.
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- Nunca havia pensado nisso, nem lido nada a este
respeito. - disse a Raul.
- Sempre estamos aprendendo coisas novas, não é
mesmo? – disse Marcos.
- É, sempre há coisas novas a serem aprendidas. –
concordei
- Nunca saberemos tudo, não é? - Se a evolução é infinita
e eterna, então sempre haverá coisas novas a serem estudadas
e aprendidas. – disse Raul. - Isso é bom. – disse eu
- Imagine viver em um céu monótono, eternamente
sem nada para fazer ou estudar, sem trabalho, sem estímulo
intelectual algum. Isso seria terrível, não é mesmo? Acho que
seria um verdadeiro inferno.
- Com certeza. Os novos estudos, o trabalho, as amizades
novas que fazemos a todo momento nos estimula demais, e
nos convida a continuarmos na escalada evolutiva sem fim. falou Marcos.
- Estamos chegando. – disse Raul.
Comecei a ver aos poucos uma região toda florida, no
meio de um vale cercado de montanhas, como algumas regiões
da Caxemira, e lá adiante, ao longe, vi que havia uma pequena
cidade, sem muros, sem fortificação, diferentemente de tantas
outras que conheci nas regiões inferiores, próximas da crosta
terrestre, como a famosa cidade Nosso Lar, tão conhecida dos
espíritas brasileiros.
- Linda região. – expressei minha admiração.
- Muito linda realmente. – disse Raul
- Parece que estamos no paraíso. - eu falei.
- Estamos, aqui, realmente na porta do paraíso. – disse
Marcos, e completou - Aqui não há criminosos, nem pessoas
que odeiam, que pensam em vingança, que matam, que
guerreiam, que roubam, que se corrompem, que fraudam,
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que sonegam impostos, que destroem a natureza. Ninguém
desequilibrado chega até aqui.
- Por quê? – perguntei.
- Este plano está acima da crosta terrestre, a alguns
quilômetros de distância, e a matéria aqui é mais sutil, mais
leve, mais plástica, e a vibração suave. – explicou Marcos.
- Quem ingere bebida alcoólica, fuma, usa qualquer tipo
de drogas e come carne de animais, de qualquer espécie, não
consegue chegar até aqui. – complementou Raul.
- Por quê? – mais uma vez perguntei, sempre curioso em
aprender.
- Porque a carne em geral está envolvida em energia muito
densa, e as substâncias como o álcool, o tabaco e outras drogas
afetam o sistema nervoso do corpo físico de modo a prejudicar
a correta circulação de energia no corpo de carne e também
em nosso corpo espiritual, e isso também de alguma forma o
adensa, impedindo-o de alcançar dimensões mais elevadas. E
aí quem consome carnes e essas substâncias nocivas ao corpo
físico não consegue chegar até aqui. – disse Raul.
- Mais não é só isso. – falou agora Marcos – Também os
sentimentos, as emoções e os pensamentos desequilibrados
envolvem a pessoa em energia mais densa, rebaixa a vibração,
e isso também impede que se chegue até este plano.
- Puxa, então é preciso ser santo para chegar até aqui? –
perguntei, sorrindo.
- Você se considera santo? – perguntou Marcos sorrindo.
- Claro que não. – respondi.
- Então está respondido. – completou ele.
- Então enquanto eu bebia, mesmo que pouco e
raramente, e enquanto comia carne, mesmo não comendo
apenas a carne vermelha, não conseguiria ser trazido até
aqui. - falei, na verdade mais buscando confirmação do que
questionando.
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- Realmente não poderia mesmo. – disse Raul – Por isso
só agora tivemos autorização para guiá-lo até aqui. Antes, você
ainda estava envolvido com a energia da carne dos animais e seu
ectoplasma, que é energia mais densa do que o ectoplasma do
ser humano, o que impede a elevação a dimensões superiores.
- Quer dizer, então, que se uma pessoa come carne, bebe
ou fuma, e é uma boa pessoa, caridosa, ela não conseguirá
subir a planos superiores imediatamente após o desencarne?
– perguntei.
- Não, não poderá. – respondeu Raul – O corpo espiritual
é formado também de matéria, apenas um pouco diferente
da do corpo físico. E não são apenas os sentimentos, as
emoções e os pensamentos que nos elevam aos céus. Também
há a questão da qualidade do corpo em função de nossa
alimentação; a ingestão de substâncias entorpecentes como
o álcool e outras interferem na formação do corpo energético
sutil. E isso vai permitir ou não o ser de ascender a planos
superiores. Uma pessoa caridosa, como você chamou, boa
mesmo, mas que ainda come carnes e bebe precisará levar
um tempo nos planos mais baixos até que se desprenda das
energias e substâncias mais densas do plano físico, e purifique
mais o corpo espiritual.
Enquanto conversávamos, ia percebendo a aproximação
da cidade pequenina, no meio de incontáveis flores multicores.
Não era um grande aglomerado de casas e edifícios, mas
poucas construções, de cores claras, belíssimas, de arquitetura
que poderia chamar de moderna. Nada de construção com
aparência de coisa antiga. Parece que tudo foi planejado por
uma mente moderna, avançada e progressista.
- Precisamos nos vestir inteiramente de branco. – disse
Raul.
- Por quê? – perguntei.
- Porque participaremos de uma reunião e palestra na
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Grande Fraternidade Branca, para usar uma expressão antiga
da literatura espiritualista terrestre. - disse Marcos - E nela
todos se vestem de branco. É uma tradição. Não é obrigado,
mas todos seguem a antiga tradição, para não parecerem
diferentes.
- Então, mudemos de roupa. – disse a eles.
Concentramo-nos um pouco e rapidamente nós três
estávamos de branco, com túnicas compridas, parecendo três
gregos antigos. Mentalizei uma túnica de puro linho, como
sempre achei que Jesus usava. E, coincidentemente, Raul e
Marcos mudaram seus trajes e se vestiram com igual túnica.
- Como isso é possível? – perguntei, curioso - Não
combinamos nada.
- Nós pescamos a sua ideia! - falou Raul, rindo.
- Na verdade, eu e Marcos pegamos seu pensamento e
copiamos, para ficarmos todos iguais.
- Interessante. E então, vamos para onde? – falei.
- Vamos para o edifício central, aquele maior, onde será a
reunião, e a palestra. – disse Marcos.
Segui os dois, até chegarmos à entrada do edifício. Vi que
muitos estavam ainda chegando, como nós, e que estavam
todos voando. Poucos vinham andando. A visão era diferente
da que estava acostumado a ver em cidades mais próximas da
crosta terrestre. Não havia veículos individuais ou coletivos
por ali. Não havia postes de iluminação. Tudo era claro, de uma
forma natural, como se o sol estivesse sempre irradiando sua
luz, mas sem o calor escaldante de certos lugares na dimensão
física.
Entramos pela entrada principal, uma porta grande e
larga, por onde passavam muitas pessoas. E chegamos até um
imenso salão. Acho que ali já havia mais de duas mil pessoas
reunidas, todas vestidas de branco, exatamente como tinha
falado meu amigo. Alguns estavam de calças e camisas, mas
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tudo branco, e a maioria estava mesmo de túnica, como nós.
Fiquei contente por não parecer diferente.
Procuramos nos acomodar em cadeiras maravilhosamente
confortáveis. Ficamos a cerca de vinte metros do tablado, onde
havia uma mesa com alguns homens e também mulheres
sentados a conversar animadamente.
De repente, aquele que parecia comandar a reunião se
levantou e fez um gesto pedindo silêncio ao auditório, dando
a entender que ia começar a palestra, pois as pessoas estavam
conversando, mesmo que baixo, para não incomodarem os
outros. Então houve silêncio geral. Nem um pio se ouviu depois
do pedido do líder.
- Meus amigos e irmãos, estamos mais uma vez reunidos
para receber novos membros de nossa fraternidade. Irmãos
outros foram trazidos até aqui hoje para serem recebidos por
nós com grande júbilo, pois alcançaram o estado de cidadãos
do mundo, não mais fazendo distinção entre as pessoas por
diferenças externas e aparentes, nem por seus pensamentos,
ideias, gostos e preferências. Queremos hoje dar as boas-vindas
aos irmãos. – e o homem simpático pegou algo para ler, mais
parecendo uma prancheta de acrílico ou cristal, e continuou Igor, Mario, William, Charlot, Nanon, Luiz Roberto…
Levou alguns minutos lendo todos os nomes, pois
eram mais de cinquenta. Confesso que fiquei surpreso, mas
lisonjeado. Não esperava aquilo, e Raul e Marcos não tinham
falado nada para mim do que aconteceria.
Olhei para os dois, um de cada lado, e balancei a cabeça,
como a dizer “ vocês...”.
- Era surpresa. – disse Raul – Não podíamos estragar.
- Não teria a mesma graça. – disse Marcos.
- Tudo bem, estão perdoados. – disse, sorrindo.
Após terminar a leitura dos nomes dos novos membros,
o homem falou:
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- Vamos hoje ouvir nosso irmão e amigo Sana Khan,
sempre muito bem-vindo, e sempre esclarecedor.
Apontou ele para uma porta lateral, por onde entrou
Sana Khan, vestido também de branco, uma túnica que
emitia luz. Algo que lembrava, ao menos de longe, o cetim ou
a seda, contudo, era muito mais brilhante e reluzente. Sana
Khan se aproximou do homem que o chamou e deu um forte
abraço nele, demorado, demonstrando que já o conhecia e
que gostava muito dele. 		
Após o abraço, Sana Khan
se aproximou mais da plateia, como de costume, enquanto
o coordenador foi se sentar na primeira fila, bem como os
demais integrantes da mesa no tablado, para que ficassem de
frente para o palestrante, e não de costas para ele.
- Para nossos novos membros da Fraternidade Branca,
nossas boas-vindas. Agora vocês são iguais a nós, portadores
de luz para o mundo, sem qualquer tipo de sectarismo e
divisionismo. Os membros desta organização têm como máxima
a fraternidade sem fronteiras, sem barreiras ideológicas,
religiosas ou nacionalistas. Quem ainda é contra judeus ou
muçulmanos, contra americanos ou árabes, contra comunistas
ou capitalistas, contra cristãos ou budistas, hinduístas ou
umbandistas não pode entrar em nossa fraternidade, porque
ainda não pode servir sem limitações ideológicas. Aqui, nossa
organização serve ao negro, ao branco e ao asiático igualmente.
Temos aqui membros oriundos de todos os países, de todas as
nações, de todas as culturas, de todas as raças, de todos os
credos, de todas as ideologias, e de todos os sexos. São todos
iguais.
Sana Khan olhou nos olhos das pessoas, pensou por
alguns instantes e continuou.
- Somente são trazidos até aqui aqueles que se tornaram
dignos pelo crescimento pessoal. E quem não se habilitou pela
mudança no seu padrão vibracional sequer tem condições
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de encontrar estas instalações. Aqui não temos guardas,
nem muralhas. Não há necessidade de segurança, nem
equipamentos de vigilância, como em cidades lá embaixo,
mesmo no mundo espiritual. Aqui só chega quem tem o corpo
espiritual mais sutilizado, sem a menor presença de energia
das carnes dos corpos destroçados de nossos irmãos animais
da Terra.
O silêncio era geral, e todos estavam imensamente
atentos ao que ele dizia.
- Hoje, na Terra, ainda temos muita gente vivendo no ódio,
na violência, no crime, em busca de liberdade dentro de um
país, em busca de dinheiro, em busca de petróleo, em busca de
cargos, em busca de poder. E muitas outras coisas as pessoas
buscam, na sua ilusão espiritual enquanto encarnados. Porém
poucos, muito poucos mesmo, já atingiram o ponto em que
não conseguimos mais sentir raiva de judeus ou de palestinos
na guerra que se trava dentro das fronteiras de Israel. Poucos
já conseguem sentir compaixão pelos dois lados, e orar pelos
dois polos da contenda.
Sana Khan novante fez breve pausa, olhou pelo auditório
extenso, procurou-me com o olhar, sorriu ao me encontrar, e
continuou.
- Tem gente aqui que há bem pouco tempo ainda
estava comendo carne, depois de alternar vários ciclos entre
vegetariano, carnívoro e lacto ovo vegetariano, e, por fim, deixar
de comer todo tipo de animal mais uma vez, possibilitando a
mudança do seu padrão vibratório, ao mesmo tempo em que
renovou a sua mente.
Senti que Sana Khan estava falando de mim. Ou será que
havia ali outros na mesma situação que eu?
- Há pessoas entre nós que há muito pouco tempo ainda
tomava partido nas lutas dos vários países, e falavam mal
desse ou aquele povo. Julgavam e condenavam os povos, as
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religiões e as pessoas. Mas agora todos vocês que estão aqui
já superaram essa fase de suas vidas. Agora, todos vocês se
libertaram finalmente dos entraves evolutivos que são os
preconceitos, os condicionamentos religiosos, ideológicos
e políticos. Todos vocês agora são livres do julgamento, e só
interferem para ajudar. Os membros desta fraternidade são
incapazes de condenar o próximo por causa de divergências de
forma de agir ou de pensar. São sempre solidários com a dor
do próximo, não importa onde ele viva, se no Brasil, na China,
nos Estados Unidos, em Cuba, na Coreia do Norte, na África,
no Iraque ou no Irã. Todos são nossos irmãos, filhos do mesmo
Deus, e moradores do mesmo planeta chamado Terra.
Sana Khan olhou ao redor, pensou e falou:
- Hoje no mundo a mídia noticia diariamente a violência
na Faixa de Gaza. Essa é a bola da vez. É o que mais vende
jornais e revistas, e o que mais cria audiência nas emissoras de
televisão. A mídia precisa vender. E normalmente as pessoas
xingam os israelenses, os judeus, e os amaldiçoam. Poucos
têm consciência e conhecimento da Lei de Causa e Efeito para
fazerem um bom juízo de valor, e para deixarem de julgar
nossos irmãos hoje encarnados como palestinos, e poucos
entendem profundamente as razões de sua situação atual.
Na verdade, os dominados de hoje foram os dominadores
de ontem. E os dominadores de hoje serão os dominados de
amanhã. O escândalo é necessário, mas ai daquele que causar
o escândalo, dizia Jesus. Ou seja, o mal ainda é necessário
neste planeta, pois ele ainda cumpre uma função depuradora,
de resgate, mas aquele que causa e produz o mal não está
de modo algum isento de culpa e livre da colheita segundo
o que plantou, poque a semeadura é livre, mas a colheita é
obrigatória. Colheremos sempre o fruto do que plantarmos.
Sana Khan mais uma vez olhou para mim, no meio da
plateia, e falou:
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- Quem entre vocês sabe que já encarnou como judeu na
época em que Israel era domínio romano? Levantem o braço,
por favor.
Imediatamente levantei meu braço direito, atendendo ao
pedido do mestre, que para mim é sempre como uma ordem, e
vi que inúmeras outras pessoas fizeram o mesmo. Isso porque
lembro de algumas regressões ocorridas nos anos 1980 em
que eu estava dentro de uma casa quando Jesus a adentrou, e
fiquei a menos de um metro dele, vendo em detalhes seu rosto
e sua cabeça, e uma vez o vi pregando no pátio de um templo,
para uma pequena multidão. Ele era alto, forte, moreno claro,
de cabelos lisos, e encantava com o seu olhar doce e afetuoso.
Eu era judeu, e me converti na época ao cristianismo.
Sana Khan prosseguiu:
- No passado, vocês, como judeus, foram dominados
pelos romanos, os invasores. Hoje, muitos dos chamados
palestinos são encarnações daqueles mesmos romanos do
passado. Assim, os romanos hoje experimentam a sensação
e a dor de serem dominados e humilhados em sua terra.
É o cumprimento da Lei de Causa e Efeito. É o reajuste em
andamento. Tudo é aprendizado, e tudo é passageiro. Não
devemos condenar ninguém, nem os dominantes judeus, nem
os dominados palestinos. Todos na verdade estão sofrendo com
a situação, e ela somente se resolverá em definitivo quando os
dois lados se libertarem do fanatismo religioso, e aprenderem
a respeitar o outro como irmão, como filho do mesmo Deus.
Por acaso o Jeová dos antigos judeus não é o mesmo Alá dos
muçulmanos? Se não há dois deuses, mas um só Deus, então
é preciso flexibilizar a questão religiosa, superar as diferenças,
descondicionar a mente fanatizada e cheia de ódio. Se não
aprenderem agora, nesta atual experiência ora vivenciada,
voltarão à mesma situação novamente, tantas vezes quantas
se fizerem necessárias.
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Nova pausa, e Sana Khan olhou em volta novamente e
prosseguiu.
- Alguns espíritos que foram nazistas na Alemanha
ora também estão encarnados como palestinos. Judeus da
Alemanha nazista eram muitos deles romanos reencarnados,
resgatando seu passado. Isso acontece o tempo todo, em
várias partes do planeta. É preciso experimentar as duas faces
da moeda. Carrasco ontem, vítima hoje. Carrasco hoje, vítima
amanhã. E assim a roda vai girando. Nenhum espírito foi
criado por Deus para ser judeu ou muçulmano eternamente.
Nenhum ser é essencialmente judeu ou muçulmano. Ninguém
tem eternamente uma nacionalidade única. Ninguém foi
romano sempre, nem grego sempre, nem árabe sempre, nem
será americano sempre. O americano de hoje já encarnou
antes como índio na própria América, como africano, como
grego, etc. Os escravos africanos levados para o continente
americano, acorrentados, em navios negreiros, resgatavam
experiências do tempo em que compravam e vendiam escravos
anteriormente, ou seja, antes eram mercadores de escravos.
O traficante de escravos depois sempre volta como escravo,
com as mesmas correntes nas pernas, para sentir na pele o
que é ser um escravo. E ainda há hoje escravos no mundo, em
várias formas de escravidão, como escravidão sexual, trabalho
escravo e outras, pois as necessidades de resgate ainda não
se esgotaram. Só assim muitos evoluem. Ou evoluímos pelo
amor ou pela dor. Pelo amor é o trabalho em prol dos outros.
Quem tem dívidas com a lei, ou trabalha pelos outros para
compensar todo o mal que fez a eles, ou paga a sua dívida com
a dor, com as experiências dolorosas e difíceis.
Sana Khan mais uma vez fez breve pausa, como se
estivesse pensando em alguma coisa a dizer, e continuou.
- Assim como fez o mestre dos mestres, Jesus, não
devemos julgar o nosso irmão, para não sermos igualmente
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julgados, e com o mesmo rigor com que julgamos. Ninguém é
inocente, se olharmos o seu passado. Ninguém sofre inocente,
ou a lei divina seria injusta, e Deus injusto e imperfeito, no
que não acreditamos. Assim, devemos aceitar a dor como fez
Jesus, que como judeu palestino, dominado pelos romanos,
aceitou o jugo de forma tranquila, sem revolta, sem luta, e
amava tanto os judeus quanto os romanos em sua terra, e
perdoou a todos que o crucificaram, e ele foi crucificado pelos
romanos a pedido dos próprios judeus. Assim, ele teria motivo
para odiar a ambos, mas perdoou a todos, porque entendia
que eles, todos eles, não sabiam realmente o que estavam
fazendo. Quantos espíritos que participaram daquele evento
sentem culpa e remorso até os dias de hoje. E não é fácil
esquecer o que fizeram. Até quem simplesmente zombou dele
na passagem pela via dolorosa, no caminho do calvário, sente
imenso remorso até hoje, mesmo sem ter tocado um dedo
nele. Quanto arrependimento.
Sana Khan desviou o olhar por alguns segundos da plateia,
olhou para o alto, para o teto, e sorriu, como se estivesse vendo
ou ouvindo alguma coisa, talvez a aprovação do que ele estava
dizendo. E então continuou.
- Ninguém pode chegar até aqui sem antes ter sido trazido
uma vez por um de nossos membros, pois, sem a lembrança
deste local, que não é de conhecimento de estranhos, não é
possível a mentalização para chegar até aqui. Assim, somente
os membros podem retornar, e a partir de hoje os novos
membros também poderão vir sozinhos, pois agora é só pensar
no complexo aqui existente, na paisagem, e logo estarão aqui.
Daqui coordenamos nossas ações na Terra, para trabalho
de ajuda nos planos mais abaixo, sempre com a supervisão
e a orientação de nossos superiores em planos ainda mais
elevados, e sob o comando maior e geral do governador
espiritual da Terra, o divino Mestre Jesus.
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Ali matei, por fim, uma curiosidade antiga. Sempre quis
saber quem governava a Terra. Sempre achei que fosse Jesus,
mas já tive muitas dúvidas, devido a alguns livros que indicam
outro espírito como sendo o governador.
- É preciso se abster de matar e comer nossos irmãos
menos evoluídos se quiser chegar até esta dimensão, pois
a energia da carne fica no corpo espiritual durante muito
tempo, e o condensa, impedindo a possibilidade de subida. E
também o álcool, o tabaco e qualquer outro tipo de droga, de
substâncias alucinógenas, reduzem a capacidade de vibração
do corpo espiritual. Só os libertos desses gostos e desses
vícios podem vir até aqui e integrar esse gigantesco grupo de
trabalho. Há milhares e milhares de grupos trabalhando nas
esferas inferiores, nas colônias, nas cidades, nos postos de
socorro, nas casas espiritualistas no plano físico, mas para
participar destes encontros e de nossas reuniões e palestras
poucos podem vir. Porque é preciso maior responsabilidade
consigo mesmo, e com nossos irmãos animais. Quem ainda se
deleita comendo as carcaças de seus irmãos animais na Terra
não pode chegar até os planos mais elevados. Podem ser boas
pessoas, mas não podem ascender a planos mais elevados. O
apego à carne e ao álcool constitui grande entrave evolutivo
de nossos irmãos encarnados. Sem falar no tabaco, no fumo,
ainda muito utilizado, inclusive na adolescência, devido à
influência e aos maus exemplos dados pelos adultos, muitas
vezes pelos próprios pais, e em casa mesmo.
Tudo aquilo me fazia refletir muito. Como estamos presos
a tudo isso. E Sana Khan prosseguiu.
- A humanidade precisa avançar, precisa sair da infância,
deixar de fazer guerras sem sentido, de se apegar a coisas tão
pequenas e sem maior importância, como bens de consumo.
Quanta gente desencarna apegado ao extremo a seus bens
que ficaram para trás, no plano físico, e ficam ainda ligados aos
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bens, muitas vezes atrapalhando seus familiares que passam
a gastar seu dinheiro, que já não é mais do “morto”. Quanta
gente, por falta de educação religiosa e filosófica, e não falamos
aqui de ter uma religião específica, nem percebe, nem se dá
conta de que deixou o corpo de carne, e fica perambulando
pelo mundo, entre duas dimensões, precisando ser levada a
centros onde entram em contato com médiuns para receberem
o choque anímico e também para serem esclarecidos. Nosso
irmão Luiz Roberto, que está aqui hoje, como novo membro,
trabalha em reunião desse tipo, no Brasil, onde reside.
Não sabia se sentia orgulho ou ficava envergonhado, por
ele ter chamado a atenção para minha presença.
- A vida é bela, a vida é eterna, - continuou Sana Khan mas se quisermos aproveitar melhor nossa escalada evolutiva
temos que nos libertar de nossos apegos, de nossos vícios, de
nossos condicionamentos, e pararmos de julgar as pessoas
pela veste, pela aparência, pela cor da pele, pela nacionalidade,
pela religião, pela ideologia política, e muitas outras coisas
que nos separam. Precisamos ver os aspectos que nos unem,
principalmente o fato de sermos todos espíritos, filhos do
mesmo Pai, de Deus, e que estamos no mesmo planeta,
evoluindo juntos, e que por isso precisamos nos amparar
mutuamente, dar os braços e estender as mãos sempre, uns
aos outros. Somos irmãos de verdade, e como tal devemos
nos amar verdadeiramente, como nos ensinou Jesus quando
desceu entre os mortais, no plano físico. Hoje ele é um imortal,
pois, não mais nascendo na Terra, não está mais sujeito à
morte. Que busquemos também nos tornar imortais. Mas
depois continuemos como ele, ainda trabalhando por todos os
que ficaram para trás. Isso é solidariedade. Isso é fraternidade.
E esse é o objetivo desta fraternidade antiga, vestida de branco
em sinal da busca da pureza interior, não por já sermos puros.
Branco da paz, por sermos hoje já incapazes de incentivar a
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luta, a discórdia, o litígio, a guerra, a violência. Que todos os
nossos irmãos que hoje ingressam nesta organização recebam
as bençãos do mestre maior, que está nos vendo por uma tela
em seu plano mais elevado, e contente por ver que mais e mais
almas estão buscando se elevar e trabalhar mais pelo bem
geral da humanidade. Um viva a Jesus, um viva à Fraternidade
Branca.
Assim Sana Khan deu por encerrada a palestra breve, já
que ele não costuma falar longamente. Ele é mais de ação do
que de fala.
Marcos e Raul me levaram para cumprimentar o mestre
Sana khan, que nos recebeu com imenso sorriso no rosto, de
alegria, por me ver finalmente ali, um pouquinho melhor, mais
descondicionado, ainda que não totalmente, nem em relação
a tudo. Mas feliz por ver o meu esforço pessoal no caminho
do descondicionamento, agora recompensado por ele, que me
indicou para integrar tão antiga e famosa fraternidade de almas
boas que trabalham pelo bem e pelo progresso espiritual da
humanidade.
De fato, faz poucos meses que comecei a não mais sentir
qualquer coisa ruim em relação a povos dominadores que
prejudicam outros. E que deixei de tomar partido, de defender
um lado, e achar que o outro está errado. Alarguei, não sei
dizer por quê, meu sentimento de unidade, de irmandade, e
não mais conseguia ter raiva de ninguém. Sentia cada vez mais
amor por todos. Judeus e palestinos eram meus irmãos, e eu
amava a todos eles agora.
Raul e Marcos disseram para eu retornar sozinho para
casa, pois eles tinham um destino e uma missão a cumprir, e
me prometeram nova visita em breve, para mais uma viagem,
agora para libertar uma píton em uma caverna em região das
trevas. Na verdade, um espírito humano aprisionado, mediante
odioso processo egoístico de hipnose, visando o seu domínio.
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Fiquei curioso, e voltei para casa já antevendo e pensando
na futura viagem de estudo e aprendizado.
Logo estava em meu quarto, e me integrei sem dificuldades
ao meu veículo carnal.
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CAPÍTULO 43
Alguns dias depois, Marcos e Raul novamente estiveram
em minha casa, para me buscarem, a fim de trabalharmos
juntos para libertar um espírito longamente aprisionado e em
forma de serpente.
Estava já há algum tempo deitado, relaxado, sentindo
que sairia do corpo. E de repente senti uma leveza anormal,
e quando percebi já estava me levantando sem maiores
dificuldades.
- Oi, Beto. – disse Raul.
- Oi, Raul. Oi, Marcos. – disse eu.
- Como prometido, viemos buscá-lo para uma nova
missão, e aula, para o seu desenvolvimento. – disse Marcos.
- Ótimo! – disse a ele.
- Então podemos partir sem demora. – disse Raul.
- Vamos. Estou pronto, e às ordens. – disse eu.
- Partamos, então. – falou Raul, e já desapareceu, como
de costume, para me testar.
Os dois na verdade sumiram da minha frente, do meu
quarto. Mas me concentrei rapidamente neles, e logo estava
ao lado deles, seguindo-os, estando ambos rindo.
- Você não fica para trás, mesmo! – disse Marcos.
- Estou me exercitando. – falei rindo.
- Vamos descer para uma região escura, muito abaixo
da superfície física do planeta. Vamos libertar um espírito que
sofre há séculos uma dominação odiosa por parte de uma
sacerdotisa. – disse Raul.
- Trata-se de um ser que se endividou muitos séculos
atrás, e precisou levar depois muito tempo nas mãos de vítimas,
sofrendo o choque do retorno, a vingança, até finalmente,
depois se cansar de bradar, de xingar, de tentar se livrar
sozinho, até chegar ao arrependimento de seus atos passados,
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ao remorso, e só então começou a pensar que talvez existisse
uma divindade no céu capaz de ajudá-lo, e passou então a se
humilhar e a pedir ajuda, o que para ele inicialmente era um
sacrifício, por causa de seu extremado orgulho. - falou Marcos.
- Quanto tempo ele levou até pedir ajuda? – perguntei.
- Vários séculos! – respondeu Raul.
- Meu Deus! Como isso é possível? – interroguei.
- Isso é muito mais comum do que você imagina! – disse
Marcos.
- Os espíritos perversos muitas vezes levam uma vida
inteira fazendo atrocidades, matando, estuprando, queimando
casas e aldeias, destruindo cidades, sem pensarem que existirá
uma continuação da vida. Seu pensamento é materialista
e imediatista. Acham que só há uma única vida, e por isso
podem fazer o que bem entendem, pois não haverá inferno
depois. Então roubam, matam, enganam, e fazem tudo de mal
aos outros. Mas quando morrem, quando deixam o corpo de
carne, normalmente se deparam com grandes multidões de
cobradores, muitos deles cheios de ódio no coração, e que não
abrem mão da vingança de jeito algum. E aí vem o retorno, a
dor, a perseguição, e às vezes o aprisionamento como nesse
caso que estamos envolvidos. – explicou Raul.
- E por que agora vamos libertá-lo? – perguntei.
- Porque chegou a hora, Beto. Longos séculos se
passaram até ele estar pronto para o arrependimento e o
remorso, e até pedir ajuda aos céus, e o Pai não deixa nenhuma
súplica sincera sem resposta. O remorso e o arrependimento
verdadeiro atraem a atenção dos seres iluminados que
comandam a Terra, e então eles planejam o auxílio, como ora
faremos. – explicou Marcos.
Percebi que estávamos adentrando uma zona escura,
espessa, com nuvens negras carregas no alto, como se fosse
cair uma tempestade violenta.
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- São nuvens psíquicas. – explicou Raul. – As emissões
dos pensamentos daqueles que aqui vivem criam essas nuvens
escuras, e deixam a atmosfera pesada.
- Realmente sinto certa dificuldade para respirar. O ar
está muito pesado, como se estivéssemos em um pântano. –
disse eu.
- De fato. Aqui é uma espécie de pântano no mundo
astral inferior. – disse Marcos.
- Vamos chegar logo nas proximidades da caverna onde
vive a píton, a serpente dominada pela sacerdotisa. – disse
Raul. – Atenção a partir de agora. Todo o cuidado é pouco.
- Sim, vamos ficar mais alertas. – concordou Marcos. –
Não queremos surpresas.
Aproximamo-nos de uma pequena montanha de pedra.
Eram rochas escuras. Aliás, tudo por ali era cinza ou negro.
Não havia plantas, flores, sol, vento fresco. Tudo era muito
desagradável. Que lugar horrível. Quem poderia gostar de
morar ali?
- A sacerdotisa gosta, Beto. – disse Marcos – Ela vive
aqui há vários séculos. Afina-se com esse lugar. Sua mente está
cinza, como essas bandas. Seus pensamentos são doentes. Ela
é doente. Coitada. Mas ainda não se preparou para o auxílio.
Não quer ajuda. Sente-se bem fazendo o que faz, dominando
e escravizando os outros.
- Como pode ser? – quis saber mais.
- Você sabe que ainda há muita gente se comprazendo
no mal, não sabe? Que gosta, que se sente bem dominando,
mandando, escravizando, etc. – perguntou Raul.
- Sei Raul. – respondi.
- Então, quando ainda se sente prazer na ação do mal,
quando o orgulho ainda cega, e a vaidade ainda reina na
mente, não há espaço para pensar em mudança, nem pensar
em se abrir para o auxílio que vem do alto. – explicou Marcos.
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Chegamos e nos posicionamos em frente à caverna,
cuja entrada não era muito larga, nem grande.
- Haverá reação. – disse Marcos.
- Como você sabe? – perguntei.
- Porque essa pitonisa costuma lutar até o fim, antes de
abrir mão de uma de suas serpentes aprisionadas. E a píton é
a sua preferida. – disse Marcos.
- Mas é um ser. – disse eu.
- Sim, Beto. Mas para ela todos podem ser escravizados,
principalmente aqueles que foram maus, e que não merecem
ajuda do alto, segundo seu pensamento. – disse Marcos.
- Como ela às vezes aprisiona seres durante séculos, sem
que ninguém venha resgatá-los, então acha que esses seres
são deserdados da sorte, deserdados pelo Criador. – explicou
Raul.
- E quem decide o momento do resgate? – perguntei.
- Em última instância, o Criador. – disse Marcos – Mas a
ação do resgate é trabalho nosso, que ainda vivemos por aqui,
mais próximo dos abismos.
- Quem já andou pelas sombras, como todos nós aqui,
sabe bem onde as cobras moram. – disse Raul sorridente.
- E quem já trabalhou nas hostes do mal, aprendeu como
ele funciona, sabe lidar com essas situações. Não é mesmo? –
disse Marcos.
- É verdade! – disse eu. – Quem um dia foi criminoso
pode se tornar um bom policial. É quem melhor conhece os
caminhos, as táticas, os meandros, as brechas das organizações
criminosas.
- Lá vem ela! Calma! Fiquem tranquilos. Nada de mal
nos acontecerá! – disse Raul.
Logo percebi uma onda de energia saindo da caverna
escura. Era como se fosse uma rajada de vento, mas em ondas
de choque. Mas aquilo causava apenas pequeno desconforto.
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Não nos atingia de modo a nos paralisar ou impedir de agir ou
de pensar.
- Se estivéssemos em nível mais baixo de vibração, essa
onda de choque nos paralisaria, e a pitonisa estaria agora
fazendo mais três prisioneiros. – disse Marcos.
Respirei aliviado.
Vimos então, em seguida à primeira onda de choque,
que atrás dela vinha uma mulher, toda paramentada, com uma
roupagem antiga, parecendo do antigo Egito.
Ela parou na porta da caverna, e ameaçou.
- Não tentem entrar, ou se arrependerão!
- Viemos em paz, minha irmã. – disse Raul – Não
queremos lutar.
- Como vieram em paz se pretendem libertar minha
píton?
- Temos ordens de cima para levar o irmão conosco.
Não reaja. Não nos combata. Não nos obrigue a usar os meios
necessários e nada agradáveis, mas que seremos forçados a
usar se for preciso, para cumprir nossa missão. – falou Marcos.
- Não quero lutar. Vão embora. – disse a pitonisa irritada.
- Não sairemos daqui sem o nosso irmão. Essa é a nossa
missão. – falou Raul.
- Não o entregarei! – disse a pitonisa em voz estridente.
Vimos saírem da caverna várias cobras, de vários
tamanhos, cores e tipos diferentes. E elas deslizavam em nossa
direção, fazendo um círculo, ou um cerco. Elas nos cercaram
totalmente.
Não senti medo, pois nunca tive medo de cobra. Mas
fiquei atento.
Intimamente estava em oração, e ao mesmo tempo
estava atento a tudo ao meu redor. Buscava o Criador e sua
bondade, e sua força, para nos ajudar a sair da situação sem
ter que usar a força.
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Percebi que Raul e Marcos também estavam em oração
silenciosa. O melhor remédio nessas horas.
Vi que Raul afastou as duas mãos do corpo e as
movimentou de modo circular, imaginando um grande círculo
ao nosso redor. E então vi que saía luz de suas mãos, mas
uma luz que se assemelhava a fogo, mas com uma coloração
diferente do fogo material.
Formou-se um campo de forças ao nosso redor, de forma
circular, com uma luz diferente, que, ao mesmo tempo em que
lembrava o sol, lembrava também o fogo. E vi que as serpentes
não ultrapassavam a linha do campo de forças luminoso.
Cobras fogem do fogo. E aquele fogo era ainda mais
terrível para elas do que o fogo terreno.
Elas ficaram ao redor, sem tentar penetrar nosso círculo
de poder.
A pitonisa, ao ver o que estava acontecendo, deu uma
grande gargalhada, e começou a falar uma língua estranha,
que não podia entender.
- Ela está chamando a píton, a grande serpente. Pensa
que ela poderá adentrar o círculo de força que criamos com
nossas orações. Ledo engano. – disse Raul.
- Que língua ela falou? – perguntei, curioso.
- Um antigo dialeto egípcio. Eu já o falei também no
passado. Sei o que ela disse. – respondeu Raul.
A grande píton começou a aparecer, aos poucos.
Primeiro colocou sua grande cabeça para fora da caverna. Era
descomunal. Como a anaconda do filme. E depois foi saindo
toda. Era imensa. Tinha mais de dez metros de comprimento,
seguramente. Eu já havia visto algumas dessas no umbral anos
atrás, inclusive me perseguindo, mas eu sempre escapava
voando, pois elas não voam, mas apenas se arrastam. Graças a
Deus.
A grande serpente começou a nos rodear, parecendo
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seguir o comando da pitonisa.
De repente, ela parou. Chegou perto de Raul, abaixou a
cabeça e deitou-a no chão, em posição clara de total submissão
a ele, como se fosse um cão dócil e obediente ao seu dono.
A pitonisa não entendia o que ela estava fazendo, e
continuou dando ordens.
Agora berrava em idioma que podia ser entendido por
mim também.
- Ataque! É uma ordem! Ataque! Você não pode me
desobedecer! Vai se arrepender! Vou castigá-la.
- Não adianta fazer isso, minha irmã. – disse Raul. –
Nosso irmão não quer mais seguir suas ordens. Ele se cansou
disso. Está arrependido de todo o seu passado. Sente remorso
verdadeiro. Ele está se entregando a nós de livre e espontânea
vontade. Você deveria seguir o mesmo caminho, minha irmã.
- Remorso? Arrependimento? Ele é uma serpente! Você
nada sabe do passado dele! – disse a pitonisa aos berros.
- Ele foi tudo isso que você falou, de fato. Mas isso agora
é passado para ele. Ele quer ter uma nova oportunidade de
reconstruir a sua vida, de se renovar, de resgatar o seu passado
de dor e sofrimento para os outros e para ele mesmo. – Falou
Raul.
- Ele não merece isso! Ele é um monstro! – berrou a
pitonisa.
- Não julgue, minha irmã. Ninguém pode, nem deve
julgar os outros. Quem somos nós para julgarmos o nosso
próximo? – disse Raul.
- Eu julgo quem eu quiser! Quem é você para me dizer
que não posso julgar?
- Sou um humilde trabalhador do bem, a serviço dos
iluminados. – disse Raul.
- Não me interessa quem você é, nem a quem serve.
Aqui mando eu. E ninguém vai levar a minha píton. – falou
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irritada a sacerdotisa.
- Temos ordens para levá-lo, se ele quiser ir conosco. –
disse Marcos.
- Pois então tentem! – desafiou a sacerdotisa.
- Não nos force a agir de maneira menos amorosa,
minha irmã. – disse Raul.
- Veremos se vocês são tão fortes quanto pensam. –
disse a pitonisa irritada.
Raul levantou a mão direita na direção da pitonisa e de
sua mão vi sair uma luz parecendo raio lazer.
A sacerdotisa também levantou sua mão direita, e dela
saiu uma luz meio escurecida, de cor indefinida, em direção a
Raul.
Houve um choque de energias, de forças. Ouvi um
estrondo, como um trovão, quando as duas forças se chocaram
no meio do caminho entre os dois. Houve um estalo no ar, meio
ensurdecedor. E um relâmpago clareou toda a região, dando
para ver pedras e seres ao nosso redor.
Havia muitos seres estranhos assistindo ao duelo. Senti
certo receio, pensando se eles poderiam vir em auxílio da
pitonisa, somando forças, e temi que não pudéssemos com
muitos deles juntos.
Raul ficou impassível. Apenas continuou sustentando a
rajada de luz em direção da sacerdotisa.
Depois de alguns minutos, a sacerdotisa começou a
mudar de cor. Parecia mais pálida. Foi aparentando cansaço,
gradativamente. Até que, por fim, abaixou o braço, pois de
suas mãos não saíam mais nada.
Raul então baixou sua mão também.
A pitonisa foi vencida. Suas feições eram de raiva, e ao
mesmo tempo de decepção consigo mesma.
Sentia-se fraca, incapaz, impotente diante daquele
oponente mais poderoso.
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- Minha irmã, perdoe-me. Não lhe quero mal, não lhe
desejo mal. Apenas tenho ordens de levar nosso irmão. Ele
está cansado de tudo isso. Cansado de sofrer, de ser infeliz. E
você também deve estar. Por que não vem também conosco?
– falou Raul.
- Ir com vocês? Você deve estar brincando comigo! Você
levará esse, mas ainda tenho outros, e outros novos virão até
mim. Vencida, mas não convencida. Nem convertida, como
vocês dizem. – disse a sacerdotisa, em tom de ironia.
- Até quando continuará nessa vida, minha irmã? –
perguntou Raul.
- Isso é problema meu. Não lhe interessa. Cuide de você
e de seus iluminados. Cumpra suas ordens, e me deixe em paz.
– falou ela.
- E você está em paz, minha irmã? – perguntou Raul.
- Na minha paz. Não na sua. O que você tem com isso?
- Só quero ajudá-la, nada mais. – disse Raul.
- Já atrapalhou o que podia. Agora vão embora! Deixemme com a minha vida.
- Fico triste por você. – disse Raul.
- Não fique. Eu não estou triste. Eu estou muito bem.
Apenas perdi uma pequena batalha. Não significa que perdi ou
que perderei a guerra.
- Que guerra, minha irmã? Guerra contra quem? – falou
Raul.
- A guerra contra o bem! O mal vencerá! Vocês verão, e
se arrependerão um dia de terem ficado do lado errado.
- As trevas não podem contra a luz, minha irmã. O que
acontece aqui está acontecendo em toda parte. Todos serão
libertados. E as forças de baixo serão totalmente banidas da
Terra. Isso está muito perto de acontecer. – disse Raul.
- Enquanto não acontece, vou continuar lutando contra
vocês, da luz, do bem... – e a pitonisa soltou uma gargalhada
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estridente, daquelas que doem nos ouvidos.
- Nada mais temos a fazer aqui. – disse Marcos. – Ela
ainda não está aberta a mudança, e não está pronta para ouvir
essas coisas.
- Você tem razão. – disse Raul. – É perda de tempo. Já
conseguimos nosso objetivo. Vamos levar nosso irmão. Do
resto, o tempo se encarregará. Assim como nosso irmão aqui
já foi um grande perverso, e precisou sofrer longamente para
despertar o remorso e o arrependimento, o mesmo acontecerá
com nossa irmã, e com todos que a ela se assemelham na
rebeldia.
- Vamos partir. – disse Marcos.
- Vamos. – disse Raul. Minha irmã, desejo-lhe reflexão,
e não se esqueça que Deus e Jesus aguardam pacientemente o
momento de sua transformação. – disse Raul.
- Ao diabo com seu Deus e seu Jesus. – gritou a pitonisa
irritada.
- Vamos. – disse Raul.
Raul desfez o círculo de luz ao nosso redor, e tocou
levemente na cabeça da grande serpente, da píton, que se
tranquilizou, e se entregou docilmente ao nosso comando.
- Vamos! – ordenou Raul.
Ao mesmo tempo, Raul, segurando a píton, Marcos e eu
partimos dali, em direção ao alto, deixando para trás aquela
zona horrível e escura, tenebrosa, onde impera o mau cheiro,
o ar pesado, a escuridão, a dor, a lamentação, a rebeldia.
À medida que subíamos, a paisagem ia se tornando mais
e mais clara. O ar mais leve, mais respirável. Víamos plantas,
rosas, perfumes, e ouvíamos música.
Chegamos a uma construção que lembrava um hospital
psiquiátrico.
- É de fato um hospital para doentes da mente. – falou
Raul – Nosso irmão esteve sob efeito de poderosa hipnose
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durante séculos. Agora precisará de tratamento especializado
para desfazer todo o efeito da influenciação danosa que sofreu.
Não será da noite para o dia que ele se curará totalmente,
nem que retomará a forma humana pretérita que possuía. Isso
levará algum tempo.
- Quanto tempo levará isso? – perguntei.
- Dependerá muito dele. – falou Raul – Pode levar meses
ou até anos. Cada caso é um caso. Ele é um espírito muito
inteligente e forte, mas que esteve sob forte domínio mental
longamente, em razão do desespero, da baixa autoestima,
da entrega, por se sentir merecedor da dominação a que foi
submetido. Médicos psiquiatras e psicólogos cuidarão bem
dele nessa casa especializada. Viremos outras vezes para visitálo no futuro.
- Seria interessante. – disse eu.
- É um aprendizado muito bom. Verá o poder da
hipnose, para o mal e para o bem. A hipnose é um instrumento
poderoso, e pode realizar coisas grandiosas, tanto para o bem
quanto para o mal. – disse Marcos.
- Já fiz curso com um grande hipnotizador em Salvador.
Aprendi alguma coisa. Pratiquei um pouco. Sei que a hipnose
pode fazer coisas maravilhosas. – disse eu.
- Mas em mãos erradas, ela é um perigo! – disse Raul.
- E grande! – disse Marcos.
- Realmente, é um perigo. A dominação de mentes fracas
é possível e pode fazer um estrago enorme com essa técnica de
sugestão mental. Vejam o que aconteceu na Alemanha nazista
nos anos trinta. – disse eu.
- Mas o importante é que cumprimos nossa missão.
Trouxemos nosso irmão sem maiores problemas. Não foi
preciso usar de força maior. Seria desagradável – disse Raul.
- O que poderia ter acontecido? – perguntei.
- A reunião de um pequeno exército contra nós naquela
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região. Precisaríamos pedir socorro a seres mais iluminados e
poderosos, como o mestre Sana Khan. – disse Raul.
- Mas não aconteceu isso. Graças a Deus tudo deu certo
e conseguimos dar conta de nossa missão. E quanto mais isso
acontecer, missões mais e mais difíceis nos serão dadas. – disse
Marcos.
- Puxa, missões ainda mais difíceis do que essa? –
perguntei.
- Beto, há trabalhos muito mais difíceis e perigosos do
que esse. Há lutas difíceis. Às vezes precisamos até recuar,
bater em retirada, em certas situações, para depois voltarmos
mais fortes. Não pense que tudo sempre acontece como hoje,
com tanta facilidade. E nosso preparo anterior, com oração, é
muito importante. E no seu caso, que é ainda encarnado, ainda
tem a questão da alimentação, da não ingestão de álcool, da
energia sexual no dia do trabalho e outras coisas. – disse Raul.
- Realmente são muitas variáveis, não é mesmo? –
perguntei.
- Sim, muitas. – disse Raul – Trabalho espiritual sério
não pode ser levado no Oba Oba, como alguns jovens na Terra
pensam.
- É preciso muita seriedade no trabalho espiritual.
Amor no coração, doação, renúncia, dedicação, perseverança,
constância, equilíbrio, e muito mais. – disse Marcos.
- De fato. – disse Raul – Tudo isso é realmente preciso.
Se não levarmos a coisa a sério, estaremos nos arriscando
muito, pois as trevas não brincam em serviço, e não perdoam
aqueles que se intrometem em seus caminhos. Os líderes
das trevas perseguem para valer aqueles que resgatam seus
escravos. Não pense que a pitonisa não buscará vingança.
Esteja preparado.
- Estarei sempre orando e vigilante. – disse eu.
- Isso mesmo. Não vacile. Não esmoreça. Mas não tema.
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Não cai um fio de cabelo de nossa cabeça sem que o Pai saiba e
permita. Lembre-se das palavras do mestre Jesus. – disse Raul.
- Nenhuma folha de uma árvore cai sem o conhecimento
do Pai. – completei.
- Isso mesmo. Trabalho com dedicação, com amor, com
renúncia. Mas nada de medo. Nada de temor pela própria
segurança. Se você está com Deus no coração, com Jesus em
sua mente, estará protegido. Só lhe acontecerá o que estiver
no seu carma, e nada mais. – disse Marcos.
- Bom, precisamos partir. – disse Raul – Volte para casa,
Beto. Nós iremos a outro lugar, para uma outra missão. Em
breve lhe pegaremos para um novo aprendizado. Muita paz
para você. Fica com Deus.
- Muita paz para vocês também. – disse eu aos dois.
E então eu parti em direção a minha casa, e Raul e
Marcos tomaram outra direção, para cumprirem outra missão.
Como eu gostaria de acompanhá-los. Mas ainda tenho um
corpo de carne que precisa de mim, e eu dele, para evoluir
neste nível e neste ciclo de evolução na Terra.
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CAPÍTULO 44
Algum tempo depois, Marcos e Raul estiveram
novamente na minha casa, para me pegarem para mais uma
jornada de aprendizado junto com eles.
Estava sonolento, pouco antes de adormecer totalmente,
quando ouvi a voz de Raul dizendo:
- Beto, amanhã não ingira nenhum alimento de origem
animal, e vá se deitar cedo, antes das 22:00 horas.
- Está certo. – respondi.
Adormeci, e naquela noite nenhuma lembrança ficou
na mente, quanto ao que fiz ao deixar o corpo.
No dia seguinte, somente me alimentei de sopa de
verdura e suco de frutas. E me deitei cedo, por volta de 21:30
horas.
Não demorei a adormecer, pois estava cansado do
trabalho.
Lembro que de repente estava de pé ao lado da cama, e
Raul e Marcos estavam à minha espera.
- Oi, Beto. Tudo bem?
- Sim, estou bem.
- Vamos a uma palestra interessante. Venha conosco. –
disse Marcos.
- Onde? – quis saber dele.
- Em uma cidade onde residem muitos cientistas
desencarnados. Lá eles fazem pesquisas, desenvolvem
aparelhos, etc, e se preparam para trazer novas tecnologias
para a Terra. – disse Marcos.
- Ok, então vamos. – disse eu.
- Vamos. – disse Raul.
Partimos rapidamente.
Em poucos minutos, estávamos adentrando uma cidade
moderna, com construções em formas geométricas não
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ortodoxas, um pouco diferentes das que normalmente vemos
na Terra. E havia muitas construções em formas espaciais não
convencionais, curvas, e algumas pareciam não ter relação
com as formas que conhecemos.
- Que diferente. – disse eu ao ver tudo aquilo.
- Sim. É um pouco diferente do que vemos na Terra.
Alguns dos cientistas que aqui residem são originários de
outros planetas, e por isso eles trazem uma experiência
arquitetônica desconhecida para nós da Terra. Trazem formas
novas, tecnologias novas, conhecimentos novos para nosso
planeta. – disse Raul.
- Muito interessante mesmo! – disse eu a ele.
- Sim. Há uma cooperação muito grande entre os seres
dos vários planetas, mas observando sempre o nível de evolução
de cada planeta. Não se pode tentar levar conhecimentos que
não poderiam ser apreendidos. – disse Raul.
- Claro. Seria como tentar ensinar engenharia mecânica
ou eletrônica aos homens das cavernas. Seria uma tarefa inútil,
e inócua. – disse eu.
- Evidente. – disse Marcos. – A cada um de acordo com
sua capacidade mental de assimilação.
- Vamos até o centro de convenções da cidade. Será lá a
palestra. – disse Marcos.
- Vamos. – disse a ele.
Seguimos voando por larga avenida, por onde muitos
homens e mulheres caminhavam, e alguns também voavam.
Havia também uma espécie de bonde elétrico, ou metrô
de superfície cheio de gente. Não havia fio algum ligado ao
veículo.
Logo chegamos a uma imensa construção moderna,
com ampla entrada, como alguns centros de convenções da
Terra. E adentramos o ambiente.
Caminhamos até um imenso salão, que estava quase
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totalmente lotado. Gente com traje de todas as partes do
mundo, falando línguas diferentes.
De repente, logo depois que nos sentamos, a uma
distância boa do local onde ficaria o palestrante, ouvimos uma
voz que vinha de alto-falantes instalados nas paredes de todos
os lados.
- Boa noite, amigos. Queremos inicialmente agradecer
a presença de todos, que de boa vontade atenderam ao nosso
convite. Para os que não me conhecem, sou conhecido como
Sarkis. Sou um dos cientistas residentes e pesquisadores desta
cidade. Nesta noite vamos falar sobre o intercâmbio entre o
mundo material terreno e o mundo espiritual, onde agora nos
encontramos.
O silêncio era geral, e a atenção total.
- Todos vocês são cientistas na Terra, mas alguns ainda
não acreditam, ou não acreditavam até este momento, na
existência dos espíritos, nem na possibilidade de comunicação
entre os chamados mortos com os vivos. Podem ver agora que
não estão na Terra, quero dizer, na Terra física. Estão numa
cidade que não pode ser encontrada em nenhum de seus
países. E não se trata de nenhuma base secreta americana,
como a Área 51.
Todos se olharam e sorriram, mas não falavam nada,
para não perderem nada do que estava sendo dito.
- Vocês, homens de ciências da Terra, como também fui,
não demorarão a desenvolver aparelhos com capacidade de
captar ondas mentais, ou ondas de pensamento, semelhantes
aos que já possuímos nesta dimensão mais sutil. Basta buscarem
as ondas cada vez mais curtas, e com maior frequência, e não
se demorarão a se deparar com os pensamentos, que poderão
ser captados, gravados, e retransmitidos. Aqui já utilizamos,
há muito tempo, aparelhos que só recentemente foram
criados na Terra, os chamados telefones celulares. Televisão,
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computador e telefone foram aqui desenvolvidos muito antes
do surgimento deles na Terra física. Depois de aqui criados por
físicos e engenheiros eletrônicos, foram levados para a Terra.
Todos se olhavam, alguns com ar de espanto. Poucos
tinham já esse conhecimento.
- Ainda há na Terra, inclusive dentre os próprios
cientistas, pessoas incrédulas quanto à existência dos
espíritos, sua sobrevivência após a morte do corpo, e a
possibilidade de comunicação entre dimensões de matéria e
energia diferentes. Não percebem essas pessoas que ondas
e energias aparentemente diferentes podem se transformar
em outros tipos de ondas. E com isso elas se transmitem, mas
não necessariamente na forma original. Vemos, por exemplo,
como as ondas sonoras provocadas pela fala humana se
transformam em impulsos elétricos, nos velhos aparelhos de
telefonia com fio, que logo desaparecerão, quando se fala ao
telefone. E esses impulsos são transmitidos pelo fio até uma
central, onde o impulso elétrico, que é onda, se transforma
em outro tipo de onda, e é então transmitido para antenas
de captação, e de lá são retransmitidas para satélites ou para
outras antenas, e para outras centrais de telefonia, podendo
percorrer todo o planeta. Alguém nos Estados Unidos pode
falar pelo telefone com fio com outra pessoa que está na
China, em poucos segundos apenas. Isso é fantástico. Mas isso
é antigo, e será ultrapassado em muito pouco tempo.
Olhei para Marcos e Raul, e eles concordaram com a
cabeça, em relação a tudo quanto estava sendo dito.
- Na Segunda Guerra Mundial isso já acontecia, em que
pese não tão rápido. – disse Sarkis, e continuou – Hoje, as
pessoas na Terra já falam de seus pequenos aparelhos portáteis,
chamados de celulares, que muitas vezes combinam câmera
fotográfica e filmadora, calculadora, videogame, agenda,
rádio, e muitas outras coisas, e podem falar de qualquer lugar
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do mundo, com transmissão dos dados via satélite. Não há
mais limitação para a comunicação na Terra. E isso não vai
parar de avançar. Mas, por outro lado, apesar de nossas ondas
mentais, ondas de pensamentos, estarem também permeadas
com as ondas de rádio, de tv, micro-ondas, ondas curtas, e
tantas outras, os aparelhos da Terra ainda não são capazes
de detectar e transmitir nossos pensamentos. E isso apenas
porque os cientistas e centros de pesquisa não se interessaram
ainda pelo estudo e o desenvolvimento de aparelhos para esse
fim.
As pessoas se olhavam, atentas, alguns espantados,
porque nunca haviam pensado nisso antes.
- Todavia, - continuou o expositor – em que pese na Terra
ainda não existirem tais aparelhos eletrônicos, a humanidade
há séculos foi dotada de recursos e aparelhos biológicos que
fazem esse papel. Os médiuns.
Notei nesse momento um espanto geral, expresso em
murmurinho geral.
- Sim, os médiuns. Médium significa intermediário,
meio, como uma ponte que liga dois lugares. Um médium de
psicofonia, também chamado de médium falante por Allan
Kardec, codificador do Espiritismo, no século XIX, e chamado
também de médium de incorporação, é um verdadeiro
aparelho de comunicação. Como um telefone celular. E
também é móvel. Um médium de psicofonia poderia estar
neste exato momento retransmitindo para um auditório
repleto de cientistas encarnados na Terra o que agora estou
falando aqui nesta outra dimensão. O médium é um aparelho
vivo, um aparelho biológico, e por isso alguns de nós,
desencarnados, os chamamos mesmo de aparelho. Nisso não
há nenhuma ofensa. Referimo-nos apenas ao corpo, que é de
fato um aparelho biológico. O cérebro é verdadeira central de
forças, de energias, central de comunicação, capaz de captar e
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transmitir ondas mentais, ondas de pensamento. E é isso o que
os médiuns fazem nas reuniões de intercâmbio mediúnico.
Quanta surpresa para tantos homens de ciência ali
presentes, que jamais haviam antes pensado sobre essas
coisas.
- Há no cérebro de algumas pessoas, chamadas de
médiuns, certas diferenciações que os capacitam e habilitam a
captar as ondas de pensamento dos seres de outras dimensões.
Nem todos possuem essa capacidade, pois ela tem base
biológica e fisiológica, tem base genética. Seja a mediunidade
de psicofonia, a de clarividência, de clariaudiência, telepatia e
tantas outras, todas elas têm uma base na estrutura cerebral do
corpo humano. E essa estrutura fisiológica diferenciada pode
ser, e muitas vezes é de fato, transmitida hereditariamente de
pais para filhos.
Puxa, quanta coisa estava ouvindo. Algumas coisas eu já
sabia, mas outras eram ainda novidades para mim.
- As pessoas que possuem maior quantidade de cristal
de apatita na glândula pineal possuem maior capacidade
de captação de ondas mentais de nossa dimensão. Podem
apreender melhor o campo vibracional dos espíritos
desencarnados, e falar o que eles lhes transmitem mentalmente.
Esses são os médiuns de psicofonia ou incorporação . Eles
podem transmitir pela boca o que captam mentalmente.
Ou seja, eles incorporam os espíritos de nossa dimensão.
Esse processo é extremamente complexo e variado. Nem
todos sentem as mesmas coisas. Nem todos transmitem com
segurança e fidedignidade e exatidão o que lhes é transmitido
por pensamento. É preciso muito treino para a transmissão
perfeita, sem interferência nenhuma, com total passividade no
processo de retransmissão das mensagens passadas.
Lembrei-me das velhas discussões sobre animismo,
desde o século XIX.
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- Os médiuns são hoje, ainda, os únicos aparelhos de
comunicação entre nossos planos de dimensões diferentes.
Nossas ondas possuem comprimento diferentes daquelas já
identificadas pela ciência da Terra. Observem que na Terra
há rádios que captam apenas a faixa AM, há os que captam
também a faixa FM, e outros que captam ondas curtas, podendo
do Brasil ouvir a Rádio BBC de Londres. Mas esses rádios não
captam as ondas de TV, não captam imagens, mas apenas
sons. Há diversos tipos de aparelhos de captação de sons e
imagens. Hoje já se misturam as diversas ondas, transmitindo
sons, como a voz, imagens, etc, através de pequeninos
aparelhos celulares mais completos, que inclusive dão acesso
também à internet. Cada vez mais as pessoas na Terra estão se
interligando via aparelhos mais complexos e mais completos, e
cada vez menores. Verdadeiros computadores minúsculos, que
fazem cada vez mais coisas. Os homens vivem o processo de
miniaturização dos aparelhos eletrônicos, e dia logo chegará
em que os computadores estarão verdadeiramente invisíveis,
espalhados em toda parte, dentro de tudo, e todos os
aparelhos se comunicarão entre si. A geladeira se comunicará
com o supermercado e fará pedidos de alimentos que estejam
faltando. O vaso sanitário fará exames de urina e marcará
consulta médica quando necessário. Em menos de cinquenta
anos isso será realidade na Terra.
- Que maravilha! – ouvi alguém perto de mim dizer.
- Mas os homens precisam também começar a pensar
no desenvolvimento de tecnologias que permitam entrar em
contato com outras dimensões, ainda que inicialmente com os
planos mais próximos da Terra física. Temos em nossas cidades
emissoras de TV como na Terra, e elas podem retransmitir para
nossas cidades até mesmo os telejornais da Terra, se quiserem.
Mas a recíproca ainda não é possível, porque poucos cientistas
se deram ao trabalho de estudar e pesquisar sobre o espírito,
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sobre o mundo espiritual, achando que isso não é científico,
e ficam presos a preconceitos limitadores. No século XIX,
grandes homens de ciência, respeitados no meio científico
em seu tempo, se arriscaram e estudaram sem preconceito
os fenômenos de materialização de objetos e de espíritos, e
escreveram diversos livros sobre isso. Exemplo disso temos os
nomes do inglês William Crooks, do russo Alexander Aksacof
e do inglês Alfred Russel Wallace, parceiro de Charles Darwin
na apresentação da teoria da evolução das espécies. Nenhum
deles era louco, e nenhum foi ridicularizado em seu tempo,
pois fizeram estudos sérios em laboratórios, desprovidos de
qualquer preconceito. E eles usaram métodos científicos,
ainda que com as limitações tecnológicas da época. O que falta
ao mundo de hoje é cientista sem preconceito. Ao negarem a
religião e Deus, adotando o ateísmo, negam todo e qualquer
fenômeno que não possa ser reproduzido ao seu bel prazer
em laboratório. E com isso a ciência não entra nos domínios
do espírito, que permanece apenas no campo da religião e da
filosofia.
Silêncio geral. Todos ouviam com muita atenção. E
meditavam.
- Se os grandes cientistas de hoje, apoiados pelos
governos, criassem um centro de pesquisa bem estruturado,
com recursos orçamentários adequados, não demorariam
a captar ondas mentais e imagens de nossos planos mais
sutis, de ondas mais curtas e maior frequência. Basta querer.
O desenvolvimento do Espiricom e do Videocom nos anos
1980 demonstraram isso. Só não avançaram mais por falta
de recursos. Havia cooperação de engenheiros de nossa
dimensão nas pesquisas daqueles aparelhos. Já poderíamos
hoje trocar E-mails entre as duas dimensões, e nos falar através
de aparelhos celulares. Mas isso não tardará muito, desde que
os homens de ciência desejem fazer pesquisas, e os governos
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e empresas privadas invistam também nessa direção. Muita
gente compraria um aparelho capaz de falar com seus entes
queridos desencarnados.
- Eu adoraria, e pagaria qualquer preço! – disse um
senhor de cabelos brancos na minha frente, sorrindo.
- Vocês sabem que tudo é uma questão de frequência
de ondas. – falou Sarkis, e prosseguiu - Das ondas sonoras
inaudíveis para os humanos, e percebidas pelos cães, até o
infravermelho, o ultravioleta e o ultrassom, tudo são ondas.
Além dessas ondas de comprimento já conhecido pela
ciência da Terra há infinitas ondas de menor comprimento.
E de maior frequência. E neste momento estou falando em
um comprimento de onda que os aparelhos humanos não
podem captar, mas que algumas pessoas, alguns médiuns
mais sensíveis podem perceber, e poderiam retransmitir para
o mundo.
Pensava em tudo o que ouvia atentamente. Era muito
material para reflexão.
- Chico Xavier foi um exemplo de excelente aparelho
de intermediação e comunicação entre as várias dimensões
do universo. Temos ainda hoje no mundo Divaldo Franco, no
Brasil, e vários outros. Mas no dia em que for desenvolvido um
aparelho capaz de transmitir sons e imagens de nossas cidades
sem a interferência consciente ou inconsciente dos médiuns,
ninguém mais duvidará da existência dos espíritos, e o impacto
disso na filosofia e na religião será incomensurável...
Realmente, pensava eu, um aparelho capaz de transmitir
sons e imagens dos desencarnados, como vemos através de
celulares, televisão e internet causaria uma grande revolução
na Terra.
- É preciso começar a estudar a mediunidade de forma
científica novamente, - continuou Sarkis - mas agora sob novas
luzes, novas tecnologias, com o conhecimento e os recursos
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financeiros do século XXI. Isso trará novos e infindáveis
conhecimentos para a humanidade, inclusive conhecimento
para a medicina, para a agricultura e tudo o mais, pois em
nossas cidades estamos muito mais avançados em ciência e
tecnologia, e estamos ávidos para passar essas tecnologias para
a Terra, desde que sejam bem utilizadas. Espero que tenham
aproveitado bem estes momentos de troca de experiências, e
espero vê-los novamente em muitos outros encontros como
este, para continuarmos a trocar ideias e tecnologia. Que Deus,
nosso Pai Celestial, nos abençoe e ilumine a todos. Voltem para
seus lares, e seus corpos, e tentem fixar um pouco daquilo que
aqui ouviram, para que isso sirva de estímulo e intuição para
futuros estudos e pesquisas. Muita paz. Boa noite.
Houve aplausos demorados, todos de pé, e em seguida
Sarkis se ausentou.
Em seguida, um outro homem, também cientista,
convidou os presentes a visitarem um centro de pesquisa
daquela cidade, onde eram inventados e fabricados aparelhos
de comunicação utilizados no mundo espiritual, muito mais
avançados que os mais modernos aparelhos complexos de
telefonia sem fio hoje vendidos no mundo.
Como não era cientista, não fui para a visita, e Raul e
Marcos preferiram me levar para a casa de uma criança na
Terra que em alguns anos despontará como grande médium,
com imenso potencial, e me fizeram ver as diferenciações em
seu cérebro, explicando as relações do aparelho cerebral com
um aparelho de recepção e transmissão de som e imagem.
- Será um médium muito especial. – disse Marco. – Hoje
está com cerca de doze anos. Em breve iniciará seu processo de
despertar das faculdades mediúnicas, e terá certo sofrimento
ainda, antes de estar totalmente ajustado e pronto para a sua
missão.
- Onde ele vive. – quis saber eu.
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- No Brasil. – respondeu Raul - É onde mais reencarnam
os médiuns, por causa da maior aceitação da população, que
já convive com o Espiritismo faz um bom tempo, o que facilita
muito o trabalho mediúnico.
- Realmente, - disse eu – em nenhum outro país existem
médiuns em quantidade e com o potencial que vemos no
Brasil, a exemplo de Chico Xavier e Divaldo Franco, conhecidos
no mundo todo.
- Você precisa retornar ao corpo para fixar a base da
palestra, e será capaz de reconstruir o restante sob nossa
intuição, médium de psicografia intuitiva que é. – disse Marcos.
- Ok. Irei. Até breve. Muita paz para vocês.
- Muita paz, e até outra hora. – disse Raul.
- Até. – disse também Marcos.
Voltei para minha casa, e me integrei novamente no meu
aparelho biológico, tendo uma nova visão sobre ele, e lhe
devendo maior respeito e cuidado.
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CAPÍTULO 45
Depois de certo tempo de experiências fora do corpo,
deixei de me preocupar com a saída do corpo de forma
consciente, ou seja, em lembrar exatamente do momento em
que saio do meu corpo físico. Isso deixou de ser importante
para mim. O importante passou a ser apenas a lembrança do
que fiz e onde estive, quando retorno ao corpo novamente.
Isso porque depois de um tempo não tive mais dúvidas quanto
à realidade de minhas saídas.
Hoje, na maioria das vezes, não me lembro do momento
em que deixei o corpo. Apenas lembro, ao voltar a ele, das
minhas andanças e experiências no mundo espiritual.
Há alguns meses, desejei encontrar meu pai, desencarnado
há três anos. Pensei nele, quando já estava fora do corpo, e
então me desloquei rapidamente até uma montanha, não
muito alta, onde havia um forte militar, e havia uma estrada
estreita e sinuosa ao longo da subida da montanha, por onde
vi subir um jipe militar, daqueles usados na Segunda Guerra
Mundial, de cor verde, e me postei na beira da estrada, em
meio à folhagem, às árvores, para ver o veículo passar.
Quanto o carro passou por mim, aproximei-me mais da
estrada, e bati continência para o homem de cabeça branca
que estava no banco traseiro. O carro era dirigido por um
homem mais jovem.
Subi a estrada, mas em velocidade, sem quase perceber
o meu deslocamento, e cheguei à entrada da fortificação antes
do veículo.
Quando ele parou, eu estava bem ao seu lado, e vi então
o homem sentado no banco de traz descer, após o motorista
abrir a porta do veículo para ele. O homem estava fardado,
como um general. E o motorista parecia ser um soldado.
O general entrou no forte, e eu fui atrás, junto com o
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motorista.
Depois que o general, que não me deu atenção alguma,
entrou por uma porta interna, fiquei com o soldado, e então
falei com ele que eu desejava falar com o coronel Durval,
meu pai, mas ele me disse que ele estava em reunião do altocomando, e que provavelmente não poderia se ausentar da
reunião naquele momento exato.
Insisti, e o soldado entrou por uma porta e seguiu por um
corredor, chegando até o salão de reuniões do comando, e,
após alguns segundos, retornou com a notícia de que meu pai
não poderia falar comigo naquele momento, devido à reunião
da qual estava participando, não podendo se ausentar da sala.
Confesso que fiquei meio frustrado, meio triste, mas
aceitei. Afinal, era coisa de militares, o que eu entendia, pois
estudei em colégio militar do exército por seis anos, e era filho
de militar.
Alguns dias depois, conversando com um amigo espiritual,
estando ele incorporado em uma médium, disse-me ele que
muitos espíritos que tiveram experiência militar na última
vida continuam vivendo como se ainda fossem militares,
participando de reuniões, mantendo quartéis, academias
militares e outras coisas, na defesa da humanidade.
A organização militar e policial também é muito útil no
mundo espiritual, pois nos planos inferiores ainda há muitos e
muitos marginais desencarnados, nazistas ainda com a mesma
mentalidade, trabalhando contra a humanidade, traficantes
de droga ainda incentivando o tráfico, assaltantes e assassinos
instigando a mesma atividade entre seus antigos comparsas
que ainda estão do lado de cá, terroristas incentivando
atentados, etc.
Os militares, possuindo a organização, a estrutura, a
experiência de defesa da ordem, além de experiência de
combate, de guerra, e da utilização de armamento, são ainda
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muito úteis no combate à criminalidade no mundo espiritual.
Essa minha viagem astral me mostrou mais uma vez a
existência de carros no mundo espiritual, e dessa vez um carro
do tipo militar, quase não mais visto na Terra. Um modelo
antigo, muito a gosto do Exército até os anos 1960 ou 1970.
Em outra ocasião, novamente pensei em meu pai e me
desloquei até onde ele deveria estar, e então de repente me
vi em uma academia militar, que em muito se assemelhava
ao Colégio Militar de Salvador, na Pituba, em Salvador, onde
estudei cinco anos.
Andei por um longo pátio, passando por cadetes fardados,
e vi um cachorro também por ali, perambulando pelo prédio,
entre os alunos. Passei perto de uma pista de corrida, e então
tive vontade de correr, e dei uma volta na pista, correndo, coisa
que não posso mais fazer no corpo físico, pois minha coluna
não me permite.
A sensação era praticamente a mesma que sentia quando
corria no corpo físico. Senti realmente como se aqui estivesse
correndo, em nossa dimensão.
Depois continuei andando até chegar em frente a uma
escadaria de poucos degraus, como as que existem no antigo
Colégio Militar, e, para minha surpresa, vi minha mãe no
primeiro andar do edifício, acenando para mim e sorrindo.
Acenei para ela também. E logo em seguida vi que meu
pai estava chegando, falou comigo e subiu as escadas.
Muitas vezes encontrei minha mãe e meu pai juntos
depois que ele desencarnou. Minha mãe está ainda encarnada,
mas vai frequentemente ao seu encontro.
Tive a impressão de que meu pai estava trabalhando
naquela academia no plano espiritual, devido à sua experiência
militar e de comando, uma vez que ele foi Comandante Geral da
Polícia Militar da Bahia entre 1972 e 1977 e depois Secretário
da Segurança Pública da Bahia entre 1979 e 1983, além de ter
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trabalhado no SNI.
Nenhuma experiência adquirida na Terra se perde. Tudo
é aproveitado.
Os militares, com sua experiência em informação e
contrainformação são por demais úteis no combate aos
criminosos desencarnados, e estes são muito, e preparados, e
são muitas vezes organizados e estruturados.
Espíritos com conhecimento e experiência em informação
atuam muitas vezes se infiltrando em organizações criminosas,
como a polícia faz na Terra para desbaratar quadrilhas.
Uma vez tive oportunidade de participar de uma operação
policial no plano espiritual.
Fui colocado entre agentes, usando uma arma que se
parecia com uma pistola, porém mais fina, de cano mais longo,
meio esquisito, mas que atirava, não matando, é claro.
Participei junto com vários homens de um cerco a um
grupo de espíritos que fugiam por uma rua, estando escuro,
e então abordei um deles, que estava tentando entrar em um
ônibus.
Mandei ele parar e se afastar do veículo, e colocar as
mãos na parede, como se faz em uma blitz policial, apontando
a arma para ele, que a temia, claramente. Ele deveria saber
que a arma lança uma descarga eletromagnética, e que isso
desencadeia uma espécie de desmaio, e uma paralisia, meio
parecido com as armas já utilizadas por algumas polícias na
Terra. Só que era uma pistola, não aquele aparelho que vemos
nos filmes.
Em outra oportunidade, participei de um resgate coletivo
em uma das várias organizações criminosas do astral.
Era uma casa grande, na verdade uma pequena fortaleza,
onde havia cerca de mil criminosos aprisionando centenas de
espíritos desencarnados.
Havia laboratório onde cientistas faziam experimentos
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terríveis com os desencarnados aprisionados, muito pior do que
os nazistas faziam com os judeus nos campos de concentração.
Alguns dos cientistas eram ex-nazistas, ou talvez ainda se
considerem nazistas mesmo.
Médicos, psiquiatras, enfermeiros, todos estavam
envolvidos nas atividades científicas ali desenvolvidas, visando
retirar ectoplasma dos espíritos recém-desencarnados e
manipular as mentes dos desencarnados há mais tempo,
usando hipnose e aparelhos. Havia diversos tipos de aparelhos
no grande laboratório.
Eu estava integrando um grupo de assalto, mas assalto
em outro sentido, como ação militar de combate, não o assalto
criminoso, visando tomar bens de alguém.
Havia sido feito o cerco já há algum tempo, e eu já estava
dentro da fortaleza, junto com outro homem, e estávamos
observando ao longe uma espécie de robô muito alto,
lembrando alguns robôs do filme Exterminador do Futuro.
Dava para perceber que realmente ele não era humano,
pela altura e pelos movimentos meio mecânicos, duros, sem
muita flexibilidade.
O robô fazia a vigilância dos presos numa área grande.
Ficamos ali por algum tempo observando e analisando
o local, enquanto a tropa de elite, altamente preparada e
armada, cercava o local e se preparava para a invasão.
De repente, eles entraram, armas em punho, lançandose em cima dos soldados da organização, mandando deitarem
no chão e não reagirem, e imobilizavam um a um.
A tropa era muito grande, acho que mais de mil homens,
todos armados com fuzis e pistolas eletromagnéticas, e do
lado de fora havia uma espécie de canhão eletromagnético,
que lançava ondas de choque na fortaleza, e os soldados da
organização criminosa sabiam que não eram páreo para aquela
tropa organizada e bem armada. Não havia meios de reagir.
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Era aguardar. E aceitar a derrota, pelo menos momentânea.
Após vasculharem tudo, e libertarem vários espíritos
presos a fios ligados a aparelhos diversos no laboratório, os
soldados da tropa de elite juntaram todos os prisioneiros
libertos num grande pátio central, onde certamente a
organização devia se reunir, já que eram muitos os soldados
que a integravam.
Imobilizados, os guardas da organização criminosa nada
podiam fazer.
Após poucos minutos, e sem resistência, fomos embora,
levando conosco todos os prisioneiros. Nenhum ficou ali. A
fortaleza ficou vazia de cobaias.
Soube depois que os líderes, os chefes da organização,
não estavam presentes no ato da invasão. E que isso evitou
qualquer tipo de resistência por parte deles e que pudesse
levar ao uso das armas da tropa de assalto.
Soube, também, que os líderes haviam sido atraídos para
um evento distante, promovido pelo serviço de inteligência
dos militares desencarnados.
Haviam alguns agentes disfarçados e infiltrados na
organização fazia algum tempo, e eles faziam transmissões
secretas para o quartel-general, passando informações cruciais
para o bom resultado da operação meticulosamente planejada.
Só não pude participar da infiltração porque sou encarnado,
e não poderia ficar mais de oito horas na organização, pois
precisaria retornar ao meu corpo físico. Além disso, os espíritos
desencarnados com um mínimo de esperteza percebem a
diferença entre um encarnado e um desencarnado, o que não
me permitiria passar por desencarnado.
Durante muitas vidas fui guerreiro, em vários países, em
várias culturas. Por isso possuo vasta experiência em combates
variados.
Em minha última experiência na Terra, na última vida,
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fui oficial da marinha americana, e participei ativamente de
operações de guerra, mas não da guerra convencional. Era
homem de operações especiais, ou, em outras palavras, um
espião, mas que também sabotava, matava, tudo fazendo para
impedir as ações dos nazistas, dentro e fora da Alemanha.
Já fiz regressão em que pulava de paraquedas no meio da
noite, de um pequeno avião com todas as luzes apagadas, para
não ser visto, um salto livre no escuro, e senti nitidamente a
sensação da queda livre no escuro, mas não tinha medo algum.
Em outra vez, fiz regressão em que estava vestido de
oficial alemão dentro de um quartel, e havia comigo outro
homem vestido de soldado, com uma metralhadora na mão.
Fomos descobertos, soou um alarme, e tivemos que fugir, com
muitos tiros de metralhadora do meu companheiro, exímio na
utilização da arma, e conseguimos escapar graças a ele.
Era também lutador de artes marciais na última vida.
Assim, aliava arma humana a armas mecânicas, e a espionagem,
para ajudar a derrotar os nazistas.
Agora estava eu ali, participando de uma operação
especial como nos velhos tempos. Portando arma, espionando,
atacando, para libertar espíritos aprisionados em um
verdadeiro campo de concentração, e vítimas de experimentos
dos cientistas que há algumas décadas atrás já faziam isso na
Alemanha e países ocupados pelos nazistas.
Muitos nazistas desencarnaram e continuam da mesma
forma, com a mesma aparência, com as mesmas ideias, os
mesmos projetos, e se juntaram a organizações criminosas,
muitas delas comandadas por antigos magos negros, que
ainda pretendem dominar o mundo.
Dizem que Hitler continua do mesmo jeito, trabalhando
para dominar o mundo. Mas não é só ele. Também Stalin e
muitos outros estão fazendo isso, cada um com sua organização
independente. E isso é bom para nós, pois a divisão e a luta
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entre esses grandes conquistadores, e o grande ego de todos
eles, impede que se unam para dominar o mundo.
Imaginem se Hitler e Stalin tivessem se unido nos anos
1940. A força de ataque seria dobrada, e a guerra teria durado
muito mais, e não sabemos qual teria sido o seu resultado.
Graças a Deus e aos egos enormes desse seres eles não
conseguem tanta força ao ponto de representarem tanta
ameaça assim para a Terra.
Além disso, o exílio dos maus já começou, como o exílio
de Capela, tão famoso.
Muitos desses espíritos estão sendo aos poucos levados
para fora da Terra, e não mais retornarão a ela. Isso aos
poucos vai dar um refresco à criminalidade, ao terrorismo e ao
autoritarismo.
Lembranças à parte, depois que a tropa de elite terminou
a limpeza da fortaleza, e a destruição dos equipamentos, e
estando todos preparados, partimos.
Lembro de estarmos em seguida em uma rua do
bairro da Pituba, em Salvador, em frente ao ACBEU, junto
do supermercado Bompreço, levando uma multidão de
espíritos maltrapilhos, rasgados, tentando impedir que alguns
fugissem, pois alguns tentavam se afastar do grupo, alienados
que estavam, e talvez pensando que estávamos apenas
transportando-os de uma prisão para outra. Fazíamos a
atração magnética dos que tentavam fugir, e os recolocávamos
no grupo.
Tangíamos as pessoas como se estivéssemos tangendo
gado, cercando-as, impedindo o afastamento de qualquer
um do grupo, mas para o bem deles mesmo, e com carinho e
respeito.
Levamos todos para um centro de triagem em uma cidade
especializada em receber prisioneiros recém-libertos.
Entregamos todos aos responsáveis do centro, e depois
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retornamos para a base da tropa, em um forte encravado entre
Duas montanhas, num lugar belíssimo.
De vez em quando me lembro de ter ido lá. Não sei a
frequência com que a visito e participo de operações como
essa. Confesso que ainda gosto disso, mas sem ferir, sem matar,
como fazia em vidas passadas. Agora é só libertar prisioneiros
desencarnados, por ordem de seres mais elevados.
Não fazemos nada sem a permissão do alto.
Dói muito ver o que as organizações criminosas fazem
com seus prisioneiros em suas fortificações.
E o que é pior é que muitos prisioneiros chegaram lá
voluntariamente, pedindo ajuda para concretizar um processo
de vingança que não eram capazes de levar avante sozinhos, e
que recebem a ajuda necessária, mas depois ficam endividados,
e não podem mais deixar a organização.
Já conversei com alguns espíritos assim em reuniões
mediúnicas, e eles relatam como foram procurar as
organizações para pedir ajuda para se vingarem de alguém,
e como terminaram prisioneiros e muitas vezes cobaias de
laboratório, e dizem estar arrependidos, e que querem mudar
de vida.
Como vemos, a falta de perdão pode nos levar a buscar
ajuda dos perversos desencarnados, e isso significa vender a
alma ao Diabo, o que é muito perigoso.
Uma vez que você entra numa organização dessas, eles
não deixam mais você sair. É parecido com a Máfia.
Quando você sai, eles te perseguem durante séculos.
Até hoje sou perseguido por antigos companheiros que não
aceitam a minha debandada e a minha mudança. Para eles, eu
os traí.
Também eu fui um dia um mago negro, e agora estou
em via de regeneração, estudando e trabalhando, buscando o
crescimento espiritual verdadeiro, e de forma contínua.
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Sana Khan tem sido meu mestre e meu apoio na minha
subida de retorno.
Jesus é meu Pai e meu Senhor, e a ele eu obedeço.
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CAPÍTULO 46
Há alguns dias, lembro de já estar me deslocando para
algum lugar, fora do corpo, sem lembrar o momento da
saída, o que para mim hoje já não é tão importante, nem
imprescindível, uma vez que já não tenho nenhuma dúvida
quando estou de fato fora do corpo, face ao realismo absoluto
que envolve essas experiências.
Estava só.
De repente, estava flutuando em cima da Cordilheira do
Himalaia, sobre o monte mais alto de todos, o Evereste.
O visual é belíssimo. Já estive lá outras vezes sozinho, fora
do corpo, em momentos de reflexão e interiorização.
A solidão do local é convidativa para a reflexão que
precede a tomada de grandes decisões, e também convida à
meditação.
Baixei mais o meu voo, até pousar suavemente, de pé,
sobre o cimo do Monte Everest, bem no seu ponto mais alto.
Não havia ninguém ali, pelo menos visível para mim.
Sentei-me, e fiquei pensando sobre as minhas experiências
de projeção astral, que começaram em 1978, isso no tocante
às saídas de forma consciente, aos 19 para 20 anos.
Antes já havia tido algumas experiências fora do corpo
também, desde pelo menos os 15 anos, pelo que recordo. Não
lembro quanto à infância.
Lembrei-me de uma experiência ocorrida lá pelos meus
17 anos, em que estava correndo pelas ruas da Pituba, um
bairro de Salvador onde morava, e virava na rua que passa em
frente ao clube que fica junto ao supermercado Bompreço,
e havia uma pequena multidão correndo atrás de mim, mais
com certa distância. Estava meio escuro, pois era noite, mas
dava para enxergar bem.
De repente, lembrei-me do super herói japonês National
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Kid, a quem eu adorava na infância, e bati os dois pés no chão
e pulei, como ele fazia, pensando em voar, com os braços
abertos, e comecei a movimentar os braços como se fosse um
pássaro, como se estivesse batendo as asas, e aos poucos fui
de fato saindo do chão, e levantando voo.
Acho que essa foi a minha primeira experiência de voo
fora do corpo. A sensação foi muito legal, e olhei para trás e
pude ver a expressão de raiva das pessoas que me perseguiam,
pois elas não conseguiam voar. Escapei voando.
A partir dali, nunca mais fui perseguido no chão, em lugar
nenhum, pois vi que podia voar, e que nem todos os espíritos
conseguem voar, conseguem volitar, como chama a literatura
espírita.
Em janeiro de 1977, comecei a ler O Livro dos Médiuns,
de Allan Kardec, que foi o primeiro livro espírita que conheci,
encontrado “por acaso” por um irmão meu em uma livraria na
Pituba antes de viajarmos para a fazenda de meu pai.
Uma noite, na fazenda, em janeiro de 1977, depois de ter
lido algumas páginas do livro, acordei com a cama, na verdade
uma maca militar de campanha, levantando e sacudindo
muito, até que eu fui projetado para fora dela, que virou. Deime conta, então, de que havia alguém debaixo da maca.
Levantei-me e vi um homem alto, muito alto, escuro em
sua aparência total, sem dar para ver os detalhes do seu rosto,
acho que por causa da aura escura, e ele me atacava, e eu me
defendi e travei uma luta corporal com ele.
Naquela época eu tinha 18 anos, fazia halterofilismo, era
malhado, como passaram a chamar depois, estava em plena
forma física, havia treinado capoeira, judô, um pouco de defesa
pessoal com um soldado da polícia militar, e era destemido e
ousado.
Então lutei mesmo. Peguei a maca e comecei a bater no
espírito, até que ele, não podendo comigo, resolveu fugir.
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A maca que eu peguei para bater no espírito era a cópia
da maca física, ou seja, era a duplicata etérica, como muitos
chamam.
Naquele tempo enfrentava os espíritos como se estivesse
no corpo físico, e lutava para valer, até vencer.
Essa foi minha primeira experiência de luta, e tão real que
inicialmente pensei que tudo aquilo estivesse acontecendo no
plano físico, que fosse um ladrão que havia entrado na casa da
fazenda. Só depois me dei conta de que era uma experiência
espiritual.
Eu estava apenas começando a ler sobre espiritismo,
estava no primeiro livro, e nada sabia ainda sobre projeção
astral. Ainda não entendia as coisas que hoje compreendo.
Passei naquela época a ter muitas experiências de
voo fora do corpo, e ao ir morar no Rio de Janeiro, em 5 de
fevereiro de 1977, logo comecei a ter experiências como levar
tapas, sentir alguém me fazendo cócegas debaixo dos braços,
me cutucando, me dando “telefone” nos ouvidos, a ouvir voz
em minha mente e outras coisas mais.
A partir dessa época, o primeiro livro Sana Khan descreve
bem minhas experiências.
Estava na montanha absorto em minhas recordações,
lembrando de como comecei a ter contato com o mundo
espiritual, quando senti que alguém se aproximava, mas não
via ninguém por ali. Só via montanhas e gelo, muito gelo, um
mar branco a perder de vista. Uma maravilha da natureza.
Senti, repentinamente, o mestre Sana Khan chegando por
trás de mim. Antes que eu pudesse me virar, ele me abraçou
por trás, como se eu fosse uma criança, e como um pai abraça
seu filho querido.
- Olá, meu filho. Como você está?
- Bem, mestre.
Virei-me de vagar, e antes que eu me levantasse ele me
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disse:
- Não se levante. Vou me sentar ao seu lado. Estou
cansado de voar. Agora quero apenas ficar sentado um pouco.
– disse o mestre rindo, como de costume.
- Gosto de vir aqui refletir, amadurecer pensamentos,
ideias, decisões.
- Eu também. – disse Sana Khan.
- O senhor vem sempre aqui?
- De vez em quando. Entre uma palestra e outra, entre
um trabalho e outro, entre uma atividade e outra gosto de vir
aqui conversar com a natureza, e comigo mesmo.
- Este lugar é fantástico, mestre. O ponto mais alto do
Planeta Terra. Poucos homens encarnados vêm aqui.
- E poucos espíritos desencarnados também. – disse
Sana Khan. – Nem todos conseguem voar, e muita gente
desencarnada, assim como encarnada, tem medo de altura,
não é mesmo?
- Sim, mestre, muita gente tem mesmo medo de altura.
Conheço espiritualistas que têm medo de altura, assim como
outros que têm medo de espíritos, o que considero um
contrassenso.
- Realmente, meu filho, ter medo daquilo que você
mesmo é parece esquisito. – Sana Khan disse aquilo rindo
suavemente.
- Espírito tendo medo de espírito. – disse eu sorrindo
também, e fazendo zombaria.
- Apenas porque estão em planos aparentemente
separados, diferentes, mas que em verdade estão lado a lado,
interpenetrando-se. – disse o mestre.
- Mestre, estava pensando, relembrando e analisando
toda a minha trajetória de experiências de saída do corpo,
desde os meus 17 anos de idade.
- Eu sei, estava ligado à sua mente há algum tempo, e
676

Sana Khan - Um mestre no além

esperando o momento certo para vir até você...
- Então o senhor sabia que eu estava aqui, sabia o que eu
estava pensando, estava acompanhando tudo à distância?
- Sim, meu filho, acompanhava seus pensamentos. Na
verdade, de certo modo eu incentivei suas reflexões, a fim de
vir conversar com você.
- Sobre o quê, mestre?
- Sobre projeção astral, ora bolas. – disse Sana Khan,
sempre bem-humorado e brincalhão.
- Tenho pensado muito nessas coisas, mestre, pois tenho
acompanhado muitos jovens que participam de discussões
sobre o assunto nas comunidades do Orkut, além de revistas e
institutos que estudam a projeção astral.
- Sim, eu sei.
- E tenho visto muitas dúvidas, mas também muita
curiosidade acerca da projeção. Cada vez mais os jovens se
interessam por essas coisas espirituais.
- É o momento, meu filho. A humanidade daqui para
frente não vai parar mais de buscar a realidade do espírito. O
materialismo já se esgotou. Já teve seu tempo e não satisfez as
pessoas. Passou.
- É o que sinto também, mestre. É cada vez mais raro
encontrar uma pessoa que se defina claramente como ateu
e materialista. As religiões não param de crescer, as igrejas
surgem a toda hora em cada esquina, os livros novos se
multiplicam, bem como revistas e sites na internet, como o
meu.
- Tudo faz parte do processo, meu filho. Cada vez mais
haverá recursos didáticos, e pessoas habilitadas a passarem
seus conhecimentos e suas experiências para os novos
estudantes.
- Mestre, gostaria de falar um pouco sobre a projeção
astral. Sobre por que alguns lembram e outros não das
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experiências e vivências que tiveram fora de seus corpos
físicos. Sobre técnicas de saída consciente.
- Está bem, meu filho. Vamos lá.
Não podia estar em lugar mais adequado para aquela
conversa com o mestre querido. Todas aquelas imensas
montanhas brancas ao nosso redor, a perder de vista, com as
nuvens lá embaixo. Estávamos no topo do mundo material. Era
tudo silêncio. Era tudo paz.
- As pessoas esquecem, meu filho, - começou Sana Khan –
que são espíritos, não um corpo de carne, de músculos, nervos
e ossos. O materialismo fez com que as pessoas pensassem
que são apenas um corpo. E isso faz com que as pessoas
percam o verdadeiro foco da vida. Antes de reencarnarmos,
somos espíritos, vivendo em uma dimensão menos densa de
matéria, ou menos densa de energia, como queiram, pois hoje
na Terra falam tanto que matéria e energia são a mesma coisa.
E de fato, no plano absoluto, matéria e energia são a mesma
coisa. Mas no plano relativo não é bem assim.
- Mestre, por que quando estamos encarnados não
sentimos, não vemos nem ouvimos normalmente os espíritos
desencarnados?
- Porque a consciência adormece no processo de ligação
à matéria. A consciência vai se desligando do mundo espiritual
aos poucos na preparação para a reencarnação, e o foco da
mente se volta para o mundo da matéria. O espírito que se
liga gradativamente a um corpo material vai transferindo o
foco de sua mente para o corpo, e consequentemente para o
plano físico, e com isso vai perdendo também gradativamente
contato com o plano espiritual, com o seu mundo originário.
- E é isso o que impede a nossa percepção do mundo
espiritual quando estamos encarnados?
- Mais ou menos, meu filho. O que acontece é que a
transferência do foco da mente, do espírito, do mundo espiritual
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para o físico faz com que a percepção do mundo espiritual vá
ficando mais e mais distante, até desaparecer por completo
em algumas pessoas. Há uma condensação energética do
espírito no processo reencarnatório. O útero da mulher é
uma verdadeira câmara de materialização de espíritos. O ser
espiritual, que antes era só energia, vai se ligando aos poucos
a uma célula-ovo microscópica aos olhos da matéria, e ela vai
rapidamente se multiplicando e multiplicando dentro do útero,
enquanto o ser que antes era pura energia vai se afastando
consciencialmente do seu mundo de energia original e vai se
estabelecendo firmemente no útero físico da mãe, e assim o
espírito vai aos poucos se materializando, e se corporificando
biologicamente.
- Mestre, nunca antes havia pensado na reencarnação
como um processo de materialização do espírito.
- Mas é isso o que ele é, meu filho. O ser de energia que
é o espírito vai se ligando lentamente a pequena quantidade
de matéria, para que vá aos poucos se acostumando a ela,
até se ligar por inteiro ao novo veículo material, e aí já perdeu
normalmente a total consciência e a lembrança de seu estado
original de espírito. Passa a sentir apenas como corpo e mente,
mas apenas matéria. E a filosofia materialista nascida no século
19 contribuiu ainda mais para essa consciência materializada,
e distante da realidade espiritual.
- É realmente uma mudança grande a que passamos no
processo reencarnatório, mestre.
- Sim, meu filho. O processo reencarnatório é complexo.
E é lento.
- Então esse afastamento do foco do espírito do mundo
original, que é o mundo espiritual, é o que dificulta, se não
impede, a nossa percepção do mundo espiritual enquanto
estamos encarnados, ou seja, ligados ao corpo material.
- Mais ou menos, meu filho. Ao sairmos do mundo
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espiritual e nos internarmos na matéria, com a reencarnação,
estamos limitados aos sentidos do corpo físico, na maioria das
vezes. Mas há pessoas que já desenvolveram há algum tempo
uma percepção extrassensorial, ou seja, que percebem além
dos cinco sentidos do corpo material, e que podem sentir, ver
ou ouvir coisas do mundo espiritual, que é feito de energia
mais sutil. Na maioria das vezes as pessoas, ao encarnarem,
direcionam todo o foco de suas mentes para o mundo físico
apenas, e por isso não sentem a energia que as rodeia.
- E se mudarmos nosso foco, mestre, buscando nos
exercitar na percepção das energias mais sutis poderemos
perceber coisas do outro mundo, ou seja, poderemos sentir os
campos energéticos de seres desencarnados, vê-los, ouvi-los,
etc?
- Sim, poderá acontecer isso. Mas é preciso muita
educação interior para que isso se torne realidade. Lembre-se
que você muito cedo, com apenas 19 para 20 anos de idade
desenvolveu a saída consciente do corpo carnal, e passou a
se deslocar com grande consciência em outras dimensões,
mas só recentemente, aos 50 anos, começou a perceber os
campos de energia de encarnados, de animais e objetos
inanimados também. Isso é uma experiência nova para você.
Com o treinamento intensivo que você está fazendo, em
breve tempo poderá perceber também os campos de energia
dos desencarnados, e sentir as suas presenças junto a você e
a outras pessoas, e quem sabe chegue até mesmo a ver os
espíritos, despertando a clarividência, e a clariaudiência.
- Mestre, tem sido realmente uma experiência nova para
mim, e recente, com exercícios e releituras de livros como Mãos
de Luz, que é muito interessante. Estou cada vez mais sensível
para sentir os campos de energia das pessoas e das coisas. Até
ao redor de fios de eletricidade e nas tomadas já posso sentir
o campo eletromagnético. Sinto o campo energético de meus
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gatos, diferentes no gato e na gata, com idades diferentes, o
campo de objetos de metal, de madeira, o campo ao redor da
água em um recipiente.
- Continue se exercitando, diariamente, e sua sensibilidade
logo chegará aos campos de energias mais sutis do que aquelas
que já pode perceber no momento.
- Mestre, voltando à projeção astral.
- O que acontece é que a mente e o cérebro das pessoas
estão condicionados à ideia de que só existe o corpo, só existe
a matéria, de que os sonhos são apenas criação da mente,
do cérebro, e outras coisas mais que a psicologia materialista
acredita e dissemina, de modo que as pessoas dormem, saem
do corpo, voltam a ele, mas nada ou muito pouco registram no
cérebro físico, na zona do consciente, ao retornarem ao corpo.
Normalmente o cérebro não reconhece as informações que
chegam até ele através do cérebro do corpo espiritual, do qual
o cérebro material é uma réplica, e não o contrário. Fora do
corpo, você vê, ouve, sente, cheira, tem tato também, tudo de
forma parecida com o que acontece no corpo físico. Mas ao
voltar a ele, na maioria das vezes essa memória adquirida no
mundo espiritual fica restrita ao cérebro do corpo energético, e
não passa para o cérebro físico, ou passa e não é reconhecida.
- Já me disseram uma vez que essa memória vai se
registrar em uma zona do cérebro destinada ao inconsciente.
- Sim, é verdade, meu filho. Os dois cérebros são muito
parecidos, só que um é de matéria menos densa, é mais de
energia, se assim preferir, e o outro é matéria, e tem fios
materiais, formados pelos neurônios. Assim, o que você percebe
e sente no mundo de energia mais sutil fica integralmente
registrado no cérebro energético na parte do consciente
mesmo, mas ao voltar ao corpo material os arquivos dessa
memória não passam para a zona do consciente do cérebro
físico. Ficam apenas na região da memória geral inconsciente
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desse órgão físico.
- Por isso é que a maioria das pessoas não se lembra das
experiências astrais. – disse eu.
- Em parte. – falou Sana Khan - Há uma limitação física
também. Pouca gente hoje na Terra tem o cérebro programado
para acessar grandemente as memórias adquiridas no plano
espiritual. Ou seja, pouca gente recebe essas memórias
astrais na zona do consciente ao voltarem ao corpo após uma
saída astral. E muitos até recebem parte dessa memória no
consciente, e lembram como se sonhos fossem, mas não
sabem interpretar nem identificar que se trata de experiências
fora do corpo. A cultura ocidental não auxilia nessa ideia.
- Porque as pessoas não costumam pensar no mundo
espiritual, nem que ao dormirem vão até ele, e que podem
encontrar parentes e amigos já “mortos”. – eu tentava
completar.
- Exatamente, meu filho. A cultura ocidental materialista
leva à rejeição das memórias espirituais, das lembranças
astrais, e isso de forma inconsciente. As pessoas não estão
focadas no mundo espiritual. Assim, vivem como se fossem
apenas matéria, num universo unicamente material, e isso
acontece até mesmo com muitos espiritualistas, que, apesar
de se dizerem espiritualistas, ainda vivem na verdade dentro
de um modelo de vida totalmente materialista. Se você não
costuma constantemente pensar no espírito, mas apenas o
faz durante uma ou duas horas por semana quando vai a um
templo ou centro religioso ou espiritualista, sua consciência e o
foco da sua mente não estão no mundo de energias mais sutis.
E com isso sua mente, estando focada apenas no mundo de
matéria mais densa, apenas percebe normalmente a matéria,
e passam totalmente despercebidas as outras energias mais
sutis.
- Mestre, que coisa. Nunca antes havia pensado a coisa
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por esse ângulo.
- É tudo uma questão de foco, meu filho. Se você estiver
normal e habitualmente focado apenas no mundo material,
apenas poderá perceber a matéria. Se começar a transferir
seu foco mental e espiritual para o mundo real e originário
de onde veio, então começará a sentir, a ver e a interagir
conscientemente com esse outro mundo mais sutil.
- É preciso, então, focar mais a nossa mente no mundo
espiritual para podermos então lembrar mais as experiências
vividas fora do corpo físico, no mundo espiritual. – falei.
- Sem dúvida. Focar a mente e todo o seu ser,
integralmente, no universo inteiro, saindo do plano relativo
e limitado físico. Quem tem a sua consciência e a sua mente
habitualmente voltada apenas para a dimensão material,
apenas perceberá o que pertence a essa dimensão mais
material. Somente aqueles que vivem como espíritos, apesar
de estarem no corpo, focando sua mente mais além da energia
densa, podem perceber algo mais, podem sentir os campos de
energias mais sutis, e interagir com as energias e com os seres
das outras dimensões mais sutis de energia.
- Não adianta apenas práticas energéticas, alimentação,
leituras, se não mudarmos o foco de nossa mente. É isso? –
perguntei.
- Sim, meu filho. É preciso mudar a mentalidade. Deixar de
pensar que é um corpo que tem um espírito, e pensar que é um
espírito que tem, temporariamente, um corpo mais denso, além
de outros mais sutis. A perspectiva é completamente diferente,
percebe? Quem ainda se sente matéria, e acha que tem um
espírito, uma alma, ainda não despertou verdadeiramente
sua consciência espiritual. Está apenas começando o caminho
do despertamento espiritual. Somente os poucos que já
vivem a realidade de serem espíritos na matéria adentram
conscientemente outras zonas de consciência e de energias
683

Sana Khan - Um mestre no além

mais sutis, menos densas.
- O que o senhor aconselha, então, mestre, para os que
desejam sair do corpo de forma consciente e depois lembrar
ao menos parte de suas vivências espirituais ao voltarem ao
corpo físico?
- Antes de tudo, e acima de tudo, meu filho, começar a
mudar a sua consciência. Deixar de se sentir matéria, de se
sentir um corpo que tem um cérebro que pensa, mas que tem
medo de morrer, pois quem tem medo de morrer não tem
verdadeiramente consciência de ser espírito imortal, uma vez
que o espírito é que é o imortal, o originário. Vivemos como
espíritos antes de vivermos como matéria na Terra. Por isso o
medo da morte indica falta de consciência espiritual. E por isso
tão poucas pessoas veem e ouvem espíritos desencarnados,
e poucos sentem seus campos de energia mesmo que eles
estejam ao seu lado, porque na verdade essas pessoas
ainda não acreditam, ou ainda possuem realmente dúvidas
quanto à existência efetiva do espírito. Existe uma diferença
muito grande entre querer acreditar que é um espírito
imortal, verdadeiramente acreditar ser um espírito imortal,
e se sentir verdadeiramente um espírito imortal. Quando
se tem a consciência verdadeira de ser um espírito, apenas
momentaneamente encarnado, preso a um escafandro de
carne no mar de matéria, vive-se a vida de espírito, sob uma
perspectiva diferente, vendo tudo como espírito. Quando
alguém verdadeiramente já despertou sua consciência
espiritual, não vive mais para a matéria, acumulando tesouros
que a traça destrói e que a ferrugem consome, como dizia
Jesus, mas vive para o espírito, mesmo estando na matéria,
tendo afazeres, trabalho, emprego, família. Não é questão de
abandonar o mundo, nem negar a condição física temporária,
é questão de consciência e de foco mental, que se desloca da
matéria para o espírito. Quem já vive como espírito imortal,
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mesmo ainda encarnado, tem muito mais contato e percepção
com as energias e os seres com corpos mais sutis, menos
densos, que são os espíritos desencarnados.
- Então essa mudança de foco e o despertar da consciência
espiritual são muito mais importantes do que as leituras, as
práticas, a alimentação, etc. – arrisquei.
- Tudo isso é bom, é saudável, é recomendável também,
meu filho, mas o mais importante é a mudança interior, a
mudança de paradigma, de modelo, de consciência. Se ficar
apenas na superficialidade das práticas energéticas, pode-se
de vez em quando lembrar alguns instantes de vivências fora do
corpo, ou até uma vez ou outra sair consciente do corpo. Mas
será tudo muito eventual, e sem controle das experiências. Só
haverá mudança no cérebro físico, para receber os arquivos de
memória trazidos com o cérebro do corpo espiritual se houver
real e efetiva mudança de atitude mental, mudança de foco
mental e espiritual. É essa mudança mental, mas espiritual,
não apenas cerebral, que permitirá a conversão de um tipo de
arquivo em outro tipo, na passagem de um cérebro mais sutil
para um cérebro mais denso de energia.
- Isso parece informática, mestre. Arquivo, conversão.
- E é mesmo, meu filho. Na verdade a informática apenas
tenta copiar o que o cérebro faz. Por isso no início chamavam
o computador de cérebro eletrônico, lembra?
- Sim, lembro. Então o que vemos, ouvimos, etc., no mundo
espiritual, enquanto estamos fora do corpo, é registrado no
cérebro do corpo astral, do corpo espiritual, ou perispírito, em
um tipo de arquivo, e quando voltamos ao corpo esse arquivo
passa para o cérebro físico, mas esse cérebro não sabe e não
consegue fazer a conversão de um tipo de arquivo em outro.
É isso?
- Exatamente, meu filho. Assim como hoje vocês na Terra
já conseguem criar programas e aparelhos para converter
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vídeos de VHS em DVD, som de fitas cassete e de discos de
vinil em CD, em MP3 e MP4, e outras tantas coisas, os arquivos
existentes no cérebro do corpo espiritual, astral ou perispírito
também precisam ser convertidos em arquivos que o cérebro
físico possa reconhecer. Do contrário, no máximo haverá
recordações parciais e muitas vezes distorcidas.
- É isso que acontece muito comigo, mestre. Lembro
muito pouco do que faço no mundo espiritual. De oito horas
de sono do corpo físico, não consigo lembrar nem de uma hora
na maioria das vezes, e o resto eu não lembro nada.
- Não conheço nenhum encarnado que lembre tudo o
que viu numa noite fora do corpo. Você não é o único. Aliás,
você lembra até demais, considerada a maioria das pessoas.
Continue mudando o seu foco, exercitando a sensibilidade
energética, sentindo-se cada vez mais espírito, e vivendo, o
que é o mais importante, cada vez mais como espírito imortal
que é. Seja espírito, em meio ao universo material. Sinta-se
espírito, no meio da matéria. Não tema a morte jamais, que
será apenas o seu retorno para a pátria de onde saiu um dia,
e com certeza um dia a ela há de voltar. Essa consciência
espiritual é o que mais importa verdadeiramente, e o que mais
leva ao desenvolvimento das faculdades espirituais.
- Mestre, como aprendi com essa nova conversa de hoje.
Obrigado, muito obrigado mesmo. Vou tentar passar essa
conversa para outras pessoas, para ajudá-las também.
- Faça isso, meu filho. Leve a luz a todos. Afinal, como
dizia o grande mestre, não se deve deixar o candeeiro debaixo
da mesa, escondido. Devemos levar a luz a todos que precisam
de luz. E o mundo está mudando rapidamente, e a luz que
pudermos levar até ele apressará ainda mais as mudanças
necessárias. Volte ao corpo, e tente lembrar o máximo possível
das coisas que falei. E escreva algo sobre a sua técnica inicial
para sair consciente do corpo e coloque no seu site. Muita paz
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para você.
- Muita paz, mestre. Até outra hora.
Dei uma última olhada para aquele imenso oceano de
montanhas cobertas de neve e nuvens brancas, e me senti
espírito, puro espírito. Não como um ser puro, evoluído, não.
Apenas como um ser espiritual, preso por um tempo a um corpo
mais denso, mais pesado, que me limita mais, mas que não
me impede de me sentir espírito. Assim como o mergulhador
que entra no pesado escafandro e desce ao fundo do mar e se
arrasta no seu fundo lodoso não deixa de se sentir humano,
apesar de seus limites impostos temporariamente pelo veículo
mais denso e pesado de que está revestido, mas que não é o
seu ser. O mergulhador depois subirá até a superfície e tirará o
escafandro, e se sentirá mais livre, recobrará seus movimentos
e sua liberdade. Foi assim que me senti em relação ao meu
corpo, quando novamente o vi deitado na minha cama,
e de maneira muito feliz e agradecida me reintegrei nele
novamente, para viver mais algumas horas no universo de
matéria mais densa, mas só mais um pouco. Alguns anos e
estarei novamente livre, de retorno ao meu mundo original,
onde posso voar, sem ficar preso aos congestionamentos nas
ruas, onde não preciso comer, nem dormir, nem temer os
criminosos, nem a morte. Espero com tranquilidade o dia do
meu retorno à minha pátria eterna, sem o menor receio. Acho
que aos poucos vou despertando minha consciência espiritual,
como me falou o mestre Sana Khan.
Escreverei sobre a minha técnica inicial para sair
consciente do corpo, o que já fiz um pouco no primeiro livro
Sana Khan. Colocarei na sessão Textos do Autor no meu site.
Muita paz.
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CAPÍTULO 47
Recentemente, após dormir, fui novamente ao encontro
do mestre Sana Khan, no mesmo local de nosso último
encontro, no cimo do Monte Evereste, no Himalaia.
Ao chegar lá, já o encontrei sentado no gelo, de pernas
cruzadas, em estilo de meditação yogue, de olhos fechados.
Ao sentir a minha presença, ele disse:
- Como vai você hoje, meu filho?
- Bem, mestre. Estou bem tranquilo ultimamente.
- Vamos fazer uma peregrinação hoje, do ponto mais baixo
que você puder descer até o mais alto, no mundo espiritual.
- O senhor quer dizer descer lá embaixo, nas zonas mais
baixas, nas trevas, no abismo. E até onde eu posso chegar lá
em cima?
- Veremos. Isso dependerá de você. Só de você, e de
ninguém mais. Você só desce até onde aguenta a vibração
baixa, a energia materializada, e só sobe até onde sua sutileza
energética lhe permite. Não há guardas nas fronteiras entre os
níveis de energia, ou entre os planos, como vocês gostam de
falar na Terra.
- Não há uma demarcação separando os limites entre
dois planos, como o astral e o mental? – perguntei, mesmo já
sabendo a resposta que ouviria.
- Não, meu filho. Pense no arco-íris. Pensou?
- Pensei.
- Agora tente perceber a linha exata onde termina uma
cor e onde começa a outra. Você consegue ver uma linha exata
separando as cores do arco-íris?
- Não, mestre. Não há uma linha definida separando as
cores.
- Assim acontece com a energia, ou com a matéria, se
assim preferir, de cada segmento do mundo espiritual. Mesmo
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que você queira considerar os planos como algumas correntes
definem, como astral, mental, etc, não há uma linha exata
definindo e separando cada plano. É como no arco-íris. Aos
poucos vai terminando um segmento de energia ou de matéria
e começando o outro. Como também acontece com os gases
na atmosfera da Terra. Há uma zona intermediária onde a
matéria é mais ou menos misturada, que é a zona de transição.
- Nunca havia pensado nisso antes, dessa forma, mestre.
- Você verá. Vamos descer, então?
- Vamos.
Sigamos para uma cidade no Ocidente, que é mais
conhecido seu no momento. Vamos a Salvador, sua cidade.
- Ok, mestre. Vamos lá.
- Eu sigo você. – disse Sana Khan.
- Ok. Vamos lá.
Pensei em Salvador, mais especificamente no Elevador
Lacerda, que fica no bairro do Comércio. E logo me vi lá, mas
na murada que fica na Praça Municipal, no alto do elevador. E
o mestre estava ao meu lado.
- Adoro essa vista daqui de cima, mestre. A Baía de Todos
os Santos vista daqui é muito bela.
- Realmente. – disse o mestre – Muito bela. O que você
vai fazer agora?
- Bom, se é para descer, então vamos descer.
Comecei a penetrar no solo da praça, mas pensando
em descer na dimensão energética, o que me conectou com
o mundo espiritual, e logo comecei a ver lugares escuros,
com árvores altas e meio assustadoras, lembrando um pouco
aquelas do filme Senhor dos Anéis. E havia gente naquele
lugar. Pessoas com roupas rasgadas, sujas, despenteadas, com
expressões de medo, algumas de raiva, e então parei. Pisei o
solo.
- Onde estamos, mestre?
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- No que vocês costumam chamar de umbral, que é
apenas a porta de entrada das zonas mais baixas. Isso aqui
ainda não são as trevas, nem o abismo, nem o inferno dos
cristãos. – disse Sana Khan.
- Há coisas bem piores mais abaixo. – falei.
- E como, meu filho.
- Vamos descer mais.
- Vamos lá. – disse o mestre.
E então descemos mais um pouco, e comecei a sentir
meu corpo mais pesado, mais denso, e minha respiração mais
difícil. Comecei a sentir um pouco de falta de ar.
- Vamos parar um pouco. – disse Sana Khan – Precisamos
nos adaptar lentamente a essa descida, da mesma forma que
fazem os mergulhadores na Terra, para não sofrermos nenhum
prejuízo energético que depois nos imponha um maior repouso
em casa de tratamento especializado nas zonas mais elevadas.
- Acontece isso, mestre?
- Sim, acontece. Observe que quando são resgatados
espíritos em zonas bem baixas eles nunca são levados de
imediato para uma cidade muito elevada. Primeiro precisam
passar um tempo se recuperando e se adaptando em locais de
repouso e tratamento que ficam em zonas no mesmo nível onde
estavam, ou um pouco mais acima, mas não muito. É como a
subida dos mergulhadores para a superfície do mar novamente,
lenta, com paradas, para fazerem a descompressão. Lembra
disso?
- Sim, mestre. Já mergulhei um pouco. E já assisti a
muitos filmes sobre mergulho. Não se pode subir rapidamente
60 metros no mar, depois de ter descido a essa profundidade,
sem prejuízo para a saúde.
- Exatamente. A comparação é bem ilustrativa, entende?
– falou Sana Khan.
- Sim, entendo. É preciso passar por uma espécie de
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descompressão energética. – disse eu ao mestre, sorrindo.
- É mais ou menos isso, meu filho. A comparação ajuda a
compreender.
- Então tanto para descer quanto para subir no plano
espiritual temos que fazê-lo lentamente, para condensar
nosso corpo energético na descida e descondensar na subida
de retorno.
- Isso, você entendeu muito bem. – confirmou o mestre.
- Vamos descer mais? Já me recuperei um pouco.
- Vamos lá. – concordou o mestre.
Então começamos a descer mais, e podia sentir meu
corpo ficando cada vez mais material, e minha respiração
mais ofegante, como se o ar estivesse poluído, denso, como se
estivéssemos em meio a um nevoeiro, porém cinzento.
- Já estamos abaixo do umbral. – disse Sana Khan. –
Observe com atenção as pessoas ao seu redor.
Vi pessoas vagando de olhos arregalados, algumas sem
expressão alguma no olhar, como se estivessem dementadas,
alienadas. Uma cena dantesca.
- Aqui as pessoas estão muito mais alienadas do que no
umbral, onde ficam apenas os pouco desequilibrados, que
não sabem que morreram, ou que sabem e se revoltam, não
aceitando sua situação atual, ou que estão presos ao remorso
ou ao ódio, e por assim vai. Nesta zona mais baixa, no entanto,
estão verdadeiros loucos da alma, alienados mentais de causas
diversas, muitos deles fugindo da realidade, fugindo de seus
passados, de seus compromissos, de seus reajustes.
- E os maus? – perguntei.
- Estão tanto no umbral quanto aqui. Mas muito mais
por aqui, e até mais abaixo. Os líderes das trevas, os senhores
da escuridão, estão entocados ainda mais embaixo, muito
próximo da zona mais quente do centro do planeta.
- Isso é realmente possível, mestre?
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- Sim, e eles estão lá mesmo. Só os seus soldados trabalham
constantemente mais perto da superfície do planeta físico.
- Mestre, veja aquela forma rastejante ali.
- Estou vendo.
- É um espírito humano? – perguntei.
- Olhe nos olhos dele, e sinta – falou Sana Khan.
- É humano! Mas a forma é completamente animal,
parece um lagarto, mas deformado. – disse eu.
- A mente deformada, o caráter deformado, - ensinou o
mestre - termina por deformar também o corpo energético,
que é plástico, é maleável, sujeito à ação da vontade consciente
e também inconsciente. Assim, o ser que se sente desprezível,
que se sente um animal por dentro pode se transformar num
animal por fora. Mas é tudo temporário. Assim como eles se
metamorfoseiam em animais, podem voltar a assumir a forma
humana mais uma vez, e sempre acontecerá isso. – explicou o
mestre.
- Na reunião mediúnica recebemos muitos seres assim,
com aparência de animal, e alguns conseguimos fazer retornar
à forma humana em poucos minutos de sugestão verbal e
trabalho energético, mas outros não conseguimos.
- Porque alguns estão mais prontos, digamos assim, para
o atendimento, do que outros. Cada um está em um nível
diferente de desajuste mental e espiritual.
- Mestre, olhe aquela serpente rastejando ali.
- Mais um. – disse Sana Khan.
- Podemos fazer alguma coisa por ele agora? – perguntei.
- Não, ele ainda não está pronto para receber ajuda.
- Como o senhor sabe disso? – quis saber.
- Porque me conecto com a mente dele, e assim posso
sentir a sua revolta, o seu ódio extremo, o seu desejo de
vingança. Ninguém o transformou em uma serpente. Ele mesmo
se transformou nisso, porque ele se sente uma serpente. É o
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seu estado mental. É a sua ideia fixa. – esclareceu Sana Khan.
- Terrível ver isso e nada poder fazer para ajudar.
- Com o tempo você aprende a não se sentir culpado
por isso. E você não é culpado mesmo. Não foi você quem o
transformou nisso, mas ele próprio, e voluntariamente, por
ambição demais, orgulho exagerado, egoísmo, desejo de
poder.
- É triste, mestre.
- Sem dúvida, meu filho. Ver o ser humano descer a
esses níveis de consciência e a essa degradação da forma é
realmente de entristecer qualquer um, mas há coisas ainda
piores, e níveis ainda mais baixos. Vamos continuar.
- Ok, mestre, vamos lá.
Descemos ainda mais, com a sensação de estar caindo
num abismo, num poço sem fundo, e sem fim.
Após algum tempo caindo, senti novamente terra firme
sob meus pés, e pisei novamente no solo.
- Onde estamos, mestre? Quase não consigo respirar,
estou me sentindo cansado, meu corpo está pesado, e não
enxergo quase nada.
- Aqui estamos chegando perto do abismo, como alguns
autores chamam. Precisamos parar e respirar esse ar pesado
para nos acostumarmos ao ambiente, ou sequer conseguiremos
andar aqui. Até nos adaptarmos, até o pensamento fica mais
lento. Por isso é preciso um tempo antes de descer até o fim.
- Que fim, mestre? – perguntei meio assustado.
- Até o abismo propriamente dito, onde poucos podem
descer sem graves prejuízos à saúde mental.
- Mestre, do jeito que me sinto material aqui embaixo, se
eu aparecesse na superfície do planeta as pessoas poderiam
me ver?
- Sim, porque agora seu corpo espiritual está quase tão
material quanto o corpo físico, mas você não pode chegar lá.
694

Sana Khan - Um mestre no além

Quem vibra nessa frequência está preso aqui. É uma prisão
vibratória. Ninguém prende esses seres aqui. Eles é que
se prendem pelo pensamento, e pelo desequilíbrio que os
mantém muito densos.
- Ainda bem. Já pensou toda essa gente desajustada
subindo para a superfície do planeta para aterrorizar as
pessoas?
- Existem barreiras vibratórias que separam as muitas
moradas da casa do Pai. Cada um fica onde seus pensamentos,
suas emoções e seus sentimentos o coloca. Onde estiver o teu
coração, ali estará também o teu tesouro. Não foi isso o que
disse o mestre dos mestres?
- Exato. – disse ao mestre - E nosso estado interior atrai
um tipo de energia correspondente, e isso nos coloca em
uma dimensão energética ajustada e própria ao nosso estado
mental e espiritual.
- Exatamente, meu filho.
- Mestre, o que é aquele ser ali adiante, disforme,
parecendo um feto enrolado, meio ovalado. Ele se mexe.
Parece um ovo sem casca. Dá para ver que há vida dentro dele.
Parece estar pulsando.
- É o que vocês chamam de ovoide. – disse Sana Khan.
- Eles tem mesmo uma forma parecida com um ovo. Por
isso a denominação de ovoide. Há vários deles por aqui, de
tamanhos diferentes.
- Sim, mas todos são seres humanos. – disse o mestre Eles perderam a forma humana ao longo de muitos séculos de
descida até chegarem aqui, com ódio, com fuga da realidade,
com revolta, com desejo de vingança, ou com sentimento de
culpa extremado, de modo que aos poucos foram destruindo
todas as possibilidades de receberem ajuda. Eles nunca se
permitiram ser ajudados, muitas vezes por causa de um imenso
sentimento de culpa que os paralisam. A culpa muito forte,
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digo, um sentimento de culpa da própria pessoa que errou
demais, pode levar a uma paralisação de crescimento espiritual
por séculos, sem reencarnar. E esse tempo sem reencarnar
leva à perda da matéria do corpo espiritual. A mente está
viva, mas alienada, e não há um corpo com braços, pernas,
cabeça, etc. São como se tivessem apenas o cérebro, sem uma
forma definida. Apenas uma mente, sem limites certos, sem
membros, sem boca, sem ouvidos. Eles se fecharam tanto para
o mundo exterior que criaram um mundo apenas mental, e só
para eles. E todo o contato com eles é meramente telepático.
- Mestre, que coisa triste. Gostaria de chegar perto de um
deles e tentar sentir e captar seus pensamentos.
- E você está preparado para isso, meu filho?
- Não sei, mestre, mas gostaria de tentar, para aprender
apenas.
- Está certo, se você não aguentar e enlouquecer, a culpa
não é minha. – disse Sana Khan sorrindo.
- Assumo o risco, mestre. Não se preocupe. Já vi coisas
demais ao longo de minhas vidas para enlouquecer com cenas
do passado dos outros.
- Então vamos lá. Aproximemo-nos. – disse o mestre.
Caminhamos alguns passos e paramos diante de uma
massa material cinzenta, de aspecto horrível. Lembrava-me
um pouco certos seres que vemos algumas vezes em filmes
sobre extraterrestres. Como um casulo pulsando, dando para
ver que há alguém dentro dele, mas sem poder distinguir a sua
forma exata.
Cheguei bem perto e toquei a sua “pele”, seu “corpo”.
Senti que ele pulsou, estremeceu, reagiu. Rapidamente
retirei a mão.
- Está com medo? – perguntou Sana Khan sorrindo.
- Apenas me assustei um pouco. Mas já me recuperei.
Toquei novamente, e desta vez não tirei a mão, mesmo
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sentindo que ele se mexia ao meu toque.
Aos poucos fui captando seus pensamentos. Ele estava
mentalmente no passado, no século XVI. Era um pirata muito
cruel. Matou muita gente. Quando morreu, se viu lançado
nas trevas, e foi usado por espíritos ainda mais cruéis, que o
manipularam, usaram suas energias, aumentaram a sua revolta,
até que um dia ele conseguiu fugir dos que o dominavam, e foi
descendo cada vez mais em sua fuga, procurando o isolamento
total, internado cada vez mais em si mesmo, e enlouquecendo,
alienando-se voluntariamente, com vontade de deixar de
existir.
Senti uma enorme compaixão pelo ser. Aquilo me doía
na alma, partia meu coração. E eu chorei silenciosamente. Não
me importava se ele foi terrível, se ele matou muita gente,
se ele fez muitos sofrerem, etc. Só me importava naquele
momento com a sua dor. Comunguei com a sua dor. E lembreime do meu passado, também tortuoso, com muitos crimes nas
costas, em muitas vidas, manipulando as pessoas, como mago
negro, e lembrava como fui auxiliado por seres de luz que não
se importaram com o quanto eu havia errado, mas apenas com
o quanto eu podia acertar, depois de me regenerar.
- Mestre, sinto um enorme sentimento de culpa nesse
irmão. Não sinto revolta. Ele já se arrependeu de suas faltas,
e elas foram muitas. Não se sente merecedor de ajuda. Achase o pior dos seres, e quer ser destruído, aniquilado, e deixar
mesmo de existir.
- O Pai não abandona nenhuma de suas ovelhas, meu
filho. Ajude-o – disse Sana Khan.
- Eu, mestre? O senhor é muito mais capaz de auxiliá-lo.
- Eu não o trouxe aqui só a passeio.
Então caí na real. Sana Khan com toda aquela estória
de viagem a zonas inferiores não apenas queria me ensinar
e me mostrar coisas, mas havia me levado também para um
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trabalho, para uma missão de resgate.
- Você achou realmente que eu iria trazê-lo aqui apenas
para conversar e mostrar o lado escuro da vida e o sofrimento?
- Por um tempo, mestre, confesso que achei. – disse eu
rindo.
- Você esquece às vezes que a maneira mais eficaz de
se ensinar é praticando. Podemos ensinar com a prática. Se
precisar de mim, estou aqui ao seu lado.
- Ok, mestre.
Então toquei novamente no ser à minha frente, no
“ovoide”, apesar de não gostar desse nome. É um espírito.
Quando chamamos de ovoide parece que é outra coisa, ou
simplesmente uma coisa, e não um ser humano.
Tornei a captar seus pensamentos, e então comecei a
interagir com ele.
- Meu irmão, - disse a ele – você errou muito realmente,
mas a misericórdia divina é infinita. Deus não quer a nossa
destruição, e sim a nossa regeneração.
- Não mereço misericórdia, - disse ele mentalmente –
pois nunca tive misericórdia com ninguém na minha vida de
ladrão e saqueador. Eu fui sempre um perverso. Mereço a
danação eterna, como diziam os padres nas igrejas, pelo que
me lembro de minha infância.
- Não, meu irmão, - tentei novamente – Deus, nosso
Pai, que nos criou e que nos assiste, nos acompanha em
todos os nossos passos, em todas as nossas vidas, e espera
pacientemente pelo nosso retorno à casa Dele.
Sentia-me falando como um padre naquele momento. E
ao olhar para mim, vi que estava de batina. Não entendi bem
aquilo, e o mestre falou:
- Você acessou seu passado como padre, e assumiu sua
antiga forma e sua maneira de falar, mesmo sem ter sido um
padre autêntico na época. – disse Sana Khan sorrindo, pois ele
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sabia do meu passado de padre que mantinha relações sexuais
com freiras, e que participei da Inquisição no século XVII.
- Meu irmão, - continuei, agora como padre assumido –
Deus te abençoa assim mesmo, com todos os seus defeitos,
e me mandou aqui para resgatá-lo. Ele me enviou para tirá-lo
dessas trevas, e levá-lo para a luz novamente. Não importa o
seu passado. Agora é preciso pensar só no futuro. Você terá
oportunidade de pedir perdão a todos aqueles a quem feriu
um dia, e passará pelo devido resgate e pelo reajuste com a
Lei, mas no seu devido tempo, depois de se recuperar. Não
adianta permanecer nesse sentimento de culpa eterna, pois
isso não muda o que você fez. A culpa que paralisa é culpa
inútil, meu irmão. A culpa sem obra de regeneração e trabalho
redentor é culpa estéril, como a fé sem obras, como dizia Jesus.
Você precisa se permitir o autoperdão. Precisa se perdoar, pois
Deus perdoa você, e perdoa a todos nós, desde que também
perdoemos aos que nos fazem mal. Saia desse sentimento
de culpa que te paralisa. Vamos juntos para um lugar onde
poderá receber vibração de amor, energia que te despertará
novamente, e então você vai se preparar para uma nova vida
no corpo.
- Mas eu não mereço ajuda. – disse o ser em sua dor
íntima indescritível.
- Meu irmão, você está sinceramente arrependido
de tudo o que fez. Eu sinto isso. E é isso o que importa. O
arrependimento o preparou para o nosso auxílio. Deus, em
sua infinita sabedoria e misericórdia nos permitiu vir até você
nesta escuridão terrível para buscá-lo.
Pude sentir o chorro compulsivo daquele irmão, mesmo
sem palavras. A sua dor era antiga e muito grande, e, mesmo
sem esperanças de um dia voltar ao mundo e ver pessoas que
um dia amou, como a sua mãe da última encarnação, ele agora
sentia que era verdade, que Deus existia e que olhou por ele, e
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que enviou alguém para ajudá-lo. Estava emocionado demais
até mesmo para falar.
Então disse a ele:
- Meu irmão, vamos levá-lo daqui agora.
Ele nada falou, apenas concordou mentalmente, e se
acalmou. E pude sentir um raio de felicidade e de esperança
dentro dele.
Peguei o irmão nos braços, sem me importar se ele era
viscoso, de aparência repugnante, e o abracei como a um
filho que acabara de nascer, e pude ver como ele reagiu a
esse sentimento, pois captei seu pensamento dizendo “muito
obrigado”, e “Deus lhe pague”.
Sana Khan e eu então deixamos aquela dimensão e
começamos a subir lentamente, com algumas paradas em
zonas menos densas, para a descompressão energética,
até que chegamos em um centro espiritualista em Salvador,
onde o entregamos com as melhores recomendações, para
se ligar a um médium na próxima reunião mediúnica e sentir
o choque anímico, que acontece com o contato do espírito
com as energias mais materiais do médium encarnado. Isso
o despertaria e o prepararia para uma longa jornada de
preparação para a volta ao corpo.
Depois de deixar o irmão no centro de trabalho, o mestre
me disse:
- Bom trabalho, meu filho. Você não teve medo. Portouse muito bem. Está indo bem. Teremos outras missões mais
difíceis daqui para frente. Quanto mais você aprender, e se
desenvolver, e se equilibrar, mais complexas serão as suas
missões. Esteja sempre pronto para o trabalho, a qualquer
tempo e lugar. Há muito trabalho a fazer, e muito pouca gente
disponível, meu filho. Não se esqueça jamais disso. Não caia
mais, não se deixe mais enveredar pelos caminhos sombrios da
materialidade, nem se enrolar mais pelas teias das ilusões que
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tentam colocar no seu caminho para desviá-lo da verdadeira
senda.
- Tentarei me manter firme, mestre.
- Na próxima vez, veremos até onde você já é capaz de
subir no plano espiritual.
- E não vamos descer mais fundo, mestre?
- Por enquanto, não. Você não suportaria o peso das
vibrações mais densas. Faz algum tempo que você não vai
tão fundo nas trevas, e por isso se desacostumou. Precisa de
uma preparação maior, e ir aos poucos se acostumando com a
densidade da energia e das vibrações, para poder descer até a
região onde moram os dragões.
- Eu posso ir lá um dia, mestre?
- Sim, um dia. Mas precisa antes estar preparado.
Enfrentar um dragão, não um ser na fase animal, mas um
espírito infernal dos mais poderosos não é brincadeira, e você
atualmente não é pairo para os dragões. É preciso ainda comer
muito feijão, meu filho, como dizia a sua mãe. – Sana Khan
terminou nossa conversa dando uma sonora e gostosa risada,
como há muito eu não ouvia.
- Vou me preparar, mestre. Até o nosso próximo encontro,
então. Muita paz.
- Muita paz, meu filho querido. Esteja sempre a postos,
e disposto. O trabalho e a necessidade não dão aviso prévio.
Partiu o mestre, deixando saudade em mim, ainda que
sabendo que era por pouco tempo.
Como eu gosto do mestre Sana Khan. É o mestre dos
meus sonhos. Pai, amigo, professor. Três em um.
Captei a risada dele, mesmo já distante, depois que
pensei na sua “trindade”.
Muita paz.
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CAPÍTULO 48
Alguns dias depois da viagem antes relatada, fui levado
pelo mestre para mais uma lição, mais um aprendizado.
Fui dormir lá pelas dez da noite.
De repente, estava ao lado da cama, e vi Sana Khan ao
meu lado.
- Olá. – disse ele.
- Oi, mestre. Tudo bem?
- Tudo. Pronto para mais uma viagem?
- Sempre pronto para aprender, mestre.
- Então, vamos. Começaremos por alguns lugares no
plano físico, onde você fará algumas observações. – disse o
mestre.
- Ok, então vamos.
Apenas me concentrei no mestre, para segui-lo.
Em poucos segundos estávamos em um barzinho, dos
mais frequentados em Salvador.
Estava cheio, e havia até fila de espera.
Logo pude perceber algumas cenas curiosas, e, ao mesmo
tempo, chocantes.
A primeira que me chamou atenção foi um homem jovem
debruçado sobre os ombros de outro homem que estava
bebendo cerveja em uma mesa com amigos.
Parecia haver uma grande integração corporal
relativamente à parte superior do corpo, sobretudo da cabeça.
O que estava em pé era desencarnado, pois seria
impossível dois encarnados se sobreporem daquela forma, ou
seja, a cabeça estar praticamente dentro da outra, dois em um,
verdadeiramente.
Era uma grande simbiose. Os dois estavam curtindo
aquilo. Não percebia medo, repulsa ou resistência do jovem
encarnado. O companheiro espiritual ali era bem-vindo.
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- Veja aquilo, mestre. – disse a Sana Khan, apontando
para a cena não muito distante.
- Já vi. Estava deixando você observar por si mesmo.
- Olhe aquela outra mesa ali adiante. – disse a ele. – Há
três espíritos juntos da turma de jovens. Eles estão bem perto
dos corpos das pessoas. Fazem os mesmos movimentos que
os jovens que estão bebendo, até o copo chegar à boca. E eles
têm expressão de quem está se deleitando.
- E estão mesmo. – disse Sana Khan. – Os seres
desencarnados que continuam com os mesmos desejos, as
mesmas vontades e os mesmos vícios procuram satisfazê-los
exatamente da mesma forma que faziam antes.
- Continuam apegados à bebida! – disse eu.
- Sim, e não abrem mão disso. – disse o mestre – Muitos
espíritos levam muitos anos até se libertarem do vício do álcool.
E ficam por aqui, nessa dimensão material, perambulando,
de bar em bar, ligando-se em corpos de pessoas que bebem
muito. Isso é antigo e comum.
- E não podemos fazer nada? – perguntei.
- Há muita gente do nosso lado trabalhando no
convencimento dessa gente para tentar tirá-la do vício e fazêla ascender a planos mais sutis, mas não pense que isso é tão
fácil. Há muitos espíritos que ainda se deleitam nesse vício,
e que não querem abrir mão dele. É apego, meu filho. Muito
apego. E isso não se desconstrói do dia para a noite.
- Mestre, isso acontece também em relação a drogas e
sexo?
- Sim, da mesma forma. Você já esteve antes comigo
em motéis, e já viu como existem organizações espirituais
controlando esses lugares de prazer, dando acesso a quem
paga, na moeda de troca deles, e que terminam ficando
endividados e vinculados a essas organizações, e às vezes até
viram seus escravos por longo tempo.
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- Sim, mestre. Lembro disso.
- Há casas noturnas também controladas por organizações
das trevas, onde jovens vão tomar drogas variadas. E sempre
existem muitos desencarnados presentes nesses ambientes,
sentindo o prazer indireto das drogas.
- Todos os vícios que vemos no plano físico também são
vistos no plano espiritual, então. – disse eu.
- Sim, todos eles. As pessoas não mudam logo após a
morte física. Elas geralmente continuam da mesma forma,
com os mesmos desejos e vícios. Jogo, cigarro, bebida, droga,
sexo, tudo continua no além.
- Mas nem tudo existe no plano espiritual, mestre.
- Sim, nem tudo. Não há plantio de maconha, nem da
planta da coca no plano espiritual, nem refino de cocaína, nem
sintetização de LSD, etc, e então os espíritos que querem essas
drogas precisam buscar os encarnados viciados, e se juntar a
eles, para, ligando-se a seus corpos, sentirem um pouco do
prazer que os vivos sentem com essas drogas.
- E o álcool, mestre? Não se planta cana no além.
- Não há álcool no mundo espiritual. E por isso você está
vendo aqui os desencarnados sedentos de álcool se ligando
aos corpos das pessoas para beberem junto com elas, em
verdadeira simbiose de desejos, vontades e vícios.
- Como ainda estamos presos a essas coisas. – falei.
- E muito, meu filho. Grande parte da humanidade ainda
está presa a esta dimensão, sem conseguir subir sequer um
pouquinho por causa dos apegos às coisas do plano material.
E isto envolve tanto os desencarnados quanto os encarnados
também.
- E a comida, mestre? – perguntei a Sana Khan.
- Da mesma forma, meu filho, o apego às delícias da
culinária humana tem prendido as pessoas a este plano.
Quem gosta muito de comer, quem é glutão, quem ainda tem
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grande gula, e, sobretudo, os que comem carne de animais,
estes, coitados, ficam muito tempo presos a esta dimensão.
Sobem pouco, e logo pedem para renascer, devido à saudade
do churrasco, aqui no Brasil, e a outras formas de cozinhar e
assar a carne em outros países.
- E a carne também nos prende a essa dimensão mais
densa, mestre?
- Como não, meu filho? Os animais têm organizações
físicas diferentes da organização fisiológica humana, e seu
ectoplasma não é igual ao humano. Assim, quando se come
carne, de qualquer tipo, a pessoa está absorvendo o ectoplasma
animal, que é mais denso, e que entra em choque com o
ectoplasma humano, e o ectoplasma animal fica mais tempo
preso aos corpos energéticos humanos até ser totalmente
absorvido ou descartado.
- E qual a consequência disso, mestre?
- A consequência é que, ao sair do corpo, o encarnado
fica mais pesado, mais denso, e não pode subir a planos mais
sutis. Assim, alguém que come carne pode até sair do corpo
consciente, mas não se elevará a planos mais sutis. Vai ficar
somente aqui no plano físico, vendo as cidades, as casas, etc.
Não vai a cidades espirituais, a não ser, no máximo, até aquelas
mais materiais, mais próximas da Terra física.
- A maioria das pessoas não consegue se libertar do hábito
de comer carne, mestre, mesmo os espiritualistas de renome.
- Realmente isso ainda é um problema para a maior parte
da humanidade, exceto para os hinduístas, que jamais ingerem
carnes em sua vida, e uma minoria de outras religiões e alguns
vegetarianos e naturalistas convictos.
- Vamos subir um pouco, mestre?
- Vamos.
Sana Khan sumiu repentinamente, e eu o segui,
acompanhando seu rastro energético, que já conhecia.
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- Uma cidade, mestre.
- É uma cidade perto de Salvador, bem próximo do plano
físico. Para aqui vêm normalmente as pessoas que vivem em
Salvador, e que desencarnam em condições razoáveis. Os
maus, os muito doentes, os depressivos, os loucos de todo
gênero e em algumas outras situações vão primeiro para
outros postos e hospitais socorristas mais abaixo, mais perto
da crosta terrestre.
- Eu conheço essa rua, mestre.
- Sim, você vem muito aqui. Já visitou muitos parentes
e amigos desencarnados que vieram para cá, e alguns ainda
permanecem por aqui, trabalhando, estudando, aprendendo
e se preparando para voltar ao plano físico, para resgates,
missões, aprendizados, e também por causa dos apegos
aos prazeres da carne, quero dizer os prazeres que o corpo
proporciona, como comer, tomar álcool, fumar, fazer sexo e
outros.
- Lembro desse lugar, mestre. Estive aqui faz pouco tempo.
Ali naquele edifício branco, aquele baixo, há um hospital, onde
visitei uma tia quando ela desencarnou faz poucos meses.
- Sim, eu sei.
- Acho que eu venho muito aqui. – disse eu.
- Aqui é a cidade mais perto de sua cidade, por isso é
normal vir até aqui com mais frequência do que ir a outras
cidades mais distantes. – disse o mestre.
- E mais acima, mestre?
- Há inumeráveis cidades! Quer ver mais?
- Quero!
- Então vamos lá. – disse Sana Khan, e desapareceu.
De repente, paramos em outra cidade, no meio de uma
praça com um belo jardim, cheio de flores de tipos variados, com
perfumes gostosos, e ao redor havia construções belíssimas.
Não havia carros ao redor da praça, apesar de haver ruas e
707

Sana Khan - Um mestre no além

avenidas largas.
- Que cidade é esta, mestre?
- A que fica logo acima da anterior, onde passamos
primeiro. Em segundos chegamos aqui. Mas pouca gente pode
vir até aqui. – disse Sana Khan.
- Por quê, mestre?
- Porque é preciso estar equilibrado emocionalmente,
psiquicamente, energeticamente, o que está tudo relacionado.
Quem está com a vibração baixa não consegue chegar até aqui.
- Então isso significa que estou bem. – disse eu sorrindo.
- No momento está. Você vive um momento de equilíbrio
interior razoável, não perfeito nem completo, mas razoável. Suas
emoções estão razoavelmente sob controle. E sua alimentação
vai razoavelmente bem. Não está comendo animais, salvo em
raras ocasiões, apesar de estar comendo ainda alimentos de
origem animal, como ovos, leite e seus derivados. Mas isso é
melhor do que ingerir corpos de animais.
- Mestre, se eu estivesse comendo carnes poderia chegar
até aqui agora?
- Não, meu filho. Não poderia. Você teria saído do corpo
carregando ectoplasma animal, e por isso ficaria preso na
Terra, no plano físico, ou desceria a planos mais baixos, e se
estivesse muito bem interiormente, poderia chegar até a outra
cidade mais próxima da crosta, mas não até aqui. É preciso uma
condição de sutileza maior para chegar até esta dimensão.
- Os seres que aqui habitam não comem mais?
- Aqui ainda há alimentação, porém mais leve, na base de
frutas e sucos. – respondeu Sana Khan.
- E na outra cidade mais abaixo, onde estivemos primeiro?
- Lá os seres ainda comem alimentos sólidos, como raízes,
sopas mais densas, e até alimentos sintetizados e que se
parecem e têm sabor semelhante com as carnes que comem
na crosta terrestre.
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- Então a alimentação vai mudando na medida em que
vamos subindo?
- Sim, meu filho. Aqueles que ainda estão muito presos
aos hábitos de comer carne ficam presos na Terra por algum
tempo, sentindo o cheiro da carne nas cozinhas, nas casas, e
também nos restaurantes, e depois da morte ainda sentem
necessidade de comer carne, e por isso foram desenvolvidas
carnes sintéticas para eles, para que não adoeçam mentalmente,
pela falta que ainda sentem do gosto forte das carnes.
- E após se desapegarem um pouco da carne, então,
podem subir um pouco mais, até aqui. – arrisquei.
- Isso, meu filho. Tudo é lento e gradual. O ideal é o
desapego da carne ainda em vida. Isso encurtaria a caminhada
desnecessária do desapego a esse alimento, mas a maioria de
nossos irmãos encarnados ainda não tem força suficiente para
isso.
- E eu posso subir um pouco mais, mestre?
- Vejamos. Oremos um pouco.
Fechamos os olhos. Oramos individualmente. Elevamos
nossos pensamentos a Deus, pedindo para tornar mais sutis
nossos veículos de manifestação, nossos corpos.
- Vamos lá. – disse Sana Khan.
Segui o mestre.
Paramos em uma cidade mais acima um pouco.
Não havia cercas, nem muros, e alguns edifícios sequer
tinham vidros nas janelas.
- Aqui não há chuva, nem poeira, que obrigue a existência
de vidros nas janelas. Nem ladrões, nem invasores. – disse o
mestre.
- Não há veículos de qualquer tipo, mestre. Nem
automóvel, nem trem, nada?
- Não. Aqui todos flutuam. Veja.
- Estou vendo.
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Havia muita gente flutuando, mas lentamente, sobre
as ruas e avenidas. Entravam nas casas e nos edifícios, havia
escolas, museus, mas não havia polícia, nem fiscais de qualquer
tipo.
- Aqui existem seguranças, mestre, e polícia?
- Para quê, meu filho? Para proteger de quem? Os maus
não chegam até aqui.
- Nenhum tipo de fiscalização?
- Para quê? Todos fazem o que têm que ser feito. Todos
cumprem seus deveres, de acordo com suas funções. Não há
desobediência, nem insubordinação, nem indisciplina. Aqui
reina a ordem, a paz, a tranquilidade.
- É o paraíso.
- Paraíso ainda não, meu filho. O paraíso está muito acima
daqui, e poucos, bem poucos mesmo podem chegar lá.
- Por que não vão todos para o paraíso? Por que as
pessoas não vão para céu após a morte? – perguntei.
- Porque não querem! – respondeu o mestre sorrindo.
- Como assim não querem, mestre?
- Não é sempre um não querer consciente, mas um não
querer inconsciente, devido ao apego ao estilo de vida a que
estavam acostumados e apegados na Terra física, como comer
carne, beber álcool, fazer sexo, fumar, tomar drogas, etc.
- Aqui não há nada disso?
- Não! – respondeu Sana Khan sorrindo – Esse é o
problema para muita gente. O apego a essas coisas não as
estimulam a subirem até aqui, seja em projeção astral, seja
após a morte física.
- Nem sexo existe mais aqui? – perguntei.
- Não, meu filho. O sexo ficou um pouco lá embaixo. Na
primeira cidade espiritual as pessoas ainda fazem sexo quase
como se ainda estivessem na Terra, ainda se casam, inclusive.
Na segunda cidade o sexo vai diminuindo, o desapego vai sendo
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trabalhado, até poder chegar até aqui liberto das amarras do
sexo, que prendem as pessoas na Terra e nos planos mais
baixos da espiritualidade.
- E aqui não há mais sexo. – rematei.
- Não. – disse o mestre – Os órgãos vão desaparecendo
à medida que suas funções se tornam irrelevantes. É a velha
ideia do uso e desuso. Lembra? O que é usado tende a crescer
e a se aperfeiçoar, mas o que não é utilizado tende a se atrofiar,
a se reduzir, até desaparecer por completo.
- Então os órgãos da digestão vão desaparecer com o
tempo, no plano espiritual.
- Sim, meu filho. Na medida em que subimos,
gradativamente, nossos órgãos vão perdendo tamanho, até
que o estômago e intestinos ficam muito pequenos, e um dia,
bem mais lá em cima, eles desaparecerão por completo. Da
mesma forma os órgãos sexuais também desaparecerão.
- Mestre, - disse eu sorrindo – é por isso que muita gente
não quer ir para o céu.
- Para muita gente na Terra, meu filho, o céu que existe
lá em cima ainda é inatingível, não só pela falta de evolução
e de elevação das vibrações, mas também porque o céu
sem comida sólida, sem carnes temperadas, sem bebidas
alcoólicas, e, sobretudo, sem sexo, ainda é impensável, e
mesmo insuportável.
- Então a maioria da população da Terra não quer ir para
o céu. – disse sorrindo ao mestre.
- Não, meu filho, se você pensar no céu sem carne, sem
álcool e sem sexo. – disse Sana Khan sempre sorrindo.
- Então pouca gente mesmo está preparada para ir para
o céu.
- Sim, bem pouca gente, mesmo os espiritualistas mais
famosos não estão preparados ainda para chegarem ao céu. –
concordou o mestre.
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- Triste conclusão, mestre.
- Sim, muito triste mesmo. O céu está lá para todos, mas
poucos querem ir para lá.
- Atendo na reunião mediúnica frequentemente espíritos
desencarnados ainda muito presos a sexo, a bebida, a jogo,
a drogas, ao crime, ao poder e ao dinheiro, e a outras coisas
mais, e é muito difícil em alguns casos convencer esses seres a
passarem apenas uma semana numa cidade no plano espiritual
apenas para verem o que há lá em cima, não muito distante da
crosta terrestre, e muitos se recusam, resistem, porque sabem
que lá não há bebida, sexo desvairado, droga e outras coisas a
que estão acostumados a fazer e a que estão apegados.
- Quase ninguém quer ir para o céu. – disse Sana Khan
sorrindo.
- Os espíritos mais evoluídos que vivem mais no alto,
como Jesus e seus assessores, não comem, não dormem, não
fazem sexo, não têm órgãos sexuais.
- Não, meu filho. Sei que é difícil para muita gente entender
isso. Com o tempo, e com o desapego, os órgãos não utilizados,
como os genitais, que perdem a sua função e a sua finalidade,
desaparecem por completo. Você vê o ser iluminado vestindo
uma túnica comprida, normalmente, mas embaixo não há mais
órgãos genitais, seja naqueles que têm rosto de homem ou de
mulher. Você reconhece ainda um rosto, o contorno dos seios
de uma mulher, mais não há mais neles os órgãos genitais de
reprodução. Não possuem mais o estômago, nem intestinos,
mas apenas pulmões diferenciados, pois a energia vem da
respiração, de uma forma natural, como respiramos o ar no
plano físico, mesmo sem pensar que estamos respirando. E às
vezes eles viajam por aí como se fossem apenas um foco de luz,
uma pequena estrela, sem forma e sem contornos definidos
que os identifiquem como humanos.
- São como os anjos descritos em algumas religiões. –
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disse eu.
- Mais ou menos isso, meu filho. E poucos na Terra estão
preparados para se tornar anjos. Todos um dia chegarão a
essa condição, mas poucos hoje na Terra querem ser anjos de
verdade, porque ainda não conseguem se libertar dos fortes
apegos aos prazeres advindos dos sentidos, porque não fazem
ainda ideia dos prazeres superiores que existem em outras
dimensões. Muitos acham que só existem os cinco sentidos,
e que os prazeres alcançados com eles são tudo. Mas há
prazeres outros muito maiores, só experimentados por poucos,
que trabalharam arduamente para controlar seus instintos
animais, para se desapegarem dos sentidos materiais, para se
libertarem do sexo, pois já ultrapassaram a fase de usar o sexo
como ponte para o amor. Os seres iluminados já amam sem
sexo, já se alimentam de pura energia do amor Divino, e não se
cansam, não mais necessitando dormir para descansar o corpo.
A energia mais sutil não cansa. Não se perde tempo dormindo,
comendo, fazendo sexo para ter um rápido e fugaz prazer com
o orgasmo, nem precisam os anjos mudar de roupas, irem
malhar em academias para manter a forma ou se manterem
jovens, ou pegar ônibus, carro ou trem, ou mesmo avião para
se deslocarem. Viajam na velocidade do pensamento, que
é ainda maior do que a da luz. Vão ao inferno em um lapso
de segundo, veem e voltam, resgatam, orientam, reúnem-se,
decidem, administram as cidades e tudo o mais lá embaixo.
- Mestre, dá até vontade de me tornar um anjo, um
espírito de luz.
- Mas você ainda está muito longe disso, meu filho, e
eu também. Ainda temos muito que aprender, muito estudo
e muito trabalhado pela frente. Vá estudando e trabalhando.
Com isso você vai resgatando seu passado, vai se reajustando
com a Lei de Causa e Efeito. Ninguém sobe para o céu tendo
deixado dívidas para trás, e nós ainda temos muitos débitos a
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serem saldados. E você ainda precisa se libertar das amarras
do sexo e da comida. Do restante você já está liberto.
- A comida está perdendo força também, mestre. Gostaria
de viver sem precisar comer...
- Bom, isso já é sinal de início de desapego. – disse Sana
Khan - Então restará a libertação do sexo, por completo. Mas
isso ainda vai levar um tempo, não é mesmo?
- Sou casado. E ainda sinto necessidade realmente. Ainda
não estou livre desse apego. Esse será sempre o meu maior
desafio.
- Então, por que não vamos para o céu? – perguntou
finalmente Sana Khan.
- Agora, mestre? Eu posso subir com o senhor?
Sana Khan deu a sua mais gostosa gargalhada, e disse:
- Meu filho, eu apenas perguntei por que não vamos para
o céu, não fiz um convite para você ir agora até lá comigo,
mesmo por que eu também não posso chegar lá.
- Entendi errado, mestre. Pensei que poderíamos ir lá de
visita. Nem orando com fé não conseguimos?
- Não basta a oração. A oração não transforma totalmente
num minuto aquilo que somos, que construímos ao longo de
uma jornada de milhões de anos de evolução na Terra. Nossa
vibração melhora um pouco com a oração sentida e sincera,
mas não nos torna anjos, nem nos permite transmutar
completamente nossas energias mais internas. Só a evolução
verdadeira nos permitirá chegar ao céu verdadeiro.
- Não se pode entrar no céu de forma violenta, disse
Jesus.
- Isso, meu filho. Você colocou muito bem. O mestre Jesus
bem sabia disso, e nos deixou clara mensagem sobre isso.
Não se pode forçar a entrada no céu. Não se pode comprar
um lugar no céu. E um amigo não pode levar o outro para o
céu. Só se chega lá por evolução própria e verdadeira, porque
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a energia sutil lá em cima não sustentaria um corpo energético
mais denso, como você não consegue respirar sem garrafa de
oxigênio ao subir fisicamente no Monte Everest no Himalaia. O
ar lá no alto é muito rarefeito para os pulmões humanos. Algo
semelhante acontece com o espírito quando sobe a planos
mais elevados e mais sutis. É preciso tempo de adaptação
lenta e gradual na ascensão evolutiva de plano para plano, até
o mais alto.
- Então, mestre, aqui é o meu limite.
- Sim, você não pode ir além desta dimensão de energia.
Mesmo que ore muito, não irá além daqui. Mesmo sem comer
carne não poderá ultrapassar este limite vibratório.
- E o senhor, mestre, pode ir um pouco além?
- Um pouco. – disse Sana Khan sorrindo.
Sei que na verdade o mestre pode ir muito além de mim,
pois eu sou como uma formiga perto de um gato, comparado
a ele.
- E eu sou como um gato junto de um elefante comparado
a Jesus, que está verdadeiramente lá no chamado céu. – disse
Sana Khan, sorrindo, demonstrando que havia captado meu
pensamento.
Sana Khan é humilde, verdadeiramente humilde. Talvez
não tenha desejado me mostrar o quanto já está evoluído,
pelo menos em relação a mim.
Sei que ele ainda não está no nível de Jesus, o ser espiritual
mais evoluído do Planeta Terra, o que todos os espíritos que
conheço reconhecem, mas o mestre já tem bastante elevação,
bagagem, e muito amor para dar.
- Vamos voltar, meu filho. Tenho um compromisso em uma
cidade, onde haverá uma reunião para analisar uma questão
relativa a um resgate coletivo que em breve acontecerá no
planeta.
- Está bem, mestre. Vou dar um pulo na casa de meu pai,
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para ver como ele está.
- Muita paz, meu filho. E não se esqueça do desapego,
para começar a trilhar o longo caminho que o levará ao céu.
- Vou lembrar sempre disso, mestre. Obrigado. Mutia paz.
- Muita paz, meu filho. Até breve.
Sana Khan sumiu da minha vista.
Mentalizei meu pai, que vive em uma casa na beira da
praia no plano espiritual, onde já estive várias vezes. Logo me
vi na frente da casa, que estava de porta aberta. E ao entrar vi
minha mãe e alguns irmãos e primos. E lá estavam a irmã e um
irmão dele, ambos também desencarnados. Uma verdadeira
reunião de família. Isso acontece sempre. E eu adoro esses
encontros. Aproveitei a noite para matar a saudade de meu
velho pai, que tanto amo.
Muita paz.
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CAPÍTULO 49
Um dia desses, em novembro de 2009, senti um impulso
de comer apenas frutas durante todo o dia, li bastante, e fui
me deitar achando que teria uma experiência fora do corpo
importante.
Após algum tempo depois de me deitar, senti meu corpo
formigando um pouco, senti a energia circulando, e me soltei
por inteiro.
Logo estava fora do corpo, ao lado da cama.
- Saiu rápido! – ouvi a voz do mestre Sana Khan perto de
mim.
- É a prática! Com o tempo vou me acostumando com
essa outra realidade, e isso me permite sair mais rápido e sem
problemas.
- Isso é bom! – disse o mestre.
- Estava com saudade, mestre.
- Eu não! – disse Sana Khan sorrindo – A saudade é apego,
e procuro não sentir falta das coisas. Pelo menos de modo a
me sentir infeliz, ou triste com a saudade. Se for apenas uma
lembrança, mas de forma suave e tranquila, aí pode ser.
- Minha saudade não me entristecia. – disse eu também
rindo.
- Então não há problema, meu filho. – disse Sana Khan
sorrindo – Pode sentir saudade, e então me procure para
batermos um papo saudável.
- O que faremos hoje, mestre? O senhor não veio aqui
sem um propósito.
- Realmente. Gostaria de falar sobre algumas coisas com
você, meu filho, para que escreva, mas é preciso antes que
você veja algumas coisas com seus próprios olhos, antes que
eu comece a falar.
- O que o senhor quer me mostrar, mestre?
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- Vai ver logo, logo. Acompanhe-me.
Sana Khan partiu, e eu o segui em pensamento, e logo
me senti ao seu lado, atravessando a noite escura lá fora.
De repente, estávamos em um pasto verde, belíssimo,
muito grande, e cheio de bois e vacas.
- Apenas observe por um tempo. – disse Sana Khan.
Então fiquei olhando o gado pastando.
Passados alguns minutos, o mestre me perguntou:
- Meu filho, você percebeu algum boi olhando uma vaca,
ou vice-versa, com um olhar erotizado, sensual? Olhar de
desejo, de lascívia?
- Não, mestre. De jeito nenhum!
- Que conclusão você pode tirar então disso?
- Como esses seres estão ainda no nível mais instintivo,
sem o desenvolvimento da razão como os humanos, eles não
possuem desejos eróticos como nós humanos, mas apenas são
guiados pelo instinto sexual.
- Muito bem. Acompanhe-me.
Sana Khan sumiu novamente. E eu o segui, como de
costume, já acostumado a isso.
Então me vi dentro da água.
- Que lugar é esse? – perguntei.
- Um lago de água doce na Europa. Observe os peixes.
Parei de falar e de pensar, e apenas fiquei observando.
Minutos depois, veio a pergunta do mestre:
- O que percebe?
- A mesma coisa, mestre. Os peixes não sentem desejo
sexual, eles apenas agem de acordo com a programação
instintiva, genética. Eles não possuem o erotismo que os
humanos conhecem.
- Siga-me.
Logo estávamos no meio de uma floresta, com muitas
espécies de animais.
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- Observe aqueles macacos. – disse o mestre.
Depois de algum tempo, eu disse:
- Mestre, os macacos, já estando mais próximos de nós,
com um início de desenvolvimento do pensamento, ainda
que rudimentar, já não são guiados tão cegamente pelos
instintos como os animais menos evoluídos. Eles começam a
ter lampejos de pensamentos, de raciocínio, e já começam a
ter desejos, e se apegam a coisas.
- Isso mesmo, meu filho. Já viu macaco viciado em álcool?
- Já, mestre, em documentário na TV! E em outras coisas
também! E de modo muito parecido com os humanos.
- Quanto mais primitivo o ser, e no início de sua trajetória
evolutiva, mais automático seu comportamento. Mas na
medida em que se vai evoluindo, e a razão vai surgindo, os
instintos vão perdendo cada dia mais a sua força, e a razão vai
predominando gradativamente. E então a razão vai substituindo
os instintos até que por fim, um dia, eles desaparecem por
completo.
- Em que fase estão os humanos atualmente, mestre?
- Na luta para superar os instintos, mas ainda presos a
eles. Muitos ainda seguem os instintos quase como se fossem
animais. E poucos já dominam os instintos por completo,
podendo, por exemplo, jejuar quantos dias quiserem, o que vai
de encontro ao instinto de sobrevivência, que leva o homem a
buscar o alimento. Isso é autodomínio.
- Já fiz muitos jejuns de 24 e de 48 horas quando me
tornei vegetariano aos 19 anos. Bebia somente água. E não
tinha problema algum.
- Isso lhe deu força interior, e levou você a uma fase de
maior domínio sobre seus instintos animais. Quando alguém
adota o celibato, está também indo de encontro ao instinto
sexual, e isso, quando feito de forma saudável e com um
propósito justo, também aumenta o domínio de si mesmo. –
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disse o mestre.
- Levei um tempo celibatário também no início de meu
despertamento espiritual, mestre.
- E isso também ajudou no seu fortalecimento interior, e
no domínio do instinto sexual. – falou Sana Khan.
- E a violência, mestre? A defesa própria?
- O instinto de preservação também leva o homem, como
os animais, a fugir ou a lutar, conforme a necessidade. Mas o
homem racional pode também vencer esse instinto.
- O dar a outra face, como pregou Jesus, vai de encontro
ao instinto.
- Sim, nenhum animal dá a outra face! – disse Sana Khan. –
Mas o homem pode dar. O homem evoluído pode ouvir ofensas
e não reagir, pode ser agredido fisicamente e não revidar. Isso
é a superação dos instintos, e isso é racional. Chegamos a isso
pela vontade, e pelo exercício.
- Como eu gostaria de chegar lá. – disse eu sorrindo.
- E chegará, meu filho! Tudo é uma questão de tempo,
vontade, determinação e exercício! Queira isso! Deseje isso! E
um dia viverá assim!
- Quem sabe, mestre.
- Vamos até a Palestina!
Sana Khan mal proferiu essas palavras e já desapareceu.
E eu o segui novamente, pensando nele.
Estávamos agora na Palestina. Sana Khan me levou até
uma casa, e entramos.
No seu interior, havia várias pessoas, todos com fisionomia
carregada, carrancudos, falando árabe, e estavam preparando
explosivos para serem colocados em algum lugar. Um possível
atentado terrorista.
- Mestre, eles vão fazer um atentado terrorista!
- Sim, estão preparando algo ruim, que poderá ferir muita
gente.
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- Não podemos impedir? – perguntei.
- Não tenho autorização para impedir agora! Não
podemos impedir todo o mal ao nosso bel prazer, meu filho,
porque somente Deus sabe as necessidades cármicas de cada
um. O mal é necessário, mas ai daquele que promove o mal.
Não foi isso o que o mestre Jesus ensinou?
- Sim, mestre.
- Então? Nem sempre devemos impedir o mal de ser
praticado. Quando uma coisa tem que acontecer, acontece.
Quando não tem, então vem autorização de cima e alguma
equipe de trabalhadores espirituais impede os estragos
desejados pelos perversos. Nunca viu uma bomba falhar, ou
explodir no colo do terrorista?
- Já, mestre. Isso já aconteceu inclusive no Brasil, no
tempo do regime militar, no Rio Centro.
- Pois, então, meu filho? Mas não é isso o que viemos
fazer aqui. Quero que observe a raiva, o ódio nos olhos, o
rancor, as raízes do mal dentro dessas mentes doentes.
Passei a observar as pessoas falando e se movimentando
dentro da casa enquanto preparavam aquele artefato explosivo.
- Isso nada tem a ver com instinto, mestre!
- Era exatamente isso o que eu queria que você observasse!
Esse é o meu garoto!
- Animais não odeiam, não guardam mágoa, não planejam
vingança, não se tornam terroristas.
- Nem são intolerantes, nem fanáticos políticos, fanáticos
religiosos, fanáticos por futebol.
- É a razão que nos leva a tudo isso, mestre. – disse eu.
- Sim, a razão. – disse Sana Khan - Mas isso não torna
a razão algo ruim. A razão levou o homem a construir casas,
escolas, medicamentos, roupas, veículos, hospitais, etc. A
razão criou um Thomas Edson, que iluminou o mundo inteiro
com a invenção da lâmpada elétrica; a razão criou a imprensa,
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o trem, o telégrafo, o telefone, o computador, a internet e
levou o homem ao espaço. A razão é algo divino.
- Só a razão mal utilizada leva ao mal. – falei.
- Sim, meu filho, a razão desvirtuada gera o orgulho, o
egoísmo, a vaidade, fonte e raiz de todo o mal. Siga-me!
Novamente segui o mestre, e logo estávamos em uma
festa particular, em uma casa qualquer, no Rio de Janeiro.
- O que você vê? – perguntou o mestre.
- Uma orgia. Drogas, sexo. – disse eu.
- A razão presa aos instintos, e ao prazer dos cinco sentidos
corporais. A razão permitiu que o homem experimentasse
tudo, na sua curiosidade, e se apegasse às coisas que mais
gostou. Assim, há gente presa ao sexo, a drogas de vários tipos,
como álcool, cigarro, cocaína, êxtase, crack e outras, bem como
presas a um modo de vida, que pode ser o crime, sem precisar
trabalhar.
- Tudo isso é muito triste, mestre.
- Sim, meu filho, muito triste. Ver o ser humano se
degradar dessa forma, muitas vezes rebaixado a condições que
nem mesmo nossos irmãos irracionais descem é realmente
muito triste. Há pessoas fazendo sexo com animais, e isso é
muito antigo.
- Já soube de um homem que morreu ao fazer sexo com
um cavalo, mestre. Ele teve seus intestinos arrebentados, e
morreu.
- Nenhum animal faz isso, não é mesmo? Por que o
homem precisa fazer? – falou o mestre.
- Realmente não sei dizer o que leva as pessoas a esse
tipo de coisa.
- Falta de uma visão mais ampla da vida, da evolução,
falta de religiosidade, não de religião, que pode ser vazia. –
disse Sana Khan.
- Minha mãe diria que é falta de Deus!
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- Sim, meu filho, e ela está certa! As pessoas que já se
encontraram espiritualmente, que sabem o que estão fazendo
neste mundo não se envolvem com zoofilia, nem com o sexo
desvirtuado, nem com drogas, nem com o crime. As pessoas
que sabem o que querem da vida, e que estão evoluindo de
forma já consciente, e não apenas são levadas pela corrente,
seguem outra linha de comportamento e conduta.
- Será que estou nesse segundo time, mestre?
- Sim, está. Mas ainda perde tempo com algumas coisas
bobas, menores, que precisam ser superadas, para um salto
ainda maior na sua evolução, meu filho.
- Mestre, as pessoas ainda estão muito presas aos cinco
sentidos.
- Sim, estão. Muita gente só acredita naquilo que vê,
ouve, cheira, degusta, toca e sente com as mãos. Nem todos se
dão conta de que são espíritos, de que são seres imateriais, em
relação à matéria que podem ver e tocar. E por isso os líderes
das organizações do mal trabalham incansavelmente para dar
cada vez mais prazer às pessoas, aumentando o erotismo no
mundo, a pornografia na internet, a sensualidade nas revistas,
na televisão, no cinema, nas ruas, na moda, tudo para levar
as pessoas a ficarem cada vez mais presas aos cinco sentidos.
Com isso, as pessoas não sentem falta de espiritualidade, nem
de Deus, e isso dá margem a muitas coisas. Um homem sem
Deus e sem uma visão espiritual da vida está aberto a tudo,
como desvios sexuais, corrupção, criminalidade, e todos os
tipos de vícios.
- De fato, mestre. O erotismo só tem crescido, e é difícil
não entrar na onda erótica que assola incessantemente o
mundo.
- Um verdadeiro Tsunami de sexo invadiu a Terra! – disse
Sana Khan.
- É, mestre, e isso está afogando muita gente. As pessoas
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estão cada vez mais ligadas a sexo, cada vez mais erotizadas,
cada vez mais buscando o sexo, e de todas as formas. Tudo se
tornou válido na busca insana pelo prazer.
- As pessoas precisam ir além dos cinco sentidos. Precisam
despertar outros sentidos espirituais. Precisam sentir a energia
mais sutil. Precisam pensar como espíritos, e se sentirem
verdadeiramente espíritos, o que é mais importante. Somente
assim os desvios serão contidos, e os caminhos certos serão
retomados. A humanidade está fora de prumo e sem rumo certo
faz tempo. Precisa encontrar seu caminho novamente. Um
caminho para a luz, não para a escuridão e para a bestialidade,
pois nessa descida bestial já temos mais de dois mil anos
ininterruptos. Os velhos bacanais de Roma ainda estão aí. As
lutas chamadas de vale-tudo estão aí, mostrando nosso lado
mais agressivo e violento, nossos instintos não controlados. Os
crimes hediondos estão aí. Os estupros de crianças, os abusos
sexuais, a pedofilia em larga escala, e inclusive divulgada e
propagada na internet, entrando em todos os lares terrestres
livremente, sem qualquer controle. Todas as aberrações estão
hoje na internet, e ninguém consegue controlar isso.
- Mestre, temo pelas crianças e pelos jovens diante de
tudo isso.
- Mas o Pai é sábio, é bondoso, é misericordioso. Há luz
também no mundo. Nem tudo está perdido. Há pessoas boas
fazendo coisas boas. Há espíritos mais elevados encarnando
no mundo para trabalharem pela mudança de tudo isso. É
tudo uma questão de tempo, meu filho. Faça a sua parte. Se
cada um fizer um pouco, alertando, tentando abrir os olhos
dos outros que ainda não enxergam direito, aos poucos a luz
vai iluminando a escuridão, e as pessoas tropeçarão cada vez
menos, até aprenderem a acender sua luz interior, e então não
mais precisarão de luz exterior.
- Bonito isso, mestre.
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- Trabalhe, meu filho. Escreva, fale, não ceda à tentação
de agradar sempre, de achar tudo normal e bonito e não fazer
nada. Não se cale, não se intimide jamais pela sombra. Eles
querem o mal, o desvio, a queda da humanidade, o terror. Seja
um foco pequenino de luz no mundo, por menor que seja, e isso
já ajudará a diminuir as trevas da noite. Não tenha a pretensão
de ser A LUZ do mundo. Seja luz! Um palitinho de fósforo na
escuridão já é alguma coisa boa. Não se deixe enveredar nas
sombras da vaidade, nem do orgulho intelectual, nem pelo
egoísmo de não agir para não ser atacado nem criticado. Aja,
faça o que achar correto. Diga o que pensa, sem medo, nem
mesmo da morte. Você agora está morto, e daqui a pouco
voltará ao corpo. Isso é uma morte diária, durante a noite.
Nada tema.
- Não tenho medo, mestre.
- Isso é bom. Tenha bom senso, tenha cautela, ande na
calçada, para não ser atropelado. Você sabe do que estou
dizendo. Mas não ande apenas no trilho proposto pelas
convenções sociais, pois elas muitas vezes são constituídas
pelas trevas. Não esconda a luz debaixo da mesa, como dizia o
mestre, mas não seja jamais arrogante ao expor a sua verdade.
A verdade é sempre relativa. É preciso ouvir todas as verdades,
mesmo sem concordar com todas elas, e tirar suas próprias
conclusões. Ande correto, siga para a frente, e para o alto,
porém sem empinar o nariz jamais. Orgulho e vaidade levam
apenas para as trevas. A luz nos liberta. O amor nos preenche
e nos une sempre.
- É isso aí, mestre. Amar sempre. Ser humilde e puro de
coração. Sincero, leal, amigo de verdade.
- Assim como Jesus nos amou. – disse Sana Khan sorrindo
por fim.
- Assim como o senhor me ama. – disse eu, também
sorrindo.
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- Realmente amo muito você, como um filho.
- E eu amo o senhor como um pai!
Abraçamo-nos demoradamente, e senti descerem
lágrimas de meus olhos. Sana Khan também se emocionou, e
não bloqueou as lágrimas que também escorreram pelas duas
faces.
Depois de um tempo, nos separamos.
Voltei para casa, e o mestre disse que recebeu uma
mensagem para intervir junto ao grupo terrorista na Palestina,
para fazer com que o artefato não fosse feito da forma correta,
e não explodisse.
Retomei o corpo refletindo sobre os sentidos do corpo
humano, e sobre como estamos presos a eles, condicionados,
limitados, e como deixamos nossa mente racional se deixar
levar e guiar pelos instintos e pelos desejos, muitas vezes de
forma tão desequilibrada que é difícil nos reconhecer como
seres humanos, como, por exemplo, quando temos notícia de
que um pai estuprou uma filha de seis meses e a matou.
O que nos leva a tamanha barbárie e desequilíbrio mental
e espiritual?
Precisamos todos nós nos iluminar um pouco mais, para
que a Terra tenha mais paz, e menos conflitos. Mais amor, e
menos sofrimento. Muita paz.
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CAPÍTULO 50
Na última terça-feira, dia 24 de novembro de 2009, após
longa conversa com dois líderes de organizações espirituais
voltadas ao mal, através de médium da reunião mediúnica
da qual participo, fiquei a pensar nas estratégias de atuação,
dominação e poder das organizações trevosas.
Fui dormir refletindo sobre as coisas que ouvi, mesmo
não tendo ouvido nada de novo, visto que muitas vezes já
ouvira as mesmas falas em outras oportunidades.
Decidi, então, conversar com Sana Khan a respeito das
organizações e dos seres voltados ferrenhamente para o mal
da humanidade.
Fui me deitar cedo, tendo apenas tomado um copo de
suco de manga antes de me recolher. Não queria uma digestão
demorada.
Mais tarde, ao pegar realmente no sono, saí do corpo e
me concentrei no mestre, para ir ao seu encontro.
Comecei a descer, descer, cada vez mais fundo, em
direção ao centro da Terra, até chegar a um vale escuro, com
um caminho de terra cortando uma floresta de árvores altas,
raízes aparentes, grandes, parcialmente desenterradas, mas
com poucas folhas. Os troncos das árvores eram esquisitos,
meio cinza.
Havia pedras grandes nas laterais do caminho, e o céu era
cinza, dando um clima algo mórbido ao ambiente. Tenebroso,
diria.
Lembrei-me do céu do filme 300.
Já estava meio assustado, pois estava sozinho naquele
lugar horrível, assustador, quando, repentinamente, percebi
que alguém se aproximou de mim por trás, e disse, em um
tom meio assustador:
- Olá.
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Virei-me rapidamente, pronto para me defender, tendo
já levantado os braços em atitude defensiva, como se faz no
karatê, quando vi que era o mestre.
- Mestre, o senhor quer me matar de susto?
- Você não vive dizendo a seu filho caçula que não tem
medo de nada, que nunca toma susto? – disse Sana Khan
sorrindo.
- É verdade! – respondi, também rindo da situação.
- Pois então, meu filho, resolvi testá-lo, e ver se isso é
verdade mesmo. – Sana Khan ria.
- É difícil me assustar realmente, mestre. Filmes de
cinema não mais me assustam. Mas de vez em quando algum
barulho inesperado ou um ataque espiritual inesperado ainda
podem me causar algum susto.
- Como captei seus pensamentos a respeito de querer
conversar comigo sobre as trevas, achei que não poderia haver
ambiente e clima mais propício. – disse o mestre sorrindo a
valer.
- Parece que o senhor escolheu um cenário dos antigos
filmes de Vincent Price, ou de Boris Karloff. Cruz credo!
- Escolhi um lugar tranquilo. – disse Sana Khan, sempre
rindo da situação.
- Não há perigo de ataque aqui? – perguntei.
- Não, Beto. A região aqui já foi esvaziada há algum
tempo. Todos os que habitavam há séculos este lugar já foram
resgatados, e já reencarnaram, a maioria na África, devido
a resgates necessários. Podemos andar e conversar sem
qualquer preocupação.
- Está bem, mestre. Então vamos andar.
Começamos a andar pela estrada estreita, pedregosa, em
meio a uma vegetação que só lembrava mesmo os filmes de
terror. Não me sentia à vontade no local.
- Você precisa superar essa reação, Beto. – disse o mestre.
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– Precisa estar bem em qualquer ambiente, principalmente
para poder trabalhar em resgates, e cumprir as missões que
lhe forem confiadas. Não era assim na sua última vida, durante
a Segunda Grande Guerra? Você era destemido! Ia a qualquer
lugar, enfrentava o perigo sozinho. Agora deve usar essa
experiência nesta outra dimensão, para auxiliar os que estão
prisioneiros por aqui.
- Tem razão, mestre. Preciso me acostumar a andar nas
trevas sem medo algum. O que pode me acontecer se sou
imortal?
- É assim que se fala! – disse Sana Khan sorrindo.
- Mestre, quero falar sobre os líderes das organizações
do mal. Os psicopatas desencarnados, apegados ao poder,
orgulhosos, vaidosos, arrogantes.
- Calma. Não fale desse jeito, meu filho. São todos filhos
de Deus. Mesmo rebeldes e insubmissos.
- Tento tratar bem, mestre, tento não ser duro no meu
julgamento, mas às vezes confesso que dá um pouco de raiva
pelo que eles fazem.
- E o que é que eles fazem, meu filho?
- Manipulam as pessoas, dominam, assediam, etc.
- E quem é que eles dominam, meu filho?
- Qualquer um que seja fraco, que esteja em sintonia.
- Exatamente, Beto. – interrompeu Sana Khan - Perceba
que só os fracos podem ser manipulados e dominados. Só
quem entrar na sintonia do mal pode ser por ele afetado.
- Mas isso não justifica o que eles fazem com a humanidade,
mestre.
- Claro que não, meu filho. Não quero dizer que eles
agem de forma justa, certa, ética. Mas apenas que somente
são afetados aqueles que se deixam afetar.
- Como assim, mestre? – perguntei, buscando maiores
esclarecimentos.
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- Alguém hoje conseguiria manipular você para fazê-lo
ingerir bebidas alcoólicas? – perguntou Sana Khan.
- Não, mestre, porque não gosto mais de bebida, enjoei
por completo. Até o cheiro hoje me causa enjoo.
- Exatamente aí é que está o ponto, meu filho. Se você
não gosta de bebida, não há portas nem janelas abertas para
qualquer espírito, encarnado ou desencarnado, influenciar
você a beber. Você hoje é totalmente imune a influenciação
espiritual no que diz respeito à bebida alcoólica. E tabaco?
- Tenho horror a cigarro, mestre! – disse eu sorrindo.
- Então também já está imune à influenciação espiritual
com relação ao fumo! E o crime?
- Tenho horror ao crime! Deploro o crime de qualquer
tipo! Tenho horror ao tráfico de drogas e à corrupção!
- Então, já está imune à influenciação em relação ao crime
também. – disse Sana Khan - E ao sexo?
Fiz silêncio por alguns momentos. Refleti, antes de
responder a pergunta do mestre.
- Ainda mexe um pouco comigo, mestre. Não me sinto
totalmente imune a isso.
- Eu sei. – disse Sana Khan – Poucos estão imunes ao
poder do sexo, e à manipulação das organizações lá de baixo
envolvendo o sexo na Terra.
- Então, mestre, tudo tem a ver com nossas fraquezas,
com nossas brechas, com as portas e janelas que temos ainda
abertas na nossa mente, com nossos apegos e nossos desejos.
- Sim, meu filho. Toda a manipulação exercida pelos
maiorais das sombras sobre a humanidade está baseada em
seus desejos, em seus apegos, em suas ambições, em suas
maneiras de ver a vida e o mundo.
- Como, então, fechar as portas e as já elas, mestre?
- Autoconhecimento e autodomínio. Consciência
espiritual profunda e verdadeira. Desejo real de crescimento
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espiritual. O ser que se reconhece como espírito imortal e que
quer evoluir mais deve deixar para trás certas coisas, que se
tornam incompatíveis com a vida do espírito.
- A humanidade ainda é tão infantil, mestre, sequer
sabendo realmente o que quer.
- Nem tanto, Beto. As pessoas sabem o que querem.
Só que o que elas querem nem sempre é o melhor para elas
mesmas, e acabam tomando caminhos tortuosos que as levam
ao precipício, e a volta pode ser muito difícil e dolorosa muitas
vezes.
- As pessoas correm atrás de dinheiro, de fortuna, de
poder, de sexo desenfreado cada vez mais, de bebidas e drogas
que satisfaçam uma sede que nem sabem se pode ser de fato
satisfeita... – falei.
- Isso é verdade! – disse o mestre, e completou. –
Muitos correm atrás de quimeras, mas no momento em que
estão atrás delas não têm essa visão e consciência. São como
crianças buscando coisas que satisfaçam seus desejos, sem a
maturidade para saber discernir o que é realmente bom do
que lhes trará dor e sofrimento.
- Mestre, por que os líderes das trevas não mudam, não
aceitam argumentos de qualquer natureza para mudar de
caminho? Eles são tão apegados ao poder, ao domínio, ao
controle dos outros.
- São todos eles espíritos antigos, e tiveram muito poder
no passado. Alguns foram poderosos em outro planeta, no
sistema solar de Capela, e foram de lá expulsos, tendo sido
trazidos para a Terra, e aqui continuaram na mesma atitude
rebelde e insubmissa. Aqui se organizaram, fundaram uma
ordem, chamada de Ordem dos Dragões, que são os líderes
dos grupos diversos, muitas vezes rivais. Muitos deles lutam
entre si, pela conquista de mais poder, e de mais prestígio junto
ao chefe e líder maior da ordem deles. E isso os enfraquece,
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pois enquanto perdem tempo e energia lutando entre eles
mesmos, as forças do alto são muito unidas, sem busca de
personalismos e poder paralelo, e por isso eles não têm vez
com as forças da luz.
- Isso acontece também no plano físico, mestre. Basta
olharmos a história humana. Sempre que um homem crescia
demais, e criava um grande império, aparecia outro ambicioso
que queria também poder e domínio, e então havia guerra e
destruição. O grande império persa caiu depois que invadiu
a Grécia, tendo sido derrotada em duas invasões, e tendo
despertado a vontade do pai de Alexandre de atacar o império,
o que foi concretizado pelo filho, Alexandre, o Grande,
que acabou com o império persa. Os astecas dominavam e
massacravam seus vizinhos mais fracos, até que chegaram os
espanhóis e os destruíram. Hitler e Stalin sonhavam ambos
com um império mundial, cada um a seu modo, e depois de
um pacto de não agressão, que foi descumprido por Hitler,
entraram em guerra, e a Alemanha começou a perder a guerra
por causa da invasão da Rússia, e depois foi vencida e destruída.
- São muitos exemplos, não é mesmo, meu filho?
- Sim, mestre. Quando estudamos a história, encontramos
muitas e muitas situações parecidas com essas. Sempre houve
ambição política, conquistadores, saqueadores, mas no final
nenhum império do mal sobreviveu.
- Nem sobreviverá, meu filho. – disse Sana Khan – O mal
nunca foi, não é e jamais será mais forte do que o bem! Todas as
tentativas de dominação da humanidade por parte das trevas
falharam! Eles tentaram na Atlântida e falharam! Tentaram
muitas vezes na antiguidade e falharam! Tentam agora, na era
moderna, e também falharão! O maior movimento das trevas
nos últimos milênios foi chamado de nazismo. Hitler era o líder
das trevas encarnado, com a missão de comandar as forças
do mal, igualmente encarnadas. Mas, apesar de acharem eles
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que venceriam, que dominariam, apenas foram agentes e
instrumentos do cumprimento da Lei de Causa e Efeito. Nada
mais. Jesus não disse que o mal é necessário? Mas ai daquele
que causa o mal. Não foi o que ele disse?
- Sim, mestre.
- Então, meu filho, o mal somente existe no plano
relativo, nos planos mais inferiores da existência, e por um
tempo determinado, e serve a um propósito. Os espíritos
experimentam de tudo, se apegam a certas coisas, sofrem no
aprendizado, muitas vezes, mas sempre no final aprendem
que o mal não compensa.
- E por que alguns se apegam tanto ao poder, e não
querem abrir mão dele, mestre? – perguntei, querendo ainda
mais luz sobre o tema.
- Observe, Beto, que mesmo na Terra, entre os encarnados,
há aqueles que se apegam mais ao poder do que outros, não é
mesmo? Isso é coisa de espírito pouco maduro. E o orgulho e
a vaidade estão muito associados ao gosto pelo poder. Não é o
poder puro e simples. Mas o que o poder dá. Quem tem poder
está cercado de bajuladores, de cortejadores, mas também
de aproveitadores. Quem pode, manda. E esse gosto pelo
poder de mandar dá satisfação a algumas pessoas, nas duas
dimensões. Mandar constitui um imenso prazer para alguns
espíritos. Ser obedecido, ter subordinados às suas ordens.
Tudo isso preenche um vazio, uma lacuna na personalidade e
na alma que eles não fazem ideia, e não querem nem saber.
Eles querem mesmo o poder, e pronto. Estão felizes do seu
jeito, com o poder que possuem.
- Ouvi já muitas vezes espíritos dizerem que são felizes no
seu caminho, o que para mim é o mal. Isso às vezes é difícil de
aceitar.
- Ou de acreditar, meu filho. Não podemos estar sempre
querendo usar o nosso referencial de felicidade para todos os
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outros. Há gente feliz embriagando-se todos os dias, não há?
- Sim, há. – respondi.
- E há gente feliz fumando maconha todos os dias, não
há?
- Sim.
- Há também gente lutando em guerras, explodindo
bombas, etc., sentindo-se feliz com isso. Cada um se sente
feliz do seu jeito. E a felicidade de um nem sempre é igual à
felicidade dos outros.
- Mas, mestre, como alguém pode ser feliz matando,
escravizando, dominando mentes?
- É preciso entender que nem todos estão no mesmo nível
de evolução. Os animais carnívoros não caçam e devoram os
herbívoros? Eles não sentem culpa nisso! Eles caçam e comem,
e pronto! Não há culpa, não há dramas de consciência. Não
se pode buscar nos espíritos menos evoluídos um sentimento
que eles ainda não desenvolveram, ou ainda não despertaram.
- Tem razão, mestre. Não posso deixar de amar uma leoa
só porque ela caça de forma violenta e agressiva uma zebrinha,
e a estraçalha com seus dentes afiados. Mas isso não é fácil
quando se trata de ser humano.
- Eu sei, meu filho. Ainda mais quando vocês são criados
assistindo a filmes de super-heróis, desenhos animados,
etc., sempre mostrando o mocinho matando ou batendo
no bandido. As pessoas acabam curtindo e vibrando com a
violência dos heróis em relação aos vilões. Não é assim?
- É, mestre. É verdade! E por isso ainda tenho certa
dificuldade em conversar com os psicopatas desencarnados,
porque sempre fui acostumado a odiar os psicopatas
encarnados, e torcer para que a polícia matasse o psicopata
nos filmes.
- Isso precisa mudar, meu filho. É preciso amar os
psicopatas também. É preciso vê-los como doentes. E a
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psicopatia é uma doença, não é? Uma doença da alma.
- Sim, é.
- Então, meu filho, é preciso amar os doentes, e tentar de
todo modo a sua recuperação. Eu já fui um psicopata, há alguns
milênios, e você há menos tempo ainda. Em algum momento
nós nos cansamos daquela vida, e nos deixamos convencer por
alguma alma caridosa que nos doutrinou. Perceba que eu disse
que nós nos deixamos convencer. Ninguém é convencido sem
que esteja aberto a isso. Ninguém se converte de um dirigente
das trevas a um trabalhador do bem pela força. É preciso estar
aberto, cansado, receptivo. E então uma boa conversa, e as
vibrações de amor e o acolhimento nos tocam o fundo da alma.
- Mestre, tenho tentado na mediúnica, mas ainda não
consegui convencer nenhum dos líderes que lá apareceram.
- Não se preocupe. A culpa não é sua. A maioria deles
ainda não é doutrinável!
- Eles ainda riem de nossas tentativas, e dizem para não
perdermos nosso tempo tentando, pois estão felizes do jeito
que estão, no poder, dominando, tendo um exército, e não
querem abrir mão dessas coisas todas.
- Isso é normal, meu filho. É comum. Cada um no seu
tempo. Eles não serão convencidos pela força, nem mesmo
com oração. Só quando se cansarem da vida do crime estarão
suscetíveis de convencimento.
- Um me disse recentemente que, se for exilado para
outro planeta, vai incendiar o outro também, como tem feito
na Terra.
- Muitos deles já incendiavam Capela, e têm incendiado
a Terra há milênios, e realmente vão continuar incendiando
outros planetas, servindo de instrumento para a evolução,
servindo de instrumento para o cumprimento da Lei de Causa
e Efeito, e levando conhecimento para outros planetas. Eles
são rebeldes contumazes, contrários a toda noção de lei, de
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ordem, de luz, de bem, e só pensam na perspectiva de poder,
poder e mais poder. Mas em que pese assim agirem, apenas
servem de instrumento para as forças do bem que administram
o Universo. Não há desordem no Cosmos. Só há ordem. Há o
bem predominando sempre, e o mal é apenas temporário em
cada planeta.
- E o exílio, mestre, já começou de fato, como alguns
sustentam?
- Há muitos anos, meu filho. Desde o final da Segunda
Grande Guerra que o exílio se intensificou. Milhões de almas
rebeldes reencarnaram na Terra antes da guerra, para terem
sua última oportunidade, e aquelas que reincidiram no mesmo
erro, e que se demonstraram ainda rebeldes, com grande
capacidade de aterrorizar, destruir, matar com requintes de
perversidade, torturar, e tudo o mais, como os alemães e os
japoneses fizeram, ao deixarem o corpo de carne não mais
voltaram a nascer na Terra. Muitos já partiram do planeta, e
aguardam perto da Terra o transporte que os levarão a planeta
distante, onde poderão ter novas experiências, que os leve a
uma regeneração, ou continuem rebeldes, insubmissos, sendo
mandados de um planeta para outro, por séculos e séculos,
milênios após milênios, até se cansarem. Um dia todos cansam.
- Que perspectiva assustadora, mestre. Quanta rebeldia!
Quanto orgulho, quanta vaidade! Meu Deus!
- É, meu filho. Mas o Pai não tem pressa, e aguarda o
retorno de todos ao bem.
- E o que podemos nós encarnados fazer para afastar
esses rebeldes da Terra? – perguntei.
- Mudar a vibração do planeta, mudando a vibração
individual de cada um, mudar a alimentação, os pensamentos,
as emoções, os sentimentos, as atitudes, libertando-se dos
apegos e dos desejos de coisas que não fazem bem ao corpo e
ao espírito.
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- E isso afastaria esses rebeldes do planeta?
- Sim, Beto. O mal não existe apenas na mente e nas
atitudes desses seres que comandam as forças do mal. Não, meu
filho. O mal está dentro de todos nós. Todos nós ainda temos
nosso lado sombra. Ainda temos desejos e pensamentos maus.
Temos sentimentos ainda ruins muitas vezes. Ainda pensamos
em vingança, e buscamos a sua concretização. Odiamos e
desejamos o mal. Ainda somos vaidosos e orgulhosos. Egoístas
e avarentos. Ambiciosos, ainda buscamos avidamente pelo
poder temporal na Terra. Não entram ratos e baratas em
casa limpa. Somente a sujeira atrai esses seres acostumados
à sujeira e ao lixo. Assim é também no que diz respeito ao
espírito. As sujeiras de nossa mente, os maus pensamentos,
os desejos maus, os maus sentimentos, o ódio, a vingança, etc,
tudo isso atrai para perto de nós os maus espíritos, e permitem
que eles atuem sobre nós, quando encarnados. Somente existe
influência espiritual nociva e ostensiva porque os encarnados
permitem, dão acesso, com seus desajustes internos, mentais
e sentimentais. Ninguém verdadeiramente equilibrado, bom,
puro, sofre influência nociva, nem é alvo de dominação por
parte de seres das trevas.
- Então, mestre, é a pessoa mesma quem atrai e permite
a obsessão, e toda forma de influência negativa espiritual?
- Sempre! Sempre! Sempre! – disse Sana Khan com
veemência.
- Então o que podemos fazer é mudar.
- Sim, - disse o mestre, e completou - mudar o padrão
mental. Mudar os pensamentos, as emoções, os sentimentos.
Boa leitura, bons filmes, boas conversas, boas atitudes.
Otimismo, boa vontade, gentileza, amorosidade, carinho,
afeto, amor pelo próximo. É isso o que nos leva para cima, e
nos torna verdadeiramente imunes ao assédio e aos ataques
dos seres das sombras.
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- Então a solução para os nossos problemas está em
nossas próprias mãos.
- Claro! – disse Sana Khan – Onde mais estaria? Se cada
um buscar o seu equilíbrio interior, a sua paz, a sua saúde
mental e espiritual, a psicosfera do planeta, que é o seu campo
energético, mudará, e isso não mais permitirá a atuação dos
seres das trevas, e eles então serão deportados, e de fato muitos
já foram, e muitos estão sendo gradativamente deportados.
- A mudança vai ser lenta e gradual, então? – perguntei.
- Sim, meu filho. Não existe mudança brusca e violenta
no universo. A natureza não dá saltos, como sempre dizemos.
A evolução é uma escada, que deve ser subida degrau por
degrau, para que não haja queda.
- Que conselho, mestre, o senhor dá aos encarnados?
- Que todos busquem se reconhecer como espíritos
que são, e não apenas como corpos de carne e sangue que
morrerão brevemente. Isso lhes dará uma nova perspectiva,
uma nova ótica, e fará com que se amem mais. Trabalhem
para se livrar do egoísmo exacerbado que ainda predomina no
mundo. Libertem-se do orgulho e da vaidade, não odeiem, não
guardem magoa nem ressentimento, nem rancor. Perdoem
sempre. Não busquem, nem sequer pensem em vingança, pois
essa é sempre uma porta para o inferno. Ajudem, auxiliem,
construam, restaurem. Transformem-se em seres de luz, do
bem, da paz. Não se preocupem com o vizinho do lado. Vivam
a vida sempre com alegria, com bom humor, com vontade de
viver, de acertar, de criar. Deem sem esperar receber de volta.
Tenham compaixão sempre, e com todos os seres. Amar, amar,
amar!
- Mestre, só para finalizar, devemos amar também
os nossos irmãos que vivem no crime, encarnados e
desencarnados? Amar os líderes das sombras?
- Claro! Não devemos esquecer que eles também são
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nossos irmãos, pois também são filhos de Deus! Não há ser
algum no universo que não tenha sido criado por Deus! Amar
também nossos irmãos rebeldes, e orar por eles, para ver
se ainda conseguimos recuperar alguns de nossos antigos
companheiros antes da etapa final do grande e completo exílio,
da grande deportação que se aproxima.
- Oro diariamente por um desses líderes, antigo
companheiro do Egito, que ainda não me perdoou por algo
que lhe fiz no passado, e que ainda me persegue. Queria tanto
ver a sua transformação, saindo das sombras e vindo para a
luz, como eu fiz no passado. Isso me alegraria muito.
- Continue orando. Tudo é possível. Às vezes, meu filho,
água mole realmente batendo insistentemente na pedra dura
acaba amolecendo a pedra, e ela cede. Quem sabe? Não custa
nada tentar, não é mesmo?
- Sim, mestre. Vou continuar tentando! Mal não lhe faz.
Nem a mim. Já não mais lhe chamo de mago negro, como no
passado. Hoje eu penso nele como “meu velho amigo egípcio”,
com carinho, mesmo sabendo que ele ainda trama sem cessar
contra mim, para me ver cair, e voltar para o seu lado, para a
sua organização.
- Não se preocupe. Não cai uma folha de uma árvore
sem que Deus saiba e permita. Continue seu caminho de
transformação, e de trabalho. Atitudes, mais do que simples
orações. Vá em frente com coragem. Faça o que tiver que
ser feito, sempre pelo bem das pessoas, e enquanto estiver
trabalhando para o bem verdadeiro estará sob nossa proteção,
como os três mosqueteiros, como uma vez um vidente lhe
disse. Lembra disso?
- Lembro, mestre, foi Carlos Petrovick, em 1978. Meu
irmão Jorge me gozou por isso durante anos, dizendo que eu
era protegido. - disse eu sorrindo.
- Mas só tem proteção quem trabalha! Digo proteção
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especial!
- Vou tentar me manter trabalhando sempre, até o fim
da vida.
- Faça isso. Não se arrependerá!
- Mestre, muito obrigado por nossa conversa. Vou voltar
para casa. O corpo já me chama...
- Vá, meu filho. Foi boa a nossa conversa. Em breve quero
lhe mostrar uma coisa interessante.
- O que é, mestre?
- Não quero adiantar.
- Puxa, mestre, o senhor despertou a minha curiosidade
e agora me frustra. – disse eu sorrindo.
- Assim, procure se manter equilibrado para nos
encontrarmos logo.
- Está certo, mestre. Até outro dia, então.
- Até breve, meu filho.
Despedimo-nos e eu me concentrei em minha casa, e
logo deixei de ver aquele lugar escuro e sombrio, cenário de
filmes de terror, e cheguei em casa, meu reduto de paz, meu
lar, meu porto seguro.
Muita paz.
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CAPÍTULO 51
Três dias depois, Sana Khan veio me pegar para mais uma
experiência importante para o meu aprendizado.
Ajudou-me a sair do corpo e me levou até uma zona
sombria, muito abaixo da crosta da Terra, e fomos até uma
instalação utilizada pelos trabalhadores do bem, usada para
a condensação e descondensação do corpo astral, a depender
da situação.
Muitas vezes um espírito mais evoluído, que tem seu
corpo espiritual muito sutil, quer descer e se fazer visível
em zonas inferiores, e então precisa condensar seu corpo
energético. Outras vezes, é preciso descondensar o corpo
espiritual, para ficar invisível para os seres que habitam as
zonas mais baixas do mundo espiritual.
No nosso caso, segundo Sana Khan, precisávamos
descondensar, principalmente eu, o corpo astral, para que
descêssemos a zona inferior e não fossemos vistos. Ele queria a
invisibilidade total para nós, para fazermos observações junto
a seres voltados para o mal.
Entramos na instalação, que mais parecia um centro de
pesquisa, cheio de aparelhos e cientistas.
Havia várias salas. E Sana Khan se dirigiu ao chefe do
centro e disse a ele:
- Como vai, meu amigo?
- Vou bem, mestre. E o senhor? A que devo a honra
de vossa visita a estas regiões tão baixas, de energias tão
desagradáveis?
- Vim trazer meu pupilo, Luiz, - e me apresentou ao chefe –
que vai fazer observações na reunião marcada para hoje entre
líderes de uma organização rival à organização dos dragões.
- Tudo bem. O senhor aqui manda, mestre. Quando quer
começar a sutilização do corpo?
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- Já! – respondeu Sana Khan.
- Então me sigam. – disse o homem, de meia-idade,
cabelos lisos pretos, e ar tranquilo, sereno, porém de olhar
penetrante.
- Vamos, Beto. – disse-me o mestre – Não temos tempo a
perder, ou nos atrasaremos para a reunião tão esperada.
- Vamos, mestre, o senhor manda.
Seguimos o homem, que estava de jaleco branco, como
um cientista encarnado, e passamos por longo corredor, que
levava até uma grande sala cheia de aparelhos.
- Aqui é a sala de descondensação de energia. Esses
aparelhos emitem uma radiação capaz de afastar um pouco as
moléculas do corpo espiritual. – disse o cientista.
- E isso não causa nenhum dano ao nosso corpo? –
perguntei.
- Não, meu amigo, - disse ele – esse afastamento pode ser
desfeito, pode ser revertido, e tudo então voltará ao normal
quando vocês retornarem.
- E um espírito muito avançado também precisa passar
por esse processo para ficar invisível nessa região? – perguntei,
para matar a minha curiosidade.
- Não, amigo, - disse o cientista – quem já está muito
evoluído já está naturalmente invisível para aqueles que vivem
mais condensados nesta zona mais material.
- Vamos, Alberto, - disse Sana Khan – temos pressa. Falta
pouco para a reunião.
- Ok, mestre. Vamos lá. Entrem naquela capsula ali. Podem
entrar os dois de uma só vez, pois vão ficar com o mesmo grau
de condensação.
Entramos na capsula, que dava para quatro pessoas,
conforme aquilatei, pelo seu tamanho.
Havia componentes que não sei o que eram, nem posso
descrever, pois nunca vi nada parecido na Terra.
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- Vou ligar o emissor de ondas. – disse o cientista.
- Pode ligar. Estamos pronto. – disse o mestre.
Ouvimos em seguida um som parecido com um zumbido,
que me lembrou um pouco o som que se ouve dentro do tubo
de ressonância magnética. Deve ser algo magnético, pensei.
Depois de alguns minutos ouvindo aquele som, o cientista
falou;
- Pronto, podem sair.
- Você está nos vendo? – perguntei a ele.
- Estou.
- E como é que os de lá de fora não vão nos ver?
- É que eu não estou muito denso também. Eles não
me veriam, se eu fosse até eles. Na verdade, a diferença de
condensação entre eu e vocês agora não é muito grande. E
quando a diferença não é muito grande podemos ver uns aos
outros. Mas os que estão mais condensados, como os seres
que você verá em poucos minutos, não verão vocês.
- Interessante! – disse a ele.
- Realmente. – concordou o cientista – Na Terra ainda
estamos longe de conseguir isso!
- Vamos andando, meu filho, ou não pegaremos o início
da reunião.
- Vamos, mestre.
- Muito obrigado, Alberto. – disse Sana Khan - Na volta
passaremos por aqui para a reversão molecular.
- Ok, mestre. Aguardo vocês. Até breve, e boa observação.
Saímos da sala de condensação, seguimos pelo mesmo
corredor por onde lá chegamos, e fomos até a porta de saída
do centro, onde um guarda sorridente nos cumprimentou,
abriu a porta e disse:
- Boa sorte, mestre. Até a volta.
- Obrigado. – disse Sana Khan.
- Obrigado, amigo. – falei também.
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Saímos do centro. Seguimos por uma estrada de terra
por mais de um quilômetro, creio. E então chegamos até uma
rocha, onde Sana Khan apalpou em um lugar onde não vi nada
diferente, e, para minha surpresa, abriu-se uma porta redonda,
suficiente para passarmos sem termos que nos apertar nem
nos abaixar muito.
Entramos pela porta. Não falava nada. Só seguia o mestre,
que sabia o que estava fazendo. Ele já conhecia o lugar, a
passagem secreta, deduzi.
Depois de uns minutos caminhando em ligeiro declive,
começamos a ouvir vozes, e Sana Khan fez sinal de silêncio. E
falou baixinho:
- Apenas observe. Não fique emitindo pensamentos.
Alguns dos dragões são mais sensíveis, e podem sentir a nossa
presença, se ficarmos muito emocionados, e então deixarão
de falar tudo o que pensam, o que pretendem, e não exporão
integralmente seus planos.
- Está bem, mestre. – disse eu.
Andamos mais alguns metros e chegamos até outra porta,
que foi aberta pelo mestre, lentamente, e então tive uma visão
impressionante.
Havia um imenso salão, como aqueles dos grandes centros
de convenções. E havia certamente mais de mil pessoas ali.
Havia cadeiras muito bem-arrumadas, como em qualquer
auditório moderno. E lá na frente havia uma parte alta, com
uma grande mesa, onde estavam sentados dez homens, todos
vestidos de preto. Mas eles usavam capas vermelhas também,
sobre a roupa preta.
No auditório, já sentados, havia homens e mulheres, mas
a esmagadora maioria era composta de homens.
Nós havíamos saído exatamente no fundo do auditório,
e por isso tínhamos uma visão do conjunto todo, podendo
ver todas pessoas presentes, sem sermos vistos. Isso era
750

Sana Khan - Um mestre no além

tranquilizador.
Havia muita gente vestida de vermelho no auditório, e
também de preto. Essas eram as duas cores predominantes,
talvez exclusivas. Não vi ninguém trajando vestimenta de outra
cor. Eram fardas, nas duas cores. Talvez tenha a ver com a
hierarquia deles dentro da organização.
As pessoas conversavam. Poucos sorriam. A maioria era
séria, carrancuda, mal encarada. Isso criava um clima pesado,
inamistoso, pelo menos para mim, que estou acostumado a
ver gente sorrindo.
De repente tocou uma sineta, e todos fizeram silêncio
solene.
Vi que adentravam por uma porta lateral, em relação
à mesa comprida no alto, alguns homens, todos de preto.
Usavam todos eles uma farda que mais se parecia com a farda
da SS nazista, da Segunda Guerra Mundial.
Todos no auditório ficaram de pé. Havia muito respeito
de todos, pelo que pude ver, em relação aos que estavam
chegando.
Os novos homens que acabavam de chegar se sentaram,
e em seguida, pela porta do outro lado, oposto, entrou mais
um homem, vestido também de preto, mas com uma farda um
pouco diferente. E sentou-se na cadeira a ele reservada, pelo
que pude observar, no meio exato da mesa comprida. Parecia
ser um líder máximo, ou, pelo menos, o mais graduado de uma
organização naquele momento presente.
Sana Khan fez sinal para que eu o seguisse. Descemos um
pequeno batente que havia abaixo da porta por onde chegamos
até o fundo daquele auditório e seguimos até a última fila de
cadeiras, que estava vazia.
Entendi, então, que o mestre queria chegar mais perto, e
se sentar nas cadeiras no auditório, pois não seríamos notados,
e veríamos as coisas de forma melhor, já que estávamos ali em
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observação.
Novamente tocou uma espécie de sineta, e em total
silêncio adentraram alguns homens mais jovens segurando
estandartes e bandeiras.
Fiquei surpreso ao identificar as bandeiras, todas
vermelhas, e os estandartes eram semelhantes aos utilizados
tanto pelos romanos antigos quanto pelos nazistas, mais
recentes.
Vi que no fundo, atrás da mesa das autoridades, havia
uma grande águia prateada, de asas abertas, muito parecida
também com a águia dos estandartes romanos e nazistas.
Percebi enorme semelhança entre os símbolos ali
presentes e os símbolos que usavam os romanos e os nazistas.
E vi também a semelhança na farda preta, que lembrava em
muito a farda da SS nazista, criada por Hitler.
O homem que parecia ser o líder da organização, ou, pelo
menos, o mais graduado ali naquele momento, levantou-se,
com um microfone sem fio na mão, muito parecido com o que
temos na Terra, e começou a falar, de forma que lá no fundo
podíamos ouvir clara e nitidamente.
Sua voz tinha um timbre tenebroso, meio assustador.
Lembrava a voz de alguns personagens de filmes de terror.
Uma voz meio cadavérica.
- Membros da Ordem da Águia, - começou ele dizendo,
em saudação aos demais ali presentes – é uma honra para
mim, e com imensa satisfação que recebo e vejo todos vocês
aqui hoje, neste momento.
Silêncio completo no auditório.
- Convoquei esta reunião para uma retrospectiva de nossa
atuação neste planeta. Preparei um pequeno vídeo que quero
que todos assistam, resumindo nosso trabalho de ontem, e
nossos planos para o futuro.
A atenção era total. Não via sequer as pessoas piscarem
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os olhos. Pareciam hipnotizados pela voz daquela figura
imponente lá na frente.
- Nossa ordem foi criada há muitos séculos, devido a
uma ruptura entre alguns dragões que integravam a Ordem
dos Dragões. Infelizmente não conseguimos a conciliação de
interesses que eram discordantes, bem como a forma de ver
as coisas, as estratégias, os planos. Por isso rompemos com a
Ordem dos Dragões, e fundamos nossa própria ordem, à qual
todos vocês hoje fazem parte.
Olhei para Sana Khan, mas em silêncio, e ele me
tranquilizou com o olhar sereno. Fiquei calmo, e continuei
olhando, observando, e ouvindo com atenção.
- A fundação de nossa ordem, a Ordem da Águia, se
deu em Roma, onde vários de nós, hoje líderes maiores da
ordem, estávamos vivendo fisicamente. Adotamos o símbolo
da águia como sinal de caçadores, de um olhar de caçador,
destemido, pronto a dar o bote depois de observar longamente
o movimento da presa escolhida. Liguem o projetor para
começar o filme.
Vi que iniciou a projeção de um filme na tela que ficava
atrás da mesa, e então todos os que nela estavam se viraram
um pouco, movendo suas cadeiras, para verem melhor as
imagens projetadas.
Iniciou-se, então, a exibição de um filme que mostrava
cenas de filmes feitos na Terra, mostrando os símbolos
romanos. Destacava-se a águia romana, os estandartes com
uma pequena águia na ponta de uma lança, e via capas
vermelhas nos soldados.
- Adotamos a capa vermelha, para nos diferenciarmos
da capa preta utilizada pelos dragões. E nossas bandeiras
então passaram a usar a cor vermelha. Nossos tapetes eram
vermelhos. Essa era a nossa cor favorita, pois representava
o sangue. O sangue que corria em nossas veias, e também
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o sangue de nossas presas. Sempre mantivemos, até hoje,
a bandeira vermelha e a águia como símbolos. Além disso,
criamos a nossa própria saudação, elevando o braço direito,
para saudarmos o nosso imperador, o famoso “Ave César”.
Mantivemos o mesmo movimento de braço para saudar o líder
alemão depois, o conhecido “Hein Hitler”.
Enquanto o homem falava, o filme ia mostrando cenas
de filmes mostrando exatamente tudo o que ele dizia. Ele na
verdade ia seguindo as imagens e comentando.
- Dominamos boa parte da Terra por mil anos. Estivemos
muito perto de tomar o planeta inteiro. Mas a desunião de
alguns líderes, a imensa extensão do império romano, e alguns
rebeldes bárbaros comprometeram nossos planos, e acabamos
então dividindo o império romano, e mais enfraquecido ele
terminou ruindo, sucumbindo sob a invasão bárbara. Mas não
desistimos de nosso intento de dominar o mundo. Preparamonos para nova investida. E aos poucos fomos ingressando na
Igreja Católica Apostólica Romana, e fomos dominando sua
organização. Impusemos a cor vermelha, seja no traje, no
chapéu, nos tapetes, exatamente como os romanos faziam
antes. E instituímos a Santa Inquisição, para afastar qualquer
possibilidade de que pensadores, cientistas, escritores, magos
e feiticeiros passassem para a humanidade conhecimentos
que levassem as pessoas a verem que são espíritos imortais,
que sobreviverão à morte, porque isso abriria a mente das
pessoas, e elas então contestariam as nossas orientações,
as orientações da Igreja, e com isso perderíamos o poder
temporal. Nos impusemos, a ferro e fogo.
Tudo isso ia aparecendo na tela grande ao fundo, dando
um impacto maior às suas palavras.
- Conseguimos dominar com nossas ideias, espalhamos
o nosso evangelho pelos quatro cantos do mundo, da nossa
maneira, sendo os senhores da verdade. Mas depois vieram
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alguns malditos na era que foi conhecida como Renascimento,
abrindo mentes, trazendo novas ideias, e a igreja foi aos
poucos perdendo a sua força política, e hoje quase nenhuma
influência exerce mais no mundo. Mas não perdemos tempo.
Preparamos um grande plano de dominação mundial.
Investimos na revolução comunista na Rússia, sob o comando
de um dos nossos, com a nossa bandeira vermelha, nossos
tapetes vermelhos, e mais ao sul investimos no nazismo na
Alemanha, também sob a bandeira vermelha, o símbolo
da Águia, como nos tempos dos romanos, com os mesmos
estandartes, a mesma saudação para nos reconhecermos,
porém logo nossos homens no comando das duas potências
começaram a se desentender. Nossos planos eram de avanço
das duas frentes, russa e alemã, tomando toda a Europa,
unidas, e depois haveria fusão das duas, formando um só
império, com um só líder, mas os dois líderes eram vaidosos
demais, e não aguentaram esperar, e precipitaram uma guerra
entre eles, tendo o alemão tomado a dianteira no ataque, e
isso atrapalhou nossos planos para a Alemanha. A invasão da
Rússia comprometeu tropas e suprimentos, e isso redundou em
fiasco militar, e a queda na moral dos soldados comprometeu
ainda mais nossos planos, e então a Alemanha começou a ser
derrotada, até cair totalmente.
Passavam nesse momento, na tela, cenas da luta na
Rússia, em Leningrado e Stalingrado, e depois a invasão da
Alemanha. E por fim a morte de Hitler e a rendição alemã.
- Derrotada a Alemanha, e destruída, - continuou o
homem – só nos restava investir agora na Rússia, que vencera
a guerra, com os Estados Unidos, e saiu, por isso, grandemente
fortalecida. E então nossas bandeiras vermelhas saíram a
dominar o mundo, e quase conseguimos. Tomamos boa parte
da Europa, sem qualquer resistência dos Aliados, sobretudo
dos americanos. Nossas bandeiras e nossas ideias tomaram a
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China, o Vietnã, a Coreia, parte da Alemanha, a Polônia, Cuba
e outros pontos do planeta. Influenciamos os jovens de todo
o mundo com nossas ideias comunistas, passando a ideia de
que construiríamos um mundo melhor, mais justo, mas único,
sob uma só bandeira. Porém isso não pegou. Os americanos
nos combateram sem tréguas, e nossa bandeira vermelha hoje
trêmula bem menos, mas ainda não jogamos a toalha.
As pessoas ouviam tudo meio hipnotizadas, sem
raciocinar, aceitando tudo, pelo balançar da cabeça, como
verdade incontestável.
- Não achamos mais, hoje, que vamos dominar o mundo
militarmente, como tentamos no passado. O comunismo já
perdeu quase toda a sua força. A China, maior país hoje ainda
comunista, já está cada dia mais capitalista. A Coreia do Norte
está falida, e vai acabar cedendo às pressões internacionais em
troca de comida, petróleo, remédio e outras coisas. Cuba foi um
fiasco. Nunca sequer se sustentou. Foi só um sonho de jovens,
mas que não deu certo. Então, mudamos nossa estratégia de
atuação na Terra, para dominarmos o mundo de outra forma.
Olhei para Sana Khan, e ele sorriu para mim,
tranquilizando-me
- Vamos parar de gastar nossa energia em tentar dominar
o mundo pela força. – disse o palestrante – Não adianta
seguir nessa estratégia. Vamos investir cada vez mais na
desmoralização de todas as religiões, todas as seitas, todas
as filosofias espiritualistas, infiltrando nossa gente nesses
meios, e pervertendo cada ordem, cada centro, cada templo,
cada igreja, casa culto, até as pessoas ficarem descrentes
de tudo. E também vamos ao mesmo tempo intensificar a
propaganda dos prazeres físicos. Sexo principalmente, por que
já ficou claro faz tempo que o que as pessoas mais gostam é
de sexo. Cada vez mais sexo, de todas as formas, depravação
geral, essa a ordem geral. Televisão, cinema, revistas, internet,
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tudo vai ser infiltrado, e bombardeado incessantemente, até
as pessoas respirarem sexo. Além disso, bebida. Mostrar o
prazer da bebida, das drogas, incentivar o tráfico, o cultivo, a
fabricação e o consumo geral de drogas. Muita propaganda de
bebida na televisão, em todo o mundo. Sexo até nas bancas de
revistas, para as crianças e adolescentes se acostumarem com
as imagens da nudez, e despertarem cada vez mais cedo para o
sexo, pois então será mais fácil a dominação já na adolescência.
As pessoas devem perder por completo a crença na vida após
a morte, e procurar apenas o prazer que a única vida pode
lhe proporcionar. E então fica mais fácil a nossa influência e o
nosso domínio.
Fiquei frio. Boca aberta. Quase nem respirava ao ouvir
aquilo.
Sana Khan ouvia tudo muito tranquilo, sereno, como se
fosse apenas um filme de ficção. E isso me acalmou um pouco.
- Além de tudo isso, - continuava o homem – vamos nos
infiltrar na política mundial. Vamos tomar a ONU. Vamos nos
infiltrar na ONU, pois lá é o centro político do planeta, onde
as grandes decisões são tomadas. Quase tudo hoje passa por
lá. Vamos influenciar a ONU. Assim, tendo em nossas mãos os
maiores líderes políticos do mundo, operaremos nas grandes
decisões, e quem sabe decidindo sobre o início de guerras,
autorizando invasões, como a do Iraque em 2003, a do Irã,
acabando com a credibilidade da ONU, até as pessoas não
mais confiarem em ninguém, e então nós apareceremos como
a salvação, como o salvador, e todos se ajoelharão aos meus
pés, e vocês estarão ao meu lado, como meus fiéis soldados, a
dominar o mundo.
O homem terminou, com os braços estendidos para o
alto, em cena patética, mas assustadora, e todos se levantaram
e o aplaudiram de pé demoradamente.
Sana Khan me chamou, fazendo gesto sutil, e nos
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levantamos e nos dirigimos para a porta no fundo do auditório,
por onde entramos.
Seguimos pelo mesmo túnel por onde entramos, e
caminhamos até a porta de entrada, na rocha exterior, e
saímos, seguindo de volta para o centro de condensação de
energia.
Nada falamos por longos minutos. E então Sana Khan me
disse:
- Meu filho, não fique impressionado com o que viu e
ouviu lá dentro. Nem tudo o que ele disse é verdade, e nem
tudo o que planeja será alcançado. Basta lembrar o fim e a
queda do glorioso Império Romano, que mesmo tendo durado
mil anos caiu, não é mesmo? E a União Soviética? Poderosa!
Esfacelou-se! E a Alemanha nazista? O Império Alemão, que
deveria durar mil anos, segundos os sonhos loucos de Hitler,
não durou nem dez anos. Caiu. A China está se abrindo. A Coreia
vai ruir. Todos os países vão se abrir, vão se tornar democracias.
E as democracias geralmente não fazem guerra. As ditaduras
são que normalmente iniciam as guerras. Nem tudo o que
esse irmão, em seu sonho megalomaníaco deseja e planeja
vai se concretizar. Mas é preciso estar atento, para alertar as
pessoas para as estratégias deles. Alertar para a questão do
sexo desvairado e pervertido, as drogas, a bebida, a falta de
religiosidade, a descrença em todas as religiões, e outras coisas
que ele falou. Muita coisa é verdade. Mas não significa que
são eles fazendo tudo isso acontecer. São as pessoas mesmo,
com suas atitudes, sua falta de fé, sua descrença, seus apegos,
seus desejos desenfreados, seus sonhos tresloucados, sua
ambição de poder, sua usura e caça ao tesouro constante, sua
infantilidade geral. É a própria imaturidade do ser humano,
dos espíritos aqui encarnados neste planeta que permite toda
a influência desses irmãos infelizes que buscam avidamente o
poder, acima de tudo.
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- Mestre. Isso é meio assustador.
- Não para mim, meu filho. Ouço tudo com atenção,
processo mentalmente, procuro ver os pontos verdadeiros,
para agirmos nos momentos certos e nos lugares certos para
contrabalançar a influência deles, que é real, mas não me
amedronto, nem me sinto intimidado. E é assim que você deve
se sentir e agir, meu filho.
- Está certo, mestre, vou tentar fazer isso.
Adentramos o centro de condensação de energia e
passamos por um processo que aproximou mais as nossas
moléculas do corpo astral, para voltar à superfície do planeta,
e então eu voltei ao meu corpo mais denso, e Sana Khan partiu
para dimensão mais sutil, prometendo em breve me encontrar
para mais ensinamentos.
Muita paz.
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CAPÍTULO 52
O novo ano se iniciou, 2010, estando eu com minha
família no mundo da fantasia, em Orlando, Estados Unidos, em
meio a vários parques de diversão, onde atrações fantásticas
nos são oferecidas.
Cinema 3D e 4D, com imagem holográfica, interatividade
entre pessoas, imagens, com movimento dos carrinhos em
trilhos, coisas maravilhosas que só existem lá.
Um universo de cores, sons, movimentos, tudo a criar
muita ilusão nos sentidos físicos. Saímos mesmo da realidade.
Em meio a tudo aquilo, refletia sobre a ilusão dos sentidos,
e sobre o universo ilusório no qual vivemos. O universo de
maya.
Então, ao retornar ao Brasil, tive vontade de ver Sana
Khan para falarmos sobre isso.
Uma noite, após me preparar muito interiormente, e
depois de ter feito refeição leve e bem cedo, consegui sair
do corpo consciente, e fui ter com o mestre querido, tendo
encontrado ele no topo do mundo, no Monte Evereste, um de
seus lugares favoritos.
- Mestre, - disse eu a ele quando cheguei lá, encontrando-o
sentado no gelo eterno – como vai?
- Vou bem, meu filho, e você?
- Bem, também. O senhor gosta mesmo deste lugar. –
disse eu sorrindo.
- É verdade. Realmente gosto. Aqui estou acima das
cidades, das civilizações, da correria dos homens, dos negócios,
das ilusões dos sentidos físicos.
- Mestre, é sobre isso que vim conversar hoje. Que
coincidência.
- Não há coincidência alguma, Beto, captei seus
pensamentos nos últimos dias, e ao perceber que viria hoje
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me procurar vim para cá, sabendo que aqui me encontraria, e
já sabia sobre o que falaríamos.
- O senhor sempre sabe o que estou pensando, não é
mesmo?
- Nem sempre. – disse Sana Khan rindo.
- Normalmente sabe meus pensamentos, minhas
inquietações, minhas preocupações, meus dilemas, minhas
angústias.
- É que temos uma relação muita próxima, muito íntima,
como de pai e filho, e muita afinidade. Preocupo-me com você,
no bom sentido, e estou sempre irradiando pensamentos para
você, tentando ajudá-lo.
- E eu sinto isso, mestre. Isso me dá confiança.
- Beto. – falou Sana Khan pausadamente – preciso falar
sobre algumas coisas com você.
- E eu sou todo ouvidos, mestre. – disse eu sorrindo,
usando uma expressão muito antiga.
- Você já ouviu falar de maya, não ouviu?
- A moça da novela da Globo? – perguntei sorrindo,
brincando com o mestre.
Sana Khan também riu da brincadeira, pois é sempre
bem-humorado, e tem grande senso de humor.
- Você sabia que o nome dela é exatamente o nome maya,
do sânscrito, e que quer dizer ilusão?
- Sim, sabia. Na novela isso foi explicado. O nome da
moça era ilusão.
- Os sábios hindus antigos perceberam ao longo de muitos
anos de meditação, reflexão, análise, observação e vivência
neste mundo que ele é um imenso paraíso de ilusão, como a
Disney, onde você já esteve duas vezes, uma recentemente. –
disse Sana Khan.
- E realmente os parques causam muita ilusão, para
divertir as pessoas. – disse ao mestre.
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- Exatamente isso, meu filho. Para divertir as pessoas.
O mundo de maya, o universo de maya, gera muita ilusão,
permitindo que as pessoas se divirtam, e fiquem presas às
ilusões, sem perceberem, no entanto, que estão apenas se
divertindo, e que tudo é apenas ilusão. Na Disney você sabe
que tudo é apenas ilusão, aparência, formas, cores, sons,
espetáculo, para divertir. Mas na vida real, as pessoas não
percebem, não se dão conta, de que estão envolvidas na ilusão.
E a ilusão não é apenas dos sentidos, como acontece na Disney.
No mundo de maya a ilusão é maior, e vai mais além. É ilusão
da mente, e ilusão da percepção, e do entendimento, fazendo
com que as pessoas achem que estão realmente vivendo coisas
e que elas são a realidade verdadeira, quando muita coisa
vivenciada é apenas passageira, mutante, impermanência.
- Mestre, às vezes tenho essa percepção, mas às vezes me
sinto também vivendo nessa fantástica fábrica de ilusões como
se a vida fosse apenas um filme.
- De algum modo, ela é. - disse Sana Khan rindo.
- Quando eu tinha 17 anos, - disse eu - ficava filosofando
com um irmão mais novo que eu, Jorge, meu grande
companheiro de filosofia na época, que despertou junto
comigo, que acompanhou todas as minhas fases evolutivas
na filosofia e nos estudos, e eu, que na época fazia o que
chamava de controle de sonho, escolhendo cada noite com
o que sonharia, e sonhava mesmo com aquilo, costuma me
perguntar, e perguntava a ele, mas, na verdade, perguntando
ao universo, se não seria o sonho a vida real, e a vida apenas
um sonho. Eu viajava nessa reflexão. – completei sorrindo.
- Estava acompanhando tudo naquela época, Beto.
Sempre acompanhei suas reflexões juvenis, aguardando o
momento adequado para aparecer.
- E apareceu mesmo no momento certo, mestre. Depois
de muita leitura espiritualista e filosofias variadas, e quando
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comecei a sair do corpo de forma consciente, digo sem a perda
da consciência e lembrando depois da saída. Isso para mim,
naquele início, foi muito importante, o que hoje já não é mais.
- Você já sentia de alguma forma aos 17 anos, quando
começou seus experimentos jovens de controle de sonho, que
muita coisa pode ser criada pela mente no universo dos sonhos.
E que universo é esse? O que são os sonhos? Você desejava
sonhar que estava andando de moto, e sonhava. O que era
isso? Simplesmente criava a situação no plano chamado astral,
no mundo espiritual, que é muito plástico. Muito pode ser
criado lá. Quero dizer, aqui... – Sana Khan riu da inversão.
- Olha a ilusão. – eu disse agora também rindo da situação.
- É, olha a ilusão presente muitas vezes na nossa fala, sem
percebermos. Isso é fruto de um grande condicionamento.
Observe que você, quando estava encarnado, digo naqueles
tempos juvenis, pensava tudo do ponto de vista do plano
material, físico. Então o sonho estava relacionado com o outro
mundo, que é este onde estamos agora. Assim, o mundo
mental parecia ser fruto de sonho, enquanto aquilo que seus
sentidos registravam parecia ser a realidade. Entende?
- Sim, mestre. Quando estamos encarnados, os sentidos
são a medida de nossa realidade. Aprendemos na Terra que
o real é o que nossos sentidos podem perceber. É claro que
também os sentidos se enganam, e iludem, como vi agora na
Disney. Mas falo de uma ilusão mais constante, do dia a dia, na
qual acreditamos ser realidade tudo aquilo que percebemos
com os nossos sentidos.
- Isso é um pouco complexo, Beto. – disse Sana Khan, e
completou – Quando estamos internados na matéria, ou seja,
quando estamos encarnados, esquecemos de onde viemos,
quem éramos, e iniciamos a cada vida física uma nova etapa
de experiências, criando uma nova personalidade, como um
ator que representa em cada peça um personagem diferente,
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mesmo que alguns deles tenham algumas características
semelhantes. O ator é o mesmo, em que pese estar mudando
também, pois todos mudam o tempo todo no mundo. Mas
basicamente o ator é o mesmo. Contudo, seus personagens são
os mais diversos possíveis. Padre em uma peça, guerreiro em
outra, sacerdote em outra, depois militar, e então advogado,
médico, juiz, e por aí vai, e cada peça é uma nova vivência, uma
nova vida, representada pelo ator no palco da vida.
- Mestre, pensava muito nessa perspectiva que o senhor
está colocando, de sermos como um ator representando várias
peças no palco da vida.
- Eu sei. Pesquei isso de você. Eu estava acompanhando
tudo. – falou Sana Khan sorrindo.
- E o palco é mera ilusão, a representação do ator
é ilusão, mas ele cresce e amadurece com suas diferentes
atuações. – disse eu.
- E é justamente essa a beleza do processo todo,
meu filho. – disse Sana Khan – O ator sabe que ele não é o
personagem, e que ele está apenas representado papéis.
Mas e os encarnados, os espíritos internados na matéria, têm
essa consciência? Ou eles simplesmente acham que são os
personagens? Quantas pessoas na Terra, estando encarnadas
agora, têm plena consciência de que são o ator, um espírito
imortal, apenas temporariamente ligado a uma organização
biológica, um corpo físico? A maioria, meu filho, a esmagadora
maioria mesmo, acha que é o personagem, e está identificada
com o personagem, como se ele fosse real, e bem poucos já
despertaram da ilusão, e já percebem que são na verdade o
ator, que está apenas momentaneamente representando um
papel, como tantos outros já representados anteriormente,
em outros tempos, em outros corpos.
- É como eu percebo também mestre. Já me dei conta
desde cedo, desde os meus 19 anos principalmente, que sou
765

Sana Khan - Um mestre no além

esse ator. Já quis escrever um livro com o título No Palco da
Vida, falando sobre isso, para tentar conscientizar as pessoas
de que elas são o ator, não o personagem. Mas isso não é fácil.
- Porque maya ainda é forte. – disse o mestre. – A
ilusão ainda domina, e ainda predomina a visão materialista
do mundo e do universo. A ciência ainda não avançou para
perceber o espírito e suas energias mais sutis, o que ainda vai
levar um tempo para acontecer. Então as pessoas continuam
identificadas com o corpo, mas com o corpo de carne, como
chamam, o corpo físico. Os atores espirituais, internados
na matéria, “enlouqueceram”, e acham mesmo que são o
personagem. Mas como esse fenômeno é coletivo, ou seja,
como a maioria vive esse processo de “loucura”, não percebem
que são “loucos”. Um grande grupo de loucos não percebe
que são loucos. Só quem tem uma percepção diferente da
realidade acha que os outros são loucos. Assim, hoje os
“loucos”, modernamente rotulados de esquizofrênicos, são
os que percebem uma outra realidade, espiritual, por meio
de dons ainda não compreendidos, pela maior sensibilidade,
pelos poderes psíquicos, pela mediunidade. Os médiuns hoje
são vistos como anormais por muita gente, que os temem. São
os modernos “loucos”, por conseguirem “penetrar” no mundo
invisível, no mundo espiritual. Os médiuns percebem já um
pouquinho dessa outra realidade, e começam a perceber que
vivem em mais de um mundo, e em universos paralelos, em
um universo multidimensional.
- Isso é difícil de compreender e de aceitar para muita
gente ainda. – disse ao mestre.
- Eu sei, meu filho. É maya agindo. A ilusão ainda é muito
forte. Maya não é uma pessoa. É apenas uma falsa percepção
da realidade. O que é o real para você?
- Para mim, ainda encarnado, - respondi - o mais real,
quando estou lá em estado de vigília, é o plano físico, é a
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matéria.
- É exatamente assim que pensa e percebe o encarnado,
o espírito internado na matéria. – disse Sana Khan – A base
de toda ilusão é exatamente a falsa percepção que o espírito
tem quando está encarnado. O ser encarnado acha que é o
corpo, e que a consciência está no cérebro, e que ela é fruto de
reações químicas, de sinapses, etc. É assim que a ciência hoje
vê a consciência, não é mesmo? Uma perspectiva materialista.
E que influencia milhões de pessoas no planeta. Então,
condicionadas a pensar dessa forma, e somando-se a isso o
fato de o espírito esquecer o passado ao nascer no mundo
físico, o ator não se dá conta de que é um ator, e vive a ilusão
de ser o personagem.
- É assim que penso e vejo. – falei - As pessoas estão em
grande parte vivendo essa ilusão, mestre. Internados na matéria,
como o senhor chama, ou encarnados, como costumamos
dizer na Terra, estamos presos aos sentidos corporais. Eles
comandam tudo. O que os sentidos não percebem não existe.
Não é real. Então, o espírito não é real, o mundo espiritual não
é real. Assim pensam as pessoas, de um modo geral. E mesmo
os que pensam diferente, e que já acreditam na vida após a
morte, que acreditam no espírito imortal, etc, ainda estão
presos à ilusão de que são o personagem, ainda não se dando
conta de que em verdade são um ator em constante evolução
e elaboração.
- É isso mesmo, Beto. A ilusão ainda domina. As pessoas
quando estão internadas na matéria pensam e agem dentro de
uma perspectiva equivocada. Pensam que o mundo material
é o real, e que o mundo espiritual é o mundo dos sonhos, da
ilusão. Mas na verdade esta dimensão espiritual é que é o real.
O ator, o espírito, apenas momentaneamente sobe ao palco,
ou desce ao palco, já que o plano físico está mais abaixo em
relação ao astral. Sua vida original, seu mundo original, é este,
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chamado de mundo espiritual. O mundo material, o plano físico,
é temporário. A internação na matéria é apenas temporária,
e serve a um propósito. Mas as pessoas não percebem isso
ainda, e vivem na ilusão de que estão no mundo verdadeiro,
o da matéria, e se prendem a ele de todas as formas, e têm
muito medo da morte. A morte é ainda uma viagem ao
desconhecido para os encarnados. Eles perderam a noção do
real. Vivem presos no mundo de maya. Presos às formas, às
cores, aos odores, aos sabores, etc. Presos aos sentidos físicos,
que são os únicos que eles conhecem. Presos às sensações
mais materiais, mais carnais, como muitos chamam.
- Isso mesmo, mestre. Muita gente ainda está presa aos
sentidos físicos. O mundo material ainda é a única realidade
para muita gente na Terra.
- A prisão de maya ainda é o comum na Terra. Os espíritos
imaturos ainda estão se sentindo matéria, e não percebem
que são, na verdade, espíritos que transcendem o universo
da matéria. O espírito vai muito além do mundo material. A
consciência não está presa à matéria, apenas está ligada a ela.
Falo da consciência enquanto espírito internado na matéria,
ou encarnado. Não falo aqui da Consciência Pura, do Absoluto
que existe na própria base material do universo, da essência
dentro e por trás da aparência.
- Isso é outra coisa. – disse eu, demonstrando que estava
entendendo o que o mestre dizia.
- Sim, é diferente. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é
outra coisa. – falou Sana Khan rindo, usando uma expressão
que costumo usar de brincadeira para dar a entender que duas
coisas são diferentes.
- Lembre-se do filme Matrix. – disse o mestre – As pessoas
foram levadas pelas máquinas inteligentes a dormirem um
sono profundo e duradouro, enquanto ficavam conectadas a
um mundo ilusório, virtual, criado mesmo para causar ilusão. A
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Matrix é como maya, e como o mundo material do encarnado.
As pessoas estão “dormindo”, mas seus corpos verdadeiros e
mais definitivos estão no mundo espiritual, e vivem um longo
“sonho” enquanto estão conectados a um corpo físico. O
mundo verdadeiro é o mundo espiritual, e o mundo material é
a ilusão, mas uma ilusão que visa um aprendizado. A Matrix na
vida real é o mundo físico. As pessoas precisam ser despertadas
para a vida real do espírito. Precisam ser despertadas para
a verdadeira vida, que é a do espírito, este sim imortal. Não
adianta ficar buscando a fonte da juventude, ou a fonte
da imortalidade física, porque isso jamais será alcançado.
A verdadeira vida está no mundo que chamam de mundo
espiritual, e todas as religiões pregam isso, ainda que não
compreendam essa verdade em sua totalidade.
- É uma tarefa hercúlea. Tem muita gente trabalhando
nesse sentido no mundo atualmente, mestre.
- Eu sei. E haverá cada vez mais. É hora de acordar as
pessoas, como fizeram com o personagem Neo do filme Matrix.
As pessoas precisam se dar conta de que estão dormindo
um sonho acordadas. Esqueceram sua vida verdadeira ao se
internarem na matéria, por não terem maturidade e equilíbrio
suficiente para encarnarem tendo plena recordação de seu
passado integral, e com isso caíram na ilusão de maya, ficando
presos a ela e ao seu universo. As pessoas precisam despertar
e perceber que sua condição verdadeira é a de espírito, e que
apenas momentaneamente estão conectadas a um corpo
de carne, vivenciando a vida física. E precisam dar início ao
processo de desconstrução da ilusão, ou seja, começar a retirar
o véu de maya que encobre a sua visão espiritual.
- Mestre, há muito trabalho a fazer nesse sentido.
- Sim, meu filho, muito mesmo. Isso não acontecerá
em uma década, nem em cinco. Quem sabe cem anos serão
necessários para que todas as religiões aceitem essa ideia. E
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para que a ciência descubra que de fato existem espíritos, e
que somos espíritos, e com isso as crianças já passem a ter
essa noção na escola. A educação espiritual no futuro será
feita na escola, muito mais do que em casa, e de uma forma
mais uniforme, como acontece com a educação científica.
- Isso seria extraordinário. – disse empolgado.
- Sim, um dia isso será realidade. Mas você não alcançará
isso em sua atual existência física. Quem sabe na próxima? –
disse Sana Khan rindo.
- Mestre, muita coisa que nos acontece na Terra, como as
guerras e os vícios diversos são fruto da ilusão.
- Sim, são filhos de maya... – disse Sana Khan.
- No dia em que conseguirmos despertar do sono
profundo em que nos encontramos conectados ao corpo
físico, como Neo do filme Matrix, nossa compreensão da vida e
do mundo se alterará completamente. Quando nos sentirmos
verdadeiramente espíritos, despertos desse sonho, e sentirmos
que nosso mundo real é o espiritual, e não o material, físico,
então o ator que somos saberá verdadeiramente que ele é um
ator, não mais vivendo como personagem. O ator desperto não
agirá loucamente como se fosse um personagem temporário,
mas agirá com maturidade, como um ator.
- Isso mesmo, Beto. O ator precisa despertar do seu
sonho. Precisa compreender que está na “Matrix” física
apenas temporariamente, e que não pode viver achando
que é o personagem da vez. Precisa despertar da “loucura”
da identificação com seu personagem, e enxergar a realidade,
de que ele é o ator, o espírito, que tem como mundo real e
verdadeiro o mundo espiritual, e que o mundo material é
apenas transitório, passageiro, onde, internados na matéria,
encarnados, vivem um sonho com ilusão de realidade. Um
sonho reencarnatório com vista a um aprendizado, mas que
precisa ser vivenciado de forma desperta, de forma lúcida.
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O ator consciente de que é um ator atua melhor, escolhe
melhor seus personagens, e representa melhor seus papéis
temporários no palco da vida, que é o mundo material. Mude
completamente seu foco de visão, meu filho, tendo como base
real o mundo espiritual, que é o original e verdadeiro, e se
liberte de maya de uma vez por todas.
- Preciso fazer isso, mestre. Preciso me libertar
definitivamente de maya. Não é deixar de viver, mas viver
de uma forma diferente. Mudar o foco da vida, e da visão de
mundo e de vida. Preciso ver as pessoas como atores, alguns
ainda dormindo consciencialmente, como Neo, conectados
a um corpo de carne, sonhando um sonho que julgam ser a
realidade, na Matrix que é o mundo material, enquanto que na
verdade o mundo real e verdadeiro, originário, e indestrutível,
é o mundo espiritual
- Isso mesmo, meu filho. Mude a sua mente. Redirecione
melhor o foco de sua visão mental e consciencial. Viva como um
ator desperto, representando um papel temporário no universo
de maya sabendo que está apenas representando, mas livre
da ilusão. Sem achar que é o personagem, e pensando que o
ator nem existe, como fazem aqueles que sequer acreditam na
existência do espírito e do mundo espiritual.
- Mestre, essa conversa foi ótima. Tenho pensado muito
nisso tudo. Obrigado mais uma vez por seus esclarecimentos e
seus ensinamentos.
- Não fui obrigado. – disse Sana Khan sorrindo como
sempre. – Meu filho, você não imagina, não faz mesmo ideia
de como me alegro em vê-lo crescendo, amadurecendo,
despertando. Minha grande alegria será ver você se libertando
definitivamente de maya, em todos os sentidos da sua vida.
Caminhe nessa direção. Liberte-se de todas as formas de ilusão.
Tudo muda. Toda forma se degrada. Tudo se modifica. Os corpos
envelhecem. A pele enruguece. Os cabelos embranquecem. O
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coração amolece. A visão obscurece.
- Mestre, não conhecia esse seu lado meio poeta. – disse
eu rindo.
- Também já fui poeta em uma vida, e de vez em quando
isso me vem à tona. – disse Sana Khan rindo também.
- Obrigado, mestre. Espero vê-lo em breve para mais uma
reflexão.
- Estarei sempre à sua disposição para ajudá-lo a crescer,
Beto. Vá para casa em paz. E que o Criador ilumine seus
caminhos, dando-lhe paz, alegria de viver, saúde física e mental
para levar a sua vida a um bom termo, e cumprir a sua missão
nessa atual peça que representa no palco da vida. Seja um ator
cada vez melhor. Una todo o potencial conquistado ao longo
de tantas e tantas vidas, tantas e tantas peças representadas
ao longo de sua trajetória evolutiva, e seja acima de tudo
feliz, e ajude os outros a se tornarem felizes também. Só vale
viver sendo feliz. Não importa os problemas que lhe aflijam,
seja feliz, sinta-se feliz. Sorria sempre. Ajude, coopere.,
ame, acolha, abrace, sinta-se o próprio Absoluto abraçando
Ele mesmo quando abraçar cada filho Dele, do menor até o
maior dos seres. Tudo é apenas emanação, expressão, criação
do Absoluto. Somos Ele vivendo em seu próprio Universo,
experimentando, sofrendo, chorando, mas também sorrindo,
amando. Vá em paz. Vá com o coração cheio de alegria e de
amor, e com a mente iluminada. Muita paz.
- Muita paz, mestre. E até um dia.
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CAPÍTULO 53
Alguns dias após nosso último encontro, novamente fui
buscar o mestre para mais uma conversa, tendo eu ainda mais
algumas coisas para esclarecer com ele.
Saí do corpo depois de longo tempo deitado na cama,
insistindo para sair e lembrar depois.
Concentrei-me no Evereste, onde ultimamente temos
nos encontrado, por ser um lugar que ambos gostamos muito.
A paisagem lá em cima é muito bela, o silêncio, o sossego, a
vastidão de montanhas à nossa frente nos convida sempre à
reflexão.
Logo cheguei lá, e encontrei Sana Khan sentado no gelo,
bem no topo da montanha, a meditar.
Aproximei-me e falei:
- Mestre.
Ele calmamente abriu os olhos e se voltou para mim,
dizendo:
- Olá, Beto. Como está?
- Bem, mestre, e o senhor?
- Vou bem.
- Vim para mais uma conversa como aquela última.
- Será para mim um imenso prazer, meu filho, como
sempre. – disse Sana Khan.
- E para mim também, mestre. Adoro nossas conversas.
Como elas me esclarecem.
- Sobre o quê gostaria de falar hoje, meu filho?
- Sobre projeção astral e a inversão do foco da mente.
- Está certo. Então vamos lá. Comece. – disse Sana Khan
esboçando um leve sorriso no rosto.
- Mestre, tenho refletido muito sobre a projeção astral,
porque tenho participado ativamente de uma comunidade
no Orkut que discute o assunto, chamada Aventuras Além
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do Corpo, e sou muito provocado e provoco reflexões que
envolvem esse tema, sobretudo pelos amigos virtuais Alexei
Bueno, Guilherme Fauque, Júlio Sacrassenda, Beraldo e outros.
Estamos sempre debatendo tranquilamente, e em alto nível,
as questões da rememoração ou recordação das experiências
fora do corpo quando a ele retornamos.
- E o que mais lhe intriga nisso tudo? – perguntou o
mestre.
- O fato de não lembrarmos de muita coisa ao voltarmos
ao corpo, e ainda o fato de colocarmos nosso foco consciencial
no corpo e no plano material, parecendo que aquele plano que
chamamos de físico é que é o real, o original, sendo o corpo de
carne o mais real, a base de tudo. Parece haver uma inversão
de percepção, de consciência.
- De fato há, meu filho. – disse Sana Khan. – As pessoas, ao
se internarem na matéria mais densa, ou seja, ao reencarnarem,
esquecem por completo sua origem espiritual, esquecem seu
mundo original, que é o mundo espiritual, como você prefere
chamar. E com isso elas focam sua mente e sua consciência
na matéria, ou seja, no corpo, e no mundo material, no plano
físico. Assim, as pessoas encarnadas passam a agir como se
fossem um corpo físico, apenas acreditando, a depender de
sua religiosidade, que têm uma alma, um espírito. Veja que
elas acham que são um corpo, e que possuem uma alma, não
que são uma alma que tem um corpo temporário. Essa é uma
das questões importantes, a inversão do foco da alma.
- Realmente isso acontece, mestre. Vejo que as pessoas
não se sentem espírito. Quando muito elas acham que um
dia terão uma nova vida, após a morte do corpo. Mas não se
sentem espírito de forma permanente.
- É essa a questão, meu filho. As pessoas não se sentem
espírito. E isso dificulta muitas coisas, e impede uma maior
percepção da realidade. É preciso mudar o foco da mente,
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o foco da alma. É preciso sentir que é espírito. É preciso se
perceber espírito, e não apenas acreditar em teoria que é um
espírito, ou que tem um espírito. É preciso deslocar o foco da
mente da matéria para outra forma de matéria. No mundo
mais sutil também há matéria, há substância, porém muito
mais sutil do que a que existe no mundo material, no mundo
ou plano físico, como vocês costumam chamar.
- Isso não é fácil para todos, mestre.
- Eu sei, meu filho. Eu sei.
- Mestre, e a questão da projeção astral, ou desdobramento,
como também preferem chamar alguns?
- Também passa pela questão do foco. Perceba que
as pessoas estão muito condicionadas desde cedo, desde
a infância, a se sentirem um corpo material, e nem todos
acreditam sequer que possuem uma alma. A identificação
mental com o corpo é muito forte. E isso faz com que as
pessoas se sintam o corpo físico. Observe que muitos morrem
e continuam achando inclusive que continuam vivos, digo
vivos no mesmo corpo, e no mesmo mundo, mesmo quando
eles não conseguem mais se comunicar com seus familiares e
amigos. Mesmo nessa condição muita gente continua achando
que não morreu, por se ver em um corpo igualzinho, fazendo
coisas parecidas com o que fazia antes, mas nem tudo. Há uma
grande dificuldade para essas pessoas em perceberem que
morreram, porque não acreditavam na continuação da vida
depois da morte corporal. Se continuam falando, pensando,
andando, etc, então não morreram. E demora muito a
transferência do foco da consciência para o mundo espiritual
onde essas pessoas se encontram.
- Vejo essa situação com frequência na reunião de
intercâmbio mediúnico, mestre. São inúmeros os casos em
que precisamos convencer a pessoa de que ela já deixou o
corpo de carne, e que se encontra em outro corpo e em outra
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dimensão.
- Exatamente por causa do foco da mente. – disse Sana
Khan – Agora pense que uma pessoa condicionada a pensar
e a sentir que é o corpo de carne queira começar a deixar o
corpo, a sair do corpo, a fazer a projeção astral, a deixar aquilo
que sempre acreditou que era o seu eu, o corpo, e queira
depois lembrar das experiências que teve quando esteve fora
do corpo físico. Ela terá muita dificuldade nessa recordação,
porque sua mente está seriamente condicionada. Ou seja, seu
programa mental não permite a perfeita e integral conversão
dos arquivos existentes no cérebro do corpo espiritual para
que eles sejam fixados no corpo físico.
Fitei o horizonte longínquo, repleto de montanhas
geladas, com seus cumes brancos de neve, e voltei o olhar
novamente para o mestre, que continuou.
- Observe, meu filho, que o original é o espírito. Estou
desencarnado há uns duzentos anos, mais ou menos. Vivi
cerca de setenta anos na última vida terrena. Antes disso
havia estado mais de cem anos no mundo espiritual após uma
existência de cinquenta anos apenas. Onde, então, passo mais
tempo, no mundo chamado físico ou no mundo chamado
espiritual?
- No espiritual, é claro. – respondi.
- Pois então como posso achar que sou um ser material,
e que tenho um espírito? O mais lógico é achar que sou um
espírito, e que de vez em quando passo um tempo internado
na matéria, tendo um corpo emprestado, não é mesmo?
- Tem razão, mestre. Isso é de fato muito mais lógico!
- Mas não é assim que as pessoas pensam. – falou o
mestre. – Normalmente elas acham que são o corpo, que a
consciência está no cérebro, e que viverão como espírito um
dia, mas sem terem nenhum conhecimento de como isso se
dará. As pessoas não se sentem realmente espírito, e isso
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dificulta a mudança do foco da consciência, do foco mental,
da matéria para o mundo mais sutil, o mundo original, que é o
mundo espiritual.
- Realmente sinto isso também, mestre. – falei.
- Observe, Beto, que quando você está no corpo físico,
internado na matéria, encarnado, você percebe o mundo físico
ao seu redor através dos cinco sentidos físicos, não é mesmo?
Você percebe o mundo material, quando encarnado, pela visão,
pela audição, pelo tato, pelo olfato e pela gustação. E toda essa
percepção pelos sentidos físicos é registrada no cérebro físico
diretamente, antes mesmo de passar para o cérebro do corpo
espiritual, pois os sentidos que captaram as imagens, sons, etc,
do mundo físico foram os sentidos do corpo físico. Ou seja,
foram os órgãos do corpo carnal que captaram o conteúdo
que foi parar no cérebro físico. E dele, depois, os arquivos já
prontos e indexados passam para o outro cérebro, mais sutil.
- Interessante, mestre. Nunca antes havia percebido nem
compreendido as coisas dessa forma. – falei.
- E então – disse Sana Khan - a memória normal do
encarnado é memória do que foi percebido no mundo físico,
através dos sentidos também físicos, ou seja, dos sentidos de
igual dimensão e materialidade. E os sonhos, para a maioria das
pessoas ainda condicionadas a acharem que são o corpo, não
passam de resíduos das imagens e outras coisas que o cérebro
recebeu e processou durante o dia. Sonhar, por exemplo, com
um parente que já morreu, para muita gente é apenas criação
da mente, e fruto de um desejo, ainda que inconsciente. Agora
pense que você está fora do corpo, como agora, conversando
comigo, em outra dimensão. O que você percebe?
- Meus olhos veem o senhor na minha frente, meus
ouvidos ouvem sons diversos, meu tato me faz sentir uma
sensação de contato com o solo da montanha, mesmo não
sentindo frio.
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- E tudo isso que você agora percebe está sendo registrado
no seu cérebro, por meio dos sentidos desse corpo através do
qual você agora está se manifestando, que é o corpo espiritual,
ou corpo astral para uns. Mas toda a sua percepção é registrada
pelo cérebro mais sutil, ainda que de forma semelhante ao
que acontece com as percepções que você tem quando está
consciente no corpo físico. Ou seja, neste momento seu corpo
carnal está dormindo, seu cérebro físico está em atividade
mínima, e todas as suas percepções neste momento são
registradas apenas no cérebro do corpo astral. Arquivos de
memória estão sendo criados neste exato momento no seu
cérebro astral.
- E quando eu voltar ao corpo físico? – perguntei.
- Quando você retornar ao corpo físico, seus dois corpos
entrarão em coincidência, o que significa que estarão ligados
célula a célula, molécula a molécula, átomo a átomo. Então seus
dois cérebros estarão ligados, profundamente ligados. Mas isso
não quer dizer que automaticamente os arquivos de memória
desse cérebro mais sutil serão “baixados” para o cérebro mais
material, do corpo físico. E é aí que está a questão da memória.
Você volta ao corpo, os dois cérebros entram em coincidência,
mas não há uma passagem automática dos registros do corpo
astral para o corpo físico. E isso se dá por falta de preparo e
maturidade do espírito, que ao longo de milhares e milhares de
existências físicas foi condicionado a pensar apenas no corpo
físico, no plano físico, e a cuidar das coisas da matéria. Isso
é muito forte, e não é vencido com tanta facilidade. Superar
esse condicionamento é uma tarefa que pode levar uma vida
inteira, ou várias vidas. Além disso, somente à medida que o
espírito começa a se descondicionar, seu novo corpo físico vai
recebendo uma programação genética que facilita a conversão
dos arquivos de memória do cérebro astral para o cérebro
físico. Isso, todavia, não quer dizer que aqueles que ainda
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não possuem essa facilidade biológica não possam também
recordar as experiências fora do corpo. Qualquer um pode
passar a lembrar do que fez e de onde esteve quando estava
fora do corpo, ainda que em menor proporção. A recordação
mais constante e mais ampla depende muito do cérebro
físico. Trabalho energético, auxílio espiritual, alimentação,
leitura, etc., podem ajudar na recordação parcial e eventual
de experiências fora do corpo, como vocês chamam, mas uma
recordação contínua e constante não é realmente fácil e não
será ainda vivenciada em larga escala no mundo atual, porque
as pessoas ainda não estão preparadas para isso. Suas mentes
ainda não estão estruturadas para receber todas as memórias
astrais. Esse é também o motivo pelo qual as pessoas não se
lembram de suas vidas passadas. Poucos estão já preparados
para acessar seus registros de memória de vidas passadas, que
sequer estão no cérebro astral, mas no cérebro ainda mais
sutil, no corpo mental, ou na mente, que não se confunde com
o cérebro.
- Não entendi bem, mestre.
- No caso das viagens astrais, como vocês chamam agora,
as percepções são captadas pelos sentidos astrais, e ficam
então registradas no cérebro astral, não é mesmo?
- Sim, isso eu entendi, mestre.
- E então essas memórias astrais podem ser mais
acessadas, por estarem mais perto energeticamente e
dimensionalmente do cérebro físico. Quando você voltar ao
corpo físico, daqui a pouco, seu cérebro astral estará muito
próximo do cérebro físico, não é?
- Sim.
- Contudo, meu filho, suas memórias de vidas passadas
não estão no cérebro astral. Por isso você não vê seu passado
a toda hora, mesmo estando fora do corpo.
- Isso é verdade, mestre, e faz sentido realmente.
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- Poucos estão preparados para acessar a qualquer
hora seus registros de vidas passadas, por haver neles muito
conteúdo traumático, e poucos estão prontos para conviver
com o seu passado desajustado, o que é comum. Todos tivemos
um passado desajustado um dia.
- E então essas lembranças ficam mais adormecidas. –
falei.
- Sim, Beto, essas lembranças, esses arquivos de memória
de vidas passadas, ficam inacessíveis para a grande maioria,
e só aos poucos, e sob supervisão e com autorização do Alto
podem ser liberados. Esses registros das vidas passadas estão,
digamos assim, ”congelados” no cérebro do corpo mental.
Apenas para uma compreensão maior, já que vocês falam no
corpo mental como um outro corpo. Tudo é didática. Apenas
didática.
- Entendi, mestre. Então é mais fácil recordar as
experiências fora do corpo que temos dia a dia do que se
lembrar das vidas passadas.
- Sem dúvida nenhuma. – disse Sana Khan.
- E como podemos acessar mais facilmente esses arquivos
das experiências astrais? –perguntei.
- Beto, meu filho, compreenda uma coisa, de uma vez
por todas. – falou Sana Khan, de forma pausada e lenta - É
muito mais importante mudar o foco da mente, deslocar o
foco da consciência, do que fazer práticas energéticas, mudar
alimentação, etc. Há pessoas que fazem essas práticas durante
anos e não conseguem resultados dignos de registro, no que
tange à recordação das vivências fora do corpo. Por mais
que você faça práticas energéticas, tenha uma alimentação
saudável, mesmo integralmente vegetariana, faça ioga, medite,
etc, nada disso superará a mudança do foco da mente, do foco
da consciência.
- Mestre, quer dizer então que se eu fizer tudo o que fiz
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em 1978 e não mudar o foco da minha mente os resultados
não serão satisfatórios.
- Isso mesmo, meu filho. De tudo o que você fazia em
1978, quando começou a sair do corpo e depois lembrava
até mesmo do momento da própria saída, o que chamam de
sair consciente do corpo, ou seja, sem perder a consciência
no momento da saída do corpo, o que mais contava e o que
mais lhe ajudou na recordação foi na verdade a mudança do
foco mental. Você naquela época deslocou seu foco mental e
consciencial com muita leitura, reflexão, contato mediúnico no
centro espírita onde trabalhava, etc., passando até mesmo, de
uma forma um pouco desajustada, a dar mais importância ao
mundo espiritual do que ao mundo material. Você se desligou
de amigos e até mesmo da própria família, mesmo morando
com ela, e vivia pensando no mundo espiritual, e desejando
sair do corpo e ir conhecer melhor o plano astral. Esse era seu
grande desejo e seu objetivo naquela época. E isso deslocou
seu foco mental e sua consciência para este plano, que é o
original, não o secundário. E com isso você passou a converter
quase que diariamente os arquivos do cérebro astral para o
cérebro físico. Quando você deu uma parada, e foi brusca, ao
desistir de ir embora de casa e ir para a Índia, e começou a
trabalhar, a caiu na “gandaia” aos poucos, seu foco mental e
consciencial se deslocou rapidamente para o mundo físico, e
sem você se dar conta disso, e então suas lembranças, que
já se davam em dias alternados quando você deu a parada,
passaram a se dar de forma mais espaçadas, e às vezes ficava
até meses sem lembrar de nada. Houve períodos em que você
se desligou quase por completo do mundo espiritual, digo se
desligou mentalmente, porque não é possível um desligamento
total, porque somos espíritos, e o espírito sai do corpo toda
noite para voltar ao seu mundo original, e lá se reabastecer.
- Isso tudo realmente aconteceu, mestre.
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- Eu sei. Acompanhei e acompanho cada passo seu.
Conheço você como a palma da minha mão. – disse Sana Khan
sorrindo.
- Mestre, essa questão de voltar ao mundo original não é
coisa fácil de entender.
- O espírito encarnado, meu filho, internado na matéria,
tem o seu foco mental e consciencial na matéria, no mundo
físico e no corpo físico. Entende? Todavia, o espírito pertence
ao mundo espiritual. E esse é que é o seu mundo verdadeiro,
original. Quando você dorme, do ponto de vista físico, ou seja,
quando o corpo físico dorme, você, que é o espírito, sai do
corpo, liberta-se do corpo, que o aprisiona por algumas horas,
e volta ao mundo original, o mundo espiritual. Assim, projetarse para fora do corpo é na verdade libertar-se do corpo que o
limita, retornando ao seu mundo normal, original.
- Isso é revolucionário para muita gente, mestre.
- Eu sei, meu filho. As pessoas pensam em projeção astral
como se isso permitisse a entrada em um mundo novo, em um
outro mundo desconhecido, por estarem muito condicionadas
ao corpo e ao mundo material...mas na verdade a projeção
astral é apenas a libertação parcial do espírito. Por isso
Allan Kardec chamou isso em sua obra O Livro dos Espíritos
de emancipação da alma. Emancipação é libertação. Sair do
corpo, temporariamente, quando ele dorme, é libertar-se do
corpo temporariamente, e voltar ao mundo normal, vivendo
e convivendo com pessoas conhecidas de outras vidas, muitas
vezes, e quando a pessoa volta ao corpo não sabe quem eram
aquelas pessoas encontradas.
- Mestre, isso aconteceu comigo no ano passado. Estive
com um casal de amigos que não via há muito tempo. Não são
pessoas que conheço desta atual encarnação, mas sentia que
os conhecia, e que não os via há muito tempo. O abraço que
troquei com o amigo foi longo e apertado, e lembro de ter dito
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a ele “Há quanto tempo”.
- De fato, eles são amigos antigos, mas você não lembra
quando está no corpo de onde nem quando os conheceu. Só
sente e sabe interiormente que os ama, e que os conhece. Isso é
raro. Normalmente as pessoas quando saem do corpo não têm
acesso a essas lembranças. Poucos encontram com amigos de
outras vidas, ou do tempo em que estiveram desencarnados.
- Isso é fantástico, mestre! Adorei a experiência! Eu
coloquei como relato no meu site.
- Isso é bom, pois permite que outros entendam melhor a
situação quando passarem por algo semelhante.
- Então, mestre, o principal é o foco, o direcionamento
que damos à nossa mente. Isso determinará muito mais o grau
de recordação de experiências fora do corpo, e também das
recordações de vidas passadas.
- Sim, Beto. O foco consciencial é o mais importante.
Lembra-se do tempo em que você lembrava muito de vidas
passadas?
- Claro, mestre. Como poderia esquecer?
- Aquilo acontecia porque o seu foco estava no passado.
Você desejava muito ver o seu passado, as suas vidas
anteriores, mas não por mera curiosidade, e sim como estudo,
para sua maior compreensão das coisas, para entender melhor
a reencarnação e a Lei de Causa e Efeito, entender melhor a
evolução, e crescer espiritualmente, e você sempre desejou
passar tudo depois para os outros, o que foi muito importante.
Se seu propósito fosse egoísta, nem eu nem outros teríamos
ajudado tanto você a ver e aprender o que você teve a rara
oportunidade de aprender.
- E eu só tenho a agradecer, mestre, por tudo que me
ensinou, o que me mostrou.
- Agora, em fase mais madura de sua vida, Beto, sem se
desajustar novamente, saiba dividir o foco de sua mente, de
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sua consciência, entre o mundo material e o mundo espiritual.
Não esqueça jamais que este mundo onde estamos agora,
o espiritual, é que é o mundo principal, original, e o mundo
físico, ou material, é que é uma cópia, em parte, deste aqui.
- Mestre, é interessante como as pessoas focadas no
plano físico acham, pensam e falam que o mundo espiritual
é uma réplica do mundo material, quando em verdade se dá
exatamente o contrário, não é mesmo?
- Sim, meu filho. Vejo as pessoas dizerem também que o
corpo astral ou espiritual é uma réplica do corpo físico, quando
é o contrário que se dá. As pessoas desencarnam e ficam
surpresas quando percebem que permanecem com um corpo
igualzinho ao de carne, que tinham antes. E isso causa a ilusão
em muita gente de que não morreram. Mas o corpo de carne é
que é, na verdade, uma cópia, e imperfeita, do corpo espiritual.
E o mesmo se dá em relação ao mundo espiritual. As pessoas
acham que aqui, no mundo espiritual, as coisas são iguais ao
que existe no mundo físico delas, mas é também o contrário.
O mundo material, físico, é que é uma cópia, em parte, e
também imperfeita do mundo espiritual. Assim, as pessoas
vêm para cá quando saem do corpo e estranham quando
veem carros, caminhões, ônibus, naves espaciais, trens, casas,
edifícios, alimentação, diversão, clube com piscinas, praias,
montanhas, estradas, hospitais, etc. Tudo o que existe na Terra
física existe aqui também. Mas só que aqui existia primeiro.
Todas as invenções tecnológicas no mundo material foram
iniciadas aqui.
- Mestre, isso é realmente interessante. Eu ando pelo
mundo espiritual e vejo carros, inclusive dirijo um igual ao meu,
vejo ônibus, caminhão, casas, edifícios pequenos, hospitais,
escolas, universidades, museus, cinemas, praias, e já tomei
banho, peguei onda nadando, vejo montanhas, estradas, e tudo
o mais que vejo no mundo material. E isso se torna cada vez
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mais frequente, mais comum. Já estou me acostumando tanto
com isso tudo que já não estranho mais nada. Tudo é normal
hoje para mim. Mas vejo também coisas que não existem no
mundo físico, como aqueles seres em forma de “demônios”
alados, com rabo, asas, bocas grandes e dentes pontiagudos,
cobras gigantes, dragões, e tantas outras coisas...
- Realmente, meu filho, há também aqui coisas que não
existem na Terra física, como esses exemplos que você deu.
Você se depara com animais variados e com olhar humano,
como serpentes enormes com olhos humanos, demônios
que são, na verdade, apenas espíritos humanos, como nós
mesmos, apenas tendo assumido temporariamente outra
forma por vontade própria ou por imposição hipnótica de
espíritos poderosos, para assustar, com o intuito de manter
aprisionados os seres de determinadas regiões do mundo
espiritual. Quando você tentou pela primeira vez encontrar
o seu pai, poucos dias depois de seu desencarne, e estando
ele por alguns dias em hospital em zona inferior e escura
do astral, deparou-se com uma forma alada que guardava o
local. Por isso a figura o atacou. Esse era o dever daquele ser
naquele momento. É uma alma infeliz, que ainda vai demorar
a despertar.
- Abaixo da Terra há coisas horríveis, mestre.
- Sim, meu filho. Ainda há, na Terra, coisas assustadoras.
A humanidade não está preparada para entrar em contato
com tudo o que há debaixo da Terra. Mas todos os seres que
habitam as profundezas do abismo, no centro da Terra, são
também almas humanas, são espíritos que já viveram na Terra,
e que se perderam no caminho da maldade, do egoísmo, do
orgulho, da ambição material exagerada, da vaidade doentia,
do desejo insano de acumular poder. São os próprios homens
que desceram a uma condição demoníaca.
- Então os demônios são humanos? – perguntei.
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- Sim, todos os chamados demônios que vivem debaixo
da terra, nas zonas infernais, são humanos que se perderam
em suas trajetórias evolutivas. Mas todos um dia retornarão ao
bom caminho, e à casa do Pai. É preciso esclarecer as pessoas,
para que elas não mergulhem tão fundo na sua sombra interior,
e não desçam tanto, e não se tornem demônios. As pessoas se
autodestroem. Buscam quimeras, como a fortuna, “vendendo
a sua alma ao diabo”, ou seja, abrindo mão de toda ética, de
toda decência, de toda razão, apenas para acumularem coisas
materiais que não poderão trazer na sua volta ao mundo
original. Aliás, essas pobres almas sequer se dão conta, e sequer
têm consciência, de que são espíritos, e de que um dia terão
que voltar ao mundo de onde saíram, este aqui onde agora
estamos. Para mim, que estou aqui há duzentos anos, não há
ilusão alguma. Este é o meu mundo. Mas para você, que está
internado temporariamente na matéria, encarnado, ainda há
ilusão, ainda há incompreensão. Você ainda não vê as coisas
com tanta claridade, e por isso ainda se confunde, se ilude,
ainda se prende a coisas passageiras, a formas transitórias, e
com isso ainda sofre.
- Realmente, mestre, ainda tenho ilusões, e ainda sofro
por isso.
- Liberte-se de uma vez por todas de todas as ilusões, meu
filho. Não valorize a forma, que muda o tempo todo no mundo.
Não se ligue no que é temporal, no que é impermanente.
Foque a sua mente no que é real, no que é duradouro. Busque
o verdadeiro, a essência das coisas. As aparências enganam, e
causam ilusão nos sentidos, e tudo isso causa dor e sofrimento.
Liberte-se do passado, liberte-se de todos os apegos, ainda
que eles já sejam poucos para você. Afrouxe as amarras que
ainda o prendem à Terra, e esteja pronto para partir a qualquer
momento em que soar a trombeta anunciando que chegou a
sua hora de retornar para a sua casa. Há gente esperando você
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aqui. Não tenha medo. Mas viva com intensidade e qualidade
enquanto estiver na Terra material, sem ilusões, sem temor,
e levando um pouco de luz para as pessoas que ainda vivem
em grande ilusão dos sentidos, achando que são um corpo, e
que em breve morrerão. Ajude na libertação das consciências
aprisionadas aos corpos, ajude-as a perceberem que são um
espírito ligado a um corpo momentaneamente, e que isso logo
passará, pois o tempo passa rápido. Mostre a ilusão do apego
ao corpo carnal e seus sentidos, pois ele logo retornará a ser
pó, e virará adubo para o solo, voltando para o lugar de onde
saiu. Mas mostre que isso apenas libertará a alma, o espírito,
o verdadeiro eu, a essência imortal, que então retornará para
sua pátria verdadeira, para o mundo dos espíritos. Diga a
eles que a morte não existe, sendo apenas a volta para casa.
E diga a seus amigos que estudam a projeção astral que eles
estão apenas tentando exercitar a libertação do espírito do
escafandro de carne, devendo mudar o foco e a consciência,
passando a se sentir espíritos, que buscam voltar ao mundo
original, não corpos que tentam sair de dentro de outros
corpos para adentrarem em outro mundo que não conhecem.
Diga-lhes que projetar-se para fora do corpo físico é apenas
voltar para seu mundo verdadeiro, de onde vieram, e para
onde voltarão em breve, e que todas as noites na verdade eles
já voltam ao seu mundo original, apesar de não lembrarem.
- Vou tentar dizer tudo isso, mestre.
- Volte ao corpo, e leve essa mensagem para seus irmãos
de estudos. E diga-lhes, acima de tudo, que a projeção astral
não é um fim em si mesmo, mas apenas um meio de voltar
ao mundo espiritual original e lembrar-se disso ao retornar
ao corpo. Diga-lhes para mudarem o foco da mente e da
consciência, e que as lembranças virão aos poucos, mas de
uma forma segura e mais constante. Diga-lhes que são
espíritos tentando se reconhecer, e tentando lembrar-se que
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são espíritos.
- Tentarei, mestre. Obrigado por tudo o que me tem
proporcionado. E até um dia. Obrigado. Muita paz.
- Será sempre um prazer estar com você, meu filho. Farei
uma viagem um pouco longa, de acordo com o seu tempo.
Preciso ir a uma esfera distante, em missão. Quando retornar,
entro em contato com você.
- Está certo, mestre. Até um dia.
- Muita paz, meu filho.
- Muita paz.
Com a despedida, parti com certa tristeza, pois ainda não
consigo me desapegar completamente das pessoas de quem
gosto, como o mestre Sana Khan. Mas é preciso o desapego,
pois nem sempre estaremos juntos, pois encarnamos e
desencarnamos muitas e muitas vezes, e acontece de levarmos
muito tempo sem encontrar aquelas pessoas que nos foram
importantes em uma vida anterior.
Parti para casa, para o mundo físico, o mundo de ilusão,
o mundo das formas impermanentes, o universo de maya,
sabendo, no entanto, que sou um espírito imortal, e que o
meu mundo verdadeiro e original não é aquele mundo mais
denso, mas o mundo mais sutil, o que chamamos de mundo
espiritual.
Adentrei o corpo físico, a máquina orgânica que recebi
transitoriamente para ganhar experiências no mundo físico,
com a plena consciência de que não sou o corpo, mas que sou
o ser pensante que entra e sai dele, e que em breve tempo
se libertará definitivamente do corpo de carne, rompendo os
laços energéticos que a ele prendem meu corpo mais sutil, e
que, com a morte, que nada mais é do que a libertação final,
uma projeção astral definitiva, sem volta, estarei de novo na
minha casa verdadeira, e encontrarei todos aqueles amigos
que ficaram lá ou que para lá já retornaram antes de mim pelo
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fenômeno ilusório, mas que não mais me aterroriza, a morte.
Muita paz!
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