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Prefácio do tradutor
Para ler as CARTAS DE UM VIVO DEPOIS DE MORTO:

- Manter uma atitude de curiosidade liberta;
- Respeitar a intenção generosa e desapaixonada do autor;
- Não formalizar nem tornar definitivas as informações transmitidas;
- Não sustentar visões preconcebidas procurando “comprovar coisas”;
E principalmente:
- Aceitar a subjetividade do que é dito, atendendo que não se trata de um telefonema daqui perto…

Tendo encontrado este livro, originalmente escrito em língua inglesa, li-o numa versão americana de 1914
que me interessou imenso.
Tendo uma vaga ideia de como funciona o meio espírita, concluí imediatamente que iria permitir a algumas
pessoas chegar a conclusões erróneas, quer quanto ao conteúdo das informações nele contidas, quer para
justificar e “comprovar” certas teorias relativas a conveniências doutrinárias.
Trago aqui este trabalho sem intenções ocultas, para poderem alargar ideias sobre a “naturalidade” otimista
e luminosa do futuro extraordinário que nos está reservado, em contexto de abertura de espírito.
Uma leitura deste como de outros livros, tem que ser aberta e lúcida. Só assim respeita o melhor que nos
quer dar o autor, da forma mais proveitosa para nós próprios

José da Costa Brites
Lousã/Portugal – Julho de 2019
https://palavraluz.com/

INTRODUÇÃO
Certa noite do ano passado, em Paris, senti a necessidade de pegar num lápis e de escrever, embora não tivesse a mínima ideia
do que iria escrever. Cedendo ao impulso, senti a mão sujeita ao comando de uma força exterior, tendo redigido uma mensagem
pessoal, assinada por alguém com a letra ”X”. O objetivo da mensagem era claro, mas a assinatura causou-me confusão.
No dia seguinte mostrei a mensagem a uma amiga, perguntando-lhe se ela tinha alguma ideia de quem seria “X”.
− Não sabes que é dessa maneira que sempre chamamos o Senhor________?
De facto, não sabia.
Esse Senhor estava a mais de 9.000 quilómetros de Paris e, segundo o que julgava nessa altura, era aí que ele continuava a
viver. Passado dias recebi uma carta da América, dizendo que essa pessoa tinha falecido, numa data alguns dias anterior a ter recebido
a mensagem referida.
Tanto quanto sei, fui a primeira pessoa na Europa a ser informada do falecimento e entrei imediatamente em contacto com a
minha amiga para lhe dar a notícia. Não me pareceu surpreendida, tendo-me dito que se tinha sentido convencida disso alguns dias
antes, quando eu lhe tinha mostrado a mensagem, embora nada me tivesse dito. Naturalmente que fiquei impressionada por esse
extraordinário acontecimento.
“X” não era espiritualista. Também eu não sou nem nunca fora e, tanto quanto me posso lembrar, só por duas outras vezes
tinha escrito automaticamente mensagens de entidades supostamente falecidas antes. O facto acontecera estando na presença de
pessoas dotadas de mediunidade. Essas mensagens tinham sido breves e não tinha atribuído grande importância a tais fenómenos.
Quando criança, em sessões mediúnicas, coloquei várias vezes a mão nas pranchetas de escrita juntamente com outra pessoa,
tendo a prancheta escrito algumas trivialidades. Numa ocasião, alguns meses antes da mensagem de “X”, tinha posto a mão numa
prancheta com a mão de um médium não profissional, e foi registada uma profecia de um fogo em minha casa num mês do ano
seguinte, supostamente por um amigo que tinha falecido, profecia que de facto se confirmou, embora o fogo não tenha sido causado
por mim, nem se tenha dado no meu apartamento.
Algumas vezes, anos antes, tinha sido convencida para ir com amigos a sessões feitas por profissionais, tendo visto algumas
das chamadas “materializações”. Também tinha visto, além disso, várias aparições, a que não posso dar outro significado que não
fosse o de se tratar de aparições de pessoas mortas.
Quanto ao assunto das comunicações entre os dois mundos, senti uma indiferença fora de vulgar. O Espiritualismo sempre me
tinha desinteressado, e nem sequer tinha lido a sua bibliografia básica. Não obstante, durante certo número de anos tinha tido quase
diariamente visões hipnagógicas, ou seja, visões ao cair do sono, de carácter surpreendentemente profético, de que as informações
que mais tarde me foram dadas por “X” podem muito bem ser a verdadeira explicação.
Pouco depois de ter recebido da América a notícia do falecimento de Mr. “X”, tinha-me encontrado à noite com a amiga que
me tinha dito quem ele era, perguntou-me ela se estaria disponível para registar as suas mensagens, se ele ainda estivesse
interessado.
Consenti, mais para agradar à minha amiga do que que movida por qualquer interesse, tendo surgido então uma mensagem,
já escrita pela minha própria mão, que dizia: “Aqui estou, não cometa erros”. A mensagem teve paragens e pausas entre as frases,
palavras compostas de letras enormes e desajeitadas, embora de forma automática, tal como da primeira vez. A força que tive de
fazer foi tal que no dia seguinte me doía o braço.
As várias Cartas assinadas por “X” que tive de escrever automaticamente nos próximos dias, em vez de me animar, começaram
a indispor-me com aquela maneira de escrever, tendo persistido apenas graças aos argumentos da minha amiga, que me disse que
se “X” realmente desejava comunicar com o mundo, privilegiada era eu por ter a capacidade de vir a ajudá-lo.
“X” não era uma pessoa vulgar. Era um advogado bem conhecido próximo dos setenta anos, com profundos estudos de filosofia,
autor de livros, um homem de ideais puros e de entusiasmos que eram uma inspiração para todos os que o conheciam. A casa em
que vivia era longe da minha e só o via de longe em longe. Tanto quanto me lembro nunca trocámos impressões a respeito da
consciência após a morte.

Gradualmente, à medida que fui dominando um forte preconceito anti escrita automática, comecei a interessar-me pelas coisas
que “X” me ia dizendo a respeito da vida após a morte. Nada tinha lido a esse respeito, nem sequer as muito divulgadas “Cartas de
Júlia”. Não tinha, portanto, ideias preconcebidas.
As mensagens continuaram a chegar. Pouco tempo depois deixou de haver tanta rigidez no braço e na mão e a forma de
escrever tornou-se mais regular, embora pouco legível.
Durante algum tempo as Cartas foram escritas na presença da minha amiga. Depois, a visita de “X” passou a chegar sempre
quando estava sozinha. Escrevia quer em Paris, quer em Londres, quando voltei a andar para um e para outro lado. Por vezes vinha
várias vezes por semana, ou então decorria um mês sem que sentisse a sua presença. Nunca o chamei, nem pensava muito nele no
intervalo das visitas. Na maior parte do tempo a caneta e os pensamentos estavam ocupados com outras coisas.
Só numa ocasião antes de iniciar a escrita, tive a ideia de qual iria ser o conteúdo da CARTA. Uma noite, quando peguei no lápis,
soube sobre o que é que “X” ia escrever. Só que, embora me lembre do ocorrido, não recordo exatamente a mensagem respetiva.
Enquanto escrevia estas Cartas estava geralmente num estado de semi inconsciência, de tal forma que, antes de as ler e depois
de as ter escrito, tinha apenas uma vaga ideia do que diziam. Nalgumas raras ocasiões ficava tão perto da inconsciência que, quando
largava o lápis, não tinha a mínima ideia daquilo que tinha escrito. Mas não aconteceu muitas vezes.
Quando foi sugerido pela primeira vez que estas Cartas fossem publicadas com uma introdução minha, não fiquei grandemente
entusiasmada. Sendo autora de vários livros mais ou menos bem conhecidos, tinha uma pequena vaidade quanto à estabilidade da
minha reputação de escritora e não queria aparecer como uma autora de excentricidades fora do “normal”. Admiti escrever uma
introdução declarando que as Cartas tinham sido escritas automaticamente na minha presença, que teria sido verdade, mas não toda
a verdade. Isso satisfez a minha amiga; com o decorrer do tempo, deixou de me agradar a mim, por parecer pouco sincero.
Refleti a respeito do assunto. Se, como disse, publicasse as Cartas sem uma introdução inicial, seriam tomadas como escrita de
ficção, ou imaginativa, e as notáveis afirmações que contêm perderiam toda a sua força como argumentos convincentes de uma
verdade sobre a vida do além.
Se dissesse na introdução que as Cartas tinham chegado por suposta “escrita automática” feita na minha presença, a pergunta
que iria colocar-se era saber de quem teria sido a mão através da qual teriam aparecido, opção que me obrigaria a entrar em evasivas.
Se reconhecer francamente que as palavras foram registadas pelo meu próprio punho e narrar os factos tal como decorreram, apenas
duas hipóteses são possíveis: ou são comunicações genuínas da entidade desmaterializada, ou são meditações da minha própria
inconsciência.
Esta última hipótese não explica o aparecimento da assinatura “X”, que apareceu na primeira CARTA antes de eu ter sabido
que o meu amigo estava morto; não explica isso, a menos que se suponha que a inconsciência das pessoas sabe tudo. Nesse caso,
porque teria o meu inconsciente posto em marcha um tão longo e trabalhoso estratagema, com a premissa de que não tinha sido
levada a isso pelo meu próprio pensamento objetivo, ou de qualquer outra pessoa?
Que alguém pudesse acusar-me de estratagema e congeminação intencional num assunto tão sério, não me pareceu provável
na altura e não me parece agora, visto que os meus objetivos tinham outras legítimas formas de exprimirem quer na poesia, quer na
ficção.
Dois terços das Cartas foram escritas antes de ter alinhado finalmente esta questão, tendo decidido que, se publicasse as Cartas
de facto, publicá-las-ia com uma franca introdução, declarando as circunstâncias exatas em que se dera a sua recessão por meu
intermédio.
A escrita completa durou mais de 11 meses. Depois colocou-se o problema da edição. Que é que vou excluir? Que é que vou
incluir? Decidi que nada deixaria de fora a não ser referências pessoais aos assuntos pessoais de “X”, dos meus e dos seus amigos.
Nada adicionei. Sempre que o estilo literário de “X” era desajeitado, reconstruí uma frase aqui e tirei uma repetição ali, mas tomei
muito menos liberdades dos que aquelas que uso como editora perante textos para publicação que me são apresentados para
revisão.
Às vezes “X” é muito espontâneo e informal, outras vezes usa linguagem jurídica, outras, calão americano. Por vezes salta de
um tema para outro, como se costuma fazer em conversas com amigos, regressando ao assunto original sem cerimónias justificativas.

Fez várias declarações relativas à vida futura que são diretamente opostas às opiniões que tenho sempre ouvido. Mantive
essas declarações exatamente como ele as fez. Muitas das suas propostas filosóficas foram completamente novas para mim. Da
profundidade de algumas só me dei conta vários meses depois.
Não sei como hei de justificar a oferta da publicação destas Cartas. Provavelmente trata-se de um documento interessante,
seja qual for a sua origem, e entrego-as ao mundo sem medo, tal como ofereci a mão a “X” para que elas fossem escritas.
Se alguém quiser saber o que é que penso a respeito destas Cartas serem ou não autênticas comunicações do mundo
invisível, direi que penso que elas são isso mesmo.
Nos detalhes pessoais que foram suprimidos, foram feitas frequentemente alusões a acontecimentos passados e a bens
materiais de que eu não tinha conhecimento, tendo sido esses factos confirmados perante a realidade.
Este facto põe de parte a teoria telepática dos psicólogos. Se as Cartas me tivessem sido comunicadas telepaticamente,
pergunto: quem poderia ter sido a pessoa que mas comunicou?
A minha amiga que assistiu a muitas das sessões de escrita não podia ter sido, porque esses assuntos foram tanto novidades
para ela, como o foram para mim.
Declaro, entretanto, que não fiz declarações de autenticidade científica a respeito deste livro, já que a ciência exige testes e
provas.
Exceto no que toca à primeira das Cartas assinadas por “X” antes de eu ter sabido que o Senhor….. tinha morrido, ou antes de
ter sabido quem era “X”, o livro não seria escrito nas devidas condições de rigor, no entendimento que disso têm os psicólogos.
Como prova da sobrevivência de uma alma depois da morte do corpo, o livro deve ser aceite ou rejeitado por cada leitor de
acordo com o seu temperamento, experiência e convicções íntimas quanto à verdade dos conteúdos em causa.
Na ausência de “X” e sem nenhuma outra entidade no lado invisível da Natureza em quem tivesse uma certa confiança, eu
mesma não podia ter produzido um trabalho deste género.
Ainda tenho sérias razões de preconceito contra a mediunidade em geral, porque tenho o conhecimento dos perigos de
obsessão e de fraudes a que está associada. Porém, se não fosse a confiança que tenho em “X” e a segurança que me foi transmitida
pela minha amiga de Paris, este livro jamais poderia ter sido escrito.
Dúvidas a respeito do autor invisível e a respeito do médium visível teriam incapacitado o valor de ambos, quanto às finalidades
desta obra escrita.
O efeito que estas Cartas produziram em mim, foi o de me libertarem completamente do medo da morte, que teria tido
desde sempre, fortificando a minha crença na imortalidade e fazendo da vida de além-túmulo uma viabilidade tão real e vital como
a que vivemos aqui à luz do Sol.
Se estas Cartas conseguirem produzir numa única pessoa o mesmo sentido exultante da imortalidade que tiveram em mim, já
me sentirei inteiramente compensada pelo meu trabalho.
Para aqueles que quiserem censurar-me, apenas posso dizer que sempre tentei dar o meu melhor ao mundo e que estas Cartas
talvez sejam uma das melhores coisas que tenho para lhe dar.

ELSA BARKER.
Londres, 1913.

Carta 1 – o regresso
Estou aqui, sem a mínima dúvida. Fui eu que falei antes e sou eu que volto a falar.
Tenho tido uma formidável experiência. Muitas das coisas que estavam esquecidas, posso agora recordá-las. Tudo o que se
passou, foi pelo melhor. Era inevitável.
Posso vê-la, embora sem completa nitidez. Da escuridão, quase nada encontrei. A luz aqui é esplêndida, muito mais ao que ao
meio dia, nos países do Sul. Por agora ainda não consigo orientar-me com toda a facilidade pelas ruas de Paris. Tudo é diferente. Se
consigo ver a minha amiga agora, isso deve-se provavelmente à sua própria vitalidade.

Carta 2 - não diga a ninguém
Estou aqui mesmo, à sua frente, descansando no que deve ser um divã. É mais fácil quando já está escuro. Lembrei-me de
aparecer convencido que poderia comunicar por intermédio da sua escrita.
Agora já me sinto mais capaz, nada há a temer. Não lhe posso dizer quanto tempo permaneci em silêncio. Não me pareceu
muito. Fui eu que lhe dei recados em nome de “X”. O Professor ajudou-me a fazer a estabelecer o contacto.
É melhor por enquanto não dizer nada, para que não ponham dificuldades à minha vinda aqui sempre que quiser.
Deixe-me usar a sua mão de vez em quando, prometo não fazer mau uso dela. Vou andar por aqui até estar completamente
preparado. Mantenha-se atenta, mas sem pressa.
Agora as coisas parecem-me mais fáceis do que me pareceram durante uma temporada. Não sinto tanto peso.
Poderia ter aguentado mais tempo no corpo, mas o esforço não me pareceu valer a pena. Tenho visto o Professor. Anda por
perto. A atenção que me dá é uma grande ajuda.
Agora tenho que ir, boa noite.

Carta 3 – vigiar a porta
Precisa de tomar precauções para se proteger contra aqueles que andam à minha volta. Só tem que tomar precauções, construir
barreiras pessoais à noite e de manhã. Nada pode passar através dessa defesa, nada que a minha amiga proíba à sua alma de
concretizar. Não permita que as suas energias sejam sugadas à sua pessoa pelas larvas do mundo astral. Nada podem contra mim,
porque já estou consciente da sua existência. Quanto a si, absolutamente nada tem a temer, porque tem a as forças necessárias para
se proteger!

Carta 4 – uma sombra no espelho
(Depois de uma frase meio incompleta, a escrita parou subitamente, tendo continuado mais tarde).
Quando responder à minha chamada, esvazie a sua mente como uma criança limpa a sua ardósia para escrever coisas novas
que lhe dita o professor. O mínimo pensamento pessoal pode ser como uma nuvem no espelho, que desfoca a reflexão.
Pode receber cartas por este processo, na condição de que a sua mente não comece a funcionar de forma autónoma,
configurando perguntas a meio da escrita. Não fui interrompido desta vez, como anteriormente, por seres que nos rodeavam; mas
pela sua própria curiosidade a respeito da continuação de uma frase inesperada. De repente a sua atitude tornou-se positiva, em vez
do contrário, tal como um instrumento telegráfico recetor, que começasse a mandar uma mensagem por iniciativa própria.
Aprendi aqui a razão de muitas coisas de natureza psíquica que anteriormente me faziam confusão e decidi-me, se possível, a
protegê-la do perigo de interferências neste trabalho.

Numa noite passada, quando a chamei, não me deu passagem. Acha que foi gentil? Não estou a repreendê-la, mas insistirei
mais uma vez e sempre, até que o trabalho esteja completo. Num destes dias aparecer-lhe-ei em sonhos para lhe mostrar uma mão
cheia de coisas.

Carta 5 – a promessa de coisas nunca ditas
Depois de certo tempo irei partilhar consigo certos conhecimentos que adquiri desde que saí daí. Vejo agora o passado como
por uma janela aberta. Vejo a estrada que percorri, e posso traçar um mapa do caminho que quero seguir a partir de agora.
Tudo parece fácil agora. Poderia fazer o dobro do trabalho que faço – sinto-me forte.
Até agora não me fixei em lado nenhum, ando por aqui e por ali, ao sabor da fantasia. É assim que eu gostaria de ter feito
enquanto vivo no corpo, e nunca tive essa possibilidade.
Nunca tema a morte, mas fique na Terra o máximo tempo que possa. Não levando em conta as companhias que tenho aqui,
lamento não ter aproveitado o mundo ao máximo. Os lamentos aqui, contudo, valem muito menos que aí – como os corpos.
Tudo está bem comigo.
Vou contar-lhe coisas que nunca foram contadas!

Carta 6 – a varinha mágica da vontade
A minha amiga ainda não está a aproveitar totalmente o mistério completo da vontade. Este pode fazer de si tudo o que
escolher, dentro dos limites da sua unidade energética, porque tudo está em ato ou potência na unidade de força que é a pessoa.
A diferença entre um pintor ou um músico, ou entre um poeta ou um novelista, não é a diferença de qualidades da entidade
em si; porque cada unidade dispõe de tudo exceto da quantidade, tendo por isso as possibilidades de desenvolvimento respetivas
à modalidade que for escolhida pela sua vontade.
A escolha pode ter sido feita há imenso tempo. Leva muito tempo, por vezes muitas vidas, para progredir numa arte ou numa
faculdade para esta ou aquela tarefa, ou por uma preferência por um trabalho, de preferência relativamente a todas as outras. A
concentração é o segredo do poder, aqui como noutras áreas.
Quanto ao uso da força de vontade nos vossos problemas atuais do dia a dia, há duas maneiras de pô-la em prática.
A pessoa pode concentrar-se num determinado plano, realizando-o ou não de acordo com a quantidade de força à sua
disposição; ou pode querer que o melhor plano e o mais elevado e mais inteligente será demonstrado pela sua força interior de
harmonia com todos os que a rodeiam.
Esta última versão representa o comando de todos para uma determinada finalidade, em vez do comando ou tentativa de
comandar um fragmento do todo.
Nesta comunhão entre o mundo exterior e o mundo interior vós, no mundo exterior, estais inclinados a pensar que nós no
nosso mundo sabemos tudo. Esperam que profetizemos, como adivinhos, mantendo-vos informados sobre o que está a passar-se no
outro lado do globo. Às vezes podemos; mas na generalidade, não podemos.
Numa certa altura poderei entrar na vossa mente como dono e Senhor, conhecendo todos os pensamentos antecedentes e
planos feitos. Mas por agora não posso fazer isso sempre. Por exemplo, certa noite procurei por todo o lado e não consegui encontrar
quem procurava. Talvez seja necessário que pensem fortemente em nós, para nos facilitarem o caminho.
Estou a aprender permanentemente e o Professor está sempre a ajudar-me.
Quando estiver perfeitamente seguro de poder dominar a sua mão, para escrever com mais facilidade, terei muito mais para
dizer a respeito do que se passa neste mundo.

Carta 7 – uma luz por detrás da cortina
Peço-lhe que abra, de vez em quando, o véu de matéria densa que a esconde dos meus olhos. Vejo-a frequentemente como
um ponto de luz viva, e isso acontece se a sua alma está plena de sentimentos ativos e a sua mente cheia de pensamentos.
Posso ler o seu pensamento às vezes, mas nem sempre. Tento aproximar-me, mas nem sempre consigo encontrá-la. Nem
sempre pôde encontrar-me, talvez devesse vir cá fora.
Às vezes estou só, outras vezes, acompanhado. É estranho, mas parece-me agora ter um corpo bastante concreto, embora de
início as pernas e os braços se afastassem, cada um para seu lado.
Geralmente não vagueio por aqui como fazia quando aí estava nem voo, propriamente, porque nunca tive asas. Consigo, no
entanto, deslocar-me no espaço com incrível rapidez. Às vezes, dou passeios.
Agora, quero que me faça um favor. Sabe como me era difícil por vezes tratar das minhas coisas, embora conseguisse fazê-lo.
Não ande demasiado preocupada a respeito de questões de ordem material, para realizar o seu trabalho. Continue a trabalhar,
contando com o que é necessário a tempo, porque vai certamente aparecer o suficiente. Vai ver que será assim, de uma forma ou
de outra. Não se deixe enfraquecer, nem se sinta insegura, porque quando isso acontece arrasta-me para baixo pela força simpática.
É tão mau como a lamentação pelos mortos.

Carta 8 – a mão de ferro da matéria
A uma entidade que aqui reside, chegam por vezes súbitas memórias da Terra. E exclama:
− O mundo lá anda sem mim. Sei lá como!...
Parece quase uma impertinência, para os que aqui estão, que o mundo siga para diante, sem a sua presença. Ficam agitados,
sentem-se ultrapassados, inúteis, postos de lado.
Olham à volta, e veem apenas aos campos tranquilos da quarta dimensão.
E pensam: Oh, Regressar de novo à vida material, ter algo nas mãos para segurar, dominar e possuir!
A sensação da ausência vai passando, mas regressa com redobrada força. Sentem necessidade de fugir à subtileza sem
substância, e recuperar de novo a matéria densa. Mas como?
Lembrando-se de tudo, é claro! Regressar às coisas por meio da memória, coisa inútil e sem sentido se não fosse já solução
bem conhecida.
Fecha os olhos, retraindo-se no invisível. É arrastado para a vida humana, unindo-se aos seres humanos em vibração intensa.
Há simpatia – talvez a simpatia duma experiência passada com as almas daqueles com quem contacta agora, talvez somente no
estado de espírito ou na imaginação. Seja lá como for, abre mão da sua liberdade e perde-se triunfante nas vidas dos seres humanos.
Pouco depois desperta, com olhos de espanto por sobre os prados verdes e os rostos largos e firmes de mulheres e de homens.
Chora por vezes e desejaria estar de regresso. Se perder a coragem, é possível que regresse – apenas para recomeçar de novo a
fatigante luta pela matéria.
Se for forte e teimoso, ficará e crescerá como homem. Talvez se convença a si mesmo que a vida anterior, na ténue substância,
era apenas um sonho, e em sonho a ela regressa. E o sonho aflige-o e destrói o prazer da materialidade.
Depois de número suficiente de anos, de novo exausto na disputa pelo que é denso e pesado, cai nos braços do desconhecido,
e há quem diga de novo, em voz amortecida, que está morto.
Mas não está morto. Apenas está de regresso para o sítio de onde veio.

Carta 9 – onde as almas sobem e descem
Minha amiga, nada há que temer na morte. Não é mais difícil do que fazer uma viagem a um país estrangeiro – a primeira
viagem – para alguém que envelheceu e se afeiçoou aos hábitos do seu estreito pedaço do mundo.

Quando uma pessoa vem para aqui, os desconhecidos que aqui encontra não são mais estranhos do que aqueles que primeiro
se encontram num país desconhecido. Nem sempre consegue entendê-los. É assim que, de novo, a experiência é igual à passagem
por um país estrangeiro. Passados os primeiros momentos começa por tentar ser simpática, sorrindo com os olhos.
A pergunta “De onde é que veio?” tem a mesma resposta que teria na Terra. Uma pessoa é da Califórnia, outra de Boston,
outra de Londres. Isto, quando nos encontramos nos largos caminhos do mundo, porque aqui também há estradas estreitas nos
campos, que pessoas descem e sobem como na Terra. Certa estrada pode ser a ligação mais direta entre dois grandes centros, mas
nunca parecida com uma linha de caminho de ferro. Seria coisa muito barulhenta.
Podemos ouvir ruídos produzidos na Terra. Há vibrações etéricas que nos podem trazer certos sons.
Há casos em que a pessoa se estabelece por longo tempo em determinado local. Visitei uma casa antiga no Estado do Maine,
onde um homem que já tinha falecido se habituou a frequentar já há não sei durante quantos anos.
Disse-me que os filhos tinham atingido a idade adulta e que tinha ali um potro muito novo ao qual se tinha afeiçoado e depois
cresceu até ter morrido de velho.
Há por aqui gente indolente e desinteressada, bem como na Terra. Também há pessoas brilhantes e magnéticas, cuja presença
é estimulante. Parece absurdo dizer que usamos vestuário, tal como vós. Mas a nossa necessidade não é tanta. Nunca vi gente em
calções, mas ainda aqui estou há pouco tempo. O calor e o frio não me afetam, embora me lembre que a princípio senti bastante
desconforto por causa do frio. Mas já passou.

Carta 10 – um encontro na quarta dimensão
A amiga pode ser uma grande ajuda para mim, dando-me o préstimo da sua mão para a escrita uma vez por outra, estranhando
eu que se iniba de fazê-lo.
Esta filosofia vai continuar a ser ensinada por aí, e em todo o mundo. Talvez só uma minoria irá muito longe nesse
conhecimento durante esta vida. Mas algumas sementes lançadas à terra hoje podem dar bons frutos no futuro. Já li algures que
sementes que foram enterradas com múmias há dois ou três mil anos, semeadas em boa terra germinaram naturalmente, na
atualidade. Acontece o mesmo com a sementeira das ideias.
Costuma dizer-se que é tonto aquele que trabalha para a filosofia, em vez de colocar a filosofia a trabalhar para si. Mas não é
possível dar ao mundo que seja um pouco de filosofia, sem que o próprio cultive por si mesmo, sete vezes mais. Isto sem pensar na
frase bíblica que termina assim: “e no mundo vindouro a vida eterna” 1.
Para receber, temos que dar, esta é a lei.
Posso dizer muitas coisas a respeito da vida aqui fora, que poderão ser muito úteis a outras pessoas depois de fazerem a
grande passagem.
Quase todos trazem memórias consigo quando para aqui vêm. Os homens e as mulheres com quem tenho estabelecido
comunicação, demonstram possuir memórias mais ou menos nítidas da sua vida na Terra. A maioria, pelo menos.
Encontrei um homem que se recusava falar da Terra, e as conversas que tinha eram todas a respeito do “ir em frente”. Lembreio de que se avançasse o bastante, iria regressar ao mesmo sítio de onde tinha partido.
Tem havido curiosidade a respeito do que comemos e bebemos, se assim se pode dizer. Certamente que somos alimentados,
parecendo que ingerimos muita água.
Vós, na terra, também deveríeis beber muita água. A água alimenta o corpo astral. Julgo que um corpo desidratado
dificilmente poderá ter vitalidade suficiente para ajudar outros no seu plano de vida, como é o vosso atualmente. Há muito teor de
humidade nos nossos corpos, neste plano da vida. Talvez seja por isso que o contacto com o que chamam “espíritos” dá às pessoas
de sangue quente uma sensação de frio, um arrepio.
1

Pois é mais fácil um camelo passar pelo fundo duma agulha, do que entrar um rico no reino de Deus. Então os que ouviram isso disseram: Quem
pode, então, ser salvo? Respondeu-lhes: As coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Disse-lhe Pedro: Eis que nós deixamos
tudo, e te seguimos. Respondeu-lhes Jesus: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos,
por amor do reino de Deus, que não haja de receber no presente muito mais, e no mundo vindouro a vida eterna. Lucas 18:25-30

Escrever assim é um autêntico esforço da minha parte, mas julgo que vale a pena.
Venho para o lugar onde sinto que se encontra a minha amiga. Posso vê-la melhor a si do que a maioria das outras pessoas, e
dirijo-me na sua direção com toda a confiança.
Por vezes a escrita para, subitamente, a meio de uma frase. Acontece quando não estou adequadamente atento. Nessas alturas
pode ter notado no mundo exterior um ruído súbito, ou um pensamento desconcentrado, causador de distração. Aqui é assim.
Regressando à escrita, e quanto ao mundo em que vivemos. Trata-se sem dúvida de um lugar no espaço, visto que se situa em
torno da Terra. E sim, cada árvore que se vê aqui tem um equivalente invisível no outro mundo.
Quando está prestes a adormecer, e em sonhos lúcidos consegue ver o nosso mundo 2, vê coisas que existem, ou existiram
também, no mundo material.
Nada pode ver-se neste mundo que não tenha correspondente físico no outro. Há, com certeza, imagens-pensamento, figuras
imaginárias, mas ver imaginariamente não é ver no plano astral – de maneira nenhuma. As coisas que vê antes de adormecer têm
existência real e, ao modificar a sua frequência vibratória, sai para este mundo, melhor dito, regressa a ele, porque tem de entrar,
para poder sair.
A imaginação tem grande poder. Se construir uma imagem na mente, as vibrações do corpo podem ajustar-se a ela, se a
vontade for dirigida nesse sentido, tal como os pensamentos de saúde ou de doença.
Pode ser bem como uma experiência, quando quer vir até aqui, escolher um símbolo e mantê-lo perante o seu olhar. Não
afirmo que ajude a mudar de vibração, mas pode acontecer.
Pergunto a mim mesmo se poderá ver-me, se na altura antes de adormece, iria sair até aqui com esse pensamento e esse
desejo dominante na mente?
Estou forte hoje, porque estive muito tempo junto de alguém mais forte; e se quiser fazer a experiência de vir encontrar-se
comigo esta noite, posso ajudá-la melhor que noutra altura. Há tanto para dizer, e é raro poder conversar consigo. Se estivesse noutra
situação e livre de outras tarefas, eu poderia talvez vir com mais frequência. Estou a aprender muitas coisas que gostaria de lhe
ditar.
Por exemplo, penso que posso mostrar-lhe como vir aqui quando quiser, como os Mestres fazem constantemente. Primeiro
comecei a usar o seu braço para escrever; agora já tenho um domínio melhor do organismo psíquico. Verifiquei que não estava a
trabalhar da melhor forma, com perdas algures. Perguntei ao Professor informações a este respeito e, com o novo método não se
sente tão cansada ao fim, tal como eu.
Vou agora, e tentarei encontrar-me consigo dentro de poucos minutos. Se a experiência falhar, não perca a coragem. Tente
numa outra altura. Quando me vir, vai reconhecer-me perfeitamente.

Carta 11 – o rapaz; Lionel
Deve ter interesse em saber que há por aqui pessoas, como na Terra, que se dedicam ao bem-estar dos outros.
Há mesmo uma vasta organização de almas que se designam como “a Liga”. A sua principal atividade é de tomarem conta
daqueles que acabaram de chegar, ajudando-os a encontrarem-se a si mesmos, ajustando-se às novas condições. Trabalham na Liga
tanto homens como mulheres. Têm feito um bom trabalho. Trabalham a um nível, não quero dizer que seja superior ao do “Exército
de Salvação”, mas certamente num nível mais intelectual. Apoiam tanto crianças como adultos.
É interessante a respeito das crianças. Ainda não tive tempo para observar todas estas coisas. Disse-me um dos trabalhadores
da Liga que é mais fácil às crianças do que aos adultos ajustarem-se a um modo de vida diferente.
As pessoas idosas têm a tendência para dormirem muito, enquanto que as crianças chegam cá com uma energia enorme e
trazem consigo a mesma curiosidade que tinham na Terra. Não há grandes diferenças.

2

Isto refere-se evidentemente às minhas visões “hipnagógicas". Ed.

Os pequenos crescem, pode dizer-se, de forma gradual e impercetivelmente como na Terra. A tendência é obedecerem ao
mesmo ritmo, embora haja casos em que as almas regressam à vida muito em breve, sem grandes períodos de descanso. Isso para
as almas com grande curiosidade e desejos intensos.
Há por aqui certos horrores, mais do que na Terra. A decadência dos vícios e da intemperança é muito mais visível do que aí.
Tenho visto rostos e formas realmente medonhas. Rostos muito arruinados, caindo em pedaços. Esses serão os casos sem esperança,
que até os membros da Liga com quem falei, abandonam à sua sorte.
O destino dessas pessoas é incerto. Não sei se terão a possibilidade de reencarnar ou não neste ciclo.
As crianças são encantadoras! Há um rapazinho que anda comigo muito frequentemente. Chama-me Pai e parece gostar muito
de conviver comigo. Na terra deveria ter uns treze anos de idade e já aqui está há algum tempo, mas não me sabe dizer quanto. Vou
perguntar-lhe se ele ainda se lembra do que é um ano e o que é o calendário no sítio onde nasceu.
Não é verdade que aqui seja impossível guardar pensamentos para nós mesmos, se tivermos o devido cuidado com isso.
Podemos, portanto, se soubermos como. É feito por sugestão ou por outro expediente. É certo, entretanto, que é muito mais fácil
aqui ler o pensamento de terceiros.
A nossa forma de comunicar uns com os outros é mais ou menos a mesma do que a vossa. Entretanto, conforme o tempo
passa, parece-me que cada vez mais converso pela projeção do pensamento, do que pelo movimento dos lábios.
De princípio, abria a boca, quando tinha algo que dizer. Agora é mais fácil não fazer isso, embora aconteça ainda pela força do
hábito. Os que aqui chegaram há pouco tempo não entendem os outros, a menos que falem de facto; isto é, suponho, antes de que
ele tenha aprendido que pode falar sem ser com a emissão de voz.
Estava a falar-lhe do rapaz. É muito interessado em tudo o que lhe tenho contado da Terra, especialmente sobre os aviões, que
não estavam ainda muito em uso quando ele para aqui veio. Tem dito que gostava de voltar aí para poder pilotar um avião. Tenholhe dito que aqui, nem precisa de um avião para voar. Mas não tem para ele o mesmo interesse. Quer ter o gosto de manobrar a
máquina com as mãos.
Tenho-lhe dito para não ter pressa em regressar. O curioso é que ele tem a capacidade de se recordar da ultima vida e outras
anteriores. Muitas pessoas aqui apenas se lembram da sua última vida no corpo. Estamos, portanto, numa situação em que as
pessoas estão longe de saber tudo – longe disso. A maior parte das almas são quase tão cegas quanto o eram na vida anterior.
O rapaz era inventor numa encarnação anterior, e da última vida saiu por acidente, disse ele. Devia, portanto, ficar por aqui um
bocado mais de tempo, para ganhar um ritmo mais acentuado quando regressasse. Isto é ideia minha, é claro.
Estou tão interessado no rapaz que gostaria de o conservar comigo, o que poderia influenciar o meu valor. Como estão a ver,
conservamos aqui a nossa humanidade…
Não me tinha perguntado qualquer coisa?... Pode falar alto, que eu ouço-a.
(…)
…Sim, considero-me bastante mais novo agora que nos primeiros tempos em que aqui estive, e sinto-me bem. De início sentiame como quando durante a doença, com períodos de depressão e outros períodos sem ela. Mas agora estou bem. O corpo não me
dá muito trabalho…
Creio que os mais velhos, quando aqui chegam, rejuvenescem, até alcançarem a maturidade, podendo manter-se assim por
muito tempo. Sabe, eu não me tornei um sabe-tudo. Consegui reunir uma boa quantidade de conhecimentos de que me tinha
esquecido. Mas quanto a todos os detalhas desta vida, ainda tenho muito que aprender. A sua curiosidade ajudar-me-á a estudar e
fazer perguntas, as quais talvez nunca chegasse a fazer, ou apenas muito mais tarde.
A maioria não se interessa em aprender coisas, exceto, naturalmente, procuram levar as coisas da forma mais cómoda e mais
fácil, como na Terra.
Sim, há escolas onde quem quiser pode aprender coisas, se estiverem preparados para isso. Mas os professores de alto nível
são poucos. Os professores universitários de nível médio, não são seres de suprema craveira, tanto aí como aqui.

Carta 12 − o mundo dos modelos

Disse há alguns dias uma coisa que gostaria de esclarecer; que nada existe aqui que não tenha existido na Terra. Aprendi agora
que não é exatamente assim.
Este mundo está organizado por níveis. Foi o que aprendi recentemente. Quanto ao estrato mais baixo, próximo da Terra,
tudo ou quase tudo que existe, existiu na Terra em matéria densa.
Subindo de nível, um nível a certa distância, cuja medida exata não sei referir, uma noite destas numa exploração que fiz,
consegui entrar num mundo onde estão arrumados modelos das coisas que vai haver na Terra, invenções, por exemplo.
Vi asas que um homem poderá cingir a si mesmo e o formato de aparelhos voadores que irá haver. Vi modelos de cidades, ou
certos modelos de torres muito altas, com detalhes cuja utilidade desconheço. Nesta data, o progresso das invenções mecânicas está
apenas no seu começo.
Em qualquer altura tenterei ir mais acima, para ver o que há para além desse nível.
Reparem que aquilo que faço não é mais do que contar-vos coisas que vejo aqui, como viajante da Terra, que pode enganar-se
nas primeiras impressões daquilo que vê. Quando me desloquei a esse mundo dos modelos, não vi quase ninguém – quase só
viajantes como eu. Concluo que só um pequeno número dos que vieram da Terra se dá ao trabalho de lá ir. Conversando aqui com
almas de mulheres e de homens que estão por aqui, disseram-me que a maioria não se afasta sequer do nível da Terra.
É estranho, mas parece que há uma grande quantidade de pessoas a viver no céu convencional ou ortodoxo, com vestes
brancas, cantando, com coroas na cabeça e tocando harpas. Há, pois, uma região que os que vêm de fora chamam “celestial”.
E há também uma região de fogo infernal que tem, pelo menos, o cheiro a enxofre, mas, por enquanto, não me desloquei lá.
Qualquer dia, quando me sentir com forças, vou dar uma volta por lá, e se não for demasiado deprimente, tentarei ir mesmo
até mais longe, se me consentirem.
Por agora mantenho-me a andar por estas proximidades, por aqui e por ali, não tendo estudado tudo com pormenor.
Levei ontem para um passeio comigo o rapaz, que se chama Lionel. No passeio que fiz com o rapaz, fomos primeiro a Paris, a
um velho bairro onde eu habitei numa vida anterior. Lionel, porém, não conseguia ver nada. Quando eu apontava certos edifícios ele
dizia-me com toda a sinceridade que eu devia estar a sonhar. Concluo, pelo que vejo e outros não veem, que devo ser dotado com
uma faculdade que não está desenvolvida em certos os meus concidadãos do país astral em que vivo.
Quando ele chegou à conclusão de que Paris não passava de uma pura invenção minha – ele antes vivia em Boston – levei-o a
ver o céu convencional. Ele observou:
“Bom, isto devia ser o que a minha avó me dizia que era o céu. Mas onde está Deus?
Isso não consegui eu dizer-lhe. Porém, olhando de novo, reparámos que quase todos ali olhavam numa certa direção. Quando
fizemos o mesmo, vimos uma grande luz, como o Sol, mas mais suave e sem efeito ofuscante.
“Aquela luz, disse eu ao rapaz, é o que vê quem olha a Deus”.
E agora uma coisa estranha que tenho para dizer-vos; enquanto fixávamos aquela luz, lentamente, tomou a forma da figura
que estamos habituados a ver representada como Cristo, que sorria ao povo e lhe estendia a mão.
Depois a cena mudou, e Ele tinha na mão esquerda um cordeiro; continuando transfigurado como sobre uma montanha, faloulhes e ensinou-os. Podíamos ouvir a Sua voz, desvanecendo-se depois no nosso olhar.

Carta 13 – formas reais e não reais
Quando inicialmente aqui cheguei vinha tão interessado nas coisas que via que não punha muito em questão a forma de
considerá-las. Ultimamente – especialmente desde que escrevi as últimas duas Cartas – comecei a notar a diferença entre objetos
que, num primeiro relance, parecem ser do mesmo material.
Por vezes noto diferenças entre as coisas que, fora de dúvidas, existiam na Terra, tal como as formas dos homens e das
mulheres, e outras coisas que, sendo visualizadas e aparentemente palpáveis, podem ser apenas – e provavelmente são – aquilo que
chamo “formas-pensamento”.

Esta ideia ocorreu-me ao contemplar as cenas no “céu convencional” e, depois disso, de forma especialmente poderosa, nas
recentes explorações do que chamei o “mundo dos modelos”. Mais tarde posso vir a ser capaz de distinguir imediatamente entre
estas duas espécies de objetos.
Por exemplo, se encontrar aqui um ser, ou algo parecido com um ser, e se me disserem que é uma personagem de ficção como
Jean Valjean, dos Miseráveis de Victor Hugo, terei razões para crer que vi uma “forma pensamento” com vitalidade suficiente para
se apresentar como uma “quase-entidade” neste mundo de matéria muito subtil ou pouco densa.
Até agora ainda não tinha encontrado nenhuma dessas personagens. Claro, a menos que fosse possível ter uma conversa com
um ser, uma forma, ou ver outros fazê-lo, não poderia declarar terem existência real.
Daqui por diante, vou tentar tirar conclusões desta forma; se puder falar com criações desse tipo, e se obtiver respostas,
justifica-se que as considere como reais. Uma personagem de ficção ou qualquer outra criação mental, embora tão percetível como
um retrato, não teria alma, não seria uma unidade vital ou pessoa existente. Tudo o que me aparecer apenas como figura, terá que
passar pelo teste.
Se vejo a forma estranha de uma árvore ou de um animal, e se puder tocá-la e senti-la – porque aqui os sentidos são tão
concretos como são na Terra – sei que eles existem na matéria subtil deste plano.
Acredito que todos os seres que tenho visto aqui são reais; mas se encontrar um que o não é; um ser que não possa sentir pelo
toque e que não responda às minhas perguntas – terei alcançado uma referência para a minha hipótese de que as “formaspensamento” ou seres, bem como as coisas, podem ter coesão suficiente para parecerem reais.
É sem dúvida verdade que não há espírito sem substância, nem substância sem espírito, latente ou definido. Mas a pintura de
um homem, à distância, pode parecer um homem.
Poderão existir neste mundo “criações-pensamento”, uteis e intencionais?
Acredito que sim. Tais “formas-pensamento” teriam de ser muito intensas para serem duráveis. Antes de falar de novo a este
respeito, acho que devo primeiro esclarecer-me de forma exata.

Carta 14 − uma página de Paracelso
Há dias pedi ao meu Professor para me mostrar os arquivos nos quais os que viveram neste plano da existência registaram as
suas observações, se é que tais registos existiam. Disse-me então:
“Deves ter sido um grande leitor durante a tua vida na Terra. Vem comigo”.
Entrámos num vasto edifício, como se fosse uma biblioteca, tendo eu ficado sem fôlego com admiração, não pela admirável
arquitetura do edifício, mas com a quantidade de livros e documentos. Milhões deles!
Perguntei ao meu Professor se estavam todos os livros que havia. Sorrindo, perguntou-me se achava pouco, dizendo que
podia fazer uma pesquisa.
Perguntei-lhe se os livros estavam arrumados por assuntos.
“Há um método próprio, o que é que pretendes?”
Respondi que gostaria de ler registos das observações feitas por outros estudiosos deste ainda (para mim) pouco conhecido
país.
Sorriu de novo e tirou duma prateleira um pesado volume, impresso com tipo grande e negro. “Quem é o autor”, perguntei.
“A assinatura está aqui”, respondeu.
Procurei e lá estava: Paracelso. “Quando é que ele escreveu isto?”.
“Pouco depois de ter chegado aqui, entre a sua existência como Paracelso e a sua vida seguinte na Terra”.
O livro que tinha aberto era um tratado sobre espíritos, humanos, angélicos e elementares. Começava pela definição de um
espírito humano depois de ter tido uma experiência de vida; seguida da definição de um espirito elementar, na qualidade de um
espírito com consciência individual mais ou menos desenvolvida que ainda não tinha tido experiências de vida.

Paracelso, de seguida, definiu um anjo como espirito de alta craveira evolutiva, que não tinha tido ainda, e provavelmente
nunca viria a ter, tal experiência na matéria. Continuou dizendo que os espíritos angélicos estavam divididos em dois grupos muito
bem definidos, os celestiais e os infernais, os primeiros que trabalhavam em direção à harmonia com as leis de Deus e os outros que
trabalhavam contra essa harmonia. Acrescentou, porém, que ambas essas ordens de anjos eram necessárias, uns para a existência
dos outros; que se todos fossem igualmente bons, o universo cessava de existir; que o próprio bem deixava de o ser, se lhe faltasse
o seu oposto: o mal.
Disse que nos arquivos das regiões angélicas havia casos registados de anjos bons que se tinham tornado anjos maus, e de
anjos maus que se tinham tornado anjos bons, embora fossem casos raros. Continuou prevenindo as almas suas irmãs que estivessem
de estadia no reino de onde estava a escrever, e no qual também eu sabia estar, quanto a manter relações com os maus espíritos.
Disse que nas formas de vida mais subtis havia mais tentações do que na vida da Terra. Ele próprio tinha sido abordado por
espíritos malignos, que o instigaram a juntar-se a eles, sendo a sua argumentação por vezes bastante aceitável. Disse que durante a
sua vida na Terra tinha tido frequentes conversas com espíritos bons e maus. Mas que, enquanto na Terra, tanto quanto julgava,
nunca tivera conversas com espíritos de natureza maligna.
Avisou os seus leitores de que havia uma forma de determinar se um ser do mundo mais subtil era um anjo ou simplesmente
um ser humano ou um espírito elementar, e que era pelo brilho mais acentuado da luz que rodeava o anjo. Disse que tanto os bons
como os maus anjos eram extremamente brilhantes; mas que havia uma diferença entre eles, percetível à primeira vista das suas
faces. Os olhos dos anjos celestiais eram inflamados pelo amor e pelo intelecto, enquanto o olhar dos anjos infernais era muito
desagradável de encarar.
Disse que seria possível a um anjo infernal disfarçar-se perante um mortal, de maneira a parecer um anjo de luz; mas era
praticamente impossível para um anjo, disfarçar a sua natureza real, para as almas quando viventes no seu corpo subtil.
Falarei mais sobre este assunto noutro serão. Agora tenho que ir descansar.

Carta 15 – uma toga romana
Uma coisa que faz este país tão interessante para mim é a escassez de formalismos. Não há duas pessoas que vistam da mesma
forma, ou quase, mas há muitos tão excêntricos que comunicam variedade ao todo. As minhas roupas, em regra, são semelhantes
às que usava na Terra, embora tenha tido como experiência, recordando uma das minhas vidas passadas, ter usado vestuário dessa
época.
É fácil envergarmos o vestuário que queremos. Não sei como arranjei o vestuário que usava quando aqui cheguei. Porém,
quando comecei a reparar nestas coisas, encontrei-me a vestir da forma habitual. Ainda não sei ao certo se trouxe comigo aquilo
com que ando vestido.
Há aqui muita gente com trajes antigos. Não concluo daí que estejam por cá há tanto tempo. Penso que se vestem assim apenas
porque gostam.
Em regra, as pessoas localizam-se perto dos lugares onde viveram na Terra. Mas eu, logo de começo, fui um viandante. Vou
de um país para o outro rapidamente. Uma noite (ou um dia, para vós…) posso passá-la na América. No dia seguinte, posso estar em
Paris. Tenho passado largas horas a descansar aqui no seu divan da sua sala de estar, sem que tenha dado por mim.
Duvido, no entanto, que permaneça muito tempo na sua casa, estando desperto, e sem que me torne notado na sua presença.
Não pense, contudo, pelo que disse, que necessite de repousar na matéria. Podemos descansar na imaterialidade do nosso próprio
mundo.
Um dia, quando aqui estava havia pouco, vi uma mulher envergando trajo grego, e perguntei-lhe onde o tinha arranjado. Disseme que o tinha feito ela mesmo. Perguntei-lhe como e disse-me assim:
“Primeiro, construí o modelo em pensamento, que se transformou no traje.”
“E teve que dar ponto por ponto?”
“Não da maneira que teria de fazer na Terra”.

Olhei mais de perto e vi que o traje parecia feito de uma só peça, e que estava apanhado nos ombros com alfinetes com
brilhantes. Perguntei-lhe onde tinha arranjado esses alfinetes e disse-me que tinha sido um amigo que lhos dera. “Mas como os
arranjou esse amigo?”, perguntei. Disse-me que não sabia, mas que podia perguntar-lhe. Passado um pedaço deixou o local e não a
vi desde então, pelo que a pergunta ainda está sem resposta.
Comecei a tentar, para ver se também conseguia fazer coisas. Foi nessa altura que me lembrei de usar uma toga romana. Não
consegui foi lembrar-me como era exatamente uma toga romana.
Na próxima vez que encontrei o Professor, falei-lhe da minha ideia de usar uma toga romana, feita por mim, tendo-me ensinado
a criar peças de vestuário tal como se deseja:
Tem de se formar o modelo exato no pensamento, visualizá-lo e então, mediante o poder do desejo, transferir a matéria subtil
do mundo do pensamento para junto do modelo, de maneira que se construa o traje.
“Então”, disse eu, “a matéria do mundo do pensamento, como disse, não é da mesma espécie que a do meu corpo?”
“Em última análise, respondeu, só há uma espécie de matéria em ambos os mundos. O que é diferente é a vibração e a
densidade.”
A substância do pensamento de que é feito o nosso vestuário é algo de baixíssima densidade, enquanto os corpos em si
perecem bastante sólidos. Não nos sentimos de forma alguma como anjos transparentes instalados sobre nuvens vaporosas. Se não
fosse pela velocidade com que me desloco no espaço, penso às vezes que o meu corpo é tão sólido como sempre foi.
Posso vê-la a si muitas vezes, e parece-me ténue. Suponho que é a velha questão da adaptação ao ambiente. A princípio não
conseguia, e tinha dificuldade em ajustar a quantidade necessária de energia para cada ação em particular. Aqui a energia usada para
me movimentar é tão pouca que, a princípio, quando queria mover-me poucos metros, ia dar comigo a um quilómetro. Mas agora,
já consegui adaptar-me.
Por agora devo armazenar o mais possível de energia, para quando tiver que regressar para uma boa vida dura na à Terra.
O trabalho mais difícil que tenho a fazer é vir até aqui e escrever por intermédio da sua mão.
O facto é que, com a prática, escrever por seu intermédio está a ficar cada vez mais fácil. De início, tinha que gastar imensa
energia. Agora é só um pequeno esforço.
O que não consigo fazer é escrever muito de cada vez, sem recorrer às suas próprias energias, e não quero que isso aconteça.
Já deve ter notado que já não fica cansada depois da escrita, tal como acontecia ao princípio.
Estava a falar a respeito da falta de formalismos por aqui. As almas tratam-se sem cerimónias, quando precisam de alguma
coisa. Vi um grupo de mulheres idosas com medo de falar com um estrangeiro, mas pareciam ter chegado cá há pouco e ainda
estavam presas aos hábitos da Terra.
Mas não pense que a sociedade aqui é muito livre e fácil. Não é isso, embora mulheres e homens não tenham tanto medo uns
dos outros, como na Terra.

Carta 16 – uma coisa para esquecer
Quero dizer uma coisa para as pessoas que estão próximo da morte. Peço-lhes que esqueçam o seu corpo tão breve quanto
possível após a mudança que chamamos a morte.
Isto por causa da terrível curiosidade de regressar para ir visitar aquilo que julgavam ser a vossa própria pessoa. Esse
pensamento ocorre às vezes de forma tão poderosa que sucede contra nossa vontade e arrasta-nos ao regresso ao corpo.
Para alguns é uma obsessão mórbida, e não conseguem ver-se livres de tal coisa, enquanto há uma réstia de carne nos ossos
aos quais andámos ligados no passado.
Digam às pessoas para se esquecerem de tudo completamente, para afastar disso o vosso pensamento, entrando livres na nova
vida. Recordar o passado é por vezes agradável, mas não para as relíquias do passado.
É muito fácil ver o que está dentro do caixão, porque o corpo que passamos a ter agora é ele próprio uma fonte de luz, se está
escuro, e também pode atravessar matéria densa. Eu próprio regressei uma ou outra vez, mas estou decidido a não voltar ali nunca
mais.
Um dia destes o pensamento pode regressar, com insistência determinada, para ver como correm as coisas…

Não vos quero chocar nem magoar, quero apenas avisar-vos. É triste ter a visão daquele que visita a sua sepultura. É uma das
razões que faz com que alguns dos que chegaram há pouco andem por aqui tão melancólicos. Regressam uma e outra vez ao lugar
que não deveriam visitar. Sabe-se aqui, que às almas, basta-lhes pensar intencionalmente num local, que imediatamente lá se
encontram. O corpo que temos neste plano da vida é tão leve, que pode obedecer ao pensamento quase sem esforço. Digam-lhes
para não fazerem isso.
Um dia, ao descer por uma alameda arborizada, porque aqui também as há, encontrei uma mulher alta vestida de negro.
Chorava – porque aqui também se chora. Perguntei-lhe porque chorava, e virou para mim um olhar de tristeza indescritível.
“Regressei para visitar o meu corpo”. Disse.
O meu coração oprimiu-se, porque imaginei o que sentia. O choque da primeira visita, repete-se a cada regresso, porque o que
se vê, é cada vez menos aquilo que gostaríamos que fosse. É com frequência que me lembro daquela mulher vestida de negro,
caminhando alameda abaixo a chorar. O que atrai ali as pessoas é uma parte a curiosidade, outra parte uma atração magnética. Mas
não faz bem nenhum. O melhor é esquecer.
Várias vezes tenho tido um profundo desejo, por puro interesse científico, de saber se o meu rapaz Lionel terá tido o interesse
de saber do seu corpo. Mas nunca lhe perguntei, para não lhe sugerir a ideia. A sua curiosidade é tão formidável. Talvez os que
partem em crianças têm esse instinto mórbido menos desenvolvido que os adultos.
Bastava que nos recordássemos que a forma que designamos como a nossa pessoa não é de modo algum a nossa entidade
imortal, para não lhe dar tão exagerada importância, por muito cuidado que necessariamente tenhamos tido com ela.
Em regra, aqueles que dizem estar aqui há longo tempo não parecem idosos. Perguntei ao Professor porquê, e ele disse-me
que, depois de um certo tempo aqui, as pessoas idosas se esquecem que o eram. A tendência é a do rejuvenescimento mental e, por
isso, de aspeto mais juvenil, já que o corpo tende a assumir a forma que temos na lembrança e que a lei do ritmo trabalha aqui, como
em qualquer outra parte.
As crianças aqui também crescem, e até podem registar a mudança normal da passagem dos anos se essa for a expectativa da
mente. Mas a tendência dos que vão ficando é manterem-se na flor da idade, avançarem ou regressarem ao melhor período da vida,
e, a partir daí, manterem esse estado até que a irresistível atração da vida na Terra se faça sentir de novo.
A maior parte dos homens e das mulheres que aqui vivem não sabem que já viveram muitas vidas na carne. Lembram-se da
última com maior ou menor nitidez, mas o que se passou antes é como se fosse um sonho. Cada um deveria manter a memória do
passado tão clara quanto possível. Porque isso ajuda a construir o futuro.
Todos os que pensam que os seus amigos que partiram para aqui são uns iluminados, quão desiludidos ficariam se soubessem
que a vida neste plano é apenas uma continuação da vida na Terra.
Se os pensamentos e os desejos que tiveram lá, foram apenas de ordem material, os pensamentos e os desejos aqui têm a
probabilidade de serem idênticos.
Desde que cheguei aqui já encontrei verdadeiros santos. Mas esses conduziram na Terra vidas de santidade, estando agora
livres para assim viverem.
A vida aqui pode ser tão livre! Não há nenhuma das maquinarias da vida que faz das pessoas na Terra autênticos escravos. No
nosso mundo as almas são mantidas apenas pelos seus pensamentos. Se o pensamento é livre, elas são livres! Poucos, no entanto,
têm o meu espírito filosófico.
Aqui há mais santos do que filósofos, visto que o mais alto ideal das pessoas, quando intensamente ativas, foi dirigido à religião
mais do que à filosofia de vida.
Penso que as pessoas mais felizes que encontrei deste lado foram os pintores.
A nossa matéria é tão leve e subtil e tão fácil de manipular, que assume imediatamente as formas criadas pela imaginação. Há
lindíssimos quadros aqui.
Alguns dos nossos artistas tentam transmitir as suas ideias visuais aos olhos da mente dos artistas na Terra, conseguindo por
vezes fazer isso com êxito. Há júbilo no coração de um dos nossos verdadeiros artistas quando um congénere seu na Terra capta uma
ideia sua, e está a executá-la. Pode nem sempre ser capaz de ver claramente como essa outra personalidade trata a ideia, porque é

necessário um dom especial e bom treino para ver como uma ideia se desenvolve noutra. O agente inspirador, entretanto, capta os
pensamentos do inspirado, e sabe desse modo que uma obra sua está realmente a ser executada na Terra.
Com os poetas é o mesmo. Há poesias encantadoras compostas por aqui, que são depois transmitidas à mente recetiva dos
poetas na Terra. Um poeta disse-me que era mais fácil fazer isso com um poema breve do que com um poema épico ou uma extensa
peça de teatro, para os quais é necessário um esforço continuado.
É também isso que acontece com os músicos. Onde quer que se ouça bonita música sendo tocada num concerto, é possível
que ali esteja uma multidão de espíritos amantes da música, bebendo harmonias.
A música da Terra é muito apreciada neste mundo. Pode ser ouvida. Porém, nenhum espírito gosta de ir a sítios onde se ouça
uma qualquer barulheira de mau gosto. Preferimos música produzida por instrumentos de cordas.
De todas as coisas da Terra, os sons são o que mais facilmente chega a este plano da vida. Digam isso aos músicos! Se eles
conseguissem ouvir a nossa música!
Não compreendia a música na Terra, mas agora começo a ter o ouvido mais afinado. Parece muito provável que podeis por
vezes ouvir a nossa música, bem como nós ouvimos a vossa.
A minha amiga deve ter curiosidade de saber em que é que passo o meu tempo aqui, ou onde é que vou. Há um lugar
encantador no campo onde nunca me canso de ir.
É para o lado da montanha, não muito distante da minha cidade. Há uma pequena estrada que sobe às curvas por uma colina.
Por cima da estrada há uma cabana, um espaço fechado com telhado, com abertura pela lateral inferior. Por vezes passo ali horas
ouvindo o riacho que corre ao lado da estrada. As árvores altas e esguias tornaram-se como minhas irmãs. De início não as consigo
ver muito bem, mas vou para dentro da pequena cabana que é feita de tábuas novas que cheiram bem e deito-me no banco comprido
junto à parede. Fecho os olhos e com um esforço − não, não é de facto um esforço, é uma espécie de flutuação, posso contemplar a
beleza do local. Note, porém, que tudo isto se passa durante as vossas horas noturnas, durante as quais os nossos corpos aqui
possuem luz própria.
É desse modo que passeamos durante a parte escura das 24 horas, porque durante a luz clara do Sol, não conseguimos ver. A
nossa luminosidade autónoma é eliminada pela crueza da luz solar.
Uma noite levei o Lionel comigo, deixando-o na cabana enquanto passeava ali à volta. Olhando para trás, vi toda a cabana
iluminada por uma encantadora radiação, originada pelo próprio Lionel. O pequeno edifício, que tem um teto em bico, parece uma
pérola com luz interior. Foi uma bonita experiência.
Fui ter com o Lionel e disse-lhe para fazer o mesmo que eu tinha feito, enquanto eu ficava na cabana. Tinha curiosidade de
saber qual seria o resultado, e se o mesmo tipo de fenómeno seria observável., e se também eu poderia irradiar alguma luz através
da matéria densa, isto é, das tábuas da cabana. Chamei-o algum tempo depois e perguntei-lhe o que vira.
“És um homem formidável, Pai! Consegues pôr aquela cabana como se estivesse em fogo!
Fiquei, portanto, a saber o que ele tinha visto, da mesma maneira que eu vira. Agora já estou cansado e não posso escrever
mais. Boa noite e votos de sonhos agradáveis.

Carta 17 – a segunda esposa no mundo espiritual
Sou frequentemente chamado aqui para decidir questões de outras pessoas. Muitos chamam-me simplesmente “o juiz”. O
nome que usamos, em regra, é o último que tivemos na Terra.
Homens e mulheres vêm até mim para decidir todo o género de questões entre eles, ética, autoridade, vantagens, disputas,
etc. Julgavam talvez que nós aqui não tínhamos conflitos? Muitas almas têm. Existem mesmo antigas disputas entre famílias.
Por exemplo, as pessoas que possuem diferentes opiniões religiosas, disputam acesamente os seus argumentos.
Chegando aqui com as mesmas crenças que tinham na Terra, agora com a capacidade para visualizarem os seus ideais de forma
mais realista e de viverem factualmente na ordem das espectativas, duas almas com credos diferentes têm capacidades mais
acentuadas de exprimirem mais intolerância do que antes.

Acham mais certas as suas verdades e erradas as dos outros. Esta teimosia nas crenças é mais acentuada naqueles que aqui
estão desde há pouco. Com o decurso do tempo adquirem mais tolerância, vivendo cada vez mais a sua própria vida e beneficiando
do mundo de provas e de compreensão que cada alma constrói para si mesma.
Vou dar uma ideia concreta do género de questões a respeito das quais sou chamado a julgar.
Estão aqui duas mulheres que durante a sua vida foram casadas com o mesmo homem, embora não simultaneamente. A
primeira faleceu e o homem casou de novo, com a segunda, menos de dois anos depois. Mas tarde, faleceram e saíram para cá.
A primeira mulher considera-se a sua única esposa, e segue-o para todo o lado. Afirma que ele prometeu juntar-se-lhe no céu.
O marido, no entanto, está mais inclinado para a segunda mulher, embora continue a ter afeto pela primeira.
Está bastante incomodado por aquilo que considera a sua falta de bom senso. Chegou a dizer-me um dia que estava
perfeitamente disposto a deixá-las ambas, se pudesse ficar em paz para poder seguir certos estudos em que está bastante
interessado.
Este caso está entre outros que julguei, logo depois de começar a sentir-me mais forte aqui – o que ainda não foi há muito
tempo. O homem começou a conviver bastante comigo, de tal forma que as duas mulheres, para estarem junto dele, também se
aproximaram.
Um dia vieram os três de propósito e apresentaram a sua questão, ou melhor, a primeira esposa disse:
“Este homem é meu marido. Assim sendo, esta mulher deveria afastar-se e deixá-lo a sós comigo.”
Perguntei então à segunda esposa o que tinha a dizer. A sua resposta foi de que se encontrava aqui exclusivamente para o seu
marido e que, tendo sido a última esposa que ele tinha tido, pertencia mais a ela do que à primeira.
Nessa altura ocorreu-me subitamente a história dos Saduceus que apresentaram a Jesus uma questão semelhante. Citei as
palavras de Jesus, tal como me recordava delas: “…quando se levantarem dos mortos, não se casam nem são dados em casamento,
mas serão como os anjos do céu…”
A minha resposta deixou-os aturdidos, tendo sido tão complicada como fora para mim a consulta. Foram-se dali para pensar
no assunto, depois do que, eu mesmo me pus a pensar. Como já tinha observado antes, as almas por aqui, sendo ou não como anjos
do céu, é facto que continuam a juntar-se aos pares como acontecia antes.
O sexo: a distinção aqui é tão real como na Terra, embora, a sua manifestação não seja exatamente a mesma.
Fiz a mim próprio uma boa quantidade de perguntas que talvez nunca me teriam ocorrido se não fosse o problema apresentado
por esta tríade, e pensei naquele homem acerca do qual li algures, que disse que nunca sabia qual a opinião que tinha a respeito de
certo assunto, até que o tivesse de explicar a alguém.
Passado pouco lá me apareceram os três de novo, dizendo que tinham estado a pensar no assunto, talvez à maneira dos anjos
no céu. A primeira esposa disse que tinha decidido “deixar” o marido passar parte do seu tempo com a outra mulher, se ele quisesse.
Quando mais jovem, o homem tinha tido uma namorada, rapariga nova, antes de se ter casado com estas duas ex-esposas. A
rapariga já se encontra também no mundo espiritual, e o homem tem tido um enorme desejo de a encontrar.
Se é agora a oportunidade para tentar encontrá-la, não está bem certo disso. A situação é bastante deprimente para o pobre
homem. Já era pouco agradável ter uma pessoa permanentemente atrás dele, quanto mais ter duas. E eu julgo que o caso dele não
é único! Talvez a resolução a que ele próprio poderia recorrer para se ver livre da insistência das duas companheiras, seria de
regressar à Terra.
Haverá porventura uma forma pela qual ele poderia conservar a independência, mas não sabe como. Tal como na Terra, poderia
construir à sua volta uma parede que só possa ser atravessada pelo olhar de um grande iniciado.
Não lhe disse qual o segredo para conseguir isso, talvez o faça um dia mais tarde, sendo necessário para a sua evolução que
disfrute de alguma solidão. No presente parece-me que será mais produtivo de conhecimento, ajustar-se à dupla solicitação,
tentando encontrar a verdade que nela possa existir.

Talvez tenha que aprender que realmente, essencialmente, fundamentalmente, não “pertence” a nenhuma das
duas mulheres. As almas, neste plano, parece pertencerem apenas a si mesmas, e depois de passarem os primeiros
anos ficam a amar a liberdade de tal forma que estarão preparadas para não reclamar direitos sobre outras pessoas.

Este mundo é um local ótimo para crescer, se houver realmente vontade para isso, embora poucos aproveitem a
oportunidade para tal.
A maior parte estão satisfeitos por terem assimilado as experiências que tiveram durante a sua vida terrena. Seria
deprimente para aqueles que não compreenderam que a vontade é livre, verem como as almas não aproveitam aqui
oportunidades que também não aproveitaram lá em baixo, no planeta vizinho da Lua.
Aqui, há professores preparados para ajudar qualquer um que deseje essa ajuda, para fazer estudos autênticos e aprofundados
a respeito dos mistérios da vida – a vida aqui, a vida na Terra, a vida no passado remoto.
Se um homem compreender que a sua recente passagem pela Terra foi simplesmente a última de uma longa série de vidas, se
concentrar a sua mente na recuperação das memórias do passado distante, poderá de facto recuperá-las.
Algumas pessoas podem pensar que a simples queda do véu da materialidade deveria libertar a alma de toda a obscuridade.
Mas tanto na Terra como aqui fora “as coisas não são assim, apenas porque deveriam sê-lo, mas porque de facto o são”.
Alcançamos em nosso proveito as experiências para as quais nos encontramos preparados e que requeremos com urgência e
acontece que a maioria das almas não requer com urgência tanto quanto poderia, tal como também não o fizeram na sua vida
terrena.
Digam-lhes para pedir mais, e o pedido terá resposta.

Carta 18 – infernos individuais
Há algum tempo falei da minha intenção de visitar o inferno, mas quando comecei as minhas investigações a este respeito
concluí que existem muitos infernos.
Cada homem que não está contente com o inferno ortodoxo de chamas e vapores de enxofre, constrói com “matéria mental”
um inferno adequado às suas necessidades imaginativas. Acredito que os homens se colocam no inferno e que nenhum Deus os
coloca no inferno. Comecei à procura de um inferno de fogo e vapores de enxofre e encontrei-o. Dante deve ter visto as mesmas
coisas que eu vi. Mas há outros infernos individuais.
(A escrita parou subitamente, sem razão aparente, e não teve continuação essa noite)

Carta 19 – uma pequena casa no céu
Encontrei um homem muito interessante desde a última vez que escrevi consigo. É um apaixonado que esperou dez anos até
que a sua amada regressasse.
Disseram-lhe na terra que ele estava morto, e insistiram para que ela amasse outro. Mas não pôde esquecê-lo, porque todas
as noites a visitava em sonhos, todas as noites ela se encontrava aqui fora com ele, e muito frequentemente conseguia recordar-se
das coisas que ele lhe tinha dito durante o sono.
Além disso a amada tinha dito que não iria demorar-se muito no planeta da luz do Sol e que iria regressar para ele no planeta
com luz própria.
Chegou agora muito recentemente. Ele estava há muito preparado para a sua chegada, e tinha construído com a substância
deste mundo uma casinha que tinha planeado construir para ela aqui, no mundo exterior.
Contou-me que, numa noite destas ela o tinha visitado em sonhos, e que viria ter com ele de manhã, para nunca mais o deixar.
Ficou estupefacto, ficando disposto para ajudá-la; porque ele tinha falecido de uma maneira muito dolorosa, e receou que também
ela sofresse.
Tinha-a sempre vigiado, avisando-a do perigo, mas desta vez sentiu que realmente o regresso estava próximo, e ficou muito
feliz. Não tinha encontrado nenhum outro amor cá fora, porque quando se deixa a Terra cheio de grande afeto e quando a pessoa
amada que fica na Terra não esquece, a ligação pode manter-se por muitos anos sem enfraquecer.

Vós na Terra já esquecestes tanto do que aprendestes aqui, que já não podeis imaginar o quanto pensardes em nós pode fazernos felizes.
E, pelo contrário, como o vosso esquecimento de nós pode rejeitar-nos.
Muitas vezes, os que mais avançam aqui, os que realmente crescem na espiritualidade, são aqueles cujos amores os
esqueceram na Terra; mas é sempre triste ser esquecido.
É um amargo poder que usais, quando nos lançais para o que resta de nós mesmos, e nem todas as almas têm a força suficiente
ou aspirações para fazer dos seus recursos solitários a escada que os conduza ao conhecimento espiritual.
Regressando aos apaixonados. Todo o dia ficou junto dela, sem descansar. Já vos tenho dito que a nossa hora em que
descansamos um pouco, é quando está Sol na Terra. Todo dia passou junto dela. Não podia ver o seu corpo, porque os raios de luz
eram demasiado fortes para ele. Depois de horas de espera, sentiu a uma mão na sua. Embora invisível, soube que ela estava ali.
Falou-lhe, usando as palavras que poderia ter usado na Terra. Pareceu-lhe que não o tinha entendido. Falou de novo, e ela
também não respondeu; mas sentiu pela pressão da mão que ela estava ali.
Ali estiveram, mão na mão, na escuridão da luz do Sol. O homem capaz de falar por estar neste mundo de sons subtis já há
muito tempo, a mulher sem palavras e espantada, mas ainda lhe segurando na mão.
Quando o Sol se pôs, foi capaz de lhe ver a face, com olhos vazios e assustados; mas parecia ainda presa ao corpo, o habitáculo
que tinha sido ela. Era Verão e as janelas estavam abertas. Procurou traze-la consigo para a noite perfumada, que era dia para eles.
Segurando-lhe a mão, não o deixou sair. Por fim, afastou-se um pouco e falou-lhe. Tendo ela ouvido e respondido. “Meu querido, o
que sou eu? Até me vejo – sinto-me – lá atrás também. Parece que estou em dois lugares. Qual deles sou?
Confortou-a com doces palavras. Tinha ainda receio de a acariciar, porque o toque das almas é muito intenso, e tinha medo
sobretudo que ela regressasse ao formato que parecia tão perto, e que se perdesse para si de novo. Embora tantas vezes tenha
estado com ele durante os sonhos, agora nunca tinha parecido tão viva, sentindo que ela tinha realmente feito a grande travessia.
Ainda segurava na sua mão, parecendo ter medo de sair com ele – para fora ou para longe daquilo.
Esteve ali com ela toda a noite e todo o dia seguinte, quando o Sol veio de novo, e não podia vê-la.
Os bem-intencionados amigos da sua amada afetavam o seu corpo, no exercício dos ofícios sagrados, tão necessários para os
vivos e que tão dolorosamente transtornam os mortos.
Esteve com ela toda a segunda noite e todo o segundo dia. Conseguia ouvir os soluços dos pais enlutados, embora eles não o
conseguissem ver a ele ou ver a filha.
Porém, na segunda noite o cãozinho da sua amada entrou no quarto onde estava o seu corpo sem vida, onde também estavam
as suas duas almas e, ao vê-los, o cãozinho viu-os e produziu um som agudo de dor piedosa, um ganir que foi ouvido por todos os
corpos e almas presentes.
Agora já ela podia ouvi-lo a ele, quando lhe falava. “Onde irão levar “aquilo”? Perguntou ela, referindo-se ao seu corpo.
Ele lembrou os momentos em que o seu corpo sem vida fora mantido ligado a ofícios sagrados, acompanhados por lágrimas
amargas da pessoa querida. E perguntou-lhe se não seria melhor sair dali imediatamente. Ela, contudo, não pôde ou pensou que não
podia.
No terceiro dia ele soube pela agitação da sua amada que estavam a colocar o seu corpo na urna. Logo a seguir sentiu, embora
não pudesse ver, que muitas outras pessoas estavam no quarto, tendo ouvido musica de luto religioso. A música pôde atravessar de
um mundo para o outro, pôde ser ouvida de forma muito mais clara do que a voz humana, que por vezes nem pode ser ouvida,
exceto por ouvintes treinados.
De momento a momento o seu amor era dolorosamente agitado, e também ele, por simpatia por ela; sentiam-se ir indo
lentamente, tão lentamente!
Ele disse-lhe: “Não estejas triste, estão a levá-lo para a sepultura, mas tu estás protegida por mim”. Ele teve a impressão que
ela estava muito perturbada.
Não é sem razão que em casos de morte haja sempre paragens e silêncios estranhos, que nada têm a ver com a perda da pessoa
querida. Os que ficam sentem, embora não vejam, a alma do que parte, cheios de pesar e de confusão. A mudança não necessita de
ser dolorosa, se se pensar que já aconteceu antes, mas é difícil de recordar. Chamamos à Terra, por vezes, o “vale do esquecimento”.

Durante os dias e semanas seguintes este apaixonado acompanhou a sua amada, fazendo tentativas para libertá-la da Terra e
do seu corpo, que fora durante tanto tempo para ela como para outros, uma razão de receoso fascínio. É dito que as almas dos que
já viveram muitos anos no mundo material, mais facilmente se separam do corpo. No caso de uma mulher ainda jovem, com cerca
de trinta anos, mesmo com a ajuda do seu amado, o pouco tempo decorrido não o permitira ainda libertar-se.
Tão depressa como lhe foi possível mostrou-lhe o lar que tinha construído para ela, que era autenticamente uma mansão no
céu. Entrou acompanhada por ele, e tornou-se o seu lar.
Às vezes ele deixa-a só por momentos, outras vezes sai ela. A alegria de estarem juntos é dessa forma acentuada, como poderia
acontecer na Terra, por curtas breves ausências. Mas ausências dele mais prolongadas só passaram aos seus hábitos depois que ela
inteiramente se familiarizou com a nova vida.
Durante os primeiros dias a lembrança da fome ainda a apoquentou, tendo ele tido o cuidado de lhe assistir com a frágil
substância que nos serve aqui de alimento. Gradualmente ela foi-se distanciando da vida anterior e dos hábitos da Terra, limitandose a visitar em sonhos os seus pai e mãe.
Não desconsiderem os sonhos que vos trazem os mortos. Têm sempre significado, mas nem sempre aquele que o sonho parece
demonstrar. A porta entre os dois mundos é muito estreita e os pensamentos sacodem frequentemente as ideias para fora do seu
lugar. Nos sonhos com os mortos, contudo, a mensagem pode ser entendida. É dessa forma pela qual nos podemos manifestar.
Há dias vim aqui visitá-la num sonho. Coloquei-me do lado de fora do portão do jardim onde estava. Sorri e chamei-a com um
gesto para vir cá fora. Mas não era para ali ficar. Era só para que viesse cá fora em espírito. Porque se isso pudesse acontecer de vez
em quando, era mais fácil para mim entrar no seu mundo.
Boa noite.

Carta 20 – O homem que encontrou Deus
Não há melhor maneira para ensinar como é a vida neste plano, tão estranho para vós, como descrever as experiências e
conversas que vou tendo com uns e outros.
Disse numa destas cartas há pouco tempo que tinha encontrado mais santos do que filósofos, vindo agora falar-vos de um
homem que julgo ser um verdadeiro santo. Sim, há pequenos e grandes santos, como há pequenos e grandes pecadores. Um dia ia
de passeio pelo cimo de uma montanha. Disse “de passeio” porque era isso que parecia, embora aqui se tenha que gastar pouca
energia para caminhar.
Lá no cimo estava um homem sozinho, olhando a distância, não sei bem o quê. Estava como que ausente, em comunhão consigo
mesmo, ou com outra entidade desconhecida para mim.
Esperei um pouco. Por fim, respirando fundo – porque aqui também se respira – virou o seu olhar para mim e disse, com um
sorriso bondoso: “Possa fazer alguma coisa por si, irmão”?
Fiquei um pouco atrapalhado por um momento, pensando que poderia tê-lo interrompido numa delicada comunhão. “Se não
é atrevimento perguntar, poderia dizer-me em que estava a pensar enquanto esteve a contemplar o espaço?”
Estava consciente da minha presunção, estando, porém, determinado em aprender o que houvesse para isso, se às vezes sou
excessivamente atrevido a perguntar, sinto que a minha seriedade pode merecer o perdão daqueles a quem pergunto.
O homem tinha uma bela face sem barba e olhar juvenil. O traje, contudo, era vulgar, daquela vulgaridade de quem pouca ou
nenhuma importância dá às aparências. Despreocupação essa a respeito do que é exterior, que pode por vezes conferir-lhe uma
nobreza peculiar.
Olhou para mim um momento em silêncio e depois disse: “Estava a tentar aproximar-me de Deus”
“E o que é Deus?” perguntei; “e onde está Deus?”
Riu, de uma maneira que eu nunca tinha visto antes e respondeu: “Deus está em toda a parte. Deus é”

“O que é Ele?” Insisti. E de novo repetiu, mas com outra ênfase: “Deus é”
“O que quer isso dizer?” perguntei.
“Deus é, Deus é”, disse ele.
Não sei como a sua ideia me foi transmitida, talvez pela simpatia. Mas subitamente senti um clarão na mente que, quando ele
disse “Deus é” exprimiu a mais completa das conceções de Deus que é possível ao espírito; e quando disse “Deus é”, quis dizer-me
com isso que não se trata de um ser, nada que exista, exceto Deus.
Deve ter havido no meu rosto um reflexo do que senti, porque então o Santo me disse:
“Não sabe também que Ele e tudo aquilo que existe, é Ele?”
“Estou a começar a compreender aquilo que quer dizer”, respondi, embora o que sinto, sem dúvida, seja apenas um pouco”.
Sorriu, sem me responder, mas a minha mente estava cheia de perguntas.
“Quando estava na Terra”, disse eu, “pensava muito a respeito de Deus?”
“Sempre. Pensava em pouco mais do que isso. Procurava-O por todo o lado, mas parecia alcançar apenas raros lampejos da
consciência quanto àquilo que Ele era realmente.
Às vezes, quando orava, e orava muito, surgia-me subitamente uma pergunta; “a quem estás tu a orar?”. E respondia em voz
alto: “A Deus, a Deus!” Mas embora orasse a Ele todos os dias durante anos, só ocasionalmente encontrava lampejos da verdadeira
consciência de Deus.
Finalmente, um dia quando estava sozinho entre árvores, surgiu a grande revelação. Não surgiu por palavras, mas por maravilha
sem palavras nem formas, maravilha demasiada para a limitação do pensamento.
Caí no chão e devo ter perdido a consciência, porque depois – não sei quanto tempo depois – acordei, levantei-me e olhei em
torno. Só aos poucos e poucos recordei a experiência que tinha sido demasiado grande para mim, enquanto passava por ela.
Pude dar forma por palavras da compreensão total, carga impossível de suportar pela minha mortalidade, e as palavras que
usei para mim mesmo foram: “Tudo aquilo que é, é Deus”.
Parecia muito simples, contudo estava longe de ser simples, “Tudo aquilo que é, é Deus”. Deve incluir-me a mim e a todos os
seres meus semelhantes, humanos e animais, até as árvores e os pássaros e os rios devem ser uma parte de Deus, se Deus for tudo
o que é.
Desde esse momento a vida assumiu um novo significado para mim. Não podia olhar nenhuma face humanas sem me lembrar
da revelação - que esse ser humano que vira é uma parte de Deus.
Quando um cão olhava para mim, dizia-lhe em voz alta: “Tu és uma parte de Deus”.
Quando estava na margem de um rio e ouvia o ruído das águas, dizia para mim próprio: “estou a ouvir a voz de Deus”.
Quando uma pessoa estava zangada comigo, perguntava a mim mesmo: “Em que é que ofendi Deus”?”
Quando alguém falava comigo amorosamente, dizia: “Deus está a amar-me neste momento”, e essa ideia quase me cortava a
respiração. Desta maneira, a vida tornou-se inacreditavelmente bela.
Tinha sido desta maneira tão integrado em Deus, tentando encontrar Deus, que dediquei muito pensamento aos meus
semelhantes e negligenciei mesmo o que me estava mais próximo; mas a partir dessa data comecei a misturar-me, a unificar-me com
os meus irmãos humanos. Descobri que quanto mais procurava Deus neles, tanto mais Deus me respondia por seu intermédio.
E a vida tornou-se ainda mais maravilhosa.
Algumas vezes tentei dizer a outros o que sentia, mas nem sempre me entenderam.
Foi assim que comecei a entender que Deus, propositadamente, por razões Dele mesmo, se cobriu com véus.
Terá sido para poder ter o gosto de os retirar?
Sendo assim, gostaria de O ajudar tudo o que estivesse ao meu alcance. Assim tentei que outras pessoas alcançassem o
conhecimento de Deus que eu mesmo tinha alcançado. Durante anos ensinei quem pude. Primeiro queria ensinar a toda a gente;
mas breve me dei conta que era impossível, tendo selecionado um número reduzido a quem chamei os meus discípulos.

Nem sempre diziam que eram meus discípulos, porque lhes pedi que o não fizessem. Mas pedi-lhes com empenho que
passassem a alguém, o mais que fosse possível do conhecimento que eu lhes tinha dado. Penso que muitos chegaram a sentir um
pouco do êxtase que me foi revelado naquele dia, só, entre as árvores, quando acordei para o conhecimento de que Deus é, Deus
é.”
Dito isto o santo virou-se e partiu de junto de mim, com todas as minhas perguntas sem resposta. Queria ter-lhe perguntado
quando é que, e como tinha deixado a Terra, e qual era o trabalho que se encontrava a realizar aqui fora. Mas já me tinha deixado!
Talvez volte a vê-lo de novo, qualquer dia. Se assim for ou não, entregou-me qualquer coisa que aqui vos deixo, tal como
desejava dar ao mundo.
É tudo por esta noite.

Carta 21 – O Descanso da alma
Uma das alegrias que temos neste plano é o tempo livre para sonhar e para tomarmos conhecimento de nós mesmos.
É claro que há muito que fazer; mas embora esteja disposto a regressar à Terra dentro de poucos anos, penso que há tempo
para ganhar conhecimento de mim mesmo. Também tentei fazer isso na Terra, mais ou menos. Aqui, entretanto, tenho menos tarefas
a cumprir. A simples tarefa de me vestir e despir é mais ligeira, e também não tenho o trabalho de “ganhar a vida”, nem a de mais
ninguém.
Também vós poderíeis ter mais tempo de folga, se julgásseis isso possível. Podeis fazer praticamente aquilo que julgais poder
fazer.
Tenho, por exemplo, a intenção de, em poucos anos, de reunir não só o conhecimento genérico a respeito deste mundo a
quatro dimensões, bem como de regressar às minhas vidas anteriores e assimilar aquilo que aprendi com elas.
Quero fazer uma síntese completa das experiências do meu ego até esta data e julgar, a partir dessa síntese, o que poderei
fazer no futuro com menos dificuldade. Acredito, embora não saiba ao certo se é possível, trazer comigo a maior parte desses
conhecimentos, quando nascer de novo.
Tentarei dizer-vos – ou a alguns de vós – quando e mais ou menos onde podem procurar por mim de novo. Não se assustem,
isso não vai ser para muito em breve! Uma data próxima exigiria pressa, e eu não quero ter de andar depressa.
Poderia provavelmente forçar o meu regresso, mas não seria boa ideia, porque teria de regressar com menos energia do que
a que desejo. Sendo a ação e a reação opostas e iguais e a sendo a unidade, ou ego, capaz de gerar apenas uma certa energia durante
determinado tempo, é melhor para mim permanecer nas minhas presentes condições de matéria subtil, até que tenha acumulado
energia suficiente para regressar à vida na Terra com reservas energéticas.
Não farei, contudo, como muitas almas fazem; ficarem aqui até estarem tão cansados de aqui estar como estavam cansados
na Terra antes de para aqui virem, regressando então meio inconscientes pela força irresistível da maré do ritmo. Quero ser eu a
guiar esse ritmo.
Desde que aqui estou um homem que conheço regressou à Terra. Estava prestes a partir quando o encontrei pela primeira vez.
O que era mais estranho a seu respeito é que ele mesmo não compreendia as condições em que estava. Queixava-se de estar cansado
das coisas e muito desejoso de descansar. Era talvez um instinto natural para descansar, preparando o esforço supremo de abrir de
novo as portas da matéria.
É fácil vir para aqui, mas é necessário muito esforço para ir deste mundo para o vosso.
Sei onde está essa alma agora, porque me disse o Professor. Tinha-lhe falado acerca do caso deste homem, mas ele já o
conhecia. Era estranho, porque o homem era alguém no qual pensei que o Professor se poderia ter interessado. Mas nunca se sabe.
Talvez na sua próxima existência ele talvez possa começar a estudar a filosofia que aqui ensinam.

Estava, entretanto, a falar do vagar, do tempo livre que temos aqui. Gostaria que vós, habitantes da Terra, arranjásseis mais
vagar. Não quero dizer que sejam preguiçosos, mas a quietude da mente é quase tão valiosa quanto a atitude ativa. É nos momentos
em que estais passivos que temos a oportunidade de vos alcançar. Quando o vosso corpo e a vossa mente estão sempre ocupados,
é difícil imprimir em vós qualquer mensagem da alma. Disponham-se por isso, todos os dias, a encontrar um pouco de tempo para
nada fazer. É bom, às vezes, estar sem fazer nada.
Nessas alturas, as partes semiconscientes da vossa mente podem trabalhar. Podem-vos recordar de que existe uma vida
interior; porque a vida interior que é “capaz” para vós na Terra, é realmente o ponto de contacto com o mundo em que nós vivemos.
Disse que os dois mundos se tocam, e que se tocam através do “interior”. Entrais, para poder sair. É um paradoxo, e os
paradoxos escondem grandes verdades. As contradições não são verdades, mas um paradoxo não é uma contradição.
Há uma grande diferença na extensão de tempo que as pessoas passam aqui fora. Vós falais das “saudades de casa”. Há almas
aqui que têm “saudades da Terra”. Por vezes regressam à Terra quase de imediato, o que é geralmente um erro.
A menos que a pessoa ainda seja jovem e tenha reservas de energia não utilizada na última vida, regressando à Terra demasiado
cedo, pode faltar a força para uma recuperação rápida.
É estranho ver aqui alguém com saudades da Terra, como certos poetas e sonhadores estão na Terra relativamente à “vida
interior”. O uso dos termos “exterior” e “interior” podem fazer confusão. Mas devem lembrar-se que enquanto “entram” para vir
para este mundo, nós “saímos“ para ir para a Terra.
No estado normal aqui, nós estamos a viver quase uma vida “subjetiva”. Tornamo-nos cada vez mais “objetivos” ao tocar o
vosso mundo material. Vos tornai-vos cada vez mais “subjetivos” quando vêm para o nosso mundo imaterial.
Se tivessem conhecimento para isso, poderiam deslocar-se aqui em qualquer momento, para uma breve visita – o que quer
dizer – indo com profundidade suficiente dentro de vós próprios.
Se quiserdes tentar fazer uma experiência sem ter medo, posso trazer-vos aqui, sem perda da vossa consciência corporal – isto
é, sem cairdes em sono profundo.
Podeis chamar-me quando quiserdes fazer a experiência. Se eu não aparecer imediatamente, não percam a coragem. No
momento posso estar a fazer qualquer outra coisa, mas nesse caso virei numa outra altura.
Não há pressa. É isso que quero tornar claro para todos vós. Aquilo que não fizerem este ano, podereis fazê-lo no ano que
vem; mas se andarem sempre a correr atrás das coisas, ireis conseguir muito pouco neste género de trabalho.
A Eternidade é mais do que suficiente para o desenvolvimento completo do ego humano. A Eternidade foi certamente
concebida para isso. Essa sólida afirmação ficou na memória: “O objetivo da vida é a vida”.
Convenci-me perfeitamente disso desde que tive a oportunidade de estudar a eternidade de um novo ponto de vista. Aqui,
neste mundo é um ótimo ponto de observação do tempo e da eternidade. Vejo aqui o que não via antes, não sendo pessoa que tenha
perdido o meu tempo. Até as minhas falhas foram uma boa parte da minha experiência. Perdemos para ganhar de novo. Entramos e
saímos do poder, tal como entramos e saímos da vida, para aprender o que está ali e fora dali. Nisso, como em todas as coisas, o
objeto da vida é a vida.
Não tenham pressa. O homem avança a pouco e pouco no poder e no conhecimento, ou pode tomá-los pela força. A vontade
é livre. Mas o progresso gradual tem menos perigo de retrocessos indesejáveis.

Carta 21 – A serpente da eternidade
Esta noite vou falar-vos a respeito da eternidade.
Até ter vindo para aqui, nunca me tinha aproximado deste problema. Pensava apenas em termos de meses, anos e séculos.
Agora vejo o varrimento completo do círculo.
As entradas e as saídas da matéria são apenas como a sístole e a diástole do ego-coração que, falando do ponto de vista da
eternidade, são relativamente breves. Para vós, a duração de uma vida é muito tempo. Para mim também parecia assim, mas agora
já assim não é. As pessoas costumam dizer: se vivesse a minha vida de novo, iria fazer as coisas de maneira diferente.

Ninguém pode viver uma vida de novo, tal como o coração não pode repetir uma batida anterior. Mas todos têm à sua frente
uma nova vida para a qual se podem preparar.
Suponha-se que a vossa vida passada foi uma autêntica trapalhada. Vistas as coisas de um ponto de vista superiormente ideal,
isso acontece a quase todos. Mas todos os que têm a capacidade de pensar, devem ter aproveitado alguma experiência de
aprendizagem que podem usar no futuro.
Logo que despertam numa nova forma de existência, podem não conseguir imediatamente recordar todos os detalhes da
experiência anterior, embora alguns possam lembrar-se com treino suficiente e com força de vontade; mas as tendências de uma
determinada vida, os impulsos e os desejos inexplicáveis, são quase todos recuperados.
Devem perder o hábito mental de julgarem a vossa vida presente como coisa única, e devem pôr de lado a ideia de que a vida
que vos espera deste lado, após a morte da Terra, vai ser uma existência sem fim, reduzida a um só estado de ser. Uma tal existência
sem fim, na matéria subtil do mundo exterior, seria tão insuportável como continuar indefinidamente encasulados na matéria densa
em que habitais atualmente. Seria insuportável e esgotante.
Assimilem mentalmente a ideia do ritmo. Todos os seres estão sujeitos à lei do ritmo, até “os deuses” – embora em maior
medida do que nós, com períodos mais longos de fluxo e refluxo.
Eu não queria deixar a Terra, lutei o mais possível contra isso, até ao último instante. Vejo agora que a minha saída para este
plano era inevitável devido às condições. Se tivesse começado mais cedo poderia ter aprovisionado forças para uma viagem mais
longa. Quando a água e o carvão chegaram ao fim tive que regressar ao porto de reabastecimento.
É possível até aprovisionar numa embarcação mais ligeira recursos que possibilitem uma viagem mais longa do que as três
vintenas mais dez anos do costume, mas tem que se poupar carvão e não desperdiçar água. Alguns irão que me estou a referir à água
como fluido da vida.
Há muita gente a quem desagrada o facto de que a vida depois da morte não seja eterna, isto é, uma progressão sem fim nos
reinos espirituais. Embora poucos dos que façam essa objeção tenham uma ideia clara do que julgam ser os “reinos espirituais”.
A vida perpétua é possível para todas as almas, mas não é um caminho sem fim, sempre na mesma direção. A evolução é uma
curva. A eternidade é um círculo, uma serpente que engole a própria cauda.
Enquanto se mantiver a vontade de entrar e sair da vida material, nunca é possível aprender a transcender a matéria.
Há aqueles que podem estar dentro ou fora, à escolha, relativamente falando, desde que possam escolher. Mas esses não são
daqueles que receiam qualquer das formas de vida.
Eu costumava recear aquilo a que chamava “a morte”. Há aqueles, no mundo espiritual, que receiam o que chamam “a morte”.
E sabem o que é que eles chamam “a morte”? É o renascimento no mundo material, nem mais nem menos.
Há aqui muitos seres tão ignorantes quanto ao Ritmo como a maioria das pessoas no vosso lado.
Tenho encontrado inclusivamente muitos seres que não sabem que terão de regressar de novo à Terra. E que falam da “grande
mudança” como as pessoas na terra falam da morte, e que julgam tudo o que está para além deste plano como “não provado” ou
até “improvável”.
Tal situação seria trágica se não fosse absurda.
Quando soube que ia morrer era minha intenção trazer comigo a memória, a filosofia e a razão. Agora vou dizer-vos algo que
talvez vos surpreenda. Há um homem que escreveu um livro chamado “A Lei da Física” e que nesse livro disse certas coisas das duas
partes da mente a que chamou “o subjetivo” e o “objetivo”.
Disse que a mente subjetiva era incapaz de aceitar do raciocínio indutivo, que a mente subjetiva aceitaria qualquer premissa
que lhe fosse apresentada pela mente objetiva, e que raciocinaria a partir dela com lógica claríssima. Não podia, contudo, ultrapassar
a premissa, nem recuar do raciocínio feito a partir da mesma.
Agora, lembrai-vos que na forma de matéria em que nos encontramos neste plano, os homens vivem principalmente uma vida
subjetiva, enquanto os homens na Terra vivem principalmente uma vida objetiva.
As pessoas neste plano, estando no subjetivo, raciocinam a partir das premissas que lhe foram dadas durante a sua existência
objetiva, durante a sua existência na Terra. É por isso que a maior parte daqueles que viveram nos países do chamado “Ocidente”,

onde não está popularizada a ideia do Ritmo ou dos renascimentos, ou das reencarnações, vieram para este plano com a ideia fixa
de que não teriam que regressar à Terra.
É por esse motivo que raciocinam com base na mesma premissa.
Compreende-se, portanto, que aquilo que faz parte das vossas crenças quanto ao seguimento da vida determina as vossas
conceções aqui.
Aqueles que não acreditam nos renascimentos não poderão escapar ao seu ritmo. Mas mantém as suas ideias até que o
varrimento do ritmo os arrasta de novo para o mundo material, ao qual chegam muito mal preparados, por não levarem consigo
memórias desta vida aqui. Trouxeram para aqui a sua memória da vida na Terra, que supuseram fosse semelhante aqui.
Os povos das culturas do “Oriente”, que sempre acreditaram no renascimento, lembram-se das suas vidas anteriores, porque
tinham essa espectativa.
Quando verifiquei que estava próxima a minha saída da Terra, decidi lembrar-me de tudo através da saída e da subsequente
entrada. É claro que agora não posso garantir que me lembro de tudo, quando regressar de novo à matéria, embora vá fazer todos
os possíveis, e terei o êxito possível se não me calhar a mãe errada.
Vou ter muito cuidado, escolhendo uma mãe que tenha o conceito dos renascimentos. De preferência até, irei escolher uma
mãe que já me conheça da minha vida última vida, e que – se eu lhe disser na infância que sou o mesmo que ela já conhecia – não
irá ralhar-me, ignorando e recusando tudo com as suas dúvidas.
Acho que há muitas crianças que transportam para a Terra memórias das suas vidas passadas, mas que essas memórias são
depois perdidas devido às ideias que lhe são incutidas de que foram criadas de novo, “diretamente das mãos de Deus”, etc. etc.
A eternidade é de facto muito longa, e há mais coisas no céu e na Terra do que julga a filosofia dos normais professores de
crianças. Se vós pudésseis somente fazer ideia da imortalidade da vida e tomar posse dela!
Se vós pudésseis conceber-vos como seres sem princípio nem fim, então poderíeis começar a fazer coisas de imensa
importância. A consciência da eternidade é algo de portentoso.
Todos os problemas parecerão pequenos a alguém que pense de si mesmo em termos de um milhão de anos. Se alguém pensar
em biliões de anos, ou seja o que for, o resultado é o mesmo. A quantidade de um milhão já é muito difícil de entender para qualquer
pessoa, seja um milhão de anos ou um milhão de dólares. A ideia da imortalidade também é incompreensível. Um milhão, um bilião,
um trilião de anos são tudo fabulosos períodos de tempo. Comparadas com a eternidade são uma insignificância.
É tudo por esta noite.

Carta 22 – Uma carta para o acusado
Diga ao amigo que está tão preocupado com a hipótese caso de eu lhe estar a fazer mal por estar a escrever com a sua mão,
que esse assunto foi completamente esclarecido entre mim e o Professor, antes de o problema se ter colocado aí entre vós.
A mediunidade vulgar, onde o organismo de uma pessoa mais ou menos adoentada for aberto indiscriminadamente para a
entrada e obsessão de um qualquer espírito de passagem, bom ou mau, é um caso completamente diferente deste.
Aqui eu, que fui seu amigo na Terra, tendo falecido, vim atrás para, por seu intermédio, lhe participar conhecimentos que tenho
a respeito deste mundo.
Não estou a fazer nenhuma abertura no seu sistema nervoso através da qual forças irresponsáveis ou maldosas possam entrar,
tomando posse de si. De facto, se algum espírito, bom ou mau, fizesse essa tentativa, teria que contar comigo, e tenho os meus
poderes. Sei agora, lembrados e ensinados, segredos pelos quais posso protegê-la do que genericamente pode chamar-se
mediunidade. Além disso, aconselho-a a que nunca, mesmo em caso da prece urgente daqueles cujos entes queridos partiram, nunca
se entregue a eles.
Os “viandantes” do chamado mundo invisível não têm o direito de aparecer e solicitar entrada através do seu organismo, tal
como uma multidão de gente que viesse forçar a entrada em sua casa, apenas porque os seus participantes estivessem com
curiosidade, com fome ou frio.

Não consinta. Se uma vez foi dada licença, muito bem. Mas o caso era excecional e não partiu de interesse pessoal ou
curiosidade de quem quer que fosse – nem mesmo de si própria.
Duvido que mais alguma vez volte a ser concedida autorização. Muitas coisas aconteceram desde que comecei a escrever
consigo. Primeiro a sua mão e o braço de fora – algumas vezes, como se lembra, com tanta força que lhe causei transtornos.
Tendo melhorado no uso dos meios ao meu dispor, experimentei outro método, melhorando gradualmente o controlo do
instrumento que usava.
Nestas últimas sessões tenho usado um terceiro método. Entro na sua mente, colocando-me em absoluto relacionamento
telepático, impressionando nela mesma as coisas que quero dizer. De forma a escrever desta maneira, a minha amiga colocou-se
completamente passiva, anulando todo o pensamento individual e concedendo-me todo o espaço mental; entretanto, isso não é
mais do que acontece quando lê um livro fascinante. Concede ao autor todo o espaço na sua mente, para que ele a conduza,
totalmente absorvida no conteúdo da página impressa.
Estas experiências no aperfeiçoamento das formas de comunicação foram muito interessantes para mim. Diga ao seu amigo
que não sou uma criança nem um experimentalista irresponsável. Não apenas na minha última vida, mas também em muitas vidas
anteriores fui estudante de ciência superior, dando-me inteiramente à verdade e à pesquisa da verdade. Nunca usei ninguém de
forma displicente ou gratuita em seu prejuízo, e não é consigo que começarei a fazê-lo, minha verdadeira amiga e estudante. Nem
de forma alguma interferirei na sua vida, estudos e trabalhos. Isso seria insensato. Quando caminhava pelo mundo com os meus dois
pés nunca fui considerado homem perigoso, e não mudei de comportamento por ter mudado de traje, usando agora coisas muito
leves.
Tenho certas coisas para dizer ao mundo. De momento a amiga é a única pessoa que pode ser servir-me de amanuense. Não é
falha minha nem sua. A questão que se nos apresenta não é a de eu querer estas cartas escritas, ou de ser a minha amiga quem vai
escrevê-las, mas unicamente se elas vão ou não ser benéficas para o mundo. Eu penso que serão. A amiga pensa que podem sê-lo.
B_______ pensa que elas não virão apenas a ser imensamente valiosas, mas únicas. Fulano e Beltrano têm dúvidas e medos.
Nada posso fazer a esse respeito, nem a minha amiga. Que os seus corações sejam benditos! Porque terão de estar tão receosos para
me trancarem as portas?
Não vou tentar gerir os seus negócios aqui deste lado. Só lhes dizem respeito as eles.
Mas esta é uma tarefa muito diferente que empreendi, tendo a minha amiga consentido em ajudar-me. Deve vir a ter muito
escassa compensação, exceto ter abanado as ideias feitas, os sorrisos de superioridade, e a sugestão dos mais cientificamente
inclinados, de que sou fruto da sua própria “subconsciência”. Não me vou ofender com essa hipótese, nem a minha amiga precisa
de sê-lo.
Não irá certamente aborrecer-se, porque se assim fosse, teria de parar de escrever. A sua mente terá de continuar a ser tão
plácida como um lago numa noite sem vento, para que possa continuar a escrever.
A todos, saudações de amor.

Carta 24 – Conhecimento proibido
Tenho andado a fazer muitas coisas ultimamente. Nunca poderá imaginar onde fui outro dia – ao grande funeral do Imperador
do Japão. A amiga não poderia ir ao Japão e regressar em tão pouco tempo, não é verdade? Mas eu pude.
Uma hora antes de partir nem sabia que ele tinha falecido. O Professor procurou-me e convidou-me a ir com ele. Disse-me que
algo ia acontecer lá e que eu devia ver. A profecia cumpriu-se. Vi uma alma, uma grande alma, sair pelo suicídio. Foi triste e terrível.
Mas no próprio momento em que escrevo isto o Professor veio e está aqui junto de mim. Diz-me para não falar mais nisto.
Nestas coisas vêem-se coisas horríveis, bem como coisas belas. Acerca do suicídio posso apenas dizer que, se os homens
soubessem o que os espera por saírem por suas próprias mãos, permaneceriam na presença do mal que já conhecem.
Peço desculpa mas não posso dizer mais a este respeito, porque vos interessaria. O testemunho de uma testemunha ocular é
sempre mais convincente do que a mera repetição das teorias.
A aparição do Professor com este aviso tirou da minha mente o desejo de escrever por agora.
Mas regressarei.

Mais tarde
Tive a capacidade de fazer aquilo que a amiga tanto desejava – encontrar o rapaz que veio para este plano por afogamento.
Quando o viu na fotografia, vi-o através dos seus olhos, exaltada pela memória da sua face. Encontrei-o vagueando, bastante
confuso. Quando lhe falei de si e lhe disse que me tinha pedido que o ajudasse, pareceu-me surpreendido.
Fui capaz de lhe dar uma pequena ajuda, embora ele tenha um amigo aqui; um homem velho que está muito mais perto dele
do que eu poderia estar. Vai ajustar-se gradualmente às novas condições. Era melhor que não tentasse falar com ele. Ele está
numa nova caminhada e está a ser ajudado porque tem amigos.
A única ajuda que pude dar-lhe foi ao nível da informação. O que ele necessita é afastar-se de certa ansiedade, e sugeri-lhe
um ou dois “passa tempos” tanto agradáveis como instrutivos. Talvez fique admirada com a ideia do “passa tempo”, mas aqui
existe de facto tempo.
Onde quer que haja sequência, há tempo. Poderá existir um “tempo” quando tudo existir simultaneamente no passado, no
presente e – se pode dizer-se – no futuro?
Enquanto o passado, o presente e o futuro continuarem a ser mais ou menos diferentes, também o tempo o é. É apenas o
princípio da sequência. Julgava que seria outra coisa diferente? Interiormente, isto é, bem fundo da pessoa, poderemos encontrar
um lugar de silêncio onde tudo pode parecer existir em uníssono. Mas, desde que a consciência, mesmo aí, tentar examinar as coisas
separadas, começa a sequência.
A união com o Todo é outro assunto. Isso é, ou parece ser, “sem tempo”. Mas logo que se procure unir por ter consciência das
coisas, o tempo manifesta-se.

Carta 25 – Um mundo sem sombra
Aqui há tempos falei de uma das maiores particularidades deste mundo.
Passeava uma noite tranquilamente, vi um grupo de pessoas que caminhava na minha direção. O grupo era muito luminoso,
porque eram muitos. Subitamente, quando vi essa luz. Ocorreu-me uma ideia, uma frase dos livros Herméticos: “onde a luz é maior,
é onde as sombras são mais profundas”. Porém, aquele grupo não lançava nenhumas sombras.
Fiz sinal à entidade que estava mais perto - lembro que nessa altura ainda aqui estava há pouco e era mais ignorante do que
sou agora – e chamei a sua atenção para o fenómeno da ausência de sombras. Ele sorriu e disse: “Ainda cá está há pouco, não é?”
“Sim”, respondi. “Então ainda não sabe que nós iluminamos o nosso próprio espaço. A substância de que são feitos os nossos
corpos irradia luz. Como poderiam os nossos corpos irradiar sombras, se a luz é lançada por eles em todas as direções?”
“E a luz do Sol?” Perguntei.
“Sabe que à luz do Sol não somos visíveis de modo nenhum. A luz do Sol é rude e crua, afasta a luz dos espíritos.”
Parece-lhe estranho que neste momento posso sentir o calor das chamas da lareira que aqui tem acesa?
A luz da madeira a arder é mágica. A combustão do carvão tem um efeito muito diferente sobre a atmosfera psíquica. Se alguém
que tivesse sido sempre cego para as visões e insensível aos sentimentos mais delicados e às premonições do mundo invisível tentasse
meditar diante de fogo de lenha durante uma hora ou duas cada dia ou cada noite, os seus olhos e outros sentidos subtis abrir-seiam para coisas sobre coisas que até então nem mesmo tinha sonhado.
Os Orientais que adoram o seu Deus com fogo são sábios e ricos de visões. A luz da cera tem também um efeito mágico, embora
diferente do fogo de lenha. Sentem-se por vezes à noite, sem luz, mas com uma vela solitária e vereis as visões que vos chegam do
“vazio”.
Há muito que nada lhe digo a respeito do jovem Lionel. Anda agora muito interessado em encontrar uma família de
engenheiros, na qual possa nascer de novo. É um sonho ao qual regressa constantemente.

“Porque tens tanta pressa de me deixar?” Perguntei-lhe a primeira vez que falou nesse assunto.
“Mas não sinto que com isso me separe totalmente de ti”. Respondeu. “poderei sempre visitar-te em sonhos”.
“De princípio, não,” disse-lhe eu. “Ficarás aprisionado, cego e surdo por uma grande temporada, e talvez não possas vir até
mim, até depois de eu ter regressado de novo à Terra. “
“Então porque é que não vens comigo?” Perguntou. “Diz-me, Pai, porque não havemos de nascer como gémeos?”
A ideia era tão absurda que me ri a bom rir. Mas o Lionel não viu onde estava a graça. “Os gémeos existem”, disse muito sério.
“Quando vivia em Boston conheci irmãos gémeos. “
Quando regressar à Terra não tenho planos de ser gémeo de ninguém; disse por isso ao Lionel que se quiser disfrutar da minha
companhia tem que permanecer sossegado onde está. “Mas por que razão não haveremos de regressar juntos?” Insistiu, “e sermos
primos ou vizinhos, ao menos?” “Talvez seja possível”, disse-lhe, “se não estragares tudo com uma pressa sem sentido.”
Este rapaz é estranho. Aqui neste mundo há oportunidades ilimitadas de trabalhar de forma refinada, de inventar e descobrir.
Entretanto quer regressar para andar a mexer no aço e no ferro. Muito estranho.
Um destes serões vou tentar trazê-lo para lhe fazer uma visita, de maneira que possa vê-lo. Quer dizer, imediatamente antes
de adormecer, quando acontecem as verdadeiras visões, aquelas que aparecem no estado confuso e irreal da sonolência.
Não se esqueça do rapaz. Já lhe disse como venho aqui e escrevo com a sua mão, e ele ficou muito interessado. “Porque é que
não poderei trabalhar com um telégrafo dessa maneira?”, perguntou-me; mas avisei-o para não experimentar isso. Poderia interferir
com mensagens terrestres que tivessem sido pagas e enviadas. Às vezes levo-o ao “mundo dos modelos”. Construiu um de sua
autoria, com o qual se diverte enquanto eu ando a ver outras coisas. É o modelo de uma roda que põe a rolar com a energia dos
dedos. Não, não é feita de aço, ou de algo que imagina como tal, porque o aço é uma coisa muito mais pesada. Cairia através deste
mundo tão rapidamente que nem deixaria vestígios por onde passasse.
Deve compreender que os dois mundos são compostos de matéria, mas a diferentes níveis de vibração e com carga magnética
diferente. Diz-se que dois objetos sólidos não podem ocupar o mesmo espaço, mas essa lei não se aplica a dois objetos que estejam
um neste plano e outro no plano do vosso mundo. Tal como a água pode estar quente e molhada ao mesmo tempo, também um
espaço de meio metro quadrado pode conter um objeto material dessas dimensões e outro exatamente igual de natureza etérica,
no mesmo espaço.
Não é necessário discutir a respeito de designações. Não tendes designação para o tipo de matéria que usamos aqui, porque
nada sabeis a esse respeito. O Lionel e a sua roda elétrica seriam ambos invisíveis para vós se estivessem em cima do tapete da vossa
sala, neste momento. Nem a magia do fogo de lenha poderia torná-los visíveis, pelo menos durante a luz do dia.

Carta 26 – Círculos na areia
Estou agora a começar e apreciar o romance desta vida aqui. Devo ter tido sempre temperamento romântico, mas só quando
mudei de lugar tive tempo e oportunidade de desfrutá-lo. Na Terra havia sempre trabalho demais para fazer, demasiadas obrigações,
demasiadas solicitações. Aqui, sou livre.
Não deve fazer a ideia do significado da liberdade, a menos que se consiga lembrar de quando aqui esteve, e duvido que isso
possa acontecer já.
Quando digo “romance”, quero dizer o encantamento de existir, o toque mágico que torna rosado o rosto de uma vida cinzenta.
Percebe certamente o que quero dizer.
É maravilhoso ter vagar para sonhar e viver o sonho, porque aqui a vivência faz parte do sonho. Tudo é tão real, a imaginação
tem tanto poder, e a força que liga as coisas é tão enérgica – como quase ilimitada. Os sonhadores aqui não estão parados, porque
aqui, o sonho é uma construção, e se assim não for, temos o direito de ir andando como nos praz. Estamos de férias.
O trabalho duro virá de novo. De novo nos vestiremos de espessa matéria, tomando os seus fardos.
É necessária mais energia na Terra para colocar um pé pesado diante do outro pé pesado, e levar adiante um corpo de 50 ou
100 quilos uns mil metros, do que aqui dar a volta ao mundo. Isso dá-vos a ideia de quanta energia dispomos para nos dedicarmos à
construção dos sonhos.

Talvez na Terra se trabalhe demais, mais do que realmente é necessário. A enorme quantidade de coisas desnecessárias que
acumulam à vossa volta, as falsas necessidades que criais, o ritmo exaustivo que exigem todas essas coisas, parece-nos absurdo e
digno de dó.
A vossa política económica é mera brincadeira de crianças, os vossos governos máquinas pesadíssimas produtoras de coisas
desnecessárias, a maior parte do vosso esforço é inútil e as vossas vidas seriam quase fúteis se não tivessem tanto que sofrer para
que as vossas almas aprendam, embora contra vontade, que a maioria dos vossos esforços são em vão.
Como eu suava e gemia nos meus começos para fazer o meu pequeno círculo na areia! Agora vejo que se tivesse pensado um
pouco, poderia ter recuperado alguma coisa dos meus conhecimentos do passado, ganhos noutras vidas e, ainda que me
continuasse a sentir obrigado a fazer o meu pequeno círculo na areia, poderia tê-lo feito em metade do tempo e com muito menos
esforço.
Aqui, posso passar horas, olhando a mudança de cores das nuvens. Ou melhor, deitar-me de costas, recordando coisas. É
formidável recordar, deixar a mente ir indo ano após ano, século atrás de século, mais atrás, mais atrás, até nos encontrarmos
enfim o passado – numa tartaruga!...
Mas também poderemos olhar para a frente, para diante, para diante, vida atrás de vida, século atrás de século éon atrás de
éon, até encontrarmos o futuro – num arcanjo!...
Olhar para trás é memória, olhar para a frente é criação.
Certamente somos nós que criamos o nosso futuro. Quem poderia fazê-lo se não fossemos nós? Somos influenciados ou
levados ou empurrados e ajudados ou retardados por outros. Mas somos nós mesmos que forjamos as cadeias, sempre! Atamos nós
que teremos de desatar, por vezes com esforço e perplexidade
Ao regressar nas minhas vidas passadas concretizo o porquê e o como da última vida vivida. Foi, de certa maneira, a menos
bem-sucedida de muitas vidas – exceto uma; mas agora avalio a sua finalidade, e os planos que fiz para ela durante a minha última
estadia neste plano. Agora dei a curva e comecei de novo a marcha ascendente.
Já estou a definir as linhas do próximo regresso, embora sem pressas. Muitas bênçãos para vós! Não regressarei enquanto não
fizer o pleno de liberdade e usufruto da minha existência aqui.
Mas agora já dei a curva, e recomecei a marcha de subida. Já estou a traçar as linhas de orientação para a minha próxima vinda,
mas sem pressa. Bênçãos para vós, não vou regressar até que tenha tido a dose de liberdade e de encantamento que fazem parte da
minha existência aqui.
Também tenho muito que estudar. Quero rever o que aprendi nas minhas vidas esquecidas até aqui, mas que agora recordei.
Lembra-se das revisões de matérias de algumas semanas ou meses que teve de fazer na escola? Esse costume está baseado em bons
princípios. São revisões aquilo que vou fazer agora.
Em breve, antes de regressar ao vosso mundo, vou rever a matéria, fixando especialmente as memórias que quero levar
comigo. Seria impossível levar todo o vasto panorama de experiência que se vai abrindo ante a memória. Mas há certas coisas
fundamentais, princípios filosóficos e exemplos que não devo esquecer.
Também quero levar comigo o conhecimento de certas formulas e o hábito de certas práticas que chamareis “do oculto”; por
meio das quais, quando estiver maduro no meu novo corpo, poderei chamar à memória esta sequência de experiências que desfila
perante mim, sempre que quero que aconteça.
Não, não vou falar-lhe do seu passado remoto. Deve e pode recuperá-lo por si mesma. O mesmo que acontece com qualquer
pessoa que sabe distinguir entre memória e imaginação. A diferença é subtil, mas tão real como a diferença entre o ontem e o
amanhã.
Não quero que fique com pressa de vir para aqui para ficar. Fique por aí tanto tempo quanto possa.
Muito do que podemos fazer aqui deste lado também pode ser feito enquanto ainda no corpo material. É evidente que
necessitaremos de mais energia, mas é para isso que a energia serve − para ser usada. Mesmo quando estamos a guardá-la, é para
usá-la no futuro. Não se esqueça disso.

A razão pela qual agora descanso muito, e sonho e me divirto é porque quero guardar tanta energia quanto for possível, para
regressar com potência. É bom que tenha acatado o conselho que lhe dei para preguiçar um pouco e aproximar-se mais da sua alma.
Há surpresas guardadas para quem deliberadamente se empenha na busca da sua própria alma. A alma não é a luminescência de
um fantasma, é um facho de luz que guia e orienta, evitando as rochas do materialismo e do esquecimento.
Senti uma grande alegria no meu regresso às encarnações gregas. Que concentração tinham aqueles gregos! Sabiam imenso.
As águas do rio Letes, por exemplo – que conceção! – trazida deste lado da vida, com memória magistral.
Se um homem pudesse tentar lembrar-se, se somente se desse o tempo de considerar o que já foi, haveria melhor esperança
daquilo que pode vir a ser! Como sabeis que o homem pode vir a ser um deus – ou que, comparado com a vulgar humanidade, pode
ter grandeza de um deus? “Vós sois deuses” não foram palavras ditas apenas em sentido figurativo.
Encontrei-me com o Mestre da Galileia, e mantive comunhão com Ele. Ali estava um homem – e um deus! O mundo precisa
Dele agora.

Carta 27 – O anel mágico
Seria difícil para si entender, apenas por lhe ter dito, a diferença entre a vossa vida e a nossa. Comece pela diferença substancial,
não apenas dos corpos, mas a natureza dos objetos naturais que nos rodeiam. Começa por referir “objetos naturais” quando se fala
das coisas deste mundo? Não imaginais, por acaso, que não fazemos parte da Natureza? Ninguém escapa à Natureza – nem mesmo
Deus. A Natureza é.
Imagine que passa sessenta ou setenta anos num pesado corpo terrestre, num corpo que insiste em engordar, começando a
emperrar com o reumático, entrando em greve uma vez por outra, obrigando-a a ficar de cama por este ou por aquele motivo.
Já pensou o que será trocá-lo por uma forma elástica e leve? Já pensou? Confesso que me era muito difícil compreender isso,
aqui há um ou dois anos.
Vestido desta maneira, suficiente irradiante para iluminar o sítio em que se encontra, onde a luz áspera do Sol não venha
impedir-nos de ver com essa nossa luz suave, imagine-se a passar facilmente de um lugar para outro, de uma pessoa para outra, de
uma ideia para outra. Com a passagem do tempo até o hábito das refeições desaparece.
Não ser apoquentado pela fome ou pela sede, embora eu ocasionalmente ainda tome qualquer coisa, um infinitésimo dos bifes
que comia ao jantar. Isto para não falar das mil e uma tarefas obrigatórias do dia a dia na Terra.
Aqui temos mais confiança na disposição ou no humor. Os compromissos são raros – os obrigatórios, é claro.
O desejo é mútuo, com algumas exceções, naturalmente. Quero ver ou trocar ideias com algum amigo ao mesmo tempo que
ele, e deslisamos imediatamente um para o outro. Os convívios aqui são muito belos, mas a solidão também tem muito encanto.
Nestes últimos dois ou três meses, nunca estive só.
A princípio estava como um peixe fora da água, é claro. Acontece a todos, embora haja exceções para as pessoas muito
espiritualizadas que não têm ligações ou ambições terrenas.
Combati de tal forma a ideia de “morrer”, que o meu novo estado de início me pareceu como prova de um falhanço, tendo
andado a correr de um lado para o outro, com a impressão de que ia perder muito tempo valioso, que seria mais bem usado em
todas as canseiras da vida na Terra.
Evidentemente o Professor apareceu-me e teve o bom senso de me trazer às costas desde o início.
Ensinou-me alguns princípios, que me deixou aplicar e, a pouco e pouco, comecei a aproveitar desses conselhos para me
controlar melhor. Por outro lado, a beleza e as maravilhas, das novas condições, começaram a revelar-se, e vi que, em vez de
desperdiçar o tempo, estava a ganhar uma tremenda experiência que poderia utilizar mais tarde.
Falei aqui com muita gente, pessoas de todos os níveis de crescimento intelectual e moral, e lamento dizer que a pessoa que
tem uma ideia clara do significado da vida e das suas possibilidades de desenvolvimento é tão rara aqui como na Terra. Como já disse
antes, uma pessoa não se torna subitamente esclarecida pelo facto de ter mudado a textura do seu corpo. Se o homem for superficial

na Terra, também o será aqui, embora na sua próxima vida a lei de causa e efeito – se tiver exagerado na vaidade – pode fazê-lo
regressar como pessoa modesta ou mesmo envergonhada, pelo menos durante certo tempo, até que o efeito se dissipe.
Ao regressar à Terra as pessoas trazem as suas características consigo. Frequentemente na vida tive pena das pessoas que
durante eram escravos da rotina dos negócios. Muitas não conseguem ver-se livres disso durante muito tempo e, em vez de
desfrutarem do seu tempo aqui, andam para trás e para diante no ambiente das suas tarefas anteriores, sempre à volta de assuntos
materialistas, até que ficam tão cansados como estavam na altura em que “morreram”.
Como já sabem, aqui há professores. Poucos são da estatura do meu Professor, mas há muitos que têm prazer em ajudar as
almas dos recém-chegados. Nunca deixam os iniciantes entregues aos seus próprios recursos. A ajuda é sempre oferecida, mas nem
sempre é aceite!...
Nesse caso, será oferecido uma e outra vez, porque aqueles que se entregam a tal tarefa, fazem-no sem esperança de
recompensa ou sequer de reconhecimento. Se me tivesse preparado devidamente para fazer um tratado científico da vida neste
lado, teria que ter começado de uma maneira muito diferente deste livro.
Primeiro teria que ter adiado o trabalho cerca de dez anos, até que todos os meus factos estivessem todos rigorosamente
classificados e ordenados.
Depois, era coisa que tinha que ser começada com todas as regras e definições, uma coisa formal, aborrecidíssima, que
convidasse o leitor a dormir a sesta.
Em vez disso, comecei a escrevê-lo pouco tempo depois de aqui ter chegado, sendo estas cartas na realidade como cartas do
viajante num país desconhecido. Registam as suas impressões, os seus erros e talvez os seus preconceitos provincianos. Mas não se
arriscam a ser a cópia requentada de ditos que outros disseram.
Gosto que conserve o meu retrato na galeria de amigos que tem em cima da sua lareira, ajuda-me as visitas que lhe venho
fazer-lhe. Uma fotografia não é coisa pouca.
Tenho andado a desenhar para si figuras na tela dos sonhos, para lhe mostrar a futilidade vaidosa de certas coisas. Julgava que
nós aqui nunca faríamos tal? A capacidade dos pseudo mortos para influenciar os vivos é imensa, contando que o estabelecimento
da simpatia tenha sido feito.
Ensinei-a a proteger-se a si mesma contra as influências que não deseja, portanto, não tenha medo. Estarei sempre em guarda,
vigiando à distância qualquer perigo que possa chegar-lhe deste lado.
Já construí um anel mágico à sua volta, que só poderá ser ultrapassado pelos espíritos mais avançados e poderosos. Fui eu e o
Professor que o construímos. O trabalho que está a fazer é nosso e tem direito à nossa proteção.
Se estivesse a trabalhar connosco na Terra, também assim seria, como é natural.
Só a amiga pessoalmente poderia baixar as barreiras para a intrusão de espíritos irresponsáveis ou maldosos, e se isso ocorresse
por acidente nós encarregar-nos-íamos de as ir levantar.
Temos daqui autoridade para isso. Posso dizer-lho. Está surpreendida?

Carta 28 – Só sendo uma criança pequenina…
Uma vez ouvi um homem falar deste mundo como se se tratasse de “um recreio para crianças brincarem”. Porque, dizia ele,
“aqui somos todos crianças e podemos imaginar a realidade conforme os nossos desejos”. Uma criança que brinca pode fazer de
uma cadeira uma torre ou um cavalo de cortesias, do mesmo modo que neste mundo, por momentos, podemos criar o que nos
apetece.
Nunca foram surpreendidos pela imaginação de uma criança pequenina? Uma criança pode dizer a sério sem embaraço: “este
tapete é um jardim, as tábuas do chão são um rio, a cadeira é um castelo e eu… sou o rei!...
Porque ele diz tais coisas? Como pode dizê-las?
Porque ele – e aqui é que bate o ponto – ainda traz no subconsciente uma vida que viveu antes, que deixou há tão pouco
tempo ainda, e da qual trouxe consigo um pouco da perdida liberdade do sonho e do poder da imaginação.

Isso não quer dizer que neste mundo em que estamos tudo seja imaginário, longe disso. Os objetos de matéria muito ténue
que existem deste lado, são tão reais e comparativamente tão substanciais como os vossos, aí. Mas temos uma possibilidade de criar
muito diferentes das vossas, com matéria muito subtil, a partir do “pensamento-substância”.
Se criais coisas na Terra, é a partir de matéria sólida. Criais primeiro a “substância-pensamento”. Mas há uma diferença entre
a vossa criação e a nossa, enquanto não for realmente moldada a matéria de acordo com esse modelo, não acreditais que a
“substância-pensamento” existe, exceto na vossa imaginação.
Neste nosso mundo, podemos ver os modelos idealizados, ou “criações−pensamento” de outras pessoas, se tanto nós como
eles assim quisermos. Também podemos – e digo-vos isto para vosso conforto – também podemos ver os vossos “modelos
idealizados”. Adicionando a nossa força de vontade à vossa, podemos ajudar-vos a realizar esses modelos na sua forma material.
Por vezes construímos aqui peça por peça, no mundo das quatro dimensões, especialmente se queremos deixar a ideia para
outros verem e apreciarem, quando desejamos que sobreviva por longo tempo. Entretanto, as “criações do pensamento” são visíveis
para todos os espíritos superiormente evoluídos.
Compreendei naturalmente que os espíritos não são todos altamente evoluídos. De facto, só uma minoria é altamente
avançada. Mas o homem mais apagado neste nosso mundo tem coisas que haveis perdido no vosso – a fé nas suas próprias “criações
do pensamento”. A força que torna possíveis as criações não está perdida para uma alma, quando regressa de novo à matéria sólida.
Mas a força é gradualmente vencida e a imaginação desencorajada pela incredulidade dos homens e mulheres amadurecidos,
que repetem constantemente aos filhos: “Isto é só uma brincadeira, não existe de facto, é só imaginação”.
Se imprimirem estas palavras, gostaria que inserissem neste ponto fragmentos de um magnífico poema de Wordsworth:
“Sugestões de imortalidade a partir de recordações da primeira infância”:
Nosso nascer não passa de sono e de oblívio:
A Alma que nasce connosco, nosso Astro Vital,
Vive longe de onde vive o
Trajeto de seu fanal;
Não no esquecimento inteiro
Nem na nudez por inteiro,
Mas, arrastando nuvens de glória, viemos
De Deus — nosso lar —:
É o Céu que a nós circunda e a nossa meninice!
As sombras da prisão começam a cobrir
O Menino que cresce;
Mas ele vê a luz, sabe aonde ela vai
E sabe que ela o acresce;
A Juventude, em sacerdócio à Natureza,
Viaja ao Leste numa empresa
Guiada pela
Visão mais bela;
E ao largo o Homem vê que sua vida acaba
E que na luz do hábito ela enfim desaba.

Quase não há limites para as possibilidades da imaginação; para adquirir todo o seu potencial as pessoas têm de confiar na sua
imaginação. Se, como uma mãe que diz a um filho constantemente que: “Isto é só a brincar, não é real”, ele nunca conseguirá tornar
reais as coisas que criou em pensamento.

A imaginação em si mesma é como uma criança e deve ser encorajada e acreditar-se nela. De contrário não poderá desenvolverse e fazer o seu trabalho. É uma sorte para alguns de vós que eu esteja neste mundo. Posso fazer mais por vós aqui, do que estando
aí, porque tenho muito mais confiança agora na minha imaginação, do que tinha antes.
O homem que chamou a este mundo “um recreio para as crianças brincarem” tinha feito toda a qualidade de experiências com
o poder imaginativo que possuía. Não estou autorizado para contar as histórias que ele me tem contado, mas ficariam surpreendidos
com elas. Só como exemplo, ajudou a mulher dele, depois da sua “chamada” morte, a levar à prática um plano deles ambos, que
teria parecido impossível imaginar antes, devido à sua falta de fé. Era a construção de um certo tipo de casa.
Mas não imaginem que a maioria das pessoas daqui estão a tentar construir casas na Terra. Longe disso. A maioria dos meus
concidadãos querem trabalhar onde estão, e deixar a Terra em paz. É evidente que há sonhadores como eu, que não estão satisfeitos
só com um mundo, e gostariam de ter possibilidades de chegar aos dois simultaneamente. Mas esses são raros, tal como os poetas
são raros na Terra. Para a maior parte dos habitantes da Terra, o mundo em que se encontram é suficiente, neste momento das
vidas.
Há uma fantasia minha, contudo, que me vai divertir muito se puder ajudar a realizá-la na Terra. Não lhes vou dizer do que se
trata. Não irá causar preocupações a ninguém, “por nada deste mundo”, como é costume dizer-se, nem mesmo pela simples hipótese
de me meter em assuntos que não são da minha conta. Mas, embora seja coisa desconhecida, invisível e sem ninguém dar por nada,
posso ajudar alguém com a força da minha confiante imaginação, não vai haver prejuízo em nada e terei demonstrado que o plano
resulta mesmo.

Carta 29 – Um aviso inesperado
Seria lamentável para mim se a leitura destas minhas cartas fizesse com que pessoas insensatas e precipitadas fosse à caça dos
espíritos, chamando a si espíritos irresponsáveis e mentirosos básicos. Diga-lhes para não fazerem isso.
A minha chegada a esta tarefa através da mão da minha amiga, é um assunto muito diferente. Não poderia tê-la feito se não
tivesse recebido instruções a respeito dos procedimentos científicos adequados para fazê-lo. Também não poderia ter tido êxito se
fosse constantemente interrompido pela minha amiga que escreve, mediante pensamentos laterais ou perguntas formuladas em
pensamento.
É exatamente por ser perfeitamente passiva e não evidenciar a sua curiosidade, deixando-me usar as suas mãos, tal como na
Terra eu poderia ter usado as mãos do meu estenógrafo, que eu consigo ligar as palavras e construir as frases.
A maior parte das comunicações de espíritos, mesmo quando genuínas, têm pouco valor, pelo motivo de que são quase
sempre afetadas pela mente da pessoa através das quais elas passam.
A amiga procede corretamente em nada ler da mensagem que está a ser ditada, nada pensando a respeito do plano existencial
em que me encontro. Assim evita pensamentos preconcebidos que interromperiam o curso das minhas ideias.
Sabe certamente que durante a minha vida na Terra, investiguei espiritualismo, tal como muitas coisas de natureza oculta,
procurando sempre a verdade que estava por detrás delas; mas estava convencido então, e estou convencido agora mais do que
nunca que, exceto pela demonstração científica que tais coisas podem ser – que, por certo, tem valor apenas como demonstração –
a maior parte da “caçada aos espíritos” não é somente uma grande perda de tempo, mas um absoluto prejuízo para aqueles que nela
se envolvem.
Isto pode parecer estranho, sendo dito por um chamado “espírito”, que assim está de facto em comunicação com o mundo. Se
assim é, não posso evitá-lo. Se pareço estar em contradição, assim seja, é tudo. Mas desejo continuar a registar ideias para
desencorajar a mediunidade irresponsável.
Se alguém que regista mensagens mediúnicas pudesse ter a certeza que no outro lado da linha psíquica está uma entidade
sincera com coisas importantes para dizer, que realmente pudesse usar essa pessoa para transmiti-las, já seria outro assunto; mas
este mundo aqui fora está cheio de vagabundos, tal como na Terra. Como este mundo está essencialmente povoado por pessoas

oriundas do vosso mundo, é inevitável termos aqui o mesmo género de pessoas que aí, que mudaram muito pouco só por terem
passado pelas portas da morte.
Algum de vós aconselharia uma rapariga delicada e sensível a sentar-se no meio do “Hyde Park”, convidando um qualquer da
multidão de passantes para ficar ali a conversar por seu intermédio, tocá-la, ou misturar o seu magnetismo com o dela? Até arrepia.
Sendo as coisas assim, muito mais se arrepiariam vendo certas coisas que eu tenho visto por aqui.
Depois, também, há outro género de seres por aqui que os Teosóficos designavam por “elementar - elementais”. Agora tem
havido uma enorme quantidade de disparates escritos a seu respeito. Uma coisa é certa: há unidades de energia, unidades de
consciência, que correspondem de muito perto a esses designados “elementais”.
Essas entidades não são, geralmente, muito evoluídas. Mas sendo o ambiente na Terra aquele a que eles aspiram chegar, e
como a Terra é o próximo nível obrigatório para a sua evolução, são para ela atraídos muito energicamente.
Não se convençam facilmente de que a entidade que produz sinais na vossa mesa é o espírito do vosso falecido avô. Pode não
passar de um uma obtusa entidade desejosa, uma consciência inquieta, tentando usar-vos para acelerar a sua própria evolução,
tentando entrar em vós, ou através de vós, para ter a oportunidade de experimentar o ambiente da Terra e as suas rudes vibrações.
Pode não ser capaz vos fazer mal, mas, por outro lado, pode causar-vos grande dano. É melhor evitar tais tentativas de romper
o véu que vos separa deles. Porque é mais fino do que pensais e, embora não possais ver através dele, podereis sentir através dele.
Tendo dito isto, o meu dever está cumprido, e da próxima vez, conto-vos uma história em vez de vos dar uma lição.
Na realidade, sinto-me uma “Sherazade” astral. Mas tenho medo de que se canse de mim muito antes das mil e uma noites
terem decorrido. Antes desse tempo todo, já terei partido. Não quero dizer “morrido” outra vez, indo para outro mundo do além.
Mas quando entro em comunicações dizendo-lhe o que gostaria que soubesse a respeito da vida neste plano, quero ir investigar
outras estrelas, se me for concedida licença para tal.
Sou como um rapaz novo que, tendo herdado uma fortuna, tem agora dinheiro suficiente para poder viajar. Embora possa ficar
em casa mais alguns meses, organizando certos assuntos e familiarizando-se com a sua nova liberdade de movimentos, o tempo virá
para que finalmente abra as suas asas.
Espero que isto não seja uma metáfora artificial; se assim for, pode modificar a minha escrita à sua vontade. Não vou ficar
ofendido!...

Carta 30 – A Sílfide e o mágico
Se os seus olhos pudessem atravessar o véu da materialidade, e pudessem ver o mundo subtil que rodeia e cobre a cidade de
Paris, iria faltar-lhes o ar de admiração. Ultimamente tenho passado muito tempo em Paris.
Posso falar-lhe a respeito de coisas estranhas que tenho visto?
Numa rua da margem esquerda do rio, a Rue de Vaugirard vive um homem de meia idade e hábitos sedentários, que é uma
espécie de mágico. É continuamente acompanhado e servido por uma dessas entidades femininas elementais chamadas “Sílfides”.
O nome que lhe deu foi “Meriline”. Não sei a que língua foi buscar o nome, porque sabe várias, incluindo hebreu. Tenho visto
essa Meriline entrar e sair do seu apartamento. Não seria correto dizer exatamente onde é. O homem seria identificado, embora a
Meriline tivesse a capacidade de iludir quem pesquisasse.
Meriline não faz a cama nem cozinha o almoço do homem, porque, para isso, há uma mulher a dias. O que ela faz é recados
por aí, descobrindo coisas para ele. É colecionador de livros antigos e manuscritos, e muitos dos seus tesouros foram descobertos
pela Meriline nos alfarrabistas que estão na margem esquerda do rio Sena, e noutras livrarias mais sofisticadas da cidade.
O homem não é o que se diga um adorador de Lucifer. É apenas um entusiasta inofensivo, amigo do oculto, que luta para poder
espreitar pelo véu que esconde este mundo do mundo elementar. Um pouco menos de brandy e de vinho e poderia ser capaz de ver
claramente, porque é um estudioso dedicado. Mas é admirador da carne e pesquisador do espírito.
Um dia encontrei Meriline que andava nas suas buscas e apresentei-me com sinais das mãos e dizendo o meu nome. Isso atraiu
a atenção da Sílfide, que se aproximou de mim.

“Onde é que vai?” perguntei. Fez um gesto indicando o outro lado do rio. Ocorreu-me a ideia de que não deveria perguntarlhe nada a respeito do patrão. Hesitou, mas depois disse-me:
“Ele está interessado nos espíritos de homens.” Isso simplificou o assunto, e perguntei: “Faz-lhe os recados?” “Sim, sempre”.
“Porque lhos faz?”. “Amo servi-lo”. “Porque ama assim servi-lo?”. “Porque lhe pertenço”. “eu pensei que cada alma pertencia a si
mesma”. “Mas eu não sou uma alma”. “Então o que é?”. “Uma Sílfide”.
“Espera alguma vez tornar-se uma alma?”. “Ah, sim! Ele prometeu-me que eu seria uma alma, se o servisse com fidelidade”.
“Mas como é quele pode fazer de si uma alma?”. “Não sei, mas pode”. “Como sabe que ele pode?”. “Porque confio nele”. “O que lhe
faz confiar nele?”. “Porque ele confia em mim”. “E a Meriline, sempre lhe diz a verdade?”. “Sempre.” “Quem é que lhe ensinou a
reconhecer a verdade?”. “Foi ele”. “Como?”.
A minha pergunta pareceu confundi-la perante mim, e tive medo que ela fugisse, mas acalmei-a dizendo rapidamente:
“Não quero incomodá-la com perguntas a que não possa responder. Diga-me como de início entrou neste serviço”.
“Terei que fazê-lo?”. “Não me disse que tinha uma consciência”. “Sim, ele ensinou-me a tê-la”. “Mas ele disse-lhe que estava
interessado nos espíritos de homens”. “Sim, e também sei distinguir espíritos bons de espíritos maus”.
“Foi ele que lhe ensinou isso?”. “Não”.
“Como é que aprendeu?”. “Sempre o soube”. “Então, é porque viveu muito tempo”. “Oh, sim!”.
“E quando é que espera ter ou tornar-se uma alma?”. “Quando ele vier para este mundo, aquele em que ambos vivemos”.
Esta resposta audaciosa deixou-me estupefacto. Teria o bom do mágico enganado a sua Sílfide, ou acreditava mesmo no que
tinha prometido?.
“O que é que ele lhe disse a esse respeito?”, perguntei. “Disse-me que se eu o servisse agora, mais tarde servir-me-ia ele a
mim”. “E como fará ele tal coisa?”. “Não sei”.
“Que tal se lhe perguntar?”.
“Eu nunca faço perguntas. Só respondo”. “Por exemplo, a que espécie de perguntas?”.
“Digo-lhe onde está uma determinada pessoa, e o que ela está a fazer”.
“Pode dizer-lhe o que essa pessoa está a pensar?”. “Não muito frequentemente – nem sempre. Algumas vezes, posso!”.
“Como pode afirmar isso?”. “Pelo que sentem. Se me sinto calor na sua presença, sei que são pessoas amistosas para com ele.
Se sinto frio, é porque serão seus inimigos. Se não sentir nada, é porque não estão a pensar nele, ou lhe são indiferentes”.
“E o seu recado de hoje?”. “Vou falar com uma senhora”. “E não tem ciúmes?”. “O que é ter ciúmes?”. “Não lhe desagrada que
ele se interesse por senhoras?”. “Porque haveria de me desagradar?”
Não era pergunta a que eu pudesse responder, porque não conhecia as características das Sílfides. Ela surpreendeu-me um
pouco, porque pensei que todos os seres femininos eram ciumentos. Porém, receando que ela me fugisse, avancei imediatamente
com outra pergunta.
“Como é que estabeleceu este relacionamento?”. “Ele chamou-me”. “Como?”. “Pelo encantamento”. “Que encantamento?”
“O canto de chamamento das Sílfides”. ”Ah, disse eu, ele chamava as Sílfides, e então aproximava-se”.
“Sim, com certeza. Gostava dele pela sua bondade, e tornei-me visível para ele”.
“Como conseguiu isso?” “Encandeei-lhe os olhos até que os fechou, assim ficou a poder ver-me”. “E agora já pode vê-la
sempre?”. “Não, mas sabe que estou ali”. “Ainda pode vê-la às vezes?”. “Sim, frequentes vezes”. “E quando a viu pela primeira vez?”.
“Ficou deliciado, chamou-me nomes encantadores e fez-me promessas.”
“A promessa de uma alma, nessa primeira vez?”
“Sim”.
“Então já queria ter tido uma alma?”. “Oh, Sim!...”. “Mas porquê?”. “Muitos de nós queremos ser humanos. Amamos a
humanidade. Ou seja, a maioria de nós. É a nossa natureza”.
“Mas não a natureza de vós todos?”. “Há espíritos malignos do ar”.
“E o que fará quando tiver uma alma?”. “Tomarei um corpo e viverei na Terra”. “Deixará então o seu amigo que agora serve?”.
“Oh não, é para estar com ele que eu especialmente quero ter um corpo”.
“Então ela virá para a Terra consigo?”. “É isso que ele diz”.

“Ele diz isso”.
Fiquei de novo estupefacto. Estava a ficar interessado naquele mágico, tinha uma ousada imaginação.
Poderia um espírito dos ares tornar-se numa alma humana? Perguntei a mim mesmo. Andaria o homem a enganar-se a si
próprio? Ou era a encantadora mensageira quem andava a querer enganar?
Tinha parado a pensar tempo demais, porque quando me virei para falar de novo com a minha estranha interlocutora, já lá não
estava. Tinha-me deixado. Tentei segui-la, mas não consegui localizá-la. Olhei em todas as direções, tornara-se invisível para mim…
Uma pergunta poderá agora surgir na vossa mente: em que língua terei falado com esta mensageira dos ares do mágico
francês? A ideia que tivera era de estar a falar na minha própria língua, respondendo ela de igual maneira. Como tinha sido,
realmente? Não tenho ideia, a não ser que tenhamos usado apenas a linguagem do pensamento.
Já pode ter-vos acontecido, encontrando uma pessoa de outra língua que não falais, sentir e trocar ideias por olhares,
expressões da face, gestos.
Imaginai isso multiplicado por cem. Se isso não chegasse para construir perguntas e respostas, como as que troquei com a
Sílfide? Não digo que seria o suficiente, mas poderia sê-lo, de tal forma que tive a impressão de falarmos naturalmente a mesma
língua.
Que experiências fantásticas se fazem neste mundo em que agora vivo!...
Receio bastante o regresso ao mundo material, onde tudo será tão aborrecido para mim durante tanto tempo. Não haverá
maneiras de conseguir evitá-lo?
Não, suponho que terei mesmo de regressar à Terra. Mas não é para já…
Boa noite!...

Carta 31 – Um problema de matemática celeste
Pela intensidade com que por vezes nota a minha presença, pode julgar a intensidade da vida que estou a viver.
Não sou, por isso, um fantasma pálido, a pingar orvalho de cemitério. Sou real e inteiro – ou pareço, segundo creio – como
quando caminhava na Terra, num corpo mais ou menos saudável. Os espectros horrorosos, quando regressam, não falam como eu.
Perguntem àqueles que os viram e ouviram.
É bastante bom que se tenha mantido relativamente livre de comunicações “do outro mundo”. Seria espantoso se acaso tivesse
tido medo de mim. Mas haveria pessoas que teriam tido medo se acaso me aproximasse delas como me aproximei de si.
Uma noite bati à porta do quarto de um vizinho seu, com a meia esperança de boas vindas. Ele saltou da cama em pânico,
depois deitou-se de novo cobrindo a cabeça com as cobertas. Estava tão assustado quanto era possível.
Dessa forma, como não queria ser responsável por ataques cardíacos, ou por pôr os cabelos de pé a alguém, decidi afastar-me
e não pregar sustos a mais ninguém.
Se a amiga tivesse medo de mim, no entanto, ficaria muito desiludido, pelos conhecimentos que tem e que a maioria das outras
pessoas ignora. É um verdadeiro prazer regressar e falar consigo. “Não há amigos, como os velhos amigos” e a sociedade das Sílfides
e dos espíritos nunca me satisfariam completamente, se todos aqueles que eu conhecera e amara em vida, me virassem as costas.
Falando de Sílfides, encontrei-me com o Professor a noite passada e perguntei-lhe se aquele mágico francês a respeito do qual
lhe falei, realmente poderia cumprir a promessa que tinha feito à sua amiga Sílfide, e ajudá-la a alcançar uma espécie de alma que
lhe permitisse encarnar na Terra como mulher. A resposta dele foi “Não”.
Perguntei-lhe porquê, e disse-me que as criaturas elementares, ou unidades de força habitando os elementos, no sentido que
damos a esse termo, não podem, durante os seus ciclos de vida, sair do seu domínio para dentro do humano.

“E isso irá ser sempre assim?” Perguntei. “Não sei”. Respondeu o Professor. “Mas acredito que todas as unidades menos
evoluídas que habitam na Terra, se encontram a fazer o caminho em direção ao humano. O humano será um estádio evolutivo que
todos acabarão por alcançar, mas não neste ciclo de vidas.
Perguntei-lhe ainda se conhecia o mágico francês, tendo-me dito que já o conhecia há mil anos, na altura em que, tendo
encarnado em Paris, o mágico tinha iniciado a caminhada em direção aos seus poderes.
No entanto, tinha-se afastado na procura de prazeres egoístas, e que poderia ter de fazer ainda um longo percurso para se
integrar no caminho da verdade filosófica.
“Será merecedor de culpas ou digno de piedade?” perguntei.
“A piedade não é chamada para estas situações, disse o Professor, os seres humanos procuram o que desejam”.
Depois de o Professor se ter ausentado, passei a interrogar-me. Que coisas tenho procurado ou desejado? A resposta
apareceu-me de imediato: “Conhecimento”.
Há um ano atrás, poderia ter dito: “poderes, capacidades”. Mas o conhecimento é percursor dos poderes e das capacidades.
Se alcançar conhecimento, depois virão as capacidades e os poderes. É porque desejo comunicar-lhe a si, e possivelmente a
muitos outros, algumas porções de conhecimentos que não estejam ao vosso alcance por outros meios, que insisto em continuar
estas visitas para falar consigo.
A melhor parte do conhecimento que lhe trago é este: pelo exercício da vontade o homem pode conservar a consciência
objetiva da vida depois da morte.
Muitas pessoas no mundo em que eu me encontro mergulham numa espécie de êxtase subjetivo, que os torna indiferentes
relativamente ao que se passa na Terra e neste mundo mais subtil, o que chamam “céu”. Também poderia fazer isso facilmente.
Como já disse antes, enquanto as pessoas na Terra têm consciência objetiva e subjetiva, mas funções maioritariamente
objetivas; aqui fora, as almas também têm consciência objetiva e subjetiva, mas a tendência é para o subjetivo.
Quase constantemente, se a pessoa reunir calma e olhar para o seu interior, pode cair num estado de êxtase subjetivo, que é
parecido com aquele de que desfrutam as almas no lado de cá da linha de divisão chamada morte.
De facto, é nesse estado de experiência subconsciente que foi possível ao homem aprender tudo o que sabe a respeito do
mundo etérico.
Quando as tempestades do subconsciente se aquietam, o homem pode ter um vislumbre da sua vida interior, sendo essa vida
interior o que equivale à vida no plano da quarta dimensão.
Por favor não me acusem de me contradizer ou de ser pouco claro; disse que a consciência objetiva é tão possível para nós
aqui, como a consciência subjetiva é para vós na Terra, sendo a tendência em sentidos contrários.
Devem estar lembrados do par de apaixonados de que vos falei na Carta 19. Ele tinha estado um tempo aqui fora, tinha
esperado por ela, e tinha-a ajudado a atravessar terrenos pantanosos entre os dois estados da existência.
Vi esses apaixonados há alguns dias, mas não ficaram nada entusiasmados por me terem visto.
Pelo contrário, acho que os coloquei numa posição difícil por tê-los alertado, por ter tentado fazê-los sair do estado de êxtase
subjetivo no qual mergulharam desde que estavam de novo juntos.
Enquanto ele tinha esperado por ela todos aqueles anos, manteve-se desperto pela espectativa;
enquanto na Terra ela esteve sempre a pensar nele aqui, tendo assim mantido a polaridade.
Agora têm-se um ao outro, vivem na sua casinha que ele construiu para ela com tanto gosto, com matéria subtil deste mundo
igualmente subtil, vêm o rosto um do outro quer olhem para dentro ou para fora, em suma, estão contentes. Não tentam alcançar
mais nada (ou pelo menos é isso que dizem um ao outro), vão-se afundando consequentemente nos braços do êxtase subjetivo.
Nesse estado de ruminação, têm o direito a esse prazer. Ninguém pode tirar-lho. Alcançaram-no pela sua atividade no mundo
e fora dele, é seu pela justiça das vidas sucessivas. Vão desfrutá-lo, julgo que por longo tempo, revivendo as mútuas experiências
passadas, juntos ou separados.

Um dia haverá que um deles vai sentir-se saturado com aquela demasiada doçura. Os músculos de um ou de outro vão tentar
estender-se devido à falta de exercício ou, com um longo bocejo espiritual, pela lei da causa e do efeito, decidir-se-ão a andar em
frente, para não regressar ao mesmo.
Perguntareis para onde irá ele (ou ela)? Para a Terra, evidentemente!
Imaginemo-los acordando do estado de êxtase subjetivo que será entendido por eles como conquista, indo para um breve
passeio em abençoada e completa solidão.
Então, numa espécie de frescura matinal, no coração e no olhar, um deles encontra na Terra um par de namorados. De repente,
o chamamento do corpo, a ansiedade, o terrível chamamento do sangue e do calor, a atividade elevada a uma enorme potência,
agarra a alma ainda há pouco desperta na parte etérea da matéria e……
Ele entrou de novo no mundo da formação material. Afundou-se e escondeu-se na carne do planeta, espera já o nascimento.
Nascerá com grande força, devido ao longo período de descanso. Poderá até tornar-se um “capitão de indústria”, se tiver um
organismo forte.
Mas ao começar eu disse “ele ou ela”. Deixem-me mudar um pouco o quadro. O homem terá quase a certeza de que vai ser
ele o primeiro, devido à sua polaridade positiva.
Desenhando agora este quadro imaginário dos meus enamorados, não estou a fazer um dogma da maneira pela qual todas as
almas regressam à Terra. Estou apenas a supor como regressarão estes dois (porque ela o seguirá provavelmente muito depressa
quando acordar sentindo que ele a deixou…).
A razão pela qual imagino que o seu regresso será mais ou menos assim, deriva do terem condescendido perante tão longo
êxtase subjetivo.
Quando regressarão? Não posso dizer. Talvez num ano, talvez em cem anos…
Não sabendo qual o valor numérico de cada uma das suas unidades força, não posso calcular quanto êxtase subjetivo poderão
suportar sem ter uma reação violenta.
Devem estar a pensar se alguma vez também eu vou mergulhar nesse estado de êxtase subjetivo que descrevi. Talvez.
Gozá-lo-ia, mas não por muito tempo, nem por agora. O que é facto é que não tenho nenhuma namorada aqui para o desfrutar
comigo…

Carta 32 – Mudança de ponto focal

Com a orientação do Professor, durante as últimas semanas tenho andado na Terra daqui para ali e de cima para baixo.
Noto que a amiga sorriu com a referência velada… Não será que certos amigos seus me começaram a olhar com maus olhos,
como se fosse o diabo do Livro de Job?
Falando a sério, tenho andado a visitar os países e cidades em que vivi e trabalhei durante vidas passadas. Uma das vantagens
destas viagens é que facilitam imenso recordar essas vidas. Há uma magia do lugar que funciona.
Estive no Egito, na India, na Pérsia, na Espanha, em Itália, na Alemanha, Suíça, Áustria, Grécia, Turquia e em muitos outros
países. Os Dardanelos não estiveram fechados para mim, quando, devido à guerra, ninguém podia passar por ali. Todas as condições
têm as suas vantagens, porque a lei das compensações ainda funciona.
Em certas vidas do passado fui um ativo viajante. Poderá perguntar porque razão consigo passar facilmente deste mundo para
o vosso, observando os dois.
Deve ter em conta que o vosso mundo e o nosso ocupam praticamente o mesmo espaço; o plano da superfície da Terra é um
dos planos mais inferiores e mais material do nosso mundo, usando a palavra “plano” como se usasse a palavra “camada”.
Como disse antes, há também lugares acessíveis para nós que ficam a alguma distância acima da superfície da Terra. As
“Mansões no Céu” são algo mais do que uma simples imagem.
Tenho apenas que mudar de “ponto focal” de vez em quando, para me transferir para o vosso mundo. Não sendo visível aí à
vista desarmada, não quer dizer que aí não esteja.

Sem essa mudança de “focagem”, que é feita pela força de vontade e com conhecimento do método, posso até estar a ocupar
o mesmo espaço de qualquer coisa no vosso mundo, e não saber de nada.
Notem bem este ponto, visto que é só metade daquilo que tenho para dizer. A outra metade é que, cada um de vós a um dado
momento – no que ao espaço diz respeito – pode estar na proximidade de coisas interessantes no nosso mundo, e não saberem que
lá estão.
Mas se estiverem a “focar-se” neste nosso mundo, tendes mais ou menos a consciência disso. Portanto, quando eu, sabendo
como, estou a “focar” o vosso mundo, encontro-me lá conscientemente e posso admirar as variadas paisagens de muitas cidades, o
aspeto cambiante de vários países.
Quando pela primeira vez saí da Terra, não conseguia deslocar-me aqui com facilidade, mas agora já posso fazer isso melhor.
Não, não vou dar-vos uma fórmula para dar a outras pessoas, pela qual vós ou eles poderiam mudar de “focagem” à vontade, e
entrar em relação com este mundo, porque esse conhecimento no presente nível de progresso humano ser-vos-ia mais prejudicial
do que vantajoso. Declaro apenas esse facto, deixando a sua aplicação para os que têm a curiosidade e a capacidade de o porem em
prática.
A primeira finalidade de escrever estas cartas é convencer algumas pessoas – consolidar a certeza que têm na imortalidade, e
na sobrevivência da alma depois da mudança corporal a que chamam “a morte”.
Muitos não estão certos se acreditam ou não. Se eu puder tornar a minha presença aqui uma entidade viva e vital sentida
nessas cartas, ela terá o efeito de fortalecer a crença de certas pessoas na doutrina da imortalidade.
Esta época é de materialismo. Há imensa gente que não tem qualquer interesse na questão da vida depois da morte. Porém,
mais tarde ou mais cedo vão sair deste mundo, e os que estão informados acharão a viagem mais fácil e mais simples, pelas razões
que lhes tenho dado aqui. Não acham que vale a pena? Da vossa e da minha parte?
Qualquer pessoa que esteja a aproximar-se da grande mudança, que leia cuidadosamente estas Cartas e leve a peito os
princípios expostos, se se forem lembrando deles depois da saída, verão que não havia motivos para ter medo de nada.
Todos falhamos em muitas coisas que empreendemos, mas tenho esperança que não vou falhar neste projeto. Não falheis vós
da vossa parte. Eu não poderia fazer este trabalho sem vós. E vós não o poderíeis fazer sem mim. Esta resposta é para a suposição
de que sou a vossa mente subconsciente.
Estive em Constantinopla, exatamente na sala onde tive um dia uma experiência, há centenas de anos atrás. Vi as paredes e
toquei-as com as minhas mãos, li o registo etérico da sua história, e a minha história em relação com elas mesmas.
Passeei nos roseirais da Pérsia e cheirei as flores – os botões, centenas de vezes colhidos dessas rosas, cuja fragrância era um
êxtase para mim, olhando os rouxinóis, caminhando por ali de outra forma e com diferentes intenções das minhas agora. Foi o
perfume das rosas que me fez lembrar todas essas coisas.
Na Grécia também fui reviver os tempos ali passados. Antes de ter começado a sua decadência, que grande povo que eram!
Penso que a sua concentração era o segredo do seu poder. O éter que rodeia a península foi alimentado com os seus feitos em
pensamento lúcido e ação ousada. Os velhos registos etéricos permanecem tão vívidos que atravessam os mais recentes. Como
deveis saber, os chamados registos astrais sobrepõem-se em camadas sucessivas, pelos séculos além. Lemos uma ou outra, ao nosso
gosto, de acordo com o desejo ou a afinidade. Exatamente da forma tão natural como na grande biblioteca do “British Museum”,
entre milhões de livros, podemos escolher o que mais nos interessa.
As coisas mais maravilhosas são sempre simples de explicar, tendo à mão a chave para revelar o segredo.
Foram ditos muitos disparates a respeito da palavra “vibração”, no entanto a verdade permanece à sua volta. Onde há fumo,
há certamente fogo.
Na India encontrei-me com “yoguis” em meditação.
Sabem por que razão a sua maneira de respirar produz efeitos de natureza psíquica?
Sustentando a respiração durante certo espaço de tempo, produz-se no corpo – poderei dizer “um veneno”? – o qual, atuando
na natureza psíquica, “altera a vibração “. É tudo!...
Muitos volumes têm sido escritos a respeito do yoga, mas algum conseguiu explicar isto?

Os pulmões destreinados, nas suas funções normais, libertam-se deste dito “veneno”, por processos bem conhecidos dos
fisiologistas – isto é, no organismo humano, na naturalidade física propriamente dita.
Mas relativamente à pessoa ainda viva no plano humano e material, para se adaptar às condições psíquicas, será necessário
haver uma mudança de “vibração”. Poderá ser produzida por uma ligeira dose desse tal “veneno”? é perigoso? Para o ignorante, sim.
Para aqueles que estiverem habituados a isso pela prática, não fará mais efeitos do que os remédios normais da farmacopeia.
Noutra altura lhes falarei acerca dos outros segredos que descobri andando de um lado para o outro no planeta Terra.

Carta 33 – cinco resoluções
Estive durante a noite no telhado de um palácio Oriental, a olhar as estrelas. Pode olhar-se para lá do mundo invisível, alterando
o nosso ponto focal. Por um processo inverso, poderemos observar o infinitamente pequeno, dentro da matéria densa.
No telhado do palácio olhava as estrelas. Sem ninguém junto de mim. Olhando para a cidade dormindo, vi uma nuvem de almas
que observavam a cidade de cima, e os mensageiros indo e vindo.
Uma ou outra vez uma face pálida e adoentada, olhava dentre a nuvem de espíritos, ficando a saber-se que alguém tinha
morrido lá em baixo.
Tendo visto na Terra, desde que para aqui vim, tantos e tantos espíritos, estava mais interessado em contemplar as estrelas.
Gostei sempre imenso de as ver, e ainda gosto. Um dia, se me for permitido, espero saber mais a seu respeito.
Mas não vou deitar a vizinhança da Terra sem deixar acabadas estas Cartas.
À distância do planeta Júpiter poderei não ser capaz de escrever de todo. É certo que se pode ir e vir, quase à velocidade do
pensamento. Mas penso que é melhor adiar durante certo tempo as minhas muito extensas viagens.
Talvez que, estando lá longe, não me apeteça passar por aqui durante muito tempo.
Esta correspondência que tenho com a Terra significa muito para mim. Durante a minha enfermidade costumava pensar se
poderia cá via abaixo algumas vezes, mas nunca imaginei nada como isto. Nunca pensei poder encontrar uma pessoa tão equilibrada
e responsável, suficientemente ousada para se aliar a mim nesta experiência.
Não poderia ter escrito por intermédio da mão de uma pessoa de mente destreinada, a menos que fosse completamente
hipnotizada. Não poderia ter escrito por intermédio da mão de um intelectual médio, que fosse médium, porque esse tipo de pessoas
não consegue agir de forma suficientemente passiva.
Esteja em paz. Não é uma médium propriamente dita, usando a palavra frequente para tais casos, com o significado de
instrumento passivo, uma harpa Eólica afinada na abertura para dois mundos e tocada por um vento qualquer que sopra.
Exceto como ilustração do facto que pode ser realizado, não há grande finalidade em contar-lhe a respeito das coisas que vi no
vosso mundo, desde que cheguei ao outro onde vivo.
Para a próxima vez que a minha amiga olhar para fora, para este plano da vida, e vir as formidáveis paisagens e as pessoas,
lembre-se de que é de uma forma semelhante que eu olho para trás, para o vosso plano da existência. É interessante viver em dois
mundos, entrar e sair à vontade. Quando vou ao vosso é só como visitante e nunca tentarei colocar uma mão no seu governo.
Há uma alfândega tão rigorosa na fronteira entre os dois mundos que o viajante que passe de um lado para o outro nada pode
levar consigo, nem mesmo um preconceito.
Se viesse a este mundo cá fora, com a determinação de só ver certas coisas, daria valor errado às coisas que visse. Muitos
vieram aqui na morte com essa atitude mental, tendo dessa forma aprendido pouco ou nada. É o viajante que vem de mente aberta
que faz realmente descobertas.
Trouxe comigo apenas algumas resoluções;
preservar a minha identidade;
conservar a memória que tinha da vida na Terra, e levar a memória desta vida quando regressasse para o mundo;
encontrar-me com os grandes Professores;

recuperar a memória das minhas encarnações passadas;
estabelecer os alicerces para uma grande vida na Terra quando regressar ali na próxima vez.
Parece simples, não é? Já fiz muito, alem disso. Mas se não tivesse colocado estas ideias em mente, poderia realizar muito
pouco.
A única coisa realmente triste a respeito da morte é que o homem médio aprende tão pouco com ela.
Somente a minha compenetração do facto de que a cadeia das vidas na Terra seja sem fim, poderia livrar-me do lamento de
que a maior parte das pessoas faça tão pouco progresso em cada vida.
Mas conforto-me com a certeza de que não há pressa. Que as pérolas no colar das existências, estão todas nos seus lugares
inevitáveis, e que o colar é um círculo, símbolo da eternidade.
Parece-me, ainda como a minha visão incompleta, que a maior parte das entidades deste lado desperdiça as vidas tanto como
no vosso lado. Isso mostra como me encontro ainda longe do conhecimento ideal.
Visto das Estrelas, onde um dia espero vê-las, todos estes campos rasos da paisagem da vida, poderão ser amaciados pela
distância, e a vista geral poderá ganhar na perspetiva da beleza que não tinha sonhado, enquanto estava ainda francamente
distanciado de tudo aquilo que tenho a dita de conhecer.

Carta 34 – A “passagem” de Lionel
Perdi o meu rapaz Lionel. Partiu. Comecei por escrever “the way of all flesh”, mas devo reconfigurar essa expressão
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e dizer,

“o caminho de todos os espíritos”, mais cedo ou mais tarde, ou seja, o regresso à Terra.
Um dia não muito distante fui encontrá-lo absorvido em pensamentos no nosso favorito lugar de repouso, uma pequena cabana
ao lado de um ribeiro na base de uma colina arborizada, de que já vos falei.
Esperei um pouco até que o rapaz abriu os olhos e olhou para mim. “Pai, disse ele, a minha professora preferida vai-se casar
amanhã”.
“Como é que sabes”, perguntei. E respondeu-me: “Andei à escuta”, respondeu. “Em cada bocadinho que tenho livre, vou lá
abaixo e faço-lhe uma visita, embora ela não saiba de nada. Soube, portanto, que havia novidades”. “O quê, exatamente?” perguntei.
“Porque ela tem andado tão brilhante; há uma luz que a envolve, que não estava antes.”
“Qual era a causa da luz, Lionel?”. “Suponho que está naquela situação de que se diz “estar apaixonada”!...
“És um menino fenomenal, Lionel”, disse eu. Olhou para mim com os seus grandes olhos honestos e disse-me:
“Sou tudo, menos um menino!...”
“Sou tão velho como as colinas, como tu, ou qualquer outra pessoa. Não me disseste que somos imortais?”
“Sim, mas estás a avançar. Conta-me a respeito da tua professora”.
“Ela está enamorada com o irmão mais velho de um dos meus colegas de escola. Conheci-o em pequeno, deixava-me brincar
com o íman dele, ensinou-me a lançar o papagaio e mostrou-me como funcionavam as máquinas. É engenheiro”.
“Ah”, disse eu, “Neste caso estás contente, porque a tua professora predileta vai casar com ele.”
Os olhos do Lionel estavam mais abertos do que nunca, e disse: “Vou ter pena de te deixar, Pai, mas é uma oportunidade que
não posso deixar passar”.
“O quê?”. “É a minha oportunidade para regressar. Tenho andado à espera há muito tempo.”
“Mas, estás pronto?”. “Que é isso de estar pronto? Quero regressar!...”.
“E deixas-me?!”.
“Virei encontrar-te de novo. Oh Pai, quando regressar vou ser mais velho do que tu!” A ideia parecia deliciá-lo!
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Afinal, sou suficientemente humano para ter pena de que o rapaz se vá embora, de sua livre vontade. Sendo livre a vontade,
nada iria fazer para contrariá-lo. Embora jovem no formato em que está, não tendo tido tempo suficiente para crescer no mundo de
imaterialidade desde que aqui chegou é, contudo, já velho no pensamento.”
“Sim”, disse eu, “Talvez me possas dar uma ajuda quando eu também for criança de novo”.
“Com um pai como o Victor, irei aprender tudo o que quero saber a respeito de máquinas, isto é, aquilo que ele pode ensinarme. Quando for mais crescido irei eu encontrar para mim próprio coisas que ele não sabe. Lembras-te da pequena máquina em que
andei a trabalhar no “mundo dos modelos?”.
“Sim.”
“Quando regressar à Terra vou torná-la uma realidade. Atualmente só funciona com a eletricidade dos meus dedos! É minha
invenção, vou ser famoso!”
“E se for inventado por alguém antes de ti?”. perguntei. “Não penso que isso possa acontecer”.
“Queres que te ajude a proteger o teu invento com uma proteção à sua volta, anti cópias?”
“Poderias tu fazer isso, Pai?”. “Penso que sim”.
“Vamos lá então imediatamente! Posso ter que deixar este mundo dentro de um ou dois dias”.
Não pude deixar de me rir com o desejo de pressa do rapaz. Sem dúvida que ele queria ir estar presente na festa de casamento,
e muito dificilmente iria voltar a vê-lo. Subimos rapidamente ao “mundo dos modelos” e, na presença dele, desenhei um círculo à
volta da sua invenção – um “encantamento” que, penso eu, protegerá a ideia até que ele venha reclamá-la em seu nome.
Oh inspiração! Oh invenção! Oh génio!
Pouco sabem os homens da Terra a respeito do significado de tais palavras. Talvez o famoso poema tenha sido escrito antes
do seu nascimento; talvez a invenção do engenheiro tenha sido deixada na prateleira do “mundo dos modelos”, protegido pelo seu
“encantamento”, enquanto foi crescendo até à idade adulta, e avançado na ciência, e preparado para reclamar o seu modelo, a sua
obra prima, a sua criação espiritual.
Talvez, quando dois homens descobrem ou inventam a mesma coisa quase ao mesmo tempo, talvez um deles tenha conseguido
apropriar-se do projeto que o outro deixou guardado quando veio para a Terra. Por vezes, pode ter acontecido que dois
descobridores tenham conseguido descobrir o modelo no mundo invisível, da autoria de um terceiro, que ainda está à espera de
nascer de novo.
Lionel tagarelava comigo a respeito da vida próxima, dizendo a encantadora mãe que iria ter, que sempre tinha sido boa para
ele. “Talvez, disse eu, muitos de que regressam à Terra quase imediatamente, como tu desejas, procuram aqueles que foram bons
para si numa vida anterior.”
“Há outra questão”, disse Lionel. “A minha ex-professora é amiga da que foi minha mãe, aquela que deixei há alguns anos. Vai
ser tão bom ter de novo a sua mão segurando a minha.”
“Pensas que ela te reconhecerá?” perguntei. “Quem sabe, ela acredita nos renascimentos”.
“Como podes saber isso? Eras tão pequeno quando vieste para aqui!”
“Tinha sete anos, e ela já me tinha dito que vivemos muitas vidas na Terra.”
“Abençoadas as almas que primeiramente ensinaram tais coisas aos povos ocidentais!” exclamei eu. “E agora, meu rapaz, há
alguma coisa que posso fazer por ti, depois de me deixares?”
“Sim, com certeza; podes tomar conta da minha nova mãe, avisando-a se algum mal nos ameaçar.”
“Então tens que me apresentar a ela agora, para que saiba quem é.”
Fomos de imediato ao mundo material, o rapaz e eu, já vos expliquei como.
Levou-me a uma pequena casa, num dos subúrbios de Boston. Entrámos num quarto – eram umas onze horas da noite nessa
parte do mundo, e vi uma bonita rapariga ajoelhada ao lado da cama, orando a Deus para que abençoasse a sua manhã seguinte, na
qual se iria unir com o homem que amava. Lionel foi até junto dela e lançou-lhe os braços ao pescoço. Surpreendida, levantou-se de
um salto, como se tivesse sentido o braço.
“Miss, Miss, não me conhece?” gritou o Lionel.
Embora eu pudesse ouvi-lo, ela, evidentemente, não pôde, embora olhasse à sua volta, como meia assustada.

Pensando que o toque e a presença que sentira era apenas imaginária, ajoelhou-se de novo e continuou com a prece que tinha
interrompido.
“Vamos embora”, disse eu ao rapaz. E ali a deixámos com os seus sonhos e devoções. Foi a última vez que estive com o Lionel,
Despediu-se de mim dizendo: “Vou ficar aqui ao pé dela alguns dias. Talvez fique para diante e para trás, entre ti e ela. Mas se não
regressar a ti, vemo-nos dentro de alguns anos”. “Sim”, disse eu, “é a afinidade e o desejo que reúne as almas, na Terra ou no outro
mundo.”
Na próxima vez que encontrei o Professor, contei-lhe o que se passara com o Lionel, tendo-lhe perguntado se o jovem viria ou
não até mim, depois da sua vida na Terra ter recomeçado, como alma ainda não nascida ao abrigo da sua mãe. “Provavelmente não”,
respondeu-me. “Se ele fosse uma alma muito evoluída e experimentada, com alto nível, talvez sim; mas mesmo como alma
desenvolvida, sem alto nível, isso seria impossível.
” Contudo, disse eu, homens vivendo na Terra podem vir até nós em sonhos”. “Sim, mas quando a alma entra na matéria,
preparando o renascimento, todo o seu potencial é necessário para o esforço hercúleo de formar o novo corpo e ajustar-se a ele.
Depois do nascimento, quando os olhos se abrem, e os pulmões recebem a primeira lufada de ar, a tarefa é mais fácil e poderá
haver alguma energia disponível para vencer a distância.
“Porém, continuou, os seres que vão ser mães em breve, têm muitas vezes a vaga consciência das almas que abrigam. Mesmo
que não tenham a compreensão total do milagre que se está a processar dentro de si, têm estranhos sonhos e visões, que são
sobretudo lampejos das passadas encarnações do filho que vai nascer.
Veem países imaginados nos quais a entidade que vai nascer viveu no passado, têm desejos que não sabem explicar – desejos
refletidos que são apenas a ansiedade latente do ser que espera; os medos sem razão, reflexo dos seus medos antigos.
A mãe que carrega consigo uma alma verdadeiramente elevada, durante este período de formação pode, ela mesmo, crescer
espiritualmente para além das suas naturais possibilidades; enquanto a mãe de um futuro criminoso desenvolve por vezes estranhas
perversidades, diferentes em tudo do seu estado de espírito habitual.
“Se uma mulher fosse suficientemente inteligente e informada, poderia julgar com base nos seus próprios sentimentos e ideias,
que espécie de alma está para ser o seu filho, preparando-se para o orientar em conformidade. Mais conhecimento é necessário,
neste como noutros casos.”
Neste caso, como em todas as minhas experiências, alguma coisa aprendi com a saída do Lionel.

Carte 35 – O Ser Lindíssimo
(Sim, vi anjos, quero dizer, seres espirituais que nunca viveram como homens sobre a Terra. O que um ser humano é para uma
rocha, assim será um anjo para um ser humano. Se alguma vez experimentámos esse estado de etérica alegria, perdemo-lo pela
demorada ligação com a matéria. Poderemos alguma vez recuperá-lo? Talvez. Essa possibilidade esteja na nossa mão.
Poderei contar-vos alguma coisa a respeito de um Ser Lindíssimo?
Se tem nome aqui no céu, nunca soube qual é. Trata-se de um homem ou de uma mulher? Umas vezes parece uma coisa,
outras vezes parece a outra. Há nisto um mistério que nunca consegui esclarecer.
Uma certa noite parecia estar reclinado sobre um raio de luar, o que significa que o poeta que habita em cada homem despertou
em mim. O meu sono, ou o meu sonho repousante, era reclinado sobre um raio de luar, o que enchia de êxtase o meu coração. Por
um momento tinha-me libertado das garras do tempo, e encontrava-me numa quietude etérica que era como um voo exaltante da
emoção levada ao mais alto grau.
Devo ter gozado de uma experiência antecipada do incrível estado que os sábios do Oriente chamam “nirvana”. Tive a
consciência vivida do raio de luar e de mim mesmo como algo tão especial como parte geral do universo. Foi o estado mais próximo
daquilo que posso conceber do “Eu Sou” como suprema declaração.
O passado e o futuro pareciam igualmente presentes nesse momento. Se tivesse ouvido uma voz que me dissesse que era o
“ontem”, tê-la-ia aceite como real; mas se a mesma voz me dissesse que já tinham passado um milhão de anos, igualmente a aceitaria.

Mas caso fosse na véspera ou um milhão de anos depois, não tinha a mínima importância. Talvez o Ser Lindíssimo só apareça para
os quais o momento e a eternidade são a mesma coisa. E ouvi uma voz: “Irmão, quem fala é EU!”
Não tinha dúvidas quanto a quem me tinha falado. “EU sou” só poderia ter sido exclamado por aquele, cuja individualidade se
aproxima do universal, e que tenha mergulhado profundamente no Oceano do Todo, conhecendo, porém, a natureza do mais ínfimo
devido à sua abrangência.
À minha frente estava o Ser Lindíssimo radiante de luz. Mesmo que não fosse tão belo, ter-me-ia causado espanto. Na sua
perfeição total o que causou a sua presença difundia um sentimento de calma. Não fiquei maravilhado, porque o estado da minha
consciência já se encontrava nesse nível.
Fui elevado tão acima do lugar comum, que não tenho termos de comparação para a experiência daquele momento.
Imagine-se a juventude imortalizada, o efémero tornado eterno. Imagine-se a florescência de um rosto de criança, com os olhos
e a maturidade da sabedoria. Imagine-se o brilho de mil vidas concentrado naqueles olhos, e o sorriso nos lábios do amor tão puro
que nada pede àqueles para quem se abre.
Contudo, a linguagem terrena não pode descrever o que não é da Terra, nem um dos seus habitantes pode entender as alegrias
que o Ser Lindíssimo me revelou nessa hora de vida suprema. Porque as possibilidades da existência se alargaram para mim, e o
entendimento da alma se aprofundou. Aqueles que contemplaram alguma vez o Ser Lindíssimo, nunca voltam a ser o mesmo que
eram antes. Podem esquecer isso por um tempo, perdendo no atarefamento da vida a magia dessa presença. Mas quando se
recordarem dela verdadeiramente, serão levados de novo nas asas do mesmo êxtase.
Isso pode acontecer com quem viva na Terra, pode acontecer com quem viva longe entre as estrelas; mas a experiência será a
mesma para uns e para outros; porque somente para alguém que viva no mesmo estado de evolução em que vive o Ser Lindíssimo
é que ele se revelará.
A CANÇÃO DO SER LINDÍSSIMO
Quando ouvires uma trémula vibração no ar, presta atenção: algo se passa ali!...
Se sentires no coração o mistério suave da ternura, algo se passa ali… um suave calor de afeto se aproxima…
Quando uma alegria desconhecida te visita e a alma se solta… fugindo para braços que a esperam invisíveis, algures…
Os que habitamos o invisível, não somos invisíveis uns para os outros
Há aqui cores suaves e formas estranhas nunca vistas sobre a Terra que o olhar cobiça
Alegria simples e o cantar da alma como um pássaro chamando a sua companhia
Porque é esse o chamado permanente da tua alma quando canta
Pensavas que só a suavidade primaveril podia fazer-te ouvir a vibração das asas…
A primavera é o coração de todas as estações que, batendo enérgico, nem o Outono ousará surgir…
Escuta, quando canta, é para ti que canta a cotovia
Escuta, quando o riacho murmura, é para ti o murmúrio das suas águas
E se o teu coração se alegra, é para ti a resposta inevitável de outro coração que de longe se faz ouvir
Tão constante e tão enérgico como o bater incansável do coração da mãe.
Estou alegre por estar aqui, como alegre estou se estiver ali. A beleza estará onde eu estiver
Podeis adivinhar o motivo, meninos de todo o mundo?
Vinde e brincai comigo nos campos de margaridas.
Estarei à vossa espera nos quatro cantos do tempo, lá onde os ventos se visitam
Não ireis perder-vos no caminho, se seguirdes a claridade do jardim da esperança

Há uma música enorme por detrás da Terra que desfila pelo espaço olhando de longe o Sol
Uma música enorme inaudível para ouvidos entorpecidos
Música diálogo permanente de almas afinadas entre si
Ora escutem…
…ouvidos feitos para ouvir, e olhos feitos para ver, e corações feitos para amar!...
As horas vão caminhando sem fim, sem deixar pegadas no caminho, e os anos são sílfides que dançam nos ares
Ajudando lentamente a formar-se a solenidade dos séculos
Rindo nós de alegria, porque o riso ajuda os séculos a não ficarem mortos no tempo
Alegria, alegria para todos, para vós e para mim, alegria e esperança que não falte a todos
Na esquina do tempo lá, onde matam saudades os quatro ventos!...

Carta 36 – A esfera oca
Há algum tempo comecei uma carta a respeito de certas visitas que tinha feito a regiões infernais. Fui convocado de fora para
algo, e a carta não ficou acabada. Hoje vou retomar o assunto.
Como devem saber, há muitos infernos, que são principalmente obra nossa. Esta é uma noção trivial que é baseada em factos.
Desejando um dia ver qual seria o género de “inferno” provável para um alcoolizado, escolhi a primeira camada da esfera que
rodeia o globo terrestre, no sítio dos países que são conhecidos pelo mais elevado nível de alcoolismo.
As almas daqueles cuja vida material termina, permanecem usualmente na vizinhança dos sítios onde viveram, a menos que
haja razões fortes para que assim não seja.
Não tive dificuldades de encontrar um inferno cheio de alcoólicos. O que é que julgam que eles estavam a fazer?
Arrependendo-se dos seus pecados? De modo nenhum.
Vagueavam através dos locais frequentados por aqueles que procuravam a bebida, locais fortemente impregnados pelos
vapores alcoólicos dos viciados que tornavam doentia a atmosfera. Não admira que as pessoas sensíveis desgostem da vizinhança
dos locais desse género.
A minha escrita desagradar-vos-ia certamente se decidisse pormenorizar aqui, com todos os detalhes, as coisas que é possível
presenciar nesse tipo de ambientes. Um ou dois casos é quanto basta.
Coloquei-me num estado simpático e neutro, de forma a poder presenciar os dois mundos. Um jovem, com olhar inquieto e
rosto perturbado entrou num desses “palácios do gin” nos quais o doirado e as imitações de mogno polido tentam impressionar os
infelizes visitantes com a ilusão de que desfrutam do conforto luxuoso dos reinados deste mundo. O fato do jovem estava coçado e
os sapatos denunciavam o muito uso. Tinha restos de barba no queixo, porque uma ida ao barbeiro custa o mesmo que uma boa
bebida e o rapaz preferia esta última. Estava encostado ao balcão, tendo à sua frente um copo de qualquer coisa que fazia mal à
saúde.
Bem próximo, mais alto e debruçado sobre ele encostava o fantasmático rosto ao seu uma dessas horríveis criaturas astrais
que procuravam aspirar os vapores da bebida e o seu hálito carregado do sabor a álcool.
As mãos da criatura procuravam cingir a forma humana do jovem, e um longo braço nu passava-lhe por cima dos ombros e o
outro cercava-o pela cintura, procurando sugar o corpo alcoolizado da vítima, usando-o, na tentativa de gozar indiretamente a paixão
que a morte tinha agravado.
Estaria tal criatura no inferno? Perguntarão.

Estava, sim, porque eu podia bem ver por dentro a sua mente e o sofrimento que o afligia. A criatura estava ali, sujeita para
sempre à condenação do seu desejo insaciável.
A expressão “para sempre” pode ser usada aqui para designar aquilo que alguém sente e julga dramaticamente que o seu
estado não pode ter fim.
O pavor estava nos olhos; pavor do futuro o qual não podia antever, pelo qual espera ir arrastando um sofrimento crescente,
até que as partículas da alma ausente como entidade unificadora comecem a rasgar as sobras da mente e dos nervos astrais. Porque
só a alma persiste, e tudo o que ela abandonar perece e se desintegra.
Não conseguindo escapar a esse tormento, a sua própria consciência dessa incapacidade era um tormento suplementar.
Quanto ao jovem encostado ao opulento balcão, no ambiente daquele “palácio dourado”, era invadido por um medo estranho,
algo o impedia de sair dali. Os braços da “coisa” apertavam-no cada vez com mais força, rosto contra rosto, num desejo vampiresco
de partilhar, senão o vício, a ilusão do vício.
Tentando iludir mais uma vez a urgência da liberdade, mandou vir mais uma bebida…
Na verdade, a Terra e o inferno são territórios vizinhos e a fronteira entre ambos não está nos mapas.
Já vi infernos de luxúria e infernos de ódio. Infernos de mentira, onde todos os objetos que o infeliz morador tenta agarrar se
transformam noutra coisa que é a negação da coisa desejada, onde a verdade está mascarada eternamente e nada é real, mas tudo
– cambiante e incerto como a mentira – se torna na sua antítese.
Vi as faces angustiadas dos que ainda não se tinham submetido à mentira. Vi os seus frenéticos esforços por alcançarem a
realidade, que se desfaz logo que chegam ao seu alcance. Porque o hábito da mentira, quando trazido para este mundo de formas
cambiantes, rodeia as pessoas contrárias à verdade com visões instáveis e fugitivas que delas troçam.
Poderão eles ver as faces dos seus entes queridos? A promessa é essa, mas quando as faces aparecem dirigem-lhes esgares
furiosos. Será que poderão alcançar na memória o prémio das suas ambições?
São-lhes mostrados apenas como símbolos de desgraça noutra forma, e o seu orgulho torna-se fraqueza envergonhada.
Irão estender-lhes a mão, amistosamente? Estendem-lha, mas com gestos cortantes que ferem o mentiroso sem o matar,
repetindo-se a fútil tentativa sem cessar, uma e outra vez, até que esgotam as suas exaustas consciências.
Cautela com o arrependimento à hora da morte e a sua colheita tardia de mórbidas recordações. É melhor entrar na eternidade
levando às costas com bravura o peso das culpas, do que esgueirar-se cobardemente, na ponta dos pés, pelas traseiras do inferno.
Aqueles que pecaram, aceitem o facto com coragem e decidam-se a não continuar pecando. Quem continua a conviver com
os seus erros, na hora da morte, irá revivê-los sem cessar no além-túmulo.
Cada atitude será seguida pelas suas inevitáveis reações; cada causa terá o seu efeito, que nada – a não ser o dinamismo
poderoso da força de vontade – podem modificar; e quando a vontade modifica o efeito da causa anterior, é sempre para substituíla por outra ainda mais poderosa – tão forte que a outra é irresistivelmente arrastada por ela, como uma grande enxurrada pode
vencer e levar consigo a insignificância de uma torneira mal aberta.
Quem já reconheceu o facto de que pecou, organize um plano de boas ações mais eficazes que os seus pecados, e colha os
bons resultados desse trabalho.
Há muito mais para dizer a respeito de infernos, mas por esta noite é quanto basta.
Noutra altura regressarei a este assunto.

Carta 37 − Uma chávena de porcelana vazia
Não admira que as crianças, seja qual for a idade e a experiência anterior das suas almas, tenham que ser ensinadas de novo
em cada uma das suas vidas, a respeito dos valores relativos de todas as coisas, porque no mundo material esses valores vão
perdendo o seu significado.

Que uma alma tenha casas, terras ou posições de poder entre os homens, nada disso lhes acrescenta valor aos nossos olhos e
ninguém pode tirar proveito no mundo espiritual dos bens aí perdidos.
No ambiente do além, a alma constrói a sua própria casa, e os materiais de construção são absolutamente grátis. Se um espírito
for viver numa casa construída por outro, sente a falta de não ter construído uma para si.
Nada há aqui que valha a pena roubar, por isso ninguém tem medo à noite dos assaltos de ladrões. Até se pode escapar dos
aborrecidos, fugindo para o íntimo de si mesmo, porque os próprios aborrecidos, vivendo demasiado escondidos dentro de si, nunca
poderão penetrar no íntimo de outra entidade.
Na Terra são valorizados os títulos, comprados ou herdados. Aqui o nome de um homem nem para ele tem grande importância
e um cartão de visita perder-se-ia facilmente no chão do céu. Nenhum anjo apeado iria entregá-lo ao seu legítimo proprietário.
Um dia encontrei uma senhora recém-chegada. Ainda não estava aqui há tempo suficiente para se ter livrado da noção que
tinha a sua importância pessoal, perante outros aqui já aclimatados. Nesse dia tinha vestido a minha toga romana, porque tinha
estado a reviver o passado. A senhora, confundindo-me com um César ou outro qualquer aristocrata, pediu-me para a conduzir onde
estivessem reunidas senhoras da sociedade.
Não fazendo ideia onde houvesse tais lugares, convidei-a, solitária e espantada, a ficar algum tempo comigo, fazendo-me
perguntas se quisesse.
“Já aqui estou há meses”, disse-lhe, “e já tenho uma certa experiência”.
Foi fácil concluir que ficou atrapalhada com a minha observação. Olhou para o meu traje clássico e foi fácil perceber que achou
incongruência entre forma de me apresentar, e a ideia de estar aqui apenas há meses. “Deve ser um ator, não é?” perguntou-me. Eu
respondi-lhe que aqui, todos somos atores.
Isto pareceu confundi-la ainda mais, tendo-me dito que não compreendia. Pobre senhora, tive pena dela e tentei o melhor
possível explicar-lhe em que condições se vive aqui.
“Deve saber em primeiro lugar” disse-lhe “que este é a terra dos ideais concretizados. O homem que tenha desejado ser um
rei, pode vestir-se de rei e desempenhar o papel que desejar, e ninguém se rirá dele. Isto porque cada espírito tem um sonho
predileto, que tenta colocar em cena a seu próprio gosto.
“Aqui, minha senhora”, disse-lhe eu, “readquirimos a ingenuidade tolerada das crianças, que nunca são ridículas umas perante
as outras”.
“Então, o céu não passa de um pátio das brincadeiras?” perguntou ela num tom de espanto. “De modo nenhum”, respondi, “E
a senhora, não está no céu”. O seu olhar de apreensão, obrigou-me a acrescentar: “Como também não está no inferno. Qual era a
religião a que a Senhora pertencia?”.
“Pertencia à religião mais habitual do meu país e da minha posição social, mas não com profunda convicção.”
“Certamente não ignora o que é o purgatório” perguntei, tendo ela respondido, com calor, que não era papista.
“Não obstante, um papista na sua posição pensaria estar no purgatório.” “Certamente que não estou feliz”, admitiu, “aqui é
tudo tão estranho”.
“Não tem cá amigos?” perguntei-lhe. “Devo ter muitos conhecidos”, disse ela, “mas nunca procurei amigos íntimos. Convivia
muito socialmente, porque a posição política do meu marido exigia que o fizesse”.
“Talvez haja alguém neste lado para quem a senhora tenha sido especialmente bondosa, em certas ocasiões, alguém cujas
penas tenha ajudado a suportar, cuja pobreza tenha amparado”.
“Patrocinei e ajudei ações caritativas”.
“Receio que esse tipo de coisas tenha sido demasiado impessoal para ser lembrado aqui; não teve filhos?”
“Não”.
“Não tem irmãos neste lado?”
“Tive questões com o meu único irmão, por ter casado abaixo da sua classe social”.
“Está bem, mas a sua mãe, que deve ter, não esteve aqui à sua espera quando chegou?”
“Não”.

Esta negativa surpreendeu-me, porque me foi dito que os espíritos de todas as mães que não tenham regressado ainda à Terra,
são avisados por um súbito encantamento, quando um filho que tenham dado à luz está prestes a regressar ao mundo espiritual.
Uma espécie de equivalência simpática do alívio pós-parto, a mais doce recompensa que têm da maternidade.
“Então, é porque deve ter reencarnado”, disse eu.
“Ainda segue essa crença pagã?” perguntou-me a senhora, com um acento de superioridade. “Pensei que só excêntricos,
teosofistas e outros, é que acreditavam na reencarnação”.
“Sempre fui excêntrico”, admiti. “Mas, minha querida senhora, deve saber que cerca de três quartas partes dos habitantes da
Terra, seguem essa convicção de uma ou de outra forma.”
Continuámos a falar um pouco, tendo eu pensado para comigo a forma como poderia ajudar esta pobre mulher solitária, pela
qual ninguém esperava. Passei em revista mental tudo isso e também o que me dissera o meu anjo assistente, tentando escolher
qual a melhor maneira de resolver este assunto de acordo com o ponto de vista mais correto das convenções terrestres.
A necessidade da minha protegida era mais real do que urgente. Se Lionel ainda cá estivesse seria a pessoa indicada para tomar
conta dela por um tempo.
Desejava ter cultivado aqui a convivência de algumas senhoras finas, das que fazem crochet e trocam confidências neste mundo
como o terão o terão feito na Terra. Não fiquem chocados. Imaginam que hábitos de uma vida inteira podem ser postos de lado num
instante? Como as senhoras na Terra se entretêm a fazer malha, também o fazem aqui. É tão fácil fazer malha neste mundo como
é fácil sonhar na Terra.
Compreenda-se que o mundo no qual vivo agora não é mais essencialmente sagrado do que o mundo em que viveis, nem é
mais misterioso para aqueles que nele vivem. Para as almas sérias todas as circunstâncias são sagradas – exceto aquelas que são
profanas, e ambas se encontram representadas aqui tal como na Terra.
Voltando ao caso da senhora solitária, estava eu a pensar o que poderia continuar a fazer, quando vi o Professor vindo na nossa
direção. Vinha consigo outra senhora, tão parecida com aquela que estava comigo como duas chávenas de porcelana vazias.
Aproveitámos para as deixar as duas a conversar, enquanto fomos andando os dois.
“Não sabia” disse-lhe eu “que também andava ocupado com almas para além das que têm um considerável desenvolvimento”.
Ele riu-se “Foi da sua atrapalhação que vim aliviá-lo, e não a das duas senhoras solitárias…”
Passou depois a falar ACERCA DE VALORES RELATIVOS.
“Em certo sentido”, disse ele, “uma alma tem tanto valor para ajudar como outra; em sentido mais profundo, talvez não.
Não pense que sou indiferente ao sofrimento dos mais fracos só porque dou auxílio aos mais fortes. Como os anjos protetores,
vou onde sou mais necessário.
Só os fortes podem aprender aquilo que tenho para ensinar. Os fracos estão a cargo dos Messias e seus seguidores. Os fracos
estão a cargo dos Messias e de seus seguidores. Não obstante, entre nós e os Messias há uma irmandade e mútuo entendimento.
Cada qual trabalha no seu terreno. Os Messias ajudam os muitos, nós ajudamos os poucos. A sua recompensa em amor é maior do
que a nossa, mas nós não trabalhamos pela recompensa, mais do que eles mesmo fazem. Cada um segue a lei que lhe diz respeito.
“Para um professor ser amado por todos, deve ser conhecido por todos, e nós só nos revelamos a uns poucos escolhidos.
E porque é que não seguimos os passos dos Messias? Porque o equilíbrio deve ser mantido. Para cada grande trabalhador à
vista das almas, há outro que não se vê.
Qual é o professor que vale mais? A questão não se coloca. O Norte e o Sul são interdependentes, e há dois polos para cada
campo magnético.

Carta 38 − Onde não há tempo
Penso que agora a minha amiga já depreende do que lhe disse que nem todas as almas que passaram a barreira imaterial estão
ou no céu ou no inferno.
Poucos alcançaram os extremos e a maior parte passa o tempo que lhe é concedido aqui, como passaram o tempo que lhes foi
concedido na Terra. Sem terem uma ideia exata das possibilidades ou do significado da sua condição.

A sabedoria é uma árvore de crescimento lento. E os intervalos entre cada anel do seu tronco marcam vidas inteiras. Quem é
que se queixa do tempo que uma bolota leva até se tornar num carvalho?
É igualmente antifilosófico pensar que a verdade que empreguei para me fazer entender, teria sido necessariamente triste –
sendo o uso da verdade o grande prazer da alma.
Se uma alma qualquer levasse poucos anos para se tornar um arcanjo, sofreria terríveis dores de crescimento!... A Lei é
implacável, mas também frequentemente bondosa.
No entanto há muitas almas no céu, e há muitos céus, alguns dos quais já visitei. Mas não se pense que a maior parte das
pessoas ande aí de um lado para o outro, e de estado em estado, como eu faço. As coisas que lhe conto não são excecionais; mas
que um homem possa ver e descrever tantas coisas é sem dúvida excecional.
Devo isso principalmente ao Professor. Sem a sua orientação não teria podido adquirir uma tão grande experiência.
Sim, há muitos céus. A noite passada senti uma grande necessidade de beleza, como me acontecia por vezes na Terra. Um dos
mais extraordinários fenómenos que se passa neste mundo etérico, é a formidável atração por vibração simpática – a atração dos
acontecimentos, quero eu dizer.
Deseje-se qualquer coisa com suficiente intensidade, e fica-se logo a caminho dela!... Um corpo que tem o peso de uma pena
desloca-se rapidamente se for impulsionado pela vontade livre.
Senti um desejo intenso de beleza, que é sinónimo de “céu”. Fui eu que fui até ele, ou foi ele que veio até mim? Não consigo
fazer uma ideia, o espaço tem aqui tão pouco significado.
Cada espaço de distância é um espaço já percorrido. Desejamos estar algures, e já lá estamos. Talvez o Professor pudesse dar
uma explicação científica a isto, mas eu não consigo agora.
Agora, gostaria então de lhe falar a respeito do céu onde estive ontem à noite. Era tão belo que ainda estou possuído pelo seu
encanto. Havia duas filas de árvores de copas carregadas, como ciprestes, e ao fim dessa grande avenida onde ia, havia uma luz
suavemente difusa. Li algures a respeito de um céu iluminado por mil sóis, mas não era este o caso. À medida que me aproximava a
luz tornava-se mais suave do que a luz do luar, embora mais clara. Talvez como a luz do Sol filtrada por finos painéis de alabastro.
Contudo era uma luz que não vinha de nenhum lugar, estava simplesmente ali.
Ao aproximar-me vi dois seres que caminhavam na minha direção, de mãos dadas. O aspeto de felicidade nos que mostravam
no rosto era diferente de tudo o que podemos ver na Terra. Só um espírito sem a noção do tempo poderia alguma vez ter tal aspeto.
Diria que eram um casal, um homem e uma mulher, embora parecessem algo de muito diferente daquilo que entendemos como tal.
Nem sequer olhavam um para o outro ao andar. O toque das mãos, porém, dava-lhe o aspeto real de parecerem um único. Tal como
a luz que preenchia o lugar e que não vinha de lado nenhum, também eles próprios “eram”, pura e simplesmente.
Um pouco mais além vi um grupo de crianças vestidos de roupas claras, dançavam entre as flores, de mão dada, em círculo. As
peças do seu vestuário eram como pétalas de flores que se moviam ao ritmo dos passos de dança e enchiam o meu coração de
grande alegria. Também eles pareciam completamente alheios ao tempo e, pelas aparências, poderiam estar ali a dançar desde a
eternidade. Se aquela alegria era do momento ou de séculos, nada significava para mim, nem para eles. Como a luz e como o par de
enamorados que tinham passado por mim de mão dada, tinham a sua própria realidade, e era tudo.
Depois da avenida dos ciprestes cheguei a numa larga planície, cercada de floresta florida. Os aromas primaveris estavam no
ar e ouviam-se pássaros. No centro da planície estava uma grande fonte circular com jorros de água subindo no ar e caindo em
cascata. O ambiente era de encanto indescritível. Por aqui e por ali, neste céu florido caminhavam seres angélicos, a maior parte dos
quais teriam sido humanos. Caminhavam aos pares, ou aos grupos, sorrindo entre si.
Na Terra usa-se a palavra “paz”, mas comparada com a paz que se sentia neste local, mesmo a paz mais excelente que possa
viver-se na Terra é uma autêntica confusão. Pensei então que, estando no mais maravilhoso céu, encontrava-me só. Mal tive esse
sentimento em meu coração, vi diante de mim o Ser Lindíssimo, acerca do qual escrevi na Carta 35.
Sorriu-me e disse:
Quem tiver a sensação triste de estar sozinho não está certamente no céu!... Por isso vim aqui fazer-te um pouco de companhia.
“É neste céu que vives? “perguntei. “Eu não vivo aqui, porque vivo em toda a parte” respondeu-me. “Sou um vagueante
voluntário, que encontra a familiaridade do lar em tudo o que é céu e Terra”. “Também visitas a Terra?” perguntei.

“Sim, vou mesmo aos infernos mais distantes, mas nunca lá me demoro. A minha intenção é conhecer de tudo, sem me fixar
em parte nenhuma.”
“Gostas da Terra?” “A Terra é um dos meus locais de divertimento. Canto às vezes para as crianças e quando canto para os
poetas, julgam que é a sua musa que os visitou
ESTA É UMA SERENATA QUE QUE CANTEI UMA NOITE A UMA ALMA QUE HABITA ENTRE OS HOMENS:
“Minha irmã, estou muitas vezes contigo sem que o saibas.
Para mim a alma do poeta é um lago em que posso ver-me refletido lá no fundo.
Vivo num encanto de luz e cor que os poetas mortais em vão procuram descrever em palavras mágicas.
Estou na estrela do pôr do Sol, contemplo a Lua quando malnascida e quando vai esconder-se.
Na infância procuravas por mim na nuvem fugitiva; quando adulta, julgavas descobrir-me no olhar brilhante dos enamorados,
a mim, que a todos iludo.
Aceno chamando em voo, mas os meus pés nem sobre os campos de margaridas param para descansar um breve instante.
Podes achar-me e perder-me no mesmo instante, nenhum mortal me detém.
Sigo de perto quem procura a beleza, no pensamento ou na forma, mas escapo-me mal sonhem cativar-me.
Podes visitar-me sempre que venhas onde moro.
Uma vezes me encontrarás, outras vezes não; porque a minha vontade é como a do vento e nunca sigo os sinais do caminho.
Quando aceno voando, vêm almas comigo dos quatro cantos do céu
Também vem a tua voando, porque és sempre chamada se recito o meu encanto
Sei que te sirvo bem e que me serves bem a mim; gosto de ver a tua alma nas suas horas de sonho e êxtase
Sempre que o meu sonho é do Paraíso, a luz clara é mais brilhante para mim, para quem tudo naturalmente brilha
Oh, não esqueças o encanto do momento, não esqueças o artifício da vontade!
Porque o desejo é mais engenhoso que todos os magos da Terra e a força das oportunidades é mais rara que os tesouros
escondidos da antiguidade.
O momento é real, a idade é uma miragem, uma saudade, uma sombra.
Tenhas a certeza que cada momento é tudo, é mais que o tempo.
O Tempo usa um relógio de areia, tem o passo lento, o cabelo está branco com a geada dos anos e a cítara desafinada por falta
de uso.
Mas nunca apanhou o momento em voo. Envelheceu tentando aprisioná-lo nas suas redes.
Ah, a magia da vida e a infinita combinação das coisas vivas!...
Era um menino quando o Sol se formou, serei jovem quando a Lua cair morta nos braços da sua filha Terra.
Quererás ser jovem como eu? A poeira não é nada, a alma é tudo.
Acordar para o amor é como um quarto crescente brilhando num lago.
A morte do amor é a flor seca com que se enfeita o mundo cansado.
Há amor e Amor e o amor da luz pelo seu brilho é o amor das almas entre si.
Não há morte onde luz íntima resplandece, nas planícies do sentimento − no além – na fronteira que não se alcança.
Sabes bem onde podes encontrar-me.”

Carta 39 − A doutrina da morte
Muitas vezes durante estes meses que já aqui estive, vi almas que tinham sido mulheres ou homens caídos num estado de
inconsciência, mais intenso que o sono mais profundo, com faces sem expressão do maior desinteresse. De princípio, antes de ter
entendido a natureza do sodo desses, tentei acordar alguns, mas sem êxito. Nalguns casos, quando me despertava a curiosidade,
regressava mais tarde, dia após dia, encontrando-os sempre entregues à mesma letargia.

“Porquê”, perguntei a mim mesmo, “terá alguém que dormir assim, um sono tão profundo que nem as palavras ditas, nem o
toque físico pode acordar?”
Um dia, quando andava com o Professor, passámos por uma dessas pessoas que eu tinha visto antes, observado e tentado com
energia acordar, mas sem êxito.
“Quem são estas pessoas que assim dormem?” perguntei ao Professor, que me respondeu.
“São aqueles que na sua vida terrena negaram a eternidade da alma depois da morte”.
“Coisa terrível”, disse eu “E alguma vez acordarão?”
“Sim, talvez séculos, eras depois, quando a irresistível lei do ritmo os despertar do sono para uma nova encarnação. Porque a
lei do renascimento é coincidente com a lei do ritmo.
“Seria possível acordar uma alma destas, este homem, por exemplo?”
“Já tentou fazê-lo, não é?” perguntou o Professor, olhando-me intensamente. “Sim”, admiti. “E falhou?”. “Sim.”
Olhámos um para o outro por um momento, e acrescentei: “Talvez o Professor, com maior poder e conhecimento, possa ter
êxito no que eu falhei.”
Não me respondeu. O silêncio estimulou ainda mais o meu interesse, e disse com ansiedade: “Não vai tentar? Não vai acordar
este homem?”
“Não sabe o que me está a pedir”, respondeu. “Diga-me apenas o seguinte: poderia acordá-lo?”
“Talvez. Mas de forma a contrariar a lei que o mantém a dormir, a lei do encantamento que ele mesmo impôs à sua própria
alma, quando deixou a vida pedindo a inconsciência e a anulação pelo sono – de forma a poder contrariar essa lei, teria que por em
marcha uma lei ainda mais forte”.
“E qual seria, perguntei?”. “A vontade”, respondeu; “a potências da vontade”.
“Poderia fazer isso?” perguntei mais uma vez. “Como já disse: talvez!”
“E fá-lo-á?”
“Como já lhe disse, não tem ideia do que me está a pedir”. “Explique-me, por favor”, persisti, acrescentando: “Sem dúvida que
me parece a coisa mais maravilhosa que alguma vez observei”.
A atitude do Professor era da maior seriedade. E respondeu-me “Que bem terá feito este homem no passado, para que possa
colocar-me entre ele e a lei da causa e do efeito, que ele próprio voluntariamente desafiou?”
“Nada sei do seu passado”, disse eu.
“Então” perguntou o Professor “pode dizer-me a razão pela qual está a pedir-me uma coisa destas?” “A minha razão?” “Sim”.
E acrescentou: “É por piedade pela infeliz situação deste homem, ou é apenas curiosidade científica da sua parte?”.
Gostaria de ser capaz de dizer que era por piedade pelo estado lastimoso daquele homem, mas quando se fala com uma
entidade como este Professor não pode jogar-se com a verdade ou com os motivos, por isso admiti que era por curiosidade científica.
“Nesse caso”, disse ele, “justifica-se que use este homem como demonstração do poder da vontade treinada”.
“Não irá fazer-lhe mal, por certo?”. Esclareceu-me então que: “Pelo contrário. Embora possa sentir um choque, talvez seja esse
o processo de impressionar a sua mente para que, em futuras vidas na Terra, acredite ele próprio, ou convença outros, de que a
morte não é o fim de tudo. No que lhe diz respeito, não merece que desperdice nele uma tão grande quantidade de energia, tal
como aquela que vai ser necessária para o acordar deste sono, para o libertar do encantamento que lançou sobre si mesmo, há já
tanto tempo. Mas se vou acordá-lo, é por sua intenção; disso pode ficar certo!”.
Gostava de poder descrever a cena que teve lugar, de forma que pudessem vê-la com os olhos da vossa imaginação. Ali jazia o
homem a nossos pés, a sua face descolorida e sem expressão, e acima de tudo dominante, a esplêndida figura do Professor, a sua
face bela de poder e os seus olhos brilhantes de pensamento.
“Repare”, chamou à atenção o Professor, “uma luz fraquinha rodeia a sua figura aparentemente inerte”.
“Mas muito fraca, de facto…”
“Não obstante” disse o Professor, “Essa luz é muito menos fraca é aquela que segura a verdade eterna na alma deste homem.
Mas enquanto vê apenas uma luz pálida à volta da figura prostrada, eu vejo nessa luz muitas imagens do passado da sua alma.
Vejo que ele não somente negou a imortalidade da consciência da alma, mas também ensinou a sua doutrina de morte a outras
pessoas e fez com que o seguissem na incredulidade. Com efeito, não merece que me aplique despertando-o!”

“Contudo, fará isso?”
“Sim, farei”. Lamento que não me seja permitido dizer-vos com que palavras e atos o meu Professor conseguiu, depois dum
poderoso esforço, despertar aquele homem do estado de aniquilamento que a si mesmo impôs. Pude entender, como nunca antes,
não somente o poder pessoal do Professor, mas também o poder irresistível da vontade dirigida e treinada.
Pensei que a cena bem poderia evocar o Novo Testamento, quando Jesus disse ao homem deitado no seu túmulo “Lázaro, sai
para fora!”
“A alma é imortal” repetiu, e a seguir, em tom de comando: “Levanta-te!”
O homem lutou da cabeça aos pés. Embora o corpo fosse leve como uma pena, tal como qualquer outro neste mundo, notouse ainda a frouxa energia ainda demasiado dormente, para consentir-lhe tal esforço.
“Estás vivo” disse o Professor. “Passaste pela morte, agora vives. Não ouses negar que vives. Não podes fazê-lo.”
“Mas eu não acredito”, começou o homem, com o seu teimoso materialismo desafiando ainda a verdade da sua própria
existência, com a memória que tinha sobrevivendo ainda aos martírios por que passara. Este último facto surpreendia-me mais do
que tudo. Depois de um momento de estupefação, compreendi que tinha sido o poder da leitura mental do Professor dos registos
astrais que cercavam a alma, que tinham forçado essas memórias a despertar.
“Senta-te no meio de nós dois”, disse o Professor ao homem acabado de acordar, “e vamos pensar em conjunto”. “Julgavas
que eras um grande pensador, durante as tuas digressões pela Terra, não é verdade?”
“Sim, era isso”.
“Vês agora que o teu raciocínio era falso”, continuou o Professor, “porque passaste pela morte e agora estás vivo.”
“Mas onde estou eu?” disse o homem olhando espantado à sua volta. “Onde estou eu e quem sois vós?”
“Tu estás na eternidade”, respondeu o Professor, “que é onde estiveste e sempre estarás”. “E tu?”.
“Eu sou um dos que conhecem como funcionam as leis.”
“Que lei?
“A lei do ritmo, que conduz a alma para dentro e para fora da matéria densa, da mesma forma que regula as marés dos
Oceanos e conduz a consciência dos humanos entre sono e vigília”.
“Foste tu que me acordaste”, perguntou ele. “És então isso da lei do ritmo?” O Professor sorriu.
“Eu não sou a lei”, disse, “mas estou sujeito a ela como tu, considerando que, no que me toca, posso temporariamente
transcende-la pela vontade, como tu mesmo”.
A profundidade desta simples resposta obrigou-se a suster a respiração por um instante, mas o homem parece não se ter dado
conta do seu significado. E porquê “como ele mesmo”? Porque também ele, pela sua mal dirigida vontade, fora capaz de transcender
a lei da imortalidade, como o próprio Professor – pela sua vontade inteligentemente dirigida – poderá transcender o mortal que há
em si mesmo!
Com a lucidez deste momento, a minha alma sentiu-se enlevada por este vislumbre instantâneo das possibilidades divinas da
mente humana!...
“Quanto tempo estive eu a dormir?” perguntou o homem. “Em que ano faleceste?” perguntou o Professor. “No ano de 1817”.
Estando neste momento do calendário, no ano de 1912, estiveste a dormir durante 95 anos!...
“E foste tu quem me acordou?” “Fui eu, sim”.
“Porque é que o fez?”. “Porque bem me apeteceu fazê-lo” foi a resposta seca que lhe deu o Professor. “Não é que merecesses
tê-lo feito”. “E quanto tempo mais ficaria eu a dormir se não me acordásseis?”. “Não sei dizer. Talvez até que aqueles que começaram
ao mesmo tempo que tu, te passassem muito à frente, na estrada da evolução. Talvez por séculos, talvez por eras!...
“E agora ficais responsável por mim”, disse o homem.
“Não precisas de me lembrar isso”, respondeu-lhe o Professor.” Avaliei antes toda a minha responsabilidade nesse facto, e
decidi assumi-la por uma decisão pessoal. Porque a vontade é livre”.
“No entanto ultrapassou a minha própria vontade”.
“Foi isso, porque tenho uma vontade mais forte, dirigida pela inteligência e apoiada por uma energia superior”.
“E agora o que vai fazer comigo?”. “Vou assumir a responsabilidade pela tua orientação.”
“Pela minha aprendizagem?”. “Sim”

“E vai facilitar-me a vida?”. “Pelo contrário, vou ser muito severo contigo e não vais poder fugir ao meu ensino”.
“Vai instruir-me pessoalmente?”. “Pessoalmente, no sentido em que vou colocar-te debaixo da orientação de um aluno meu
já avançado”.
“Quem, este vosso amigo aqui?” e apontou para mim. “Não este amigo tem melhores ocupações. Irei apresentar-te já de
seguida ao teu professor.”
“E que irá ele ensinar-me?”.
“O Panorama da imortalidade. Quando tiveres aprendido a lição de forma que não possas esquecê-la, vais ter de regressar à
Terra, para passares esses conhecimentos a outros, convertendo tantas pessoas à verdade da imortalidade como aquelas que
anteriormente desviaste com falsas doutrinas de materialismo e de morte.”
“E se eu recusar? Já disseste que a vontade é livre.” “Mas recusas?”. “Não, mas… se recusasse?”
“Então, em vez do desenvolvimento segundo a lei da ação e da reação, que no Leste chamam karma, serias por ela vitimado”.
“Não compreendo isso”.
”Ele é inteligente e compreende bem a lei do karma, que também é a lei da causa e efeito”. E falando para o recém despertado.
Disse-lhe: “Vem comigo, vou levar-te ao teu novo instrutor.”
Deixando-me sozinho, o Professor e o seu aluno desapareceram na distância invisível.
E eu ali fiquei, entregue a uma larga reflexão, ponderando bem em tudo o que tinha visto e ouvido…

Carta 40 – A hierarquia celestial
Vou declarar uma coisa que pode chocar certas pessoas, aquelas que estimam demasiado as suas próprias ideias, sem
aceitarem as ideias que outros, por seu turno, lhes apresentam. Essas pessoas nunca deveriam procurar abrir as portas invejosamente
guardadas que separam a terra dos chamados vivos, da terra dos certamente não mortos, ou espíritos.
O que vou declarar é o seguinte: Há muitos deuses; O Deus único é a soma total de todos eles.
Todos os deuses existem em Deus.
Fazei o que quiserdes com esta declaração, querido mundo, porque a verdade é mais viva do que o sonho seja de quem for,
seja o vosso ou o meu sonho.
Vi eu a Deus? Vi, Aquele a quem chamam o Filho de Deus, e devem estar lembrados que ele disse que quem tivesse visto o
Filho tinha visto o Pai.
E os outros deuses? Perguntareis. Porque há muitos deuses nos panteões do mundo. Bem, as realidades existem aqui fora, no
mundo dos espíritos. O quê, direis de novo, pode o homem criar os deuses da sua imaginação e dar-lhes lugar no mundo invisível?
Não, não pode. Aqui existiram os deuses antes, e o homem deu conta deles há muito, através da sua perceção psíquica ou
espiritual.
O homem não os criou, e os materialistas dizem que o homem sabe pouco a respeito das leis do ser.
O homem primitivo percebia essas leis mediante a sua afinidade e a sua proximidade espiritual com elas.
Quando um de vós leu antigas histórias acerca dos deuses, talvez tenha encarado de modo paternalista esses antigos inventores
de mitos, agradecendo às estrelas por viver agora em tempos de maior ilustração. Mas esses inventores de mitos eram verdadeiros
iluminados, porque viram o que se passava no outro mundo e registaram o que tinham visto.
Diz-se que muitos dos deuses favoritos dos homens viveram antes na Terra, como homens. Ficais espantados com tais ideias?
Como é que um homem se torna deus, e de que forma um deus se torne num homem? Alguém terá alguma vez pensado nisto?
Um homem torna-se num deus, desenvolvendo a consciência de um deus, o que não é a mesma coisa que o seu conceito de
Deus.
Nos últimos anos ouviu-se falar e leu-se muito a respeito dos chamados “Mestres”, homens de talentos sobre-humanos, que
desprezaram os pequenos prazeres e compensações do mundo para alcançar algo superior.
As ideias dos homens a respeito dos deuses muda, como os deuses mudam, “porque tudo está em devir, em mudança”, tal
como Heráclito disse há vinte e quatro séculos atrás.
Já pensastes que os deuses têm estado parados e só vós progredis? Nesse caso ser-vos ia possível um dia ultrapassar o vosso
deus, começando a adorar-vos a vós mesmos, por nada haver de superior acima vós.

Acompanhado pelo Professor, estive face a face com alguns dos antigos deuses. Se eu aqui tivesse chegado com desprezo
superior por todos os deuses, exceto o meu, esse privilégio jamais me tinha sido oferecido; porque os deuses são tão exclusivos como
são inclusivos, e apenas se revelam àqueles que conseguem vê-los tal como eles são.
Será que isto abre a porta ao politeísmo, ao panteísmo e aos outros temidos “ismos”?
Um “ismo” é só uma palavra. Os factos, são factos. Já passou o tempo em que os indivíduos eram queimados vivos numa pira,
por terem visões do deus considerado errado.
Mas por agora hesitaria contar-vos tudo o que aprendi a respeito dos deuses, embora tenha muito para dizer.
Falemos, por exemplo do deus a que os romanos chamavam Neptuno. Julgais que se trata apenas de uma criação poética dos
fazedores de mitos? Ele era algo mais do que isso. Era o encarregado de gerir os oceanos.
O que poderia ser mais conveniente e indispensável que controlar os elementos naturais, as inundações, e dividir todas as
tarefas por entidades competentes para isso?
Fala-se muito das leis da Natureza. Quem as coloca em ação?
O termo “leis naturais” anda em todas as bocas, mas as Leis têm executores no céu como na Terra.
Já me foi dito que também há seres planetários, deuses planetários, embora nunca tenha tido a honra de um encontro
consciente com uma dessas entidades. Se um desses seres permanece de tal forma para além do meu atrevimento de poder falar
com ele, que atitude teria que ter um dia se tivesse de apresentar-me perante o Deus dos deuses?
Oh mente paradoxal do homem, que ficas tomada de espanto e temor perante o servo, contudo aproximas-te sem medo do
Senhor dos senhores?!...
Foi-me dito que o espírito guardião do planeta Terra se tornou num deus de tremendo poder e responsabilidade através de
ciclos sucessivos de existência. Para aqueles que espreitaram alguma vez por um microscópio, a ideia de tais coisas não precisa de
ser tão imensamente impressionante. O infinitamente pequeno, como o infinitamente grande são a cauda e a cabeça da Serpente
Eterna. Como podeis imaginar como vão ser os deuses dos ciclos futuros da existência?
Não poderão derivar porventura daqueles que neste ciclo planetário de vidas se terão elevado acima do nível da mortalidade?
Não poderão derivar porventura dos mais fortes e sublimes espíritos do homem dos dias de hoje?
Até os deuses vão ter certamente que descansar por algum tempo, e aqueles que agora estão na plenitude das suas funções,
vão desejar alguém que os substitua!...
Para aqueles espíritos que ambicionam crescer e progredir, as portas da evolução estarão sempre abertas!...

Carta 41 – A maravilha do invisível
Já vos escrevi a respeito de uma entidade que chamei o Ser Lindíssimo, aquela cuja residência deve ser o Universo, cujos
companheiros prediletos são todos os homens e todos os anjos e cujos brinquedos são os dias e os séculos.
Por algum motivo, o Ser Lindíssimo tem andado tão generoso que se tem interessado pelos esforços que tenho feito para
adquirir conhecimentos, tendo-me mostrado muitas coisas que de outro modo jamais poderia ter visto.
Quando uma visita a um planeta é conduzida por um anjo, o visitante é especialmente favorecido. Cartas de apresentação para
as pessoas importantes da Terra, nada são comparadas com tal favorecimento porque, com tal ajuda posso até ver as almas dos
seres, e as minhas visitas à sua casa não se limita à sala de visitas. O Ser Lindíssimo tem acesso a tudo. Alguma vez imaginou, ao ter
um sonho magnífico, que talvez um anjo tinha vindo dar-lhe um beijo durante o sono? Pois eu, já vi coisas dessas. Não tenha por isso
receio de dar rédeas à sua imaginação.
São as coisas espantosas que são realmente verdadeiras; quanto às coisas vulgares, são quase sempre mentiras!...
−Quando uma grande ideia o leva pelos ares fora, não se queira agarrar à terra firme. Deixe-se ir!
Aquele que é apanhado por uma inspiração pode até – se ousar acreditar nas suas visões – olhar o Ser Lindíssimo face a face,
como me aconteceu a mim.

Quando se voa pelos ares fora a nossa visão é penetrante. Quando se vai bem depressa e suficientemente alto, pode ver-se o
inconcebível. Uma noite destas estava a meditar a respeito da semente de uma flor, porque não há coisas suficientemente pequenas
que não possam conter lá dentro um mundo.
Estava a meditar sobre uma semente de flor e divertindo-me a imaginar a sua história, geração por geração, até à aurora dos
tempos. Dá-me vontade de rir sempre que uso essa expressão: “a aurora dos tempos”. O tempo teve tantas “auroras” e tantos
“poentes” e continua sempre pleno de energia.
Tinha construído a genealogia da semente até ao tempo em que o homem das cavernas esqueceu o combate do prazer
estranhamente perturbante da sua flor eleita, quando ouvi uma gargalhada musical no meu ouvido esquerdo, e ao mesmo tempo
senti tocar-me na face direita um toque tão leve como o de uma asa de borboleta.
Nessa altura, qualquer coisa como um véu atravessou-se à frente dos meus olhos e uma voz clara disse: “Adivinha lá quem
é!...”
Estava completamente empolgado com o prazer deste aceno divino, e respondi:
“Talvez sejais a fada que faz as crianças cegas sonhar com prados de margaridas”.
“Apesar de tudo, conheceste-me?” perguntou-me a rir-se o Ser Lindíssimo, retirando-me o véu dos olhos. Aquela fada sou eu,
realmente. Mas tu deves ter estado a espreitar pelas frinchas da porta quando toquei nos olhos cegos dos bebés. “
“Estou sempre a espreitar pelas frinchas das portas dos quartos das pessoas que vivem na Terra”, respondi. O Ser Lindíssimo
riu-se de novo: “Vens comigo espreitar alguém esta noite?”.
“Com prazer.”
“Não poderias fazer isso com dores, se eu estivesse perto”. Foi a resposta.
Aconteceu então e daí para a frente a aventura ao serão mais invulgar que alguma vez tinha tido.
Começámos por ir para casa de um amigo meu e ficámos quietos de pé, a olhar para tudo enquanto ele e a família jantavam.
Ninguém nos via, a não ser o gato, que começou a ronronar, esticando-se de alegria pela nossa presença. Se eu fosse sozinho o gato
teria medo e assustar-se-ia, mas ele, como qualquer um, nunca teria medo na presença do Ser Lindíssimo.
Subitamente uma das crianças, a mais pequenina de todas – levantou a cabeça das sopas de leite que estava a comer e
perguntou:
“Pai, porque é que o leite sabe bem?”. “Realmente, não sei” disse o autor dos seus dias. “talvez porque a vaca gostava de dar
leite”.
“Aquele pai deve ter sido um poeta”. Disse-me o Ser Lindíssimo, que não foi ouvido por mais ninguém.
Uma das outras crianças queixou-se de estar com sono, e pendurou a cabeça na extremidade da mesa. A mãe começou a tentar
despertá-lo, mas o Ser Lindíssimo abanou-lhe um véu enganador à frente dos olhos, e ela deixou de poder fazê-lo.
“Deixá-lo dormir se ele bem quiser”. Disse ela: “depois levo-o para a cama”.
Na mente da criança pude observar que já sonhava, porque o Ser Lindíssimo estava a tecer-lhe no sonho um conto de fadas.
Um momento depois acordou subitamente, dizendo muito desperto: “Sonhei que o Senhor…….. (o escritor destas Cartas) estava ali
em pé, a sorrir para mim como era seu costume, estando a seu lado um anjo. Eu nunca tinha visto um anjo!...”
“Vamos embora”, disse-me o Ser Lindíssimo. “Nunca se pode esconder nada de crianças que sonham…”
Fomos fazer depois uma visita à futura mãe do meu rapaz Lionel. Oh, mistério da maternidade! Os olhos do Ser Lindíssimo
ficaram como estrelas ao olhar enternecidamente para a flor semeada, cuja genealogia vai mesmo para além dos homens das
cavernas – sim, lá para o tempo do nevoeiro de fogo e dos filhos das estrelas da manhã.
“Vamos embora!” disse outra vez o Ser Lindíssimo. “A noivas que sonham com a maternidade também muita coisa é revelada
e, talvez consigamos assim passarmos por desconhecidos…”
Passámos ao longo das margens de um rio que passa pelo meio de uma cidade muito ativa. Subitamente, de uma casa nas
margens, ouvimos as cordas de uma guitarra, e uma voz doce de mulher cantando:
“Quando outros lábios e outros corações a sua história de amor contarem…”
“Então te lembrarás, então te lembrarás de mim…”
O Ser Lindíssimo tocou a minha mão e segredou: “A vida que é tão bela para estes mortais, é um livro de encantamentos para
mim.”

“E nunca tomaste o seu sabor?”
“Pelo contrário, todos os dias o faço, mas apenas provo – e passo adiante. Se consumisse a sério, talvez não conseguisse deixála…”
“Será que nunca desejaste consumi-la a sério?”
“É que o encanto está no provar e não no comer, que pode trazer más digestões!...”
“Temo que estejas a ser um anjo libertino”, disse eu, em tom afetivo.
“Tem cuidado” respondeu. “Aquele que teme, perder-me-á no nevoeiro dos seus medos.”
“És irresistível!” gritei.” “Quem és tu, o que és tu?”
“Não foste tu que disseste há pouco que eu era a fada que faz os bebés cegos sonhar com campos de margaridas?”
“Amo-te,” disse eu, “com um amor incompreensível.”
“Todo o amor é incompreensível,” respondeu o Ser Lindíssimo.
“Vem, irmão, vamos subir a colina da visão. Quando estiveres sem fôlego, podes agarrar-te ao meu véu voador, que eu espero
até teres descansado.”
Naquela noite vimos coisas estranhas. Cansar-vos-ia se as descrevesse todas. Estivemos na cratera de um vulcão em atividade
a ver a dança dos espíritos de fogo.
Pensavam que as salamandras eram apenas visíveis para os poetas embriagados?
São tão reais – para elas próprias e para aqueles que as podem ver – como os condutores de autocarros de Londres.
O real e o irreal! Se esta carta fosse um ensaio, em vez da narrativa do viajante num país estranho, muito mais teria a dizer a
respeito do real e o irreal.
O Ser Lindíssimo mudou completamente as minhas ideias a respeito de todo o universo.
Não tenho a certeza, quando regressar de novo à Terra, se vou poder continuar a lembrar-me de todas as maravilhas que tenho
visto. Talvez, como a maioria das pessoas, terei esquecido os pormenores da minha vida antes de nascer, e trarei comigo apenas
vagos anseios pelo inexprimível, e a profunda convicção inalterável de que há mais coisas no céu e na Terra do que a filosofia das
pessoas julga.
Se me aproximar da lembrança, mas não total, talvez seja um poeta na minha próxima vida. Piores coisas poderão suceder-me.
Que aventura formidável será lançar a barca ao mar de um novo renascimento!...
Pelas minhas divagações irão dizer que passei pela minha segunda infância. E é isso – a minha segunda infância é a ida ao
invisível. Quando, nessa minha viagem à noite com o Ser Lindíssimo, regalei até ao cansaço os meus olhos perante a beleza, o meu
companheiro levou-me a cenas na Terra que, se as tivesse contemplado sozinho, me teriam dado grande tristeza.
Mas ninguém pode estar triste quando se está na companhia de um Ser Lindíssimo.
Esse é o encanto que possui essa maravilhosa entidade: estar junto dela é experimentar as alegrias da vida eterna.
Presenciámos o delírio de uma boémia da meia noite, uma coisa que podereis chamar um “antro de vício”. Fiquei chocado ou
horrorizado? De modo nenhum. Contemplei o grotesco dessas atitudes, como os cientistas podem observar corpúsculos primários
ao microscópio numa gota de água. Parecia que estava a ver as coisas na perspetiva das estrelas.
Comecei por dizer, do ponto de vista de Deus, para quem o grande e o pequeno são iguais, mas talvez do ponto de vista das
estrelas seja o mais exato, pois como saberemos alguma vez ter uma ideia do que Deus pensa – a menos que seja “deus em nós”?
Vós que estais a ler isto que tenho escrito, quando chegardes aqui, ao mundo onde me encontro, ides ter certamente muitas
surpresas.
As coisas pequenas poderão parecer maiores e as maiores parecerem mais pequenas, e tudo poderá parecer no seu lugar
próprio no plano do infinito inevitável e belo, de que são parte integrante todos os vossos problemas e dúvidas.
Essa ideia ocorreu-me enquanto vagueava entre o céu e a Terra, entre o bonito e o feio, com o meu companheiro angélico.
Gostava imenso de poder explicar a influência do Ser Lindíssimo. É diferente de tudo o que há no universo.
É fugidio como um raio de luar, contudo mais simpático do que uma mãe.
É mais singelo que uma rosa, contudo pode olhar para o que é medonho com um sorriso.
É mais puro que a brisa do mar, contudo não experimenta horror perante a impureza.

É desprovido como uma criança, entretanto mais sábio do que os antigos deuses, uma maravilha paradoxal, um vagabundo
celeste, o magnífico invisível.

Carta 42 – Uma vítima da não-existência
(Achei esta história, para além de instrutiva, muito bem-humorada, também!)
Num dia destes encontrei-me com uma pessoa, uma mulher que tinha conhecido há vários anos, e que veio para este mundo
mais ou menos ao mesmo tempo do que eu. Os velhos conhecidos que se encontram neste mundo cumprimentam-se como fariam
na Terra. Embora sejamos, por via de regra, menos convencionais do que vós, seguimos mais ou menos os nossos hábitos
anteriores.
Perguntei portanto à senhora………….. como estava a dar-se, tendo-me respondido que não se estava a dar lá muito bem.
Achava que toda a gente andava sempre interessada em qualquer coisa diferente, e ninguém queria conversas com ela.
Foi a primeira vez que tive esse género de queixa, e fiquei surpreendido pela sua particularidade. Perguntei-lhe a que causa
atribuía ela a esta “insociabilidade” e ela respondeu-me que não conhecia a causa e que lhe fazia confusão.
“De que assuntos fala com eles?” perguntei. “Falo-lhes dos meus problemas, como um amigo fala a outro, mas não parecem
interessados. Que gente mais egoísta!...” Pobre senhora, não entende que aqui os problemas dos outros não interessam a
ninguém, a não ser ao próprio.
“Suponha”, disse-lhe eu, “que a senhora desabafa comigo. Fale-me dos seus problemas, que prometo que não me vou
embora.”
Ela respondeu-me que até nem sabia por onde havia de começar.
“Encontrei aqui tantas coisas desagradáveis”, acabou por dizer. “O quê, por exemplo?”
“Que gente esta, credo! As casas de hóspedes, as governantas, e as empregadas domésticas, são todas uma lástima por estes
lados!...”
“Está a dizer que vive aqui numa casa de hóspedes?”
“Onde é que poderia viver? Sabe bem que não sou rica!...”
De todas as coisas espantosas que ouvira nesta terra de mudanças, esta era a mais espantosa de todas. Uma “casa de
hóspedes” no “mundo invisível”! Por certo que as minhas explorações tinham sido incompletas e ainda não tinha visto tudo. A
“casa de hóspedes” era a grande novidade!
“Que tal a alimentação na sua casa de hóspedes?” perguntei.
“Não, esta é ainda pior que a anterior”.
“As doses são pequenas?”
“Sim, e além de pequenas, de má qualidade, especialmente o café.”
“Explique-me lá”, perguntei enquanto a minha surpresa aumentava, “será que tem três refeições por dia, como costumava
ter enquanto na Terra?”
“Que maneira estranha tem de me falar!” referiu a senhora com um tom um pouco azedo “eu cá por mim não encontro
grandes diferenças entre este ambiente e o da Terra, como o senhor diz!
“Aqui nunca sei de manhã, quem é que se vai sentar ao meu lado à noite”. “Estão sempre a entrar e a sair”.
“E o que é que a senhora come?”
“Sempre as mesmas coisas do costume – carne com batatas e tortas e pudins”.
“E a senhora ainda come coisas dessas?”
“Porquê? Sim, e o senhor não come?”
Não soube como responder-lhe. Se lhe tivesse dito como era a minha vida aqui, ela não teria percebido muito mais do que
teria percebido há dois anos, quando vivíamos na mesma cidade do mundo material.
Portanto só lhe respondi que era pessoa com pouco apetite. Ela olhou-me simulando certa desconfiança, embora eu não
tenha percebido bem porquê.

“Ainda se interessa por filosofia?”, perguntou. “Sim, talvez seja por isso que não ando sempre com fome”.
“É, o senhor sempre foi um homem bastante esquisito”.
“Suponho que sim. Mas diga-me, Senhora Smith, nunca teve o desejo de ver isto tudo pelas costas?”
“Isto tudo, o quê?”
“Porquê casas de hóspedes, gente com mau feitio, carne com batatas, e a sombra geral que envolve toda a matéria?”
“Que quer dizer com isso da sombra geral que envolve toda a matéria?”
“Quero dizer que todas essas coisas que a senhora come e de que não gosta, não existem, em concreto. Não têm existência
real.”
“O quê, exclamou! Será que agora se tornou um Cientista Cristão?”
Com isto, larguei-me a rir com vontade. Uma pessoa que negava a realidade da alimentação do mundo astral um “cientista
Cristão”, porque os Cientistas Cristãos negavam a realidade da alimentação material no mundo material? Tal comparação excitou a
minha fantasia.
Fiquei confuso por instantes tentando encontrar uma forma pela qual as condições factuais da sua condição poderiam chegar
à sua mente. “Imagina realmente,” disse eu, “que está apenas a sonhar?” “O quê”, exclamou com um pequeno safanão.
“Sim, está a sonhar! Tudo isto é um sonho, - as casas de hóspedes, etc.” Mas se for assim, porque é que não tenta acordarme?”.
“Certamente que devia. Mas a senhora é que devia acordar-se a si mesmo, julgo. Diga-me quais eram as suas ideias acerca da
vida depois da morte antes de ter vindo aqui para fora?” “O que é que quer dizer com “aqui para fora?.”
“Antes da Senhora ter morrido!...” “Oh homem, eu não morri!...”
“De facto não está morta, porque ninguém está morto. Mas deve compreender que mudaram as suas condições de vida.”
“Sim, notei realmente uma mudança, mas uma mudança para pior.”
“Não se lembra da sua última doença?”. “Sim, lembro-me bem.”
“E depois, saiu do corpo?.” “Sim, se assim se pode dizer”.
“Sabe que deixou o seu corpo?”. A senhora olhou por si abaixo, achou-se normal, apesar do velho vestido negro, fora de
moda. “Mas tenho corpo na mesma”, disse ela.
“Portanto, não sente a falta do corpo do qual saiu?” “Não.”
“Já que fala nisso…” disse ela “…agora me lembro que senti certos problemas aqui há um ano ou dois. Estive confusa por
muito tempo e penso que delirei um bocado.”
“Não há dúvida que sim,” respondi eu. “Entretanto, posso levá-la ao céu, talvez gostasse de ir.” E respondeu; “Está a brincar
comigo?…” “De maneira nenhuma, quer vir?” “Tem a certeza de que lá posso ir sem morrer?”
“Garanto-lhe que ninguém morre.” Partimos lentamente, porque pensei ser mais seguro para ela ao passar de uma condição
para outra e, entretanto, desenhei-lhe um quadro mental do lugar para onde íamos – o céu cristão ortodoxo. Descrevi o povo feliz
e amoroso perante o seu Salvador.
“Desejei muitas vezes ver Cristo”, disse a minha companhia numa voz tocada de espanto e temor. “Julga de facto que poderei
vê-lo?” “Penso que sim, se acreditar fortemente que sim.”
“E o que estavam eles a fazer no céu, quando lá esteve?” perguntou-me. “Adoravam a Deus, e estavam felizes.”
“Eu quero muito estar feliz,” disse ela; “Nunca fui muito feliz…”
“O mais importante no céu,” avisei eu, “é amar todos os outros. Isso é que os faz felizes. Se apenas amassem a face de Deus,
não seria autenticamente no céu; porque a alegria de Deus é a alegria da união.”
“Desta forma, por fases subtis, conduzi-lhe a mente do ambiente astral das casas de hóspedes até às ideias do mundo
espiritual ortodoxo, que era provavelmente o único mundo espiritual que ela poderia entender. Para conseguir fazer a preparação
gradual às condições desse mundo, talvez ela ainda não se tivesse conseguido adaptar.
Quando chegámos à presença daqueles que adoram a Deus com canções e louvores, ela pareceu arrebatada por uma vaga de
entusiasmo, por sentir que tinha finalmente chegado a casa. Levantei a mão à maneira habitual e disse-lhe adeus, prometendo-lhe
que viria visitá-la, aconselhando-a a ficar onde estava. O céu tem uma capacidade muito forte de envolver aqueles que se abrem à
sua beleza.

Carta 43 – Uma nuvem de testemunhas
Está surpreendida com o facto de haver uma diferença maior entre os seres neste mundo do que entre as pessoas que vivem
na Terra? Isso é inevitável porque é um mundo mais livre do que o vosso.
Faltaria ao meu dever se não dissesse alguma coisa a respeito dos seres inferiores que aqui existem. Talvez ninguém mais volo diga, e saber isso é necessário para autoproteção.
Primeiro quero dizer que há uma forte simpatia entre os espíritos deste mundo e os espíritos do vosso mundo. Primeiro, todos
são espíritos, a única diferença está nos veículos existenciais, uns habitam na carne e os outros habitam num corpo muito mais subtil,
mas não deixa de ser um corpo real.
Entretanto, os bons espíritos, que são os “espíritos dos justos e evoluídos”, ou aqueles que simplesmente aspiram à perfeição,
são poderosamente atraídos para os seus semelhantes na Terra, cujos ideais estão em harmonia com os deles.
A atração magnética que há entre os seres humanos é fraca em comparação com aquela que é possível entre seres com corpo
e seres sem corpo. Conforme os opostos se atraem, a própria diferença na matéria é a força atrativa.
A mulher não é mais atrativa para o homem do que o ser de carne é atrativo para o ser com corpo astral. Os dois habitualmente
não se entendem um ao outro, e bem assim o homem e a mulher. Mas a influência é sentida, e os seres no mundo espiritual
compreendem melhor do que vós a origem dessa influência, porque geralmente trazem consigo a memória do vosso mundo,
enquanto que vós perdestes a memória do mundo espiritual.
Em nenhuma circunstância o poder da simpatia entre o homem e os espíritos é tão forte como quando os homens estão a
trabalhar sujeitos a uma grande emoção, seja no amor ou no ódio, ou qualquer outra espécie de excitação.
Porque nesse caso o elemento emotivo está mais ativo no homem, e os espíritos são atraídos pela emoção.
(Aqui a escrita subitamente parou, a influência passou. Para regressar alguns minutos depois)
Está admirada porque me afastei? Foi a maneira de obter um circulo mais alargado de proteção para nós ambos, porque aquilo
que estou a dizer-lhe é qualquer coisa que certos espíritos desejam que eu não diga.
Continuando. Quando uma pessoa está excitada, exaltada ou, de qualquer forma, com a sua vida emocional intensificada, os
espíritos aproximam-se dela.
É assim que a conceção se torna possível; é o segredo da inspiração; é por isso que a raiva cresce com aquilo de que se alimenta.
E este último é o ponto que quero conduzir para o objetivo, que é a vossa consciência.
Quando perdeis a paciência, quando alguém se exalta, perde muito, entre outras coisas o controlo de si próprio, e é
pouquíssimo possível que outra entidade possa controlar-vos.
O mundo subjetivo, como lhe chamei, está cheio de espíritos odiosos. Estes gostam imenso de intensificar conflitos ou
desentendimentos, tanto aqui, como na Terra.
Gostam imenso da excitação ou da ira nos outros, ficam encantados com o veneno do ódio; tal como certos indivíduos que se
deliciam com a morfina, eles deliciam-se com as desarmonias da paixão. Está a ver onde reside o perigo?
Uma pequena semente de raiva no vosso coração é alimentada e inflamada pelo ódio no seu próprio coração. Não é
necessariamente ódio vosso como indivíduos, muitas vezes não se interessam pessoalmente por vós. Interessam-se com a finalidade
de satisfazer os seus maus sentimentos e por isso se apegam a vós temporariamente.
Outros exemplos não são difíceis de encontrar.
Um homem que tenha o hábito da ira, ou da revelação de culpas, está permanentemente cercado de maus espíritos.
Já observei uma grande quantidade deles rodeando um homem, estimulando-o com o seu próprio magnetismo maléfico,
acicatando-o de novo quando já tinha acalmado um pouco.
Por vezes o interesse impessoal em meras disputas torna-se pessoal.
Um espírito zangado aqui pode achar que, ligando-se a certa pessoa, pode garantir um dia inteiro de emoções de excitação
conflituosa, à medida que a vítima perde a sua calma, fica irado e enraivecido.

Este problema é um dos mais terríveis infortúnios que pode acontecer a uma pessoa.
Levado ao extremo pode tornar-se obsessão e acabar na insanidade. O mesmo se aplica a outras paixões, as do desejo e da
avareza.
Cuidado com o desejo, cuidado com todas as atrações sexuais nas quais não entram elementos afetivos ou espirituais.
Já vi coisas que não gostaria de registar nem através da sua mão, ou de nenhuma outra.
Considere-se agora um caso de avareza. Vi um avaro contar o seu ouro, vi os terríveis olhos dos espíritos que gozavam o ouro
por seu intermédio. Porque o ouro, como metal, têm uma influência muito especial, independentemente do seu poder aquisitivo ou
das associações a que está ligado. Alguns espíritos amam o ouro, tal como os avaros, e com a mesma paixão absorvente. Como é um
dos metais mais pesados, também o seu poder é condensado e absorvente.
Não quero dizer com isto que devam ter a aversão pelo ouro. Tenham todo o ouro que possam, com finalidades úteis. Mas não
se babem perante ele!
Não se atraem os espíritos avarentos só por possuir símbolos de riqueza – casas, terras, ações ou títulos, até moedas. Mas
repito, não amontoem moedas para se relamberem perante elas.
Há entretanto certas pedras cuja posse atrai os espíritos do poder. Escolhereis naturalmente as jóias pelas quais tendes
afinidade, criteriosamente.
Agora, que já cumpri o meu dever de vos avisar contra as paixões e contra os espíritos contra os quais se devem precaver,
posso passar a referir outros sentimentos e outros associados espirituais do homem.
Encontram-se pessoas que parecem irradiar a luz do Sol, cuja presença numa sala faz os outros felizes. Sabe qual a razão disso?
A resposta verdadeira seria dizer que, pela sua amorosa disposição atraem a si uma “nuvem de testemunhas” quanto à alegria e à
beleza da vida.
Muitas vezes me banhei nos raios acolhedores de certo coração afetuoso que conheci na Terra. Ouvi espíritos dizer uns aos
outros enquanto na presença de tal pessoa: “que bom que é estar aqui…” Pensais que lhe poderiam suceder coisas más? Um grande
grupo de espíritos amorosos e simpáticos estariam prontos para o avisar se qualquer risco sucedesse. Porque, além disso, esses
alegres corações também atraem alegres acontecimentos.
Simplicidade e humildade são muito atrativas para almas libertas de corpo material. “Se não vos tornardes como crianças,
nunca entrareis…”
Veem-se muitas vezes crianças divertindo-se como se estivessem brincando com companheiros invisíveis.
Podem ser chamados “companheiros imaginários”. Talvez fossem imaginários, ou talvez não. Imaginar pode ser criar, ou pode
ser a capacidade de atrair coisas já criadas.
Vi o Ser Lindíssimo, ele mesmo, mais do que uma vez, flutuando em êxtase, por cima da cabeça de uma criatura terrena que
estava feliz.
Uma canção de alegria, quando deriva de um coração vibrante, pode atrair uma hoste de seres invisíveis que se deliciam com
o cantor; porque já vos disse: os sons trespassam de um mundo para o outro.
Nunca chorem – a menos que devam, para recuperar o equilíbrio perdido. Os espíritos em lágrimas, contudo, são bastante
inofensivos, porque são fracos. Por vezes, uma tempestade de lágrimas, depois de passada, aclara a atmosfera da alma.
Mas enquanto o choro acontece, a atmosfera está espessa, com espíritos lacrimosos. Quase pode ouvir-se o cair das lágrimas
através do véu de éter – se o soluçar do lamentoso encarnado na Terra não fizesse tanto barulho com o seu pesar.
“Riam, e o mundo rirá convosco” pode até acontecer… Mas quando chorais, nunca chorais sozinhos!

Carta 44 – O reino interior
Há um ponto obscuro que quero tornar claro, embora possa ser acusado de “misticismo” por aqueles para quem o misticismo
apenas significa obscuridade.
Disse que a vida de um homem é tanto subjetiva como objetiva, mas principalmente objetiva.
E que a vida dos espíritos que habitam na matéria subtil é tanto subjetiva como objetiva, mas principalmente subjetiva.

Contudo falei em ir sozinho ou com outros ao céu, como um lugar. Quero explicar isto.
Lembram-se com certeza da afirmação de que “O reino dos céus está dentro de vós”. Isto é subjetivo.
Igualmente, “Onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, eu estarei junto deles”.
Agora, os lugares no reinado subtil a que chamei o céu Cristão são lugares onde dois ou três ou dois ou três mil, conforme as
circunstâncias, estão reunidos em Seu nome, para gozar do reino entre si.
A agregação das almas é objetiva – isto é as almas existem no tempo e no espaço; o céu que eles desfrutam é subjetivo,
embora todos eles possam ver a mesma coisa ao mesmo tempo, tal como, por exemplo, a visão d’Aquele a quem eles adoram como
o Redentor.
Isto é tão claro como posso dizê-lo.

Carta 45 – O jogo do faz de conta
Um dia encontrei um homem de gibão e calções, anunciando-se como sendo Shakespeare.
Agora já estou habituado a estas apresentações, e já não me surpreendem como era hábito aqui há seis ou oito meses (Sim,
ainda continuo a contar o tempo como os vossos dias e meses, cá por coisas minhas.)
Perguntei a esse homem que provas poderia dar-me da identidade que estava a apresentar, e ele disse-me que não necessitava
de provas.
“Essa para mim não serve, porque sou um antigo advogado”, disse eu, tendo ele respondido a rir-se: “Então porque não faz o
jogo do faz de conta?.”
Estou a contar esta história sem sentido, porque ela ilustra bem um ponto interessante relativo à nossa vida aqui.
Numa carta anterior, contei a história de um encontro que tive com uma senhora que tinha chegado aqui há pouco que, tendome encontrado vestido com uma toga romana, pensava que eu podia ser César, tendo-lhe dito eu que aqui, somos todos atores. O
que queria dizer era que, como crianças, “nos mascaramos” para animar a nossa própria imaginação, ou para reviver algumas cenas
do passado.
Esta representação de um papel é habitualmente bastante inocente, embora por vezes a verdadeira facilidade com que é feita,
traz consigo, a tentação de enganar, especialmente em assuntos ligados com pessoas da Terra.
Estão a ver onde quero chegar. Os espíritos mentirosos, dos quais as pessoas frequentadoras das salas de mediunidade tantas
vezes se queixam, são esses atores do astral, que chegam a ter certo orgulho na esperteza da sua arte.
Por isso, não acreditem à primeira que aquele espírito que afirma ser o vosso falecido avô, seja realmente ele. Pode não passar
de um ator querendo representar um papel, para se entreter a ele e a vós.
Quem pode ter a certeza, nestas situações? É difícil.
Diria eu, entretanto, que a prova mais segura de todas poderia ser a profunda e serena convicção de que a entidade verdadeira
estava na nossa presença.
Há um instinto no coração humano que nunca nos desilude, se nós, sem medo ou cedência, obedecermos à sua decisão.
Quantas vezes em assuntos mundanos todos nós já agimos contra esse indicador, sendo depois desiludidos e enganados.
Se tiverdes um sentimento instintivo de que uma entidade invisível, ou mesmo visível, não é quem ela afirma ser, o melhor é
quebrar a ligação. Se for a pessoa real, e se tem alguma coisa vital para dizer, virá mais vezes e sempre. Porque os chamados “mortos”
estão muitas vezes desejosos de comunicar com os vivos. Por via de regra, no entanto, o jogo de atores aqui é completamente liberto
da intenção de enganar.
Quanto aos homens, a sua maioria, numa ocasião ou noutra querem parecer alguém que não são de facto.
O pobre homem que, para um serão, se veste da melhor maneira, com as suas melhores roupas, e desperdiça uma semana de
ordenado fazendo de homem rico, é movido pelo mesmo impulso que inspirou o homem na história que contei, ao afirmar que era
Shakespeare. A mulher que sempre veste para além das suas posses está a jogar o jogo do faz de conta consigo mesma e com o resto

do mundo. Todas as crianças conhecem bem este jogo. Dir-vos-ão convictamente que são Napoleão Bonaparte ou George
Washington, e zangar-se-ão se fizerem troça deles.
Talvez o meu amigo que aspirava ser Shakespeare tenha sido na Terra um amador de teatro. Se tivesse sido um verdadeiro ator
profissional, teria declarado o seu verdadeiro nome, mais ou menos conhecido, declarando seguidamente que se tratava do
conhecido ator fulano de tal. Há por aqui muito orgulho nas tarefas que foram desempenhadas anteriormente na Terra,
especialmente da parte daqueles que chegaram há pouco. Isso vai diminuindo e depois de passado tempo, os interesses de cada um
têm a tendência de serem mais gerais.
Os homens e as mulheres não deixam de ser humanos meramente por terem atravessado uma fronteira daquilo que chamais
o mundo invisível. De facto, as características humanas são frequentemente exageradas, porque as limitações são menores. Não há
castigos infligidos pela comunidade pelo facto de alguém se fazer passar por outro. Não é levado a sério, porque para os olhares mais
perspicazes deste mundo, os disfarces são perfeitamente identificáveis.

Carta 4I – Herdeiros de hermes
Há muito sentido de perfeição e não se cometem erros ao falar de Adeptos e Mestres, que vivem e trabalham no plano astral.
Agora estou eu próprio a viver, e por vezes trabalhando, no chamado plano astral, e o que digo a respeito do plano é resultado
da experiência e não da teoria.
Já me encontrei com Adeptos – sim, Mestres aqui. Um deles, por exemplo, ensinou-me muito e guiou os meus passos desde o
primeiro. Não tenham receio em acreditar nos Mestres. Os Mestres são elevados ao mais alto poder, e estejam incorporados ou não,
trabalham neste plano da vida. Um Mestre pode sair ou entrar conforme o seu desejo.
Não, não vou dizer ao mundo como é que eles desempenham as suas funções. Alguns que não são Mestres, poderiam tentar
sê-lo, não podendo recuar depois. O conhecimento é poder, mas há certos poderes que podem ser perigosos se postos em prática
sem o devido grau de acerto. Todos os seres humanos têm em si a potencialidade de ser Mestres. Isso deve ser um encorajamento
para todos os homens e mulheres que aspiram a uma intensidade de vida para além do vulgar. Mas alcançar a maestria é um
crescimento firme e geralmente lento.
O meu Professor, aqui, é um Mestre. Há aqui professores que não são mestres, bem como há ensinantes na Terra que não são
Professores, mas aquele que tem vontade de ensinar o que sabe, está no bom caminho.
Não me inibo de dizer que o meu Professor aprova a tentativa de comunicar com o mundo os meus conhecimentos a respeito
da vida que se segue depois da mudança chamada morte. Se ele não me aprovasse, eu submetia-me à sua sabedoria superior. A
questão de saber o seu nome, nada interessa. Refiro-me a ele como sendo apenas o meu Professor, e já vos disse muitas coisas que
ele fez e disse.
Algumas coisas mais vos disse, porque agora só posso vir casualmente. Daqui a pouco irei deixar de vir de todo.
Não que tenha perdido o interesse em vós, mas parece que há planos de me afastar mais do mundo, para aprender coisas que
necessitam de um maior desprendimento das coisas da Terra.
Mais tarde posso regressar de novo, pela segunda vez, mas não faço promessas.
Virei se puder, e parece acertado vir se a amiga ainda estiver disponível para mo permitir. Não creio que me seja possível vir
por intermédio de qualquer outra pessoa – pelo menos para escrever Cartas como estas. Teria que instruir outra pessoa mediante o
mesmo treino, e poucos – mesmo aqueles que foram meus amigos e associados – teriam confiança suficiente comigo para fazer isso.
Assim, mesmo depois de me ter ido embora, não feche a porta completamente, com vistas a um possível regresso, porque
poderei ter coisas muitíssimo importantes para dizer. Porém, peço o favor de não me chamar. Se me chamar pode interromper
alguma coisa muito importante em que esteja a trabalhar ou a estudar algures. Não digo com certeza que poderá fazê-lo, mas é
possível. E quando deixar a vizinhança da Terra, com o meu acordo, não desejo ser obrigado a regressar até estar pronto para isso.
Uma pessoa que esteja na Terra pode chamar tão intensamente um amigo que tenha passado muito longe da atmosfera da
Terra que possa ter de regressar demasiado cedo em resposta ao grito de urgência.

Não esqueçam os mortos, a menos que eles sejam demasiado fortes para serem felizes sem a vossa lembrança, mas não se
debrucem demasiado pesadamente sobre eles.
Os Mestres, de quem falei há pouco, podem ficar perto ou longe, conforme desejem. Podem responder ou não; mas a alma
comum é muito sensível à chamada daqueles que amou na Terra. Já vi uma mãe responder com ansiedade às lágrimas chorosas de
uma filha, sem, contudo, poder manifestar a sua presença à criança. As mães ficam muito tristes por não poderem manifestar a sua
presença aos seus filhos.
Uma vez vi o meu Professor, com o seu poder, ajudar uma mãe a tornar-se visível e audível a uma filha que estava numa
situação muito difícil.
O coração do meu Professor é muito sensível perante os sofrimentos do mundo e, embora diga que não é um dos Cristos,
parece muitas vezes trabalhar como trabalha Cristo. Noutras situações é completamente cerebral. Ilustra a afirmação conhecida a
respeito do “três vezes grande” Hermes Trismegisto – grande no corpo, grande pela mente e grande pelo coração.
Gostava de contar mais coisas acerca do meu Professor, mas ele não quer ser demasiado conhecido na Terra. Trabalha com
finalidade pela tarefa em si e não pela recompensa ou pela admiração. É muto amigo das crianças. Um dia, quando eu estava sentado
e oculto em casa de um amigo meu na Terra, um pequenino da casa caiu, magoou-se e chorava amargamente, o meu grande
Professor, comandando uma revoada de anjos aproximou-se na sua forma impercetível, consolou e aliviou a criança.
Quando mais tarde lhe perguntei acerca desse caso, disse-me que se lembrava de muitas das suas infâncias, noutras paragens
e ainda conseguia sentir a dor penetrante do choque de uma queda. Disse-me que as crianças sofrem mais do que pensam os seus
pais, e que o transtorno que acarreta o ajustamento a um novo corpo frágil em crescimento é por vezes causa de sofrimento intenso.
Disse-me também que o choro intenso de alguns bebés pequeninos é causado por uma certa falta de coragem perante a tarefa
hercúlea de moldarem um corpo através do qual o seu espírito possa trabalhar. Disse-me, a respeito de uma das suas criações, antes
de se tornar um Mestre e de quão difícil foi para ele, ter de construir o seu corpo.
Lembrava-se até dos mais pequenos pormenores dessa vida distante.
Um dia a sua mãe puniu-o por qualquer coisa que ele não tinha feito realmente. Quando ele negou ter cometido esse erro, ela
repreendeu-o por faltar à verdade, não imaginando – boa pessoa como era – o respeito pela verdade que era o daquela alma a quem
ela tinha dado corpo.
Contou-me que foi a partir desse episódio infantil, de há séculos, que ele datou o começo da sua grande batalha contra a
injustiça, que o tinha ajudado a desenvolver-se como amigo e professor de almas. Continuou a falar da importância da recuperação
da memória de outras vidas, de forma a poder ver os caminhos que foram trilhados pelas nossas almas.
Geralmente, os grandes professores são pouco abertos à revelação do seu passado, e só aludem a alguns pontos, quando a
experiência vivida pode ilustrar este ou aquele princípio, para o tornar compreensível a outros.
Isso encoraja o grupo das almas a saber que um dos seus alcançou grande altitude através do mesmo tipo de episódios que
agora lhes levantam problemas.

Carta 47 – Apenas uma canção
Estão dispostos a ouvir mais uma canção, ou poema, ou como lhe queiram chamar, desse espantoso anjo que se chama o Ser
Lindíssimo?
Porque receiam fazer-me perguntas? Sou um grande amigo de dar respostas.
As minhas respostas são muitas vezes simbólicas, que é isso que são as palavras: símbolos.
Estive uma temporada sem vos visitar, porque quando estou convosco não podem pensar em mais nada, e é bom que pensem
naqueles que seguem convosco pelo mesmo caminho.
Podeis modelar os vossos caminhos pelos caminhos dos outros, mas é difícil fazer o mesmo pelos meus.
Sou uma luz na escuridão – não precisam de saber qual o meu nome.

Um nome é uma limitação, e recuso limitações.
Nos dias antigos dos anjos, recusava tomar as formas da minha criação, exceto pata brincar com elas.
Deixo-vos uma pista, se gostarem de pistas.
Quem for fascinado pelas suas próprias criações, é escravo de ideias feitas. Essa é uma diferença entre mim e os homens.
Qual é o pai na Terra que consegue libertar-se dos filhos? Qual é a mãe na Terra que quer libertar-se deles?
Posso dar vida a um botão de rosa – deixando que outra pessoa o disfrute.
A minha alegria esteve na criação. Sentar-me à espera que uma flor murche, não é comigo.
Um artista que pode esquecer as suas criações passadas, está liberto para novos voos!...
A alegria está no fazer, sem envelhecer olhando o que já foi feito.
A magia do desprendimento é a magia dos deuses.
Há grupos de homens a quem me revelei. Adoram-me.
Não precisas de me adorar, porque não é isso que desejo.
Se necessitasse algo das almas que toquei com a minha beleza
Isso seria limitar-me às minhas criações.
Ah, a magia de libertar o que está completo!
A magia de perseverar?
Sim, a magia de perseverar numa tarefa até que esteja completa e perfeita;
Mas quando estiver pronta, seja um poema, um amor, uma criança, deixá-los ir…
Assim é ficar livre de novo para recomeçar. É o segredo da eterna juventude.
Nunca olhar para trás com lamento, olhar para trás para aprender com o que passou.
Olhar em frente sempre; só quando se deixa de olhar em frente se envelhece ou se desiste.
Viver o momento é ver a mesma coisa de vários lados.
O presente e o futuro são companheiros de jornada; o passado existe para que se estude
Sou o grande companheiro de jornada dos seres humanos.

Carta 48 - Prendas invisíveis no Natal
Ainda não é demasiado tarde para vos desejar um Feliz Natal. Como é que eu sei que hoje é dia de Natal? Porque, nas casas
que costumo visitar, vi árvores de Natal com enfeites e prendas. Está admirada que eu as tenha conseguido ver? Se assim é, esqueceu
que aqui, somos nós que iluminamos a nossa casa. Quando sabemos olhar, podemos ver através das cortinas pesadas.
Este é o meu primeiro dia de Natal vivido deste lado. Não posso mandar-lhe uma prenda material que pudesse usar ou pendurar
na parede, mas posso mandar-lhe os melhores votos desta quadra. As mães que deixaram filhos pequenos no mundo sabem bem
quando o Natal se aproxima. Às vezes levam brinquedos invisíveis, que fizeram com o poder de imaginação e de amor que têm, feitos
da matéria muito ténue deste mundo. Uma avó que está aqui, durante todo o serão de ontem, noite de Natal, esteve a derramar
flores junto dos seus entes queridos. O seu aroma deve ter penetrado a atmosfera da Terra. Já alguma vez sentiu aromas muito
doces, por qualquer motivo desconhecido? Se tal aconteceu, talvez alguém que muito amava certas pessoas pode ter estado a
derramar flores junto dos seus. O amor é mais forte do que a morte. Outra pessoa que conhece, sairá daqui em breve. Reforce-a com
a sua Fé.
O hábito de manter o culto do Natal é uma coisa boa, se não for esquecido o verdadeiro significado do dia. Para alguns significa
o nascimento no mundo do espírito de humildade e de amor. Quando o amor e a humildade visitaram o mundo antes do
aparecimento de Jesus de Nazaré, contudo, nunca antes nem depois ali vieram com tal poder como quando vieram à Judeia.
Se o estábulo de Belém foi uma realidade física ou um símbolo, não tem a mínima importância.
Já estive no céu de Jesus de Nazaré e conheço a sua beleza. “Na casa do meu Pai há muitas moradas”.

Um viajante como eu que desejar ir a determinado céu, deve primeiro sentir em si, o mesmo que sentem as almas que vivem
naquele céu. Assim poderão entrar e comungar com os que lá estão. Simples curiosos não têm a possibilidade de acesso. É por essa
razão que tenho evitado ir a infernos, mas aos céus, vou com frequência. Essas situações já foram aqui referidas anteriormente.
Também já fui ao purgatório dos católicos romanos. Não trocem daqueles que mandam rezar missas pelo repouso dos que
deixam a vida. As almas recebem conscientemente a mensagem de tais intenções. Ouvem a música e é possível cheirar o incenso. A
maior parte deles sentem o poder do pensamento que lhes é dirigido.
O purgatório é real, no sentido de ser uma experiência concreta. Se quiserem podem chamar-lhe um sonho. Mas os sonhos são
às vezes poderosamente reais. Mesmo aqueles que não acreditam no purgatório por vezes passam breves períodos em tristeza, até
que se ajustam às novas condições sob as quais se encontram. Se lhes for dito que estiveram no purgatório, podem negar que essa
situação existe, mas compreendem bem o seu desconforto.
A maneira mais segura de escapar a esse doloroso período de transição é passar ao além com toda a fé na imortalidade, com
uma profunda fé no poder da alma para criar as suas próprias condições.
Na noite passada, depois de visitar vários sítios na Terra, fui visitar um dos mais altos céus Cristãos. Talvez não tenha conseguido
ir lá tão facilmente noutra altura.
Porque desta vez o meu coração estava repleto de amor por todos os seres e a minha mente estava cheia da ideia de Cristo. Já
vi frequentes vezes aquele que foi chamado o Salvador da Humanidade, e a noite passada vi-O em toda a Sua beleza.
Também ele desceu à Terra por algum tempo. Pergunto-me a mim mesmo como poderei fazer-vos acreditar.
O amor de Cristo está sempre presente no mundo, porque há sempre corações que têm o poder de mantê-lo iluminado.
Se a ideia de Cristo como redentor enfraquecesse no mundo, Ele provavelmente regressaria para reacender a chama nos
corações humanos. Mas seja o que for que digam os escritores ou as estatísticas, as suas ideias nunca foram tão fortes como agora.
Pode ser, por se ter falado muito a seu respeito.
O mundo não está em tão más condições como certas pessoas julgam. Não fiquem surpreendidos se, entretanto, suceder um
renascimento forte na ideia da espiritualidade. Todas as coisas têm o seu ritmo próprio.
Na noite passada estive num grande templo na Terra com centenas de Cristãos ajoelhados em adoração a Jesus. Estive em
igrejas na noite de Natal como um homem entre outros. Mas vi coisas que não tinha visto nunca.
Seguramente quando dois ou três estão reunidos em nome de qualquer profeta, ali estará também ele, se não sempre no seu
corpo espiritual, pelo menos na fragrância da sua simpatia.
Os anjos nos céus dos Cristãos sabem quando o Natal está a ser celebrado na Terra. Jesus da Nazaré é uma realidade. Como
corpo espiritual, como Jesus que viveu na Galileia, existe no tempo e no espaço. Como o Cristo, modelo do homem espiritual, Ele
existe nos corações de todos os homens e mulheres que mantêm viva aquela ideia em si. Ele é uma luz que é refletida na superfície
de muitas águas.
Escrevi há dias acerca de Adeptos e Mestres. Jesus é um tipo do maior Mestre. É reverenciado em todos os céus. Tomou nas
mãos a lei e ousou vivê-la, para dar exemplo dela. E quando Ele disse: “O Pai e Eu somos um”, apontou o caminho pelo qual outros
seres humanos concretizam a condição do Mestrado em si mesmos.
A Humanidade, na sua longa Estrada, já produziu muitos Mestres. Quem é que se atreve, pois, a pôr em dúvida a justificação
da Humanidade? Se se perguntar qual é a finalidade da vida, dizei que a resposta a dar é esta mesma formação do Mestre, a partir
do homem. A eternidade é longa. O objetivo final está perante cada individuo com força suficiente, e os que não podem liderar,
podem servir.
Este pensamento chegou até mim com força especial, na noite de ontem. Não sou tão arrojado que possa dizer que cada
unidade na grande massa tem energia suficiente para desenvolver individualmente o Mestrado a partir do homem. Mas ninguém é
tão fraco que não possa ter uma parte, mesmo pequena, na grande tarefa de evolver do simples indivíduo até chegar a um Mestre.
Servir é doce. Também quem serve, tem a sua recompensa.
O grande erro feito pela maior parte de mentes ao lutar com o problema da evolução é não compreender o facto de que a
eternidade é eternidade; de que ser imortal é não ter fim.
Há tempo suficiente para o desenvolvimento. Senão neste ciclo de vidas, noutro que vem a seguir. Porque o ritmo está
garantido.

Só gostaria de poder fazer-vos entender a ideia da imortalidade tal como a vejo. Não a compreendia inteiramente até ter saído
para este plano e comecei a procurar as linhas do meu próprio passado. A razão dizia-me que era imortal, mas não sabia o que
significado da imortalidade. Mal imagino o que pensais!...
Conheço um anjo que talvez já fez mais do que muitos profetas para manter essa ideia viva no mundo.
Até que encontrei aquele que conhecemos como o Ser Lindíssimo eu não tinha alcançado a ideia do triunfo da imortalidade.
Há quem brinque com a imortalidade como uma criança brinca com berlindes coloridos. Quando o Ser Lindíssimo diz “Eu sou”,
ficamos a saber que também somos.
Quando o Ser Lindíssimo diz: “Colho séculos como uma criança colhe as pétalas de uma margarida, e atiro fora o coração das
sementes que dá origem a mais margaridas-pétalas-de-séculos”, sentimos, mas é impossível de exprimir por palavras a alegria que o
Ser Lindíssimo sente ao pensar na vida eterna. O Ser Lindíssimo conhece bem Cristo e os Cristãos. Penso que o Ser Lindíssimo
conhece todos os grandes Mestres dos vários planos das existências.
Todos eles ensinaram a imortalidade de uma forma ou de outra, pelo menos na sua essência. O Ser Lindíssimo foi comigo
ontem ao mais alto céu dos Cristãos. Se eu vos dissesse o que ali vi, dar-vos-ia imensa pressa de lá ir também, a vós, que ainda tendes
muito tempo para ficar na Terra. O vosso dever é conceber a imortalidade ainda na carne, ensinando-a a outros.
Já vos falei acerca dos céus menores, onde vão apenas as pessoas boas; aqueles que são apaixonadamente devotados a Deus
alcançam alturas de contemplação e êxtase que as palavras da linguagem terrena não conseguem descrever. Na companhia do Ser
Lindíssimo passei por esse êxtase ontem à noite, enquanto vós dormíeis.
Onde estarei no próximo Natal? Algures no universo, porque não é possível sair dele. Senão, bem tentaria. O universo não
passa sem nós, ficaria incompleto.
Que esta ideia vos acompanhe durante um feliz Ano Novo.

Carta 49 – O maior país dos sonhos
Não a tenho vindo visitar durante algum tempo, porque estive a fazer uma experiência. Desde que vim para este plano tenho
visto almas num estado subjetivo de sonho e de prazer, tendo desejado também eu passar nesse estado alguns dias a sós comigo
mesmo. Hesitei por ter receio que o sonho se prolongasse demasiado, perdendo assim demasiado tempo para mim e para vós.
Tendo exprimido ao meu Professor o desejo de visitar esse maior país dos sonhos, em paz com o meu cérebro, e do receio de
isso se prolongar demasiado, disse-me que poderia vir acordar-me exatamente sete dias depois, acaso eu não acordasse por mim
próprio. Disse-me que eu podia programar um despertador no meu cérebro, com garantia de exatidão. Isso já eu sabia de há muito,
mas tinha medo que o sono psíquico fosse mais profundo que o sono natural e que, por esse facto, o despertador pudesse não ser
eficaz.
Tenho ouvido dizer com frequência, tal como vós, que os espíritos – nas suas comunicações com os seus amigos – dizem muito
pouco acerca da sua vida celestial. A razão disso, suponho, reside no receio e na desesperança que têm de tentar fazer-se
compreender falando de algo tão diferente de tudo o que se passa na Terra.
Agora, a maior parte das almas, quando estiverem fora certo tempo, caem nesse estado de fantasia ou de sonho, que eu tinha
desejado de há muito experimentar. Algumas acordam a intervalos, e mostram interesse ocasional nas coisas e pessoas da Terra;
mas se o sono for profundo e se a alma estiver desejosa ou interessada em deixar para trás essas coisas, o estado de subconsciência
pode durar interrompido por anos, ou mesmo séculos. Uma alma que possa estar dormindo durante séculos, contudo, será daquelas
que vivem de acordo com um ritmo longo, o ritmo normal da humanidade. Assim, quando entrei no sono profundo, foi sob um
encantamento para que não ficar assim por longo tempo. Foi magnífico esse país do sonho que vivi!...
Os Teosofistas dirão que alcancei um repouso de uma bênção de “devakan”, não importando a designação que se lhe dê. Foi
uma experiência digna de fazer-se e recordar-se.
Fechei os olhos e entrei… entrei… mais fundo que o pensamento, onde as inquietas ondas da vida estão serenas e a alma está
cara a cara consigo mesma e com todas os encantos da vida passada. Nesse sono existem apenas as coisas encantadores. Se se

podem revisitar os sonhos, como eu pude, a permanência nessa situação é uma aventura sem igual. Entrei nesse prazer e delicieime. Reencontrei a viva reprodução de todas as pessoas amadas. Sorriam-me e compreendia os seus mistérios, e a razões que nos
tinham aproximado. Reencontrei também todas os meus sonhos de ambição, e gozei todo o fruto do meu trabalho na Terra. Era um
mundo cor de rosa, o mundo intimo da alma e os desejos do coração estão lá todos.
Sendo a vida esgotante da Terra tão frequentemente mais do que uma dor ou um esforço e a vida de sonho que se segue tão
bela, não deve por isso fazer-se o balanço final antes do tempo. Descanso! Na Terra não se sabe o que quer dizer esta palavra.
Só descansei na vida sete dias, mas tão fresco estava que, se não tivesse outros mundos para conquistar, seria bem capaz de
regressar à Terra mais uma vez.
Não se descuidem com o descanso, vós que viveis ainda a vida esgotante do planeta ao Sol. Por cada hora de verdadeiro
descanso, aumenta a vossa capacidade de trabalho. Não tenham medo. Não estão a desperdiçar tempo quando se deitam e sonham.
Como disse antes, a eternidade é longa. Há tempo para descansar nas pousadas ao longo do caminho das grandes caminhadas.
Se quiserdes ter um longo descanso do plano mental (devakânico), aproveitai-o. Mesmo na Terra é desejável. Não estejam
sempre a lidar, mesmo na literatura. Saiam e brinquem, ou fiquem à lareira a sonhar com o gato da casa que, além de sonhar, na
devida hora também caça ratos. Não pode andar sempre à caça, o mesmo que se passa convosco.
Mergulhem no plano mental, “devakan”, um dia destes, e vereis como é refrescante. Talvez eu esteja a usar mal essa palavra
“devakan”, porque nunca mergulhei muito profundamente no conhecimento da Teosofia.
Ouvi falar do nirvana, descrito como um estado de movimento intenso, tão rápido que parece imóvel, como um pião que gira
veloz, parecendo quieto. Mas o nirvana ainda não é para toda a gente.
Já fiz alusão às maravilhas aos meus sete dias de abençoado descanso, mas não as descrevi. Como poderei fazê-lo?
Um grande poeta afirmou que não há pensamento ou sentimento que não possam ser descritos por palavras. Talvez já tenha
mudado de ideias, depois de ter estado no mundo espiritual há cerca de sessenta anos. Quando fui descansar, pedi à minha alma
que me mostrasse de novo todos os sonhos que tinha sonhado na vida. É evidente que desconheço se alguns não se terão perdido,
tal como as mais profundas experiências que se têm durante a noite.
Porém, quando regressei ao plano da vida astral, sinto-me como um explorador com maravilhosas histórias para contar. Só que
eu, não as descrevo. A quem relataria eu tais sonhos ou visões? Não desejo ser um aborrecido, muito menos para recémdesencarnados.
Se Lionel aqui estivesse, poderia tê-lo entretido umas boas horas com as minhas narrativas. Por agora, porém, ele está perdido
para mim. De resto ele foi daqueles que não fez descansos “devakânicos”. Isto, porque era tão jovem quando veio para este mundo
que, provavelmente, ainda tinha intactas todas as suas energias.
Se Lionel tivesse ficado e crescido aqui, talvez tivesse pesquisado mais profundamente o mundo interior. Mas não vou
especular, por este ser um registo de experiências e não de especulações. Podeis vós especular, se julgardes que vale a pena.
No território dos meus sonhos encontrei uma face límpida e bela, mas esse é um dos meus segredos. Certamente que
encontrei muitas faces, uma mais belas do que todas as outras, e não era a face do “Ser Lindíssimo”. O “Ser Lindíssimo “ encontreio quando muito bem acordado. Não a encontrei como uma presença real dormindo, apenas um simulacro dela.
(Num discurso bastante subjetivo, somente neste momento o autor nos indica o “Ser Lindíssimo” - the Beautiful Being - como
figura feminina. Em inglês: I did not encounter her as an actual presence in sleep, only the simulacrum of her.)
O que encontramos na profundeza do país dos sonhos é o que está nos nossos cérebros. O que ali está não são as coisas,
apenas as memórias ou a imaginação a seu respeito.
A imaginação cria neste mundo, como no vosso; de facto molda a substância ténue; mas no grande país dos sonhos julgo que
nada substancial é moldado por nós. É um mundo de imagens com luz e som, demasiado subtil para poder ser descrito.
Mesmo antes desta experiência, tinha ido visitar as memórias do meu passado, mas não tinha celebrado ali nenhuns prazeres,
não me tinha permitido conjurar (evocar, maquinar) com luz e sombra.
E para que serviria isso? Não há palavras para descrevê-lo. Poderás descrever o perfume de uma rosa, como uma vez disseste
a ti mesmo? Poderás dizer a que sabe um beijo? Poderás descrever a emoção de medo, de modo a que alguém que nunca tenha tido

essa experiência nesta ou noutra vida, possa saber exatamente o que é? Eu também não posso descrever o processo do sonho
espiritual.
Regala-te na fantasia para contentamento do teu coração, na memória, enquanto ainda estás no corpo, embora eu saiba que
irás ter somente a sombra de uma sombra daquilo por que passei naqueles sete dias, o reflexo do reflexo do verdadeiro mundo dos
sonhos.
O reflexo do reflexo, gosto dessa frase! Sugere uma figura clara, embora não de forma direta. Experimenta sonhar, então, pelo
menos na Terra, e talvez tenhas a reflexo de um reflexo das imagens das alegrias do país dos sonhos espirituais.

Carta 50 – Um sermão e uma promessa
Como tenho vindo aqui durante vários meses, com intervalos de poucos dias, contei episódios para vosso divertimento. Poderei
hoje pregar um sermão? Prometo que não vai ser longo.
Viveis numa terra onde as torres das igrejas apontam o azul dos céus, olhando para as nuvens como lanças de um exército
invasor, que é isso que realmente são. Estais, portanto, habituados a ouvir sermões.
Os sermões normalmente são feitos, na sua maioria, para dar conselhos, e este meu sermão não difere dos outros. Quero, pois,
aconselhá-la a si e a todos aqueles que possam vir a ter conhecimento destes textos.
Fica garantido, na qualidade de quem dá conselhos, que tive possibilidades fora de vulgar de me preparar para dá-los.
Para ajudar-vos a viver, mostrar-vos-ei o ponto de vista de um observador sério e cuidadoso – embora sem ser perfeito – do
resultado das ações exercidas pelos habitantes da Terra.
Tem sido dito que que as causas e os efeitos são opostos e de força equivalente. Chamo a vossa atenção para vários exemplos
desse axioma, que tenho contemplado nestes últimos tempos. Se repetir uma ou outra coisa que já disse antes, não é grave. Pode
ter-vos esquecido, ou escapado para efeitos de preparação da vossa vida futura, no lado de cá do “golfo da morte”. Como estou a
escrever um sermão e não um poema, uma frase pesada do púlpito como esta, justifica-se.
Os pregadores irão dizer-vos de Domingo em Domingo que um dia mais tarde ireis morrer.
Estão a ver? Será que já foi aceite por vós o facto de que, amanhã ou daqui a cinquenta anos – podereis encontrar-vos fora do
vosso corpo a que já estais habituados? Podereis encontra-vos, sós ou acompanhados, num ambiente de luz muito ténue, noutro
corpo muito mais leve e subtil e a princípio mais difícil de manobrar, com capacidades comunicativas que vos serão desconhecidas,
na possível presença de amigos ou parentes exatamente no mesmo espaço que vós?. Ides morrer.
Aconselho-vos a não ficar alarmados. Nesse sentido deveis estar preparados para a ideia de que ides morrer, dentro de mais
ou menos tempo, sem a mínima dúvida. Se for fordes lembrando disso com tranquilidade, isso vai diminuir o choque que ireis sentir
no momento propriamente dito.
Não tenham medo, nem dramatizem, nem fiquem melancólicos ao pensar na morte.
Preparem-se com a máxima naturalidade. As pessoas fazem as coisas mais complicadas deste mundo para assegurar o futuro
e o bem-estar dos seus, e não dão a devida atenção preparando a sua própria paz de espírito, habituarem-se devidamente para o
episódio da morte, diminuindo ao máximo o choque que ides ter.
Lembrem-se sempre disto: Por muito cuidado e pormenores que tenham na organização das coisas que vão deixar na Terra, se
fordes capaz de olhar depois cá para baixo, haverá sempre qualquer coisa que vai dar problemas.
Estando preparados, tendes que estar preparados para responder à pergunta: “Qual será a diferença que isso faz?”
O passado é passado, só o futuro é que tem verdadeiro interesse. Deixai as pessoas que cá ficam tomar conta do que virá
depois, melhor para a vossa tranquilidade.
Preparai-vos, pois, para “deixar correr”. É a primeira coisa que queria deixar escrito.

Não entrem na nova vida apenas com um olho aberto para os planos celestiais, e o outro virado cá para baixo.
Isso pode ser um mau começo. Deixem-se ir em paz. Distanciem-se do mundo o mais depressa que vos seja possível.
Pode parecer que este conselho é destituído de sentimentos, porque não há dúvidas que um espírito inteligente, olhando lá de
cima cá para baixo pode, pelas suas sugestões telepáticas, influenciar para o bem durante muito tempo os homens e mulheres que
ficam na Terra.
Mas há milhares de entidades que estão sempre desejosos de fazer isso. Os céus por cima de vós estão imensamente povoados
por almas ansiosas por intervir nos assuntos da Terra, almas que não desistem das coisas cá de baixo, que acham o hábito de
influenciar as pessoas daqui uma tarefa fascinante, tão viciante como o álcool ou o tabaco.

Mais uma vez, não julguem que o conselho é mau. As minhas palavras podem parecer demasiado francas, mas eu amo-vos,
pessoas da Terra. Se as minhas palavras vos chocam, é para o vosso bem.
Agora outro ponto ainda mais interessante: Esqueçam-se, se vos for possível, dos pecados cometidos na carne. Não se podem
livrar dos efeitos dessas causas. Mas podem evitar o fortalecimento das ligações com o pecado, podem evitar regressar à Terra autohipnotizados com a ideia de que sois pecadores.
Não se obcequem com o pecado. É de facto possível esgotar a tendência para o pecado persistindo nele até que a alma se
desgoste; mas isso é um processo longo e desagradável. A fuga pelo esquecimento é o melhor caminho.
Agora quero exprimir uma ideia difícil, que poderá ser bastante nova para a maior parte. O poder da imaginação criativa é mais
forte nas entidades que residem no corpo de carne na Terra, do que nos espíritos que vivem no plano acima.
Não que a maioria saiba como usar esse poder da imaginação; Não sabem, mas o que quero acentuar é que podem fazê-lo.
Um corpo sólido é uma base resistente, uma ferramenta forte, a partir do qual a vontade pode projetar as coisas concebidas
pela imaginação. É por isso, julgo eu, que os Mestres conservam o seu corpo material.
A mente treinada, inserida na matéria subtil do nosso corpo ténue, é mais forte que a mente pouco treinada que habita um
corpo de matéria densa. Mas os Mestres ainda viventes na carne podem comandar uma legião de anjos.
Isto foi uma forma de prefácio para vos dizer que tal como vós na Terra organizais a imagem da vossa vida futura, ela assim
será, dependendo sempre da força da vontade com que puderdes apoiar esse facto, e da possibilidade de que a matéria subtil possa
construir o molde que lhe dais, sendo essa possibilidade quase ilimitada.
Desejem progredir depois da morte e assim progredirão; Desejem aprender e apreenderão; desejem regressar à Terra depois
de certo tempo para enfrentarem uma missão especial, e é isso que terão!
A lei da causa e do efeito é uma lei, mas a vossa vontade é que configura essa lei.
Acima de tudo, não esperem – que é uma forma de pedir – inconsciência e anulação. Não podem aniquilar a unidade de força
que é a vossa; mas, por auto sugestão - podem colocá-la a dormir por imenso tempo!
Saiam da vossa vida com a determinação de manter viva a consciência, e isso acontecerá.
Quando chegar a altura de entrarem no repouso que uma certa escola de pensamento chama a “morada dos deuses”,
“devakan”4, entrareis. Mas essa altura não será imediatamente depois de saírem.
Quando finalmente atingirem esse estado irão reviver num sonho a vossa vida anterior na Terra, analisando as vossas
experiências. Nessas altura, porém, já estareis libertos do desejo pessoal de tomar parte, como espíritos, de tomar parte na vida
daqueles que ficaram para trás.
Enquanto estiverdes vivos na Terra, não evoqueis os espíritos dos mortos. Eles poderão estar ocupados em certas tarefas e a
vossa chamada é suficientemente forte para os afastar das suas tarefas, para vos atenderem contra a sua vontade.
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Devachan is the "dwelling of the gods" according to the original teachings of Theosophy as formulated by H.P. Blavatsky.

A amiga que está a escrever por mim, quero agradecer-lhe por nunca me ter evocado. Assim posso vir de acordo com os meus
compromissos, e por ter-me permitido dizer o que quero dizer, sem confundir o meu pensamento com perguntas e comentários.
Vós, que ainda estais na Terra, podereis encontrar aqui os amigos quando para aqui vierem; se eles ainda não tiverem
encarnado noutro corpo. Por enquanto deixai-os realizar o trabalho que lhes compete no seu novo estado.
A amiga, que escreve para mim lembrar-se-á que, na primeira vez que a abordei, nem sequer sabia que eu já tinha deixado a
Terra. Encontrei-a num estado de passividade, tendo escrito uma mensagem assinada por um símbolo (…X…) cujo significado lhe era
desconhecido, mas que eu sabia que, em breve, viria a ser reconhecido por aqueles com quem era provável viria a trocar impressões.
Esse começo muito afortunado, porque conferiu autenticidade às minhas comunicações.
Disse que só iria dar um sermão esta noite, vou por isso pronunciar a bênção respetiva e partir. Estarei de regresso em breve,
porque esta não será a minha última comunicação desta época.
………………MAIS TARDE
Se a amiga tivesse me tivesse evocado mediunicamente, durante o tempo que estive a descansar, poderia ter-me prejudicado
uma experiência muito interessante e valiosa. Antes, pois, da bênção do sermão, apenas uma palavra: Não sejam demasiadamente
insistentes com as “evocações”, ou convocatórias do “mortos”. Se a vossa necessidade for urgente, as almas que vos amam podem
senti-lo e aparecerem à vossa chamada quando for possível. Isto é exemplificado na vida da Terra, entre as pessoas que têm a
sensibilidade psíquica aberta.

Carta 51 – O Abril do mundo
Tendo vos dito na semana passada, que deveis morrer, como se diz na Terra, quero garantir-vos que, de facto, nunca ireis
morrer; pois sois tão imortais como os anjos, tão imortais como o próprio Deus (NT – esse, mais do que imortal, é eterno!...)
Isto, não é uma contradição. Já falei antes a respeito da imortalidade, pois é um tema favorito para mim. Desde que se
estabeleceu a minha associação com o “Ser Lindíssimo”, a ideia da imortalidade transformou-se para mim como uma “consciência
exultante”. O “Ser Lindíssimo” vive na “eternidade”, tal como a nós nos parece que vivemos no “tempo”.
Vamos escrever aqui, mais um cântico desse anjo?
Quando me vires no verde das árvores e na luz verde ali debaixo, é então que estás perto de mim.
Quando ouvires a minha voz no silêncio, é então que te falo. O imortal ama falar ao imortal, no mortal; e há alegria em chamar
a alegria que dormita no coração da alma da Terra. Quando a alegria está desperta, a alma está desperta.
Olhas para Deus nas formas do homem e da mulher, e encontra-LO
Mas olhas para mim na tua alma, quanto mais profundo o olhar, mais claro entendimento.
Sim, estou na Natureza, estou em ti, quando me procuras lá.
A Natureza é dual, e uma das metades está em ti.
Tudo é uno e dual – mesmo eu, e é por isso que podes encontrar-me.
Ah, o encanto da liberdade, vaguear à vontade à volta da Terra e do Céu e através das almas!
Sou mais leve que o pólen que flutua, mas mais duradouro do que as estrelas
O que é permanente é impalpável e só o impalpável sobrevive
Não é longa a estrada que nos leva ao castelo dos sonhos
O que está longe é mais perto do que a porta aqui ao lado, mas só o sonhador lá pode entrar
Quando a tarefa é suave, a paga é certa; quando a jornada é dura a paga é tardia.
Está descansado que não te falharei.
Escreveria o meu nome nas folhas do teu coração, mas só os anjos poderão lê-lo

Quem leva o meu anonimato escrito nas pétalas do seu coração
E por ser flor é aceite no grémio dos anjos; o seu perfume chega ao céu.
Há pólen no coração, filho do pó da terra que nutre as flores da fé
E fé na alma, filha do tempo, que nutre as sementes de tudo
As estações vão e vêm, mas a primavera é eterna.
Julgo que em ti, o desejo se perdeu no Abril do mundo…

Carta 52 – Uma viúva feliz
Encontrei uma noite destas uma mulher encantadora, diferente de qualquer pessoa que encontrei até hoje. Não deixava de
ser uma mulher por pesar apenas um miligrama, em vez dos habituais 65 kilos. Ia por uma rua sossegada, vi-a de pé junto de uma
fonte. Teria sido ela que criou a fonte? Não sei dizer. Há escultores neste mundo aqui, que esculpiriam pelo amor da tarefa em si,
esculturas mais belas do que as que na Terra esculpiriam os vossos escultores por dinheiro. O prazer do trabalho está na obra em
si?... Assim é no céu, de facto!
A mulher estava de pé junto da fonte e eu, como amo todos os géneros de beleza, tanto olhei para ela como olhei para a fonte.
As mais belas das duas contemplava e ria-se.
“Estava à espera de alguém com quem pudesse conversar” disse-me ela. “Que maravilhoso mundo é este!”.
“Estou feliz por ouvi-la dizer isso”, respondi eu.
“Também não estou de acordo com a velhota que dizia que o céu era um lugar excessivamente elogiado!...”
“Não se lembra de mim, pois não?!...” Perguntou-me ela.
“Já nos conhecemos de algures?” Perguntei-lhe eu.
“Já, com certeza. E talvez conseguisse lembrar-se de mim, se se esforçasse um pouco.”
Recordei então quem era ela. Tínhamo-nos encontrado alguns anos antes, nas minhas idas a New York, e tinha conversado com
ela a respeito dos mistérios da vida, da vontade e do destino.
“Tenho estado a experimentar muitas das coisas que me disse” continuou “E achei que estava tudo certo”
“”Que coisas, por exemplo?” “Primeiro e mais importante do que tudo, que podemos criar o nosso ambiente”.
“Já pode demonstrar isso aqui?” disse eu. “Mas há quanto tempo está neste mundo?”
“Só há poucos meses”. “E como é que que de lá saiu?”
“Morri de alegria!...”
“Essa foi uma forma divertida e invulgar de morrer” respondi eu, rindo-me.” Como é que isso foi?”
“O medico disse que eu tinha morrido de um ataque de coração. Durante anos eu tinha tido um certo desejo, e quando isso
me aconteceu, a surpresa foi demais para mim!...”
“E então?”
“Porque reparei de repente que eu não era o meu corpo, era apenas a consciência que tinha de mim mesma; como me estava
a sentir perfeitamente intacta, era porque estava de facto intacta! Portanto foi daí que parti imediatamente para o a realização
consciente e para o divertimento”.
“Sem um lamento?”
“Sim.”
“Então é uma filósofa autêntica”. Disse eu. “E, embora não queira abusar da confiança, estava muitíssimo interessado em
conhecer a sua história”.
“Pareceria absurdo para algumas pessoas” respondeu ela, “e até para mim me parece às vezes. Sempre quis ter dinheiro, muito
dinheiro. Um dia uma pessoa morreu e deixou-me uma fortuna. Foi esse acontecimento que foi forte demais para mim “.
“E como é que vai gozar aqui agora a fortuna?”
“De diversas maneiras. Eu e o meu marido tínhamos planeado uma linda casa – e por acaso um dia tivéssemos dinheiro.
Também tínhamos planeado viajar, ver coisas interessantes pelo mundo fora. Também tínhamos uns amigos com talento para as

artes que tinham parado de trabalhar por falta de meios. O meu marido agora, como meu único herdeiro, tomou posse da fortuna
logo que eu vim para aqui. Resolvemos, portanto, que eu ia gozar tudo com ele na mesma, tal como se lá estivesse.”
“E ele sabe que está a acompanhá-lo?”
“Sim, prometemos que cada um de nós não ia deixar o outro nem na vida nem na morte. Eu mantive a minha palavra e ele
sabe que eu a mantive estando aqui”.
“E onde é que ele está agora?” “Está a viajar”.
“Sozinho?”. “Só eu a acompanhá-lo”
“Onde está ele?”. “Neste momento está no Egito”.
Cheguei-me um pouco a ela e perguntei: “Pode mostrar-mo?”
“Sim, penso que sim, venha daí…”
É evidente que não precisou de repetir o convite. Encontrámos o rapaz, um tipo simpático de cerca de trinta anos, sentado no
quarto de um Hotel de luxo no Cairo. Parece o meu destino ter estranhas experiências no Cairo!...
O jovem estava a ler quando entrámos no quarto, mas ele olhou logo para cima, porque sentiu que ela estava ali. A mim, julgo
que não me notou.
“Querida” disse ele “Fui visitar as Pirâmides!”
Ela colocou-lhe a mão na testa e ele fechou os olhos para conseguir vê-la. Depois tirou a mão e foi a cima de uma mesa e pegoulhe na mão para ele escrever: “Trouxe um amigo comigo, podes vê-lo?”. “Não” respondeu.
Ele falou alto e ela comunicando com ele pela escrita dirigida pela perceção íntima dele do que ela lhe ditava
“Então não interessa” escreveu ela. “Ela não é um intrometido. Só vim para te mostrar. Contei-lhe o feliz que estou, e agora já
viu porquê”.
“Esta minha viajem é um encanto puro e simples. “Disse ele. “É porque estou contigo”. Respondeu ela.
“Estiveste nas pirâmides comigo hoje? “Sim, embora não consiga ver muito bem à luz do Sol”. Fui lá depois ao luar e consegui
ver tudo melhor”. “E daqui para onde é que vais”
“Para onde é que queres que eu vá?”
“Pelo Nilo a cima, até ao Assuan”.
“Está bem, e quando é que vou?”
” Depois de amanhã. Agora até à vista meu amor. Eu vou aparecendo de vez em quando”.
Passado pouco estávamos fora – ela e eu – no suave crepúsculo do fim de tarde do Egito.
“Então, não o tinha enganado?” Perguntou-me ela, com um pequeno sorriso triunfante.
“Mas então vai continuar assim, sem se dedicar ao mundo espiritual?” perguntei.
“Há alguma coisa mais espiritual que o amor?” respondeu-me ela de retorno. “Não será o amor o cumprimento da Lei?”
“Mas”, disse eu, “escrevi há pouco tempo uma carta a todos os habitantes da Terra, aconselhando os que subissem ao plano
acima para se afastarem das coisas do mundo o mais breve possível.”
“Os enamorados como eu não irão seguir esse conselho”, respondeu ela com um sorriso. “E diga-me então; n Não acha melhor
que o Henry goze da minha companhia nos longos serões − Não é melhor para ele estar feliz do que estar a lamentar-se pela minha
ausência?”
“Mas de início, não estaria ele inconsolável com a sua saída?”
“Sim, até ao momento em que vim ter com ele. Estava sentado num serão na mais profunda melancolia, peguei-lhe na mão e
escrevi com ela: “Estou aqui, fala comigo”.
“Meu amor” gritou ele com a face iluminada “estás aí realmente?”
“Sim, estou a qui e virei ter contigo todos os dias, até que tu venhas ter comigo”, respondi-lhe eu através da escrita.
“Ele nunca tinha dado conta de ter capacidades de médium de escrita. E eu nunca tinha sabido que tal coisa existia até àquele
momento em que o vi escrever”.
“Diga-me lá agora, meu amigo? Acha que eu nunca mais devo vir aqui falar com o Henry?
“Como costuma dizer-se, não há regra sem exceção” respondi. “Parece-me que o seu caso poderá ser considerado uma dessas
exceções”.
“Então não estará disposto a escrever um “post scriptum” na carta que escreveu ao mundo?”
“Se puder”, disse eu,” contarei a sua história. Os meus leitores tirarão as suas conclusões.”
“Obrigado”, foi o que me ela respondeu.
“Mas quando o Henry também vier cá para fora, vós ambos ireis a continuar a vir para este mundo?” perguntei.
“O Senhor também tem estado sempre afastado daqui?”
“Até certo ponto. Estou agora só um tempo parado até um certo trabalho ficar completo”.

“E depois, para onde é que vai?”
“Vou visitar outros planetas”.
“Eu e o Henry também gostávamos de fazer isso, quando ele sair para aqui”.
……………………………………………….
Agora então, minha amiga, vim registar esta história para qualquer objetivo que for útil. Há casos como o daquela mulher,
relativamente ao qual as ligações terrenas são todo-poderosas.
Mas no que me diz respeito, continuo fiel à minha opinião anterior, e ao conselho que dei antes a todos os leitores.

Carta 53 − Os arquivos da alma

Falei numa decisão de visitar outros planetas quando o trabalho de acabar este livro estiver completo. Mas não devo deixar de
dizer que considero essas viagens através do universo de muito menos valor espiritual que outras viagens que já fiz e hei-de fazer,
até aos íntimos lugares de mim mesmo.
Viajar num determinado espaços tempo é importante para uma pessoa, de maneira a ganhar conhecimentos a respeito de
terras e de povos, ver as diferenças entre esses povos e ele mesmo e aprender as razões de tais diferenças. Entretanto, a meditação
serena pode ser um fator de maior crescimento. Se um homem cujas perceções espirituais se encontram abertas, só pode fazer uma
destas duas coisas. Nessa altura seria melhor sentar-se numa casa algures e procurar dentro da sua própria alma quais os segredos
que ali estão guardados, melhor do que ir viajar até ao fim do mundo, sem se ter examinado a si mesmo.
Toma conhecimento da tua própria alma. Verifica porque razão fazes isto ou aquilo. Porque razão sentes isto ou aquilo.
Portanto, faço isto, por esta razão. Senta-te em silêncio quando tiveres acerca de seja o que for. E deixa a verdade surgir do fundo
de ti mesmo.
Examina sempre os teus motivos. Não digas: “Devia cumprir determinado ato por esta e esta razão, portanto faço desta
maneira”. Este argumento pode ser um autoengano.
Se fizeres um ato bondoso, pergunta a ti mesmo porquê. Talvez possas encontrar mesmo numa boa ação um motivo escondido
de auto-satisfação.
Se encontrares esse motivo, não o escondas de ti mesmo.
Reconhece isso para ti mesmo, embora não devas anunciar isso nas paredes da tua casa. Esse entendimento íntimo, dar-te-á
uma maior compreensão e aceitação ao julgar os motivos dos outros.
Luta sempre pelo ideal, mas não anuncies cada emoção como ideal, se de facto não o for. Diz a verdade a ti mesmo. Enquanto
não conseguires ousar isso não terás feito grande progresso no questionamento da tua alma.
O período entre vidas é uma boa altura para meditar, mas devemos fomentar esse hábito enquanto estivermos encarnados.
Os hábitos que se ganham enquanto na carne têm a tendência para continuarem quando já a tivermos deixado. Essa é a razão
pela qual nos devemos manter afastados de hábitos físicos.
No conhecimento tão simpático que fiz da última vez, que vai cada dia ao cair da noite para junto do seu esposo, para escrever
cartas de amor por meio da sua mão, ganharia melhor o seu tempo adquirindo conhecimentos a respeito deste novo mundo, para
que assim possa instrui-lo, podendo então a sua comunhão ter uma bondade mais genuína, que eu temo não seja tão boa assim.
Portanto, tenho um dia que a procurar, para lhe dar um conselho paternal. Tem uma mente ágil e recetiva, penso que irá darme ouvidos. Ele certamente irá gostar dessas suas experiências. Se não for por outra coisa, será por serem experiências dela. Sim,
vou ter que procurá-la de novo.
Fiz maravilhosas descobertas nos arquivos da minha própria alma. Ali encontrei as memórias de todo o meu passado, até um
tempo inacreditavelmente distante.

Ao ver como certas coisas foram combinadas numa vida produziram os seus efeitos numa outra vida, terei aprendido mais
do que poderia aprender numa simples viagem pelos planetas.
Todos os conhecimentos residem na alma. Alcancem essa ideia se puderem.
A nossa parte infalível está escondida, e compete-nos a nós trazê-la à luz. Compreendem agora porque aconselho os
desencarnados a distanciarem-se das distrações e das miragens assombradas da vida terrena?
Somente na serenidade do distanciamento pode a alma revelar os seus segredos. Não que seja indiferente aos amores terrenos,
pelo contrário, amo mais profundamente do que nunca aqueles que amei na Terra. Mas julgo que se puder amá-los de maneira
inteligente, em vez do contrário, será melhor para eles e para mim.
Contudo o chamamento da Terra é, por vezes, pesado, e o meu coração responde deste lado da cortina.

Carta 54 – Um modelo de sabedoria

Minha amiga,
Vou deixá-la por um tempo, que pode ser longo. Parece-me que por agora, o meu trabalho na Terra está feito. Quero por
enquanto aliviar a minha carga, erguer o voo por sobre as ondas de éter, para longe, longe, e esquecer, no entusiasmo da descoberta,
de que terei algum dia de regressar dolorosamente ao mundo, pelos estreitos canais do renascimento.
Vou com o Ser Lindíssimo fazer uma viagem de descoberta. A minha companhia já fez esta viagem antes, e pode mostrar-me
o caminho de muitas maravilhas.
Há tristeza em dizer-lhe adeus. Lembra-se da última vez em me viu no meu velho corpo?
Nenhum de nós, nessa tarde, que mais tarde nos iríamos encontrar num país estrangeiro e em condições tão estranhas que
meio mundo iria duvidar de que de facto nos reencontraríamos de facto, e a outro meio iria admirar-se se de facto nos encontrámos.
Diga-me se fui nessa época alguma vez mais real do que estou sendo agora?
Enquanto sentada comigo nestes últimos tempos, alguma vez soube menos o que eu iria dizer na frase seguinte, do que sabe
neste momento?
Suspenda o pensamento como desejar, não vai adivinhar o que vou dizer a seguir. Isso prova-lhe, pelo menos, de que sou tão
real como sempre fui.
Quero deixar algumas mensagens. Diga a……… e a…….. E diga um dia ao meu rapaz para viver uma vida ativa e brilhante. Vai
ser vigiado com cautela… Diga-lhe que se sentir aconselhado interiormente, não tenha receio, e siga os conselhos. Diga-lhe para
buscar a sua luz interior.
De momento, nada mais tenho a dizer ao mundo em geral. Mas quero que publique estas cartas, deixando de fora apenas os
parágrafos de carácter particular.
Sim, poderei estar muito tempo sem a ver. Não fique triste. Saindo eu, qualquer outro pode chegar. Não feche a porta
demasiado, mas tenha cuidado, e não a abra a quem não tiver nome e password. Ninguém a vai enganar. Foi bem treinada por mim
para esse efeito.
Hoje não posso escrever muito, porque há tristeza em deixar a Terra. Estou, ou vou estar, muito entusiasmado quanto à
próxima viagem. Veja só: vou visitar planetas distantes e aqueles que lá vivem. Irei encontrar “homens de rosto quadrado”? Quem
sabe?!...
Em Júpiter, Segundo dizem, há uma espécie de seres extraordinários!... Vou vê-los. Serão mais belos que o nosso “Ser
Lindíssimo”, que ama a Terra e vive habitualmente aqui por perto, porque é planeta de combates?...
A alegria dos combates. É a nota dominante da imortalidade e do poder. Seja esta pois a mensagem final que deixo ao mundo.
Diga-lhes para gozarem as suas lutas, para se entusiasmarem com as infinitas possibilidades das combinações criativas, para
viverem o momento preparando-se para longas caminhadas, sem exagerarem a importância dos erros momentâneos e das
desilusões.

Quando vierem cá para cima e virem as suas vidas em perspetiva, verão que a maior parte das suas causas de ansiedade eram
vulgares e que tanto a luz como as sombras fazem falta a todas as figuras. Também tive as minhas luzes e sombras, mas não me
queixo de nada. Os Mestres enfrentam as dificuldades como um nadador enfrenta a resistência da água.
Se eu pudesse ao menos dar-vos uma ideia da força que deriva de enfrentar o combate – não apenas com bravura, tal como
vos dirão todos os medíocres sem imaginação, mas com alegria!
Qualquer rapaz saudável aprecia uma luta. O sangue corre mais depressa, os nervos retinem, mas os que mantiverem a cabeça
fria vai terminar vencendo!
A vida é uma luta. Se estais na matéria é para conquistá-la, a menos que ela vos conquista a vós!...
Nada há mais forte no universo do que a vontade de um homem, quando dirigido por uma importante unidade de força. Seja
qual for a vossa musculatura, usem-na o melhor que possam na batalha da vida.
Lembrem-se que os vossos adversários não são os outros homens, mas as condições!
Se lutarem com homens, eles enfrentar-vos-ão.
Mas se lutarem com as condições, não sendo elas inteligentes, só vos oporão força bastante para manter a vossa musculatura
na melhor das condições!...
Não esqueçam a lei do ritmo. Isso é o pano de fundo de todas as circunstâncias.
Contem com ela. Nunca falha, nem falhará.
Tenham em conta as vossas marés altas e deixem-se ir em frente com elas. Quando vier a inevitável maré baixa, descansem ou
meditem!
É impossível escapar ao ritmo. Vencê-lo-ão, trabalhando a seu favor!
Até vos será possível recuperar a juventude, porque o tempo também tem as suas marés. E há muitas ondulações na maré alta
da vida.
Parece-me que vou deixar muita coisa por dizer. Mas havemos de nos encontrar de novo!...

