Rota das Estrelas
Coragem
Cada um dos teus passos no Caminho, é um desafio que tens de
superar.
Tem que se largar o velho, para se pegar no novo, sair do conhecido
e penetrar no desconhecido.
Tem que se ter coragem!
Procura ir sempre acompanhado pela Humildade e pela Prudência e
faz da mais sublime Intenção, o teu precioso guia.

Constância
Se começaste, continua, o Supremo Objectivo está-te chamando.
O sonho pretende tornar-se realidade, o Grande Plano deve
concretizar-se, a Divina Semente precisa de germinar e crescer.
Persistente dedicação e acurada atenção te são requeridos, para te
manteres no Verdadeiro Caminho.

Amor
Foi por Amor que começaste a caminhar, é com Amor que te

manténs no caminho, será pelo amor que continuarás caminhando..
O Amor é a Fonte da Vida, é a corrente que a todos abençoa, é
Plenitude que preenche toda a necessidade.
Continua a amar cada vez mais e melhor. Focaliza a Fonte
retransmite a Corrente e contempla a Plenitude da Vida amando
cada ser.

Cooperação
Com certeza, já reparaste que muitos te acompanham neste
Caminho, alguns vão ao teu lado, outros à tua frente e ainda outros
atrás de ti.
Para se caminhar convenientemente e em ordem, convém conhecer
a Lei e respeitar todos os seres.
Cada ser tem a sua dimensão e cada qual cumpre, melhor ou pior,
mais ou menos conscientemente, a sua função.
Cada caminho tem a sua direcção,e cada direcção tem dois sentidos,
um para a involução e o outro para a evolução.
Consciencializa o teu lugar, compreende a tua função e reintegra-te
voluntariamente no Grande Ciclo da Vida.
Coopera com todos participando na Hierarquia do Ser.

Fé
Tal como a árvore está na semente, também Eu estou em ti... Tal
como a semente se transformará em árvore, também tu serás como
Eu sou.

Há muito que de Mim foste emanado, "semeei-te", involuiste
revestindo-te de materiais aparências, pois para isso estavas
geneticamente programado, assimilaste energias e com elas
estruturastes corpos, e com eles te relacionaste e até com eles te
confundistes.
Passastes por várias experiências e vivências e foste aprendendo a
correspondência entre a acção e a reacção. Assim ampliaste a
Consciência.
Agora estás evoluindo, consciencializando que és uma alma num
corpo e um espírito numa alma.
Deixa as ilusões, desapega-te das aparências, compreende a
relatividade.
Contempla e reafirma a Realidade.
Sê em Mim como Eu Sou em ti.

Pureza
Todos os teus corpos são feitos de divina substância. Até a mais
densa matéria proceda da mesma e divina origem, da qual tu
provéns.
O corpo dum ser é uma forma, criada pela reordenação de várias
substâncias, estruturadas segundo um modelo arquétipo
preestabelecido, de modo a que possa desempenhar determinadas
funções. Esse corpo e o seu funcionamento são mantidos e
desenvolvidos por definidas circulações de vários dos seus
elementos, que neste caso são considerados como energia, que
anima, portanto, como alma.
Todo este complexo sistema é coordenado por centros de
consciência, onde se focaliza o espírito.
Espírito, alma e corpo são três aspectos do ser; que se manifesta
como identidade, individualidade e personalidade; no espaço-

tempo-movimento.
Em absoluto tudo é puro.
Na relatividade todos são chamados a caminhar para a pureza e
perfeição do correspondente Arquétipo.
Une o relativo ao Absoluto. Reconhece a Divindade em todos.
Focaliza e imagina o Arquétipo.
Limpa pois teus corpos, alma e espírito consciencializando e
constatando a Pureza em ti e em tudo.
Aceita e compartilha as dádivas da Vida.

Harmonia
Todos os teus posicionamentos, todas as tuas atitudes, todas as tuas
consciencializações são importantes.
todos os seres se relacionam uns com os outros, todos estão
interligados, o que acontece a um, reflecte-se nos outros e viceversa, pois todos participam da constituição do Grande Ser, do Uno.
Existe um equilíbrio dinâmico entre acção e reacção. Existe uma
sequência de causa-efeito. Existe uma hierarquia de
potencialidades. Existe uma hierarquia de consciência.
Assim, ajusta cada pensamento, cada sentimento e cada movimento
aos movimentos, sentimentos e pensamentos que te tocam.
Intui o Justo Equilíbrio. Alinha-te com a Hierarquia da Consciência.
Sincroniza-te com a Ordem do Cosmos. Harmoniza tudo, assimila e
incorpora o que te convém.
Vive em Paz.

Compaixão
Tu que estás constantemente a receber o alento do Ser, que te
vivifica e sustenta, deves também constantemente doá-lo.
Compreende, perdoa e agradece a todos os seres e à Vida, que
providencia as melhores circunstâncias para a involução-evolução
de todos.
Retransmite essa vida, esse amor e essa consciência, aqui e agora
transmutada, quantificado e qualificada por ti.
O receber e o dar devem circular em justo e dinâmico equilíbrio,
para que haja harmonia, saúde, prosperidade e alegria.
Todos comungam da mesma Vida.
Compartilha a abundância, para que as necessidades sejam supridas.
Regenera tudo.
Sê feliz.

Sabedoria
Tens caminhado com todos e todos têm caminhado contigo.
Passo a passo se percorre o caminho, cada pegada fica impressa no
espaço; cada gesto é um movimento na vida, da vida e para a vida;
cada consciencialização constitui a eternidade do tempo.
Todos os caminhos participam no Caminho e todos os caminhantes
convergem no Caminhante.
Depois da análise, há que efectuar a síntese...
Mais além há outro além...
Por maior que seja a revelação o mistério permanece...

Infinitas são as possibilidades do Infinito...
O Caminho indica-te o caminho e o Caminhante estimula-te a
caminhar.
Reafirma as setas indicadores, para que o que vem atrás saiba por
onde segue o que vai à frente.

Perfeição
Cada avanço que efectuas, te aproxima do Supremo Objectivo: a
Perfeição. Sim, tens de ser perfeito, tal como Eu Sou Perfeito.
Existe um arquétipo, um modelo original, para cada espécie de ser
de cada reino da Natureza. Esse arquétipo contém todas as
potencialidades, virtudes e características que os seres desse reino
devem adquirir e desenvolver, para se tornarem perfeitos (nesse
reino).
Então, e só então, estão aptos a ascender ao reino superior.
Procura e encontra esse Centro vivo e consciente, que te contém,
que está em ti e que se chama "Humanidade".
Filho do Homem (cósmico) realiza a tua plena Humanidade.
Os filhos de Deus então esperando por ti.

Liberdade
Eis que estás chegando, ó caminhante. O Caminho conduziu os teus
passos, porém, aqui e agora, já não é mais um passo, mas um salto, o
que precisas de efectivar. Um salto sobre, sob e no Abismo.
O Abismo é um mistério.

No Abismo o cíclico e vicioso movimento transmuta-se em
rodopiante espiral, ligando o centro à periferia a periferia ao centro;
o espaço limitado torna-se infinito; e o tempo vira eternidade.
O salto é um avanço qualitativamente superior ao do passo,
requerendo por isso uma maior mobilização de energia.
Já conseguiste as indispensáveis características, virtudes e
potencialidades para efectivares essa transmutação qualitativa em
todo o teu ser?
Já tens a suficiente perfeição, sabedoria, compaixão, harmonia,
pureza, fé, cooperação, amor, constância e coragem?
Então deixa tudo aí, desapega-te de todas as tuas aparentes posses,
torna-te leve e salta.
Liberta-te.

Comunhão
Há muito que esperamos por ti, junta-te a nós, tudo o que temos
pode ser teu, tudo o que somos tu também podes ser. Aqui e agora
nós somos como Um.
Todos os espíritos se podem fundir no Espírito Uno, todas as almas
se podem interligar na Grande Alma, e todos os corpos podem se
intercomunicar, participando do Cósmico Corpo do Ser.
A unidade e a diversidade simultaneamente permanecem.
Também em ti coexistem espírito, alma e corpo; unidade e
diversidade.
Sustem em ti e em todos a sublime e real presença do Ser nos seres,
da Vida nas vidas e da Consciência nas consciências.

Consciência
Durante todos os caminhos que percorreste, ao longo de todos os
caminhos que percorrerás, há algo que sempre te acompanha, pois é
inerente a ti mesmo e também participa do próprio Caminho... A
Consciência
A Consciência é o primeiro e o último atributo do ser, é o seu mais
valioso bem, pois todas as experiências, todas as vivências, são
sintetizadas e gravadas, através de consciencializações, na
consciência.
Cada Caminho de cada Reino da Natureza por que passas,
corresponde a um grau de consciência que incorporas, cada
interiorização que realmente efectuas, é um nível de consciência
que atinges, cada expansão que amorosamente realizas, possibilitate a entrada num estado de consciência superior.
É pela consciência que percepcionas e é com a consciência que
coordenas a tua manifestação.
Ajusta a manifestação à percepção, supera a distância e a diferença
entre o sujeito e o objecto, unifica a causa com o efeito e transcende
tempo-movimento-espaço.
Sê auto-consciente.

