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NADA MAIS PODE SER VISTO 
SEPARADAMENTE

Não é surpresa que vivemos momentos difíceis e em 
um mundo em crise. A princípio, ninguém está 
satisfeito com o mundo que temos e há no ar a 

esperança de mudar.

Falamos aqui de algo  que se advoga na filosofia da 
esperança ativa – esperançar, e, não, esperar –
promulgando a utopia, não mais platônica, mas 
aristotélica. Do  não existe porque ninguém faz, 

dependendo, portanto, de cada um de nós.



Consciência Coletiva
X

Ação Individual

Acredita-se que à medida que mais pessoas se 
conscientizem  da nossa necessária evolução 

espiritual elas se sentirão motivadas a despertar 
todos os outros e o resultado será uma 

humanidade inspirada que estará pronta e 
disposta a construir um novo mundo. O que, em 

última análise, depende das ideias, dos 
pensamentos, dos sentimentos e das ações de 

cada um de nós: seres criticamente conscientes.



Apagar Dificuldade de Perceber

A evolução espiritual implica em abandonar a dinâmica 
naturalmente,  egóica. E isto é muito difícil. Teorias 
existem, mas, na sua maioria elas se esvaziam do 
contexto espiritual e se centram no materialismo 

capitalista que muito bem dissimulam.

Necessitamos, sim, de um outro padrão muito mais 
profundo de uma sensibilidade  empática, capaz de 
apagar a horrenda crise de percepção que assola a 
humanidade destruindo a possibilidade de se ativar 

suas esperanças.



Buscando uma nova Consciência

O estresse e a dor que experimentamos aqui na 
terra vai parecer coisa do passado quando 

estivermos de volta em um estado superior de 
consciência, e a nossa evolução espiritual em 
curso está nos reintroduzindo a este estado 

de consciência, convidando-nos para iniciar o 
processo de dissolução do ego ao invés de 
invadirmos a dimensão metafísica que está 

além da nossa capacidade de entendimento. 



Uma Nova Dimensão do Amor

Estamos sendo reensinados a amar de uma 
forma totalmente nova. E aprendendo a 

substituir a nossa definição atual de “amor” 
por uma muito mais expandida que faz 

provisão para a ideia de que é muito mais do 
que uma noção romântica. Estamos 

começando a aprender que o amor é tudo e  
que torna-se o alicerce da construção da nova 

realidade: uma vida sem sofrimentos.



PLENITUDE DA CONSCIÊNCIA

Acima de tudo a evolução espiritual implica em 
perceber que somos seres espirituais infinitos. 

E encontrar o amor  conduz, naturalmente, a maioria 
de nós a perceber que somos e sempre fomos 

divinos. E isto é, completamente, infinito. E esta vida 
terrena é só a chance que nos é dada para encontrar 

o caminho. A nossa evolução está nos ajudando a 
perceber que nos tornarmos seres ilimitados e esta 

consciência plena

aguarda a necessária evolução.



CONSTRUÇÃO DE UMA SOCIEDADE 
AINDA UTÓPICA

Estamos destinados a agir com esse potencial e 
começarmos a construir a sociedade ainda 

utópica: “Um Novo Paradigma”: do amor, da 
compaixão, da entrega. E a construção deste 
novo mundo vai, logicamente, acelerar nossa 

evolução tornando mais fácil e mais próxima a 
era divina que tanto esperamos. E esta é a 

evolução espiritual que depende de cada um 
de nós. 



HABILIDADES SUPREMAS

Não importa como você define a evolução espiritual. 
Ela é um processo geral de tomada de consciência do 
espírito se movendo para além da fisicalidade e dos 
limites mentais que nos têm mantido estagnados. 

Aqueles que acreditam na necessidade dela também 
crêem que vão desbloquear as inumeráveis 

habilidades superiores que foram descartadas pela  

sociedade que temos e substituídas por outras 
menos louváveis: gula, insensibilidade, 

competição, ganância, orgulho, desrespeito...



Esforço Pessoal Imprescindível

Nada virá até nós sem algum esforço  para 
alcançá-lo, e isso é especialmente verdade. 

Algumas pessoas se contentam em acreditar 
que o nosso novo paradigma e as crescentes 

habilidades que vêm com ele vão aparecer do 
nada. Mas tudo tem de ser trabalhado, 

inclusive, por meio do silêncio, da oração, o 
exercício do amor e da bondade para 

conseguirmos o que almejamos.



Temos que trabalhar para 
Construirmos um Novo Paradigma

Assim, a esperança ativa tem algumas irmãs 
moças e lindas, que são agora apresentadas:

• A superação da crise de percepção;

• A capacidade de indignar-se;

• A sensibilidade empática;

• A coragem para agir.



TRABALHAR AMOROSAMENTE

O que elevará a consciência planetária,  
certamente, não vai  acontecerá por si 

só. Vamos ter que trabalhar para o atingirmos 
essa evolução  individual e coletiva. 

Alguns podem pensar que trabalhar para  a 
iluminação ou evoluir espiritualmente é 
assustador,  por isso, teremos que nos 

envolver em uma boa vibração amorosa e 
muito mais elevada. 



LUTA PERENE CONTRA O EGO

O aspecto mais difícil de evoluir espiritualmente 
é estar se movendo para além das dores e 

tensões da mente racional e dura.

A racionalidade vai fazer tudo ao seu alcance 
para nos tirar de um espaço simples, amoroso. 

Uma das nossas maiores dificuldades  da 
nossa evolução é deixar o coração assumir 
quando é muito mais fácil nos enraizarmos 

nos confins da mente racional e lógica.



O ESPAÇO EMOCIONAL DA MENTE

O espaço do coração – não o físico, mas o etéreo 
– é um dos mais importantes para estarmos 

quando se quer fazer ou produzir algo 
significativo ou inspirado na evolução 

espiritual. Que é o processo que produz e 
conduz o amor, a fé, a empatia, a compaixão 

que somos capazes de sentir e colocar em 
prática para, com isto, melhorarmos o mundo.



CORAÇÃO OU MENTE? REALIDADE 
OU LITERATURA?

Há divergências entre os pensadores do assunto 
sobre   o espaço do coração.  O que é, na 

verdade, uma alegoria poética em relação ao 
hemisfério direito do cérebro, o lado intuitivo, 
sintético, criativo, emocional, sensitivo que a 

nossa ciência, nossas escolas, nossos 
laboratórios de pesquisa e nossas 

universidades se esqueceram de desenvolver 
e que é fundamental para esta nova cultura.



Deveremos estar juntos na construção deste 
novo paradigma: evoluir, transcender. Dedicar 

o amor concreto a todos, sem distinção. 
Encaminhar nossos esforços para ajudar um 
ao outro e nos sentirmos  confortáveis em  

compreender a realidade da evolução 
espiritual a partir  da política, da economia, da 

educação, da vida cotidiana, mas para todos 
os cidadãos.



Metas da Nossa Casa

O nosso objetivo é ajudar o maior número possível 
de pessoas a buscar, ao longo da suas jornadas de 

redescoberta do espírito, o amor verdadeiro, a 
luz, a compreensão. E crescer dói. É preciso 

romper barreiras, abandonar a própria zona de 
conforto. Prescindimos de uma revolução cultural 
para se evitar a revolução do sangue. O que não 
se faz só com palavras e preces. Mãos que fazem 

são mais abençoadas do que lábios que oram.



OS SAPATOS SUJOS DE MIA COUTO

"Não podemos entrar na modernidade com o atual 
fardo de preconceitos e ingenuidades conceituais.  
Precisamos de descalçar  nossos Sapatos Sujos e 
deixá-los à soleira da porta dos tempos novos :

Primeiro Sapato – a ideia de que os culpados são 
sempre os outros.

Segundo Sapato – a ideia de que  o trabalho se 
sobrepõe à justiça para o alcance do sucesso.

Terceiro Sapato – o preconceito de que quem nos 
critica é nosso inimigo. 



Quarto Sapato – a ideia de que mudar as palavras já 
muda a realidade;

Quinto Sapato – a vergonha , a covardia de não 
lutar e o culto das aparências.

Sexto Sapato – A passividade perante a injustiça;
Sétimo Sapato – A idéia de que, para sermos 

modernos, temos de imitar os outros.
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