
Passo 1 

Eu estou sem o Conhecimento agora. 

DEVE HAVER UM PONTO DE PARTIDA em qualquer ponto do 

desenvolvimento. Você deve começar por onde você está, não 

por onde você quer chegar. Você começa aqui no 

entendimento de que você está sem o Conhecimento. Isso não 

quer dizer que o Conhecimento não está com você. Só quer 

dizer que você não está com o Conhecimento. O 

Conhecimento está aguardando por você para continuar. O 

Conhecimento está aguardando para se dar a você. Portanto, 

você está começando agora a se preparar para estar em 

relacionamento com o Conhecimento, o maior aspecto de 

mente que você trouxe com você de sua Antiga Morada. 

TRÊS VEZES HOJE GASTE 10 MINUTOS pensando sobre o que 

é o Conhecimento, não meramente aplicando as suas próprias 

idéias, não meramente aplicando a sua compreensão passada, 

mas pensando sobre o que o Conhecimento realmente é. 

Prática 1: Três períodos de prática de 10 minutos. 



Passo 2 

O Conhecimento está comigo. Onde eu estou? 

O CONHECIMENTO ESTÁ COM VOCÊ, COMPLETAMENTE, 

mas ele vive em uma parte de sua mente à qual você ainda não 

ganhou acesso. O Conhecimento representa o seu verdadeiro 

eu, a sua verdadeira mente e os seus verdadeiros 

relacionamentos no universo. Ele também possui o seu maior 

chamado no mundo e uma perfeita utilização de sua natureza, 

de todas as suas capacidades e habilidades inerentes, mesmo 

de suas limitações – todas a serem dadas para o bem no 

mundo. 

O CONHECIMENTO ESTÁ COM VOCÊ, MAS ONDE ESTÁ 

VOCÊ? Hoje pense sobre onde você está. Se você não está com 

o Conhecimento, onde está você? Portanto, três vezes hoje, 10 

minutos cada, pense sobre onde você está, não só fisicamente 

ou geograficamente, mas onde você está em termos de sua 

consciência de si mesmo no mundo. Pense com muito, muito 

cuidado. Não deixe que sua mente lhe distraia desta 

orientação. É essencial agora no início de sua preparação fazer 

estas perguntas muito seriamente. 

Prática 2: Três períodos de prática de 10 minutos. 

 



Passo 3 

O que eu realmente sei? 

HOJE PERGUNTE A SI MESMO O QUE VOCÊ REALMENTE 

SABE e diferencie o que você sabe daquilo que você pensa ou 

pelo que espera, ou que quer para si mesmo ou para seu 

mundo, aquilo que você tem medo, no que você acredita, o 

que você estima e o que você valoriza. Diferencie essa 

pergunta de todas estas orientações com o melhor de sua 

capacidade e se pergunte, “O que eu realmente sei?”. Você 

deve examinar continuamente sejam quais forem as respostas 

que você der a esta pergunta para ver se elas representam as 

suas crenças ou suposições, ou as crenças e suposições de 

outras pessoas ou talvez mesmo da humanidade em geral. 

TRÊS VEZES HOJE, POR 10 MINUTOS CADA VEZ, faça esta 

pergunta e pense muito seriamente sobre sua resposta e sobre 

o significado desta pergunta, “O que eu realmente sei?” 

Prática 3: Três períodos de prática de 10 minutos. 

 



Passo 4 

Eu quero o que acho que sei. 

VOCÊ QUER O QUE VOCÊ ACHA QUE SABE, e isto é o que 

constitui a base do seu entendimento de si mesmo e de seu 

mundo. De fato, isto constitui a base de toda a sua identidade. 

No entanto após um exame honesto você verá que o seu 

entendimento é baseado principalmente em suposições, e 

estas suposições não tem sido fundadas em sua experiência de 

maneira significativa, se sequer estiverem. 

HOJE EM SEUS TRÊS BREVES PERÍODOS DE PRÁTICAS, nos 

quais você dedica a sua total atenção a examinar as suas 

suposições, pense sobre as coisas que você realmente acha 

que sabe, incluindo as coisas que você não pensou em 

questionar até então – coisas que você acha que sabe. O 

exercício de hoje então avança a partir dos passos anteriores 

onde você começa a ver a diferença entre o que você acha que 

sabe e o real Conhecimento em si, e o relacionamento entre o 

que você pensa ser o Conhecimento e as suas próprias 

suposições, crenças e esperanças por coisas. 

PORTANTO, EM CADA SESSÃO DE PRÁTICA é muito 

essencial para você pensar sobre as coisas que você acha que 

sabe. Quando você percebe que elas são baseadas 

principalmente em suas suposições, você perceberá o quão 

fraca é a sua fundação no mundo. Entender isto pode ser 

perturbador e desconcertante, mas é absolutamente essencial 

para você, para lhe dar o ímpeto e o desejo de descobrir a sua 

verdadeira fundação no mundo. 

Prática 4: Três períodos de prática de 10 minutos. 

 



Passo 5 

Eu acredito no que eu quero acreditar. 

ESTA AFIRMAÇÃO REPRESENTA A GRANDE INSENSATEZ 

DA HUMANIDADE e as formas mais perigosas de auto-engano 

da humanidade. Crenças se baseiam principalmente no que se 

deseja, não no que está realmente acontecendo e não no que é 

genuíno. De fato elas podem representar os ideais maiores da 

humanidade e nisto elas suportam um reflexo verdadeiro, mas 

no dia a dia, e na maioria das questões práticas, as pessoas 

baseiam suas crenças em coisas pelas quais elas esperam, não 

em coisas que realmente existem. Você deve ter um 

entendimento muito sólido de que a abordagem para qualquer 

resolução e para qualquer estabelecimento construtivo deve 

começar com a realidade atual. O que você é e o que você tem 

hoje devem ser o seu ponto de partida. 

PORTANTO, EM SEUS TRÊS PERÍODOS DE PRÁTICA HOJE, 

pense sobre esta afirmação. Examine o que você acredita e 

então examine o que você quer. Você verá que mesmo as suas 

crenças temerosas ou negativas estão associadas com as suas 

ambições. Somente uma aplicação cuidadosa da prática de 

hoje revelará isto a você. 

Prática 5: Três períodos de prática de 10 minutos. 

 



Passo 6 

Eu tenho uma fundação verdadeira no mundo. 

ALÉM DAS CRENÇAS E SUPOSIÇÕES que mascaram o seu 

próprio medo e incerteza, existe para você ali uma fundação 

verdadeira no mundo. Esta fundação está construída sobre a 

sua vida além deste mundo, porque isto é de onde você veio e 

isto é para o que você retornará. Você veio de um lugar para o 

qual você retornará, e você não veio de mãos vazias. 

DUAS VEZES HOJE, GASTE DOIS PERÍODOS MAIS LONGOS 

de 15 a 20 minutos considerando o que pode ser a sua 

verdadeira fundação. Pense em todas as suas idéias sobre isto. 

Esta é uma pergunta muito importante. Você deve perceber a 

sua grande necessidade disto para fazer esta pergunta com 

sinceridade e com uma profundidade penetrante. 

SEM UMA FUNDAÇÃO VERDADEIRA, as suas reais 

realizações e progresso estariam sem esperança. É uma grande 

bênção então, que você possui isto, mesmo se for 

desconhecido para você. 

Prática 6: Dois períodos de prática de 15 a 20 minutos. 

 



Passo 7 

Revisão 

NOS DOIS PERÍODOS DE PRÁTICA DE HOJE, faça uma 

revisão de tudo que cobrimos até agora, começando com o 

primeiro passo e continuando até incluir o passo do dia 

anterior. Então considere a sequência inteira de passos juntos. 

É muito importante neste ponto que você não exija que você 

tenha quaisquer conclusões, mas que você faça perguntas e 

perceba a extensão do quanto você precisa do verdadeiro 

Conhecimento. Se você empreender esta prática hoje 

sinceramente, será muito evidente que você tem esta grande 

necessidade. Você está vulnerável sem as suas suposições, 

mas você também está em uma posição para receber verdade e 

certeza na vida. 

TENHA DOIS PERÍODOS DE PRÁTICA HOJE, 30 minutos cada, 

para considerar estas coisas. 

Prática 7: Dois períodos de prática de 30 minutos. 

 



Passo 8 

Hoje eu estarei quieto. 

EM SUAS DUAS PRÁTICAS DE MEDITAÇÃO HOJE, pratique 

quietude por 15 minutos. Comece respirando fundo três vezes 

e então focando em um ponto interno. Pode ser um ponto 

imaginário ou pode ser um ponto em seu corpo físico. Com os 

olhos fechados, simplesmente dê a isto toda a sua atenção, 

sem julgamentos e avaliações. Não fique desencorajado se as 

primeiras tentativas forem difíceis. Começar qualquer coisa 

importante na vida pode ser difícil a princípio, mas se você 

persistir, você atingirá este grande objetivo, porque em 

quietude pode-se saber todas as coisas. 

Prática 8: Dois períodos de prática de 15 minutos. 

 



Passo 9 

Em quietude pode-se saber todas as coisas. 

A QUIETUDE DE MENTE PERMITE QUE UMA MENTE MAIOR 

EMERJA e revele sua Sabedoria. Aqueles que cultivam a 

quietude com um desejo por Conhecimento estarão se 

preparando para que se emerja revelação maior e verdadeiro 

insight. O insight pode emergir durante a prática ou durante 

qualquer atividade normal. O aspecto importante aqui é que a 

preparação foi feita. 

DUAS VEZES HOJE REALIZE A PRÁTICA DE QUIETUDE DE 

ONTEM, mas pratique sem expectativa de um resultado. Não 

use esta prática para fazer nenhum tipo de pergunta porque 

você está praticando quietude, na qual toda especulação, 

todas as perguntas e toda a procura terminam. Por 15 minutos, 

duas vezes hoje, pratique quietude mais uma vez. 

Prática 9: Dois períodos de prática de 15 minutos. 

 



Por Que Eu Estou Fazendo Isso Mesmo? 

MUITO BOA PERGUNTA! Por que você está fazendo isso 

mesmo? Por que você está fazendo tais perguntas? Por que 

você busca por coisas maiores? Por que você está empregando 

esse esforço? Estas perguntas são inevitáveis. Nós já 

esperávamos por elas. Por que você está fazendo isso? Você 

está fazendo isso porque é essencial. Se você deseja viver 

qualquer coisa maior do que uma vida puramente superficial e 

instável, você deve penetrar mais fundo e não estar confiante 

com base somente em suposições fracas e expectativas 

esperançosas. Existe um presente maior aguardando você, 

mas você deve se preparar mentalmente, emocionalmente e 

fisicamente. Sem o Conhecimento, você está alheio ao seu 

propósito. Você está alheio à sua origem e ao seu destino, e 

você passará por esta vida como se ela fosse um sonho agitado 

e nada mais. 

 



Passo 10 

O que é o Conhecimento? 

DIGAMOS QUE O CONHECIMENTO não é as coisas que são 

geralmente associadas com ele. Não é idéias. Não é um 

conjunto de informações. Não é um sistema de crenças. Não é 

um processo de auto-avaliação. Ele é o grande mistério de sua 

vida. Suas manifestações externas são uma profunda intuição, 

grande insight, um saber inexplicável, uma sábia percepção no 

presente e no futuro e sábio entendimento do passado. Mas 

apesar destas grandes realizações da mente, o Conhecimento 

é maior do que isso. Ele é o seu Verdadeiro Eu, um Eu que não 

está separado da vida. 

Prática 10: Leia a lição três vezes hoje. 

 



Passo 11 

Eu não estou separado da vida. 

Independentemente dos grandes estabelecimentos 

construídos sobre a sua individualidade e tudo aquilo que é 

associado com você pessoalmente – o seu corpo, as suas idéias, 

as suas dificuldades, as suas formas específicas de expressão, 

as suas idiossincrasias, os seus talentos – você não está 

separado da vida. Isso é tão óbvio se você olhar para si mesmo 

com simplicidade e perceber que a própria composição, a 

própria estrutura de sua vida física, é completamente feita do 

que a vida é no físico. É bem aparente que você é feito das 

mesmas “coisas” assim como tudo o mais ao redor de você. O 

que é misterioso é a sua mente. Ela parece ser um ponto 

distinto de entendimento, mas ela é parte da vida tanto 

quanto a sua estrutura física. Você é um indivíduo alheio à sua 

Fonte e à sua total inclusão na vida. A sua individualidade é 

um fardo agora, mas ela será uma grande felicidade para você 

quando ela ela puder expressar a própria vida. 

Prática 11: Leia a lição três vezes hoje. 

 



Passo 12 

A minha individualidade é para expressar a própria vida. 

AQUI A SUA SINGULARIDADE É UM GRANDE RECURSO e 

uma fonte de alegria, não uma fonte de alienação dolorosa e 

não uma fonte de julgamento doloroso contra si mesmo ou 

outros. Esta distinção não eleva você acima ou coloca você 

abaixo de qualquer outra pessoa. Ela meramente localiza o 

real propósito por trás de sua individualidade e sua grande 

promessa para o futuro. Você está aqui para expressar algo. 

Este é o real significado dado à sua individualidade porque 

você não quer mais estar separado. 

EM DUAS OCASIÕES HOJE, pratique dois períodos de silêncio 

exercitando a prática que ilustramos até agora. 

Prática 12: Dois períodos de prática de 15 minutos. 

 



Passo 13 

Eu quero estar separado para ser único. 

ESTE PENSAMENTO REPRESENTA O VERDADEIRO MOTIVO 

para a separação, no entanto é desnecessário. Não não o 

damos aqui como uma afirmação mas como uma expressão do 

seu estado atual. Você quer estar separado porque isto define 

o seu eu; o seu eu é definido em termos de separação, não em 

termos de inclusão. A separação é a fonte de toda a sua dor e 

confusão de mente. A sua vida física demonstra uma vida 

separada mas somente a partir de um certo ponto de vista. 

Dado um outro ponto de vista, ela não demonstra separação 

nenhuma. Ela demonstra uma expressão singular de uma 

Realidade Maior. 

EM DUAS OCASIÕES HOJE, gaste 15 minutos concentrando-

se na idéia para hoje. Pense seriamente sobre o que esta lição 

significa e recorra à sua própria experiência para refletir sobre 

sua relevância para a sua vida. Reflita sobre o que o seu desejo 

de separação custou-lhe em tempo, energia e dor. Perceba a 

sua motivação por separação e você saberá que você quer ser 

livre. 

Prática 13: Dois períodos de prática de 15 minutos. 

 



Passo 14 

Revisão 

MAIS UMA VEZ FAÇA UMA REVISÃO DE TODAS AS LIÇÕES 

DADAS PREVIAMENTE. Nesta Revisão releia as instruções 

que foram dadas em cada passo. Faça também uma revisão de 

todas as suas sessões de prática para determinar a 

profundidade de seu envolvimento na prática e os resultados 

que você experimentou. Ao longo de seu plano de estudo, 

você estará investigando o conteúdo de sua própria 

experiência. Isto irá se acumular sobre si mesmo, e finalmente 

revelará à você a percepção de seu próprio Conhecimento. 

GASTE UM PERÍODO DE PRÁTICA HOJE de aproximadamente 

45 minutos para revisar todas as instruções e para revisar os 

resultados e qualidade de sua prática. Amanhã nós 

começaremos juntos o próximo estágio de nossa preparação. 

Prática 14: Um período de prática de 45 minutos. 

 



Passo 15 

Eu ouvirei à minha experiência hoje. 

HOJE EU OUVIREI À MINHA EXPERIÊNCIA para descobrir o 

conteúdo de minha mente. 

PERCEBA QUE O VERDADEIRO CONTEÚDO DE SUA MENTE 

está enterrado sob tudo aquilo que você adicionou desde o dia 

que você nasceu. Este conteúdo verdadeiro deseja se expressar 

no contexto de sua vida atual e situação atual. Para discernir 

isto você deve ouvir cuidadosamente e em tempo perceber a 

diferença entre o conteúdo o conteúdo verdadeiro de sua 

mente e suas mensagens para você, e todos os outros 

impulsos e desejos que você sente. Separar pensamentos de 

Conhecimento é uma das maiores realizações que você terá a 

oportunidade de aprender neste curso. 

A PRÁTICA DE 45 MINUTOS DE HOJE será dedicada à escuta 

interior. Isto exigirá que você escute sem julgamentos de si 

mesmo, mesmo se o conteúdo de seus pensamentos for 

perturbador. Mesmo se o conteúdo de seus pensamentos for 

desagradável, você deve escutar sem julgamentos para 

permitir que a sua mente se abra. Você está escutando por 

algo mais profundo do que a mente, mas você deve passar pela 

mente para chegar lá. 

Prática 15: Um período de prática de 45 minutos. 

 



Passo 16 

Além de minha mente está o Conhecimento. 

ALÉM DE SUA MENTE ESTÁ O CONHECIMENTO, o 

verdadeiro núcleo de seu ser, o seu Verdadeiro Eu, não o eu 

que você construiu para negociar o mundo, mas o seu 

Verdadeiro Eu. A partir deste Verdadeiro Eu chegam 

pensamentos e impressões, inclinações e direção. Você ainda 

não pode ouvir a maior parte do que o seu Verdadeiro Eu 

comunica a você, mas com o tempo você aprenderá a ouvir, à 

medida que sua mente se tornar quieta e à medida que você 

desenvolver o necessário refinamento de escuta e 

discernimento. 

HOJE PRATIQUE EM TRÊS PERÍODOS DE 15 MINUTOS CADA. 

Ouça mais cuidadosamente do que no dia anterior. Ouça por 

inclinações mais profundas. Novamente você deve ouvir sem 

julgamentos. Você não deve editar nada. Você deve escutar 

profundamente para que você possa aprender a ouvir. 

Prática 16: Três períodos de prática de 15 minutos. 

 



Passo 17 

Hoje eu quero ouvir a verdade. 

O DESEJO DE OUVIR A VERDADE é algo que é tanto um 

processo como o resultado de uma preparação verdadeira. 

Desenvolver a capacidade de ouvir e o desejo de ouvir irá 

produzir à você aquilo que você busca. A verdade é totalmente 

benéfica para você, mas a princípio ela pode ser bem chocante 

e desapontante para seus outros planos e objetivos. Isto você 

deve por em risco se você quiser ter a certeza e a capacitação 

que a verdade trará a você. A verdade sempre traz resolução 

de conflitos, sempre provê uma experiência de si mesmo, 

sempre lhe dá um senso da realidade corrente e sempre provê 

direção para você seguir em frente. 

HOJE, EM SEUS TRÊS PERÍODOS DE PRÁTICA DE 15 

MINUTOS, pratique escutar a verdade, tente escutar para além 

da mente e das emoções. Novamente não se preocupe se tudo 

que você ouvir for o agitar de seus próprios pensamentos. 

Lembre-se, você está desenvolvendo a escuta. Esta é a coisa 

mais importante. Assim como exercitar um músculo em seu 

corpo, você está exercitando a faculdade de mente chamada 

de escuta. Portanto, neste dia pratique a escuta, tomando 

estes períodos de prática para se dedicar para que você possa 

sentir a verdade surgindo dentro de você. 

Prática 17: Três períodos de prática de 15 minutos. 

 



Passo 18 

Hoje eu sinto a verdade surgindo dentro de mim mesmo. 

A VERDADE PRECISA SER TOTALMENTE EXPERIMENTADA. 

Ela não é meramente uma idéia; não é meramente uma 

imagem, embora imagens e idéias possam acompanhar a 

verdade. Ela é uma experiência, e então ela é algo que é 

profundamente sentida. Ela pode se manifestar em maneiras 

ligeiramente diferentes para aqueles que estão começando a 

penetrá-la, mas todavia ela surgirá. Ela é algo que você deve 

sentir. Para se ter uma orientação por sentimento, a sua 

mente deve estar quieta. A verdade é algo que você sentirá 

com todo seu corpo, com todo seu ser. 

O CONHECIMENTO NÃO FALA COM VOCÊ EM TODOS OS 

MOMENTOS, mas ele sempre contém uma mensagem para 

você. Chegar à proximidade do Conhecimento significa que 

você se torna mais e mais como o próprio Conhecimento – 

mais completo, mais consistente, mais honesto, mais 

dedicado, mais concentrado, mais auto-disciplinado, mais 

compassivo e tendo mais amor por si mesmo. Todas estas 

qualidades são desenvolvidas à medida que você se aproxima 

daquilo que é a fonte destas qualidades. 

É NESTA DIREÇÃO QUE VOCÊ IRÁ PRATICAR se mover hoje 

à medida que você sente a verdade surgir dentro de si mesmo. 

Isto irá ligar todos os aspectos de você, lhe dando uma 

experiência uniforme de si mesmo. Em seus três períodos de 

prática de 15 minutos, dê a sua total atenção à sentir a 

verdade surgindo dentro de si mesmo. Pratique em quietude, e 

não fique desencorajado se for difícil à princípio. 

Simplesmente pratique e você irá prosseguir. 

TAMBÉM AO LONGO DO DIA, sem dúvida ou hesitação, 

persiga o seu verdadeiro objetivo na vida. A partir deste 

verdadeiro objetivo irão vir todas as coisas importantes que 



você precisará realizar e o grande poder de visão e 

discernimento que irá permitir que você encontre aqueles 

indivíduos aos quais você veio ao mundo para encontrar. 

Prática 18: Três períodos de prática de 15 minutos. 

 



Passo 19 

Hoje eu desejo ver. 

O DESEJO DE VER É COMO O DESEJO DE SABER. Ele também 

requer um refinamento das faculdades de sua mente. Ver com 

uma visão clara significa que você não está vendo com 

preferência. Significa que você é capaz de perceber aquilo que 

está realmente acontecendo ao invés daquilo que você 

gostaria de ver. Existe algo acontecendo de fato para além de 

seus desejos. Isto é muito verdadeiro. O desejo de ver, então, é 

o desejo de ver uma maior verdade. Isto requer uma maior 

honestidade e uma maior abertura de mente. 

HOJE EM SUAS DUAS SESSÕES DE PRÁTICA, pratique 

olhando para um objeto simples e mundano. Não tire os seus 

olhos daquele objeto, mas olhe e pratique olhar com muita 

atenção. Você não está tentando ver nada. Você está 

simplesmente olhando com uma mente aberta. Quando a 

mente está aberta, ela experimenta sua própria profundidade, 

e ela experimenta a profundidade daquilo que ela está 

percebendo. 

ESCOLHA UM OBJETO SIMPLES QUE TENHA MUITO POUCO 

SIGNIFICADO para você e contemple-o duas vezes hoje por 

pelo menos 15 minutos. Permita que sua mente se torne 

muito quieta. Respire profundamente e regularmente 

enquanto você contempla este objeto. Permita que sua mente 

se aquiete em si mesma. 

Prática 19: Dois períodos de prática de 15 minutos. 

 



Passo 20 

Eu não vou deixar dúvidas e confusão retardarem meu 

progresso. 

O QUE PODE RETARDAR SEU PROGRESSO senão sua própria 

indecisão, e o que pode gerar indecisão senão aquilo que 

produz confusão de mente? Você tem um objetivo maior que 

está sendo ilustrado neste programa de preparação. Não deixe 

dúvidas e confusão serem uma obstrução para você. Ser um 

estudante verdadeiro significa que você está presumindo 

muito pouco e que você está dirigindo a si mesmo de maneira 

que você não prescreve para si mesmo senão aquilo que é 

dado a você por um Poder Maior. O Poder Maior deseja 

levantar você ao próprio nível de capacidade dele. Desta 

maneira, você recebe a dádiva da preparação para que você 

possa dá-lo à outros. Desta maneira, você recebe aquilo que 

você não pode prover por si mesmo. Você percebe seu poder e 

capacidade individuais porque eles precisam ser 

desenvolvidos a fim de que você siga um programa desta 

natureza. Você também percebe sua inclusão na vida 

enquanto a vida se esforça para servir você em seu verdadeiro 

desenvolvimento. 

PORTANTO, PRATIQUE A MESMA PRÁTICA que você tentou 

no dia anterior em seus dois períodos de práticas, e não deixe 

as dúvidas ou confusão dissuadirem você. Seja um verdadeiro 

estudante hoje. Permita-se concentrar em sua prática. 

Entregue-se à prática. Seja um verdadeiro estudante hoje. 

Prática 20: Dois períodos de prática de 15 minutos. 

 



Passo 21 

Revisão 

EM SUA TERCEIRA REVISÃO, reveja todas as lições da 

semana passada e os resultados destas lições. Pratique hoje 

sem fazer quaisquer conclusões, mas simplesmente reconheça 

a linha de desenvolvimento e tome nota do progresso que 

você fez até agora. Ainda é muito cedo para se fazer 

conclusões genuínas, embora fazê-lo possa ser muito tentador. 

Estudantes iniciantes não estão em posição de julgar seu 

currículo. Este direito deve ser ganho e vem mais tarde se você 

desejar que seus julgamentos tenham efeito verdadeiro e para 

que sejam sábios. 

PORTANTO, EM SEU PERÍODO DE PRÁTICA, reveja a última 

seção de prática e tudo o que foi experimentado até agora. 

Prática 21: Um período de prática de 45 minutos. 

 



Passo 22 

Eu estou rodeado pelos Instrutores de Deus. 

DE FATO VOCÊ ESTÁ RODEADO PELOS INSTRUTORES DE 

DEUS, os quais passaram por um treinamento similar em 

muitas maneiras à este que você está fazendo agora. Embora 

dado em muitas diferentes formas, em diferentes eras, em 

diferentes mundos, um tipo muito similar de treinamento foi 

dado à eles e foi orientado sabiamente ao prévio estado de 

mente deles e circunstâncias de vida. 

HOJE, EM DOIS PERÍODOS DE PRÁTICA DE 15 MINUTOS, 

sinta a presença dos Instrutores de Deus. Você ainda não pode 

vê-los com seus olhos, e você não pode ainda ouví-los com 

seus ouvidos porque estas faculdades de sentidos não foram 

refinadas o suficiente ainda, mas você pode sentir a presença 

deles, porque a presença deles cerca e protege você. Em sua 

prática, não deixe outros pensamentos interferirem. Não ceda 

à dúvidas ou confusão, porque você deve se preparar para ter a 

recompensa que você busca, e você deve saber que você não 

está sozinho no mundo para ter a força, a confiança e o 

recurso de Sabedoria necessário para alcançar aquilo pelo qual 

você foi enviado a alcançar aqui. 

VOCÊ ESTÁ RODEADO PELOS INSTRUTORES DE DEUS. Eles 

estão aqui para amar, apoiar e direcionar você. 

Prática 22: Dois períodos de prática de 15 minutos. 

 



Passo 23 

Eu sou amado, rodeado e apoiado pelos Instrutores de 

Deus. 

A VERDADE DISTO SE TORNARÁ AUTO-EVIDENTE 

conforme você se prepara, mas por enquanto ela pode 

requerer grande fé. Esta idéia pode desafiar idéias e crenças 

existentes, no entanto ela é verdadeira. O Plano de Deus é 

invisível e reconhecido por muito poucos porque muito 

poucos têm a abertura de mente e a qualidade de atenção que 

irá permití-los ver o que está obviamente ocorrendo ao redor 

deles, o que neste momento não é nada óbvio para eles. Os 

seus Instrutores amam você, cercam você e apóiam você, 

porque você está emergindo no Conhecimento. Isto os chama 

para o seu lado. Você é um dos poucos que tem a esperança e 

a oportunidade de emergir do sono de sua própria imaginação 

para a graça da Realidade. 

PORTANTO, EM SEUS DOIS PERÍODOS DE PRÁTICA HOJE, 

sinta este amor, apoio e direção. É um sentimento. Não são 

idéias. É um sentimento. É algo que você deve sentir. O amor 

é algo que você sentir para saber. De fato você é amado, 

cercado e apoiado pelos seus Instrutores, e você é muito digno 

do grande presente deles para você. 

Prática 23: Dois períodos de prática de 15 minutos. 

 



Passo 24 

Eu sou digno do amor de Deus. 

DE FATO VOCÊ É DIGNO DO AMOR DE DEUS. De fato, na 

verdade você é o amor de Deus. Sem pretensão de qualquer 

tipo, no âmago de si mesmo, este é o seu Verdadeiro Eu. Não é 

ainda o Eu que você está experimentando, e até você 

experimentá-lo, não finja que esta é a sua experiência. Mas 

tenha em verdadeira consciência que este é o seu Eu. Você é 

uma pessoa, mas você é maior do que uma pessoa. Como você 

pode ser indigno do amor de Deus se isto é o que você é? Os 

seus Instrutores cercam você e provêem aquilo que você é, 

para que você possa experimentar a si mesmo e o seu 

verdadeiro relacionamento com a vida. 

EM SEUS DOIS PERÍODOS DE PRÁTICA HOJE, pratique mais 

uma vez receber o amor, apoio e direção de seus Instrutores, e 

se qualquer pensamento obstruir isto, se qualquer sentimento 

impedir isto, lembre-se de seu grande merecimento. Você é 

digno não pelo que você fez no mundo. Você é digno por 

quem você é, de onde você veio e para onde você vai. A sua 

vida pode estar cheia de erros e equívocos, decisões erradas e 

más escolhas, mas você ainda veio de sua Antiga Morada para 

a qual você vai retornar. O seu merecimento em vista de Deus 

é imutável. Só existe um grande esforço para reparar os seus 

erros para que você possa experimentar o seu Verdadeiro Eu 

para que ele possa ser prestado no mundo. 

PORTANTO, EM SEUS PERÍODOS DE PRÁTICA, pratique 

receptividade e o experimentar verdadeiro merecimento. Não 

deixe nenhum pensamento conflitar com a maior das 

verdades da vida. 

Prática 24: Dois períodos de prática de 15 minutos. 

 



Passo 25 

Estou de acordo com a maior das verdades da vida. 

QUAL É A MAIOR DAS VERDADES DA VIDA? É algo que deve 

ser experimentado, porque nenhuma grande verdade pode ser 

contida em uma idéia somente, embora idéias possam refletí-

la dentro de sua experiência atual. Uma grande verdade é um 

produto de grande relacionamento. Você detém um grande 

relacionamento com a vida. Você detém um grande 

relacionamento com os seus verdadeiros Instrutores que estão 

dentro de você. Em algum momento você irá experimentar um 

grande relacionamento com aqueles em sua vida exterior, mas 

primeiro você deve experimentar a fonte de seu grande 

relacionamento em seu atual estabelecimento já. Então é uma 

questão de meramente transferir para o mundo lá fora, o que 

você fará naturalmente com o tempo. 

EM SEUS DOIS PERÍODOS DE PRÁTICA, pratique sentir este 

relacionamento. Novamente você é convidado a receber 

porque você deve receber isto para dá-lo. Uma vez que ele é 

recebido, ele se dará de si mesmo naturalmente. No processo 

disto o seu valor é re-estabelecido porque ele é bem aparente. 

Você não precisa deturpar a si mesmo ou a sua experiência. 

Para compartilhar um grande amor honestamente significa 

que você deve estar experimentando-o. É esta experiência que 

nós desejamos dar a você hoje. 

Prática 25: Dois períodos de prática de 15 minutos. 

 



Passo 26 

Meus erros dão à luz ao meu Conhecimento. 

É INÚTIL JUSTIFICAR O ERRO, mas o erro pode lhe trazer a 

valorizar a verdade, e nisto ele pode levar ao verdadeiro 

Conhecimento. Este é o único valor possível dele. Nós não 

somos lenientes com erro, mas se um erro ocorre, nós 

desejamos fazer com que ele sirva a mais verdadeira de suas 

necessidades para que você possa aprender com ele e para que 

não o repita mais. Não é meramente para você esquecer seus 

erros, porque você não pode fazer isso. Não é meramente para 

você justificar seus erros, porque isso fará você desonesto. 

Não é meramente para você olhar para seus erros como puro 

serviço à você, porque de fato eles tem sido dolorosos. O que 

isto quer dizer é que você reconhece que erro é erro e então 

você tenta usá-lo em seu próprio nome. A dor do erro e a 

tribulação do erro devem ser aceitadas, porque isto irá lhe 

ensinar o que é real e o que não é, o que valorizar e o que não 

valorizar. Usar seu erro para desenvolvimento significa que 

você aceitou o erro e que agora você está tentando utilizá-lo 

para derivar valor dele, porque enquanto valor não é derivado 

do erro, ele é somente erro e será uma fonte de dor e 

desconforto para você. 

HOJE, EM SEUS DOIS PERÍODOS DE PRÁTICA DE 30 

MINUTOS, olhe para erros específicos que você cometeu que 

tem sido muito dolorosos. Não tente descartar a dor deles, 

mas veja nas suas circunstâncias atuais na vida como você 

pode usá-los para seu próprio benefício. Usar erros desta 

maneira pode lhe mostrar o que você precisa fazer e quais 

correções ou ajustes precisam ser feitos para melhorar a 

qualidade de sua vida. Lembre-se que qualquer resolução 

quanto à erro sempre produz verdadeiro reconhecimento e 

verdadeiro discernimento em relacionamento. 



EM SEUS PERÍODOS DE PRÁTICA FAÇA UMA REVISÃO DOS 

ERROS que vêm à sua mente enquanto você senta 

quietamente sozinho, e então veja como cada um deles pode 

ser utilizado para o seu benefício atual. O que precisa ser 

aprendido com eles? O que precisa ser feito que não foi feito 

antes? O que é necessário não fazer daquilo que foi feito 

antes? Como esses erros podem ser reconhecidos 

antecipadamente? Quais foram os sinais que os precederam e 

como tais sinais podem ser reconhecidos antecipadamente ao 

erro no futuro? 

USE ESTES PERÍODOS DE PRÁTICA para este processo 

introspectivo e quando você terminar, não fale dos resultados 

com nenhuma outra pessoa, mas permita que a investigação 

continue naturalmente, como ela fará naturalmente. 

Prática 26: Dois períodos de prática de 30 minutos. 

 



Passo 27 

Tenho uma Sabedoria que desejo descobrir. 

ESTA AFIRMAÇÃO REPRESENTA A SUA VERDADEIRA 

VONTADE. Se você não está sentindo isso, significa que você 

está cogitando algo que é falso e sem fundação verdadeira em 

seu ser. Se você já sentiu que a verdade lhe traiu, então você 

não reconheceu o valor dela. Talvez ela desapontou seus 

planos e objetivos. Talvez você perdeu algo que você 

realmente queria. Talvez ela impediu que você buscasse alho 

que era desejável. Mas em todos os casos ela salvou você da 

dor e miséria. Até sua verdadeira função ter sido reconhecida, 

você não pode apreciar como a verdade serviu a você, porque 

até a sua função ser descoberta, você irá tentar afirmar e 

justificar outras funções. Se estas outras funções são 

desencorajadas ou negadas pela verdade, pode haver grande 

confusão e conflito. Contudo, lembre-se que a verdade sempre 

salvou você de um erro maior que você teria cometido caso 

contrário. 

AS PESSOAS NÃO PODEM EXPERIMENTAR O 

CONHECIMENTO porque elas estão preocupadas com 

pensamentos e julgamentos. Estes pensamentos e 

julgamentos criam para um indivíduo um mundo fechado em 

si mesmo, um mundo fechado onde elas não podem olhar para 

fora. Elas podem somente ver o conteúdo de seus 

pensamentos e isto colore a sua experiência de vida 

inteiramente, tanto que elas não conseguem ver nada da vida. 

PORTANTO, EM SEUS DOIS PERÍODOS DE PRÁTICA DE 30 

MINUTOS, olhe e veja como a verdade serviu você. Olhe para 

experiências que foram felizes. Olhe para experiências que 

foram dolorosas. Particularmente em experiências dolorosas, 

olhe para como a verdade serviu você. Olhe com franqueza. 

Não defenda uma posição prévia se você for tentado a fazê-lo. 



Se dor ainda existe de uma perda de uma época anterior, 

aceite a dor e seu desencorajamento, mas tente olhar e ver 

como você foi verdadeiramente servido por aquela perda. 

ESTE PONTO DE VISTA DE SER SERVIDO pela sua 

experiência é algo que você deve cultivar. Isto não justifica a 

experiência em si. Entenda isto. Isto meramente lhe dá uma 

oportunidade de usar a sua experiência para o seu progresso e 

sua capacitação. A verdade opera no mundo de ilusões para 

ajudar aqueles que estão reagindo à verdade em suas vidas. 

Você está reagindo à verdade ou você não estaria 

empreendendo este programa de desenvolvimento. Assim, 

você chegou ao ponto onde parece que a verdade compete 

com outras coisas e é, portanto, muito difícil de reconhecer. 

Neste programa de desenvolvimento, a verdade será 

distinguida de tudo o mais de tal forma que você poderá 

experimentá-la diretamente e não estará confuso sobre a 

aparência ou a existência benéfica dela em sua vida. Porque a 

verdade está aqui para lhe servir, assim como você está aqui 

para servir a verdade. 

Prática 27: Dois períodos de prática de 30 minutos. 

 



Passo 28 

Revisão 

IREMOS COMEÇAR NOSSO QUARTO PERÍODO DE REVISÃO 

com uma oração especial. 

“EU ACEITO O MEU CONHECIMENTO COMO UMA DÁDIVA 

DE DEUS. Eu aceito meus Instrutores como meus irmãos e 

irmãs mais velhos. Eu aceito meu mundo como um lugar onde 

o Conhecimento pode ser recuperado e contribuído. Eu aceito 

o meu passado como uma demonstração da vida sem o 

Conhecimento. Eu aceito os milagres da minha vida como 

uma demonstração da presença do Conhecimento e me dou 

agora a cultivar aquilo que é o maior dos bens dentro de mim 

mesmo para ser dado ao mundo.” 

MAIS UMA VEZ NÓS IREMOS REVISAR A SEMANA PASSADA 

DE PRÁTICA, relendo todas as instruções e com cada passo 

revendo o que transpirou em seus momentos de prática. 

Certifique-se de perguntar a si mesmo o quão profundamente 

você esteve envolvido na prática – o quanto você quis buscar e 

investigar, o quanto cuidadosamente você examinou a sua 

própria experiência e até que ponto você se sentiu motivado a 

penetrar quaisquer barreiras que possam existir. 

NOSSO PERÍODO DE PRÁTICA DE REVISÃO DE 45 MINUTOS 

começará a lhe dar uma perspectiva sobre o seu 

desenvolvimento nesta preparação. Isto é benéfico não 

somente para si mesmo mas para aqueles com os quais você 

servirá no futuro, porque assim como você está recebendo 

agora, você desejará dar em qualquer que seja o contexto e em 

qualquer que seja a forma que for apropriada para você. Você 

deve entender como as pessoas aprendem e como as pessoas 

se desenvolvem. Isto deve vir de sua própria experiência e 

deve representar o amor e compaixão que são as emanações 

naturais de seu Conhecimento. Novamente não deixe 



nenhuma dúvida ou confusão dissuadir você de sua verdadeira 

aplicação. 

Prática 28: Um período de prática de 45 minutos. 

 



Passo 29 

Eu observarei a mim mesmo hoje para aprender do 

Conhecimento. 

NESTE DIA ESPECIAL DE PRÁTICA, observe a si mesmo ao 

longo do dia, mantendo consciência de seus pensamentos e 

comportamento tanto quanto for possível. Para desenvolver 

esta qualidade de auto-observação, você deve ser tão livre de 

julgamentos quanto possível, porque julgamentos 

incapacitam você de ser observador. Você deve estudar a si 

mesmo como se você fosse outra pessoa com a qual você 

possa ser muito mais objetivo. 

NÓS IREMOS PRATICAR NA HORA CHEIA HOJE. A cada hora 

você precisará se apresentar e ver seus pensamentos e 

observar o seu comportamento atual. Esta verificação 

constante irá capacitar você a se tornar muito mais envolvido 

em sua experiência atual e irá permitir que o seu 

Conhecimento exercite a influência benéfica dele sobre você 

em grau muito maior. O Conhecimento sabe o que você 

precisa e sabe como servir você, mas você deve aprender como 

receber. Com o tempo, você deve aprender como dar também 

a fim de que você possa receber mais. O seu recebimento é 

importante porque capacita você a dar, e dar é a essência da 

realização neste mundo. Mas você não pode dar a partir de um 

estado empobrecido. Portanto, a sua doação deve ser genuína, 

nascida de uma receptividade abundante que você tem 

cultivado dentro de si mesmo, dentro de seus relacionamentos 

com outros e com a vida. 

CADA PERÍODO DE PRÁTICA SÓ PRECISA LEVAR VÁRIOS 

MINUTOS mas deve-se dar total atenção. Você não precisa 

fechar os olhos para fazer isto, embora isto será útil caso 

apropriado. Você pode praticar no meio de uma conversa com 

outra pessoa. De fato, existem muito poucas circunstâncias 



que impedirão este momento de introspecção. Na prática você 

simplesmente pergunta a si mesmo, “Como estou me 

sentindo?” e “O que estou fazendo agora?”. Isto é tudo. Então 

sinta se existe algo que você deve fazer que você não está 

fazendo. Se não existem correções a serem feitas, continue 

com o que você estiver fazendo. Se existirem correções a 

serem feitas, faça-as o mais rápido possível. Deixe que sua 

orientação interior influencie você, o que ela fará se você não 

estiver governado por impulsos, medo ou ambição. Observe a 

si mesmo neste dia. 

Prática 29: Prática horária. 

 



Passo 30 

Hoje eu vou observar o meu mundo. 

NESTE DIA OBSERVE O SEU MUNDO, seguindo o mesmo 

plano de prática assim como praticado no dia anterior. 

Observe o seu mundo sem julgamentos e observe o que você 

está fazendo no mundo sem julgamentos. Então sinta se 

alguma coisa precisa ser feita. Novamente, as suas práticas 

horárias levam senão minutos, e conforme você pratica, elas 

se tornarão mais velozes, mais aguçadas e mais efetivas. 

NÓS DESEJAMOS QUE VOCÊ VEJA O MUNDO sem 

julgamentos, porque isso irá permitir que você veja como ele 

realmente é. Não pense que você já viu o mundo da forma 

como ele realmente é, porque o que você viu são os seus 

julgamentos do mundo. O mundo que você verá sem 

julgamentos é um mundo diferente do que você jamais viu 

antes. 

Prática 30: Prática horária. 

 



Passo 31 

Eu desejo ver um mundo que nunca vi antes. 

ISTO REPRESENTA O SEU DESEJO PELO CONHECIMENTO. 

Representa o seu desejo pela paz. São todos o mesmo desejo. 

Este desejo emana a partir de seu Conhecimento. Ele pode 

competir com outros desejos. Ele pode ameaçar outras coisas, 

embora não precise ser assim necessariamente. Portanto, a 

afirmação para hoje reflete a sua verdadeira vontade na vida. 

Conforme isto é afirmado, isso se torna mais aparente para 

você, e você é capaz de experimentá-lo mais e mais com o 

tempo. 

HOJE A CADA HORA, SINTA O SEU DESEJO de ver um mundo 

diferente. Olhe para o mundo sem julgamentos e diga para si 

mesmo, “Eu quero ver um mundo diferente”. Faça isto a cada 

hora. Tente não perder nenhuma sessão de prática. Pratique 

não importando como você se sinta, não importando o que 

está ocorrendo. Você é maior do que os seus estados 

emocionais e portanto você não precisa negá-los, embora será 

preciso controlá-los com o tempo. Você é maior do que as 

imagens que você vê ao redor de si, porque em sua maioria 

elas representam os seus julgamentos sobre o mundo. 

Pratique neste dia olhando sem julgamentos, e sentindo 

enquanto você olha. 

Prática 31: Prática horária. 

 



Passo 32 

A verdade está comigo. Eu posso sentí-la. 

A VERDADE ESTÁ COM VOCÊ. VOCÊ PODE SENTÍ_LA, e ela 

pode brilhar em sua mente e em suas emoções se você 

permitir que ela faça assim. Hoje continue a sua preparação 

em desenvolver o desejo pela verdade e a capacidade de 

experimentar a verdade. 

EM SEUS PERÍODOS LONGOS DE PRÁTICA, cada um com 30 

minutos de duração, sente quietamente com os seus olhos 

fechados, respirando profundamente e regularmente, 

tentando sentir a verdade por trás da constante inquietação 

de sua mente. Use a sua respiração para lhe levar mais 

profundamente, porque a sua respiração vai sempre lhe levar 

para além de seus pensamentos se você se aderir à ela 

conscientemente. Não deixe nada lhe distrair ou dissuadir. Se 

algo permeia a sua mente e você tem dificuldade em soltá-lo, 

diga a si mesmo que você irá olhar para aquilo um pouco mais 

tarde, mas que agora mesmo você está tirando um pequeno 

período de férias de sua mente. Pratique sentir a verdade. Não 

pense a verdade. Pratique sentir a verdade. 

Prática 32: Dois períodos de prática de 30 minutos. 

 



Passo 33 

Eu tenho uma missão para cumprir em minha vida. 

Você tem uma missão para cumprir na vida, uma missão que 

foi dada à você antes de você vir aqui, uma missão que você 

irá revisar quando você partir. Ela envolve a recuperação do 

Conhecimento e o engajamento apropriado com outros para 

trazer resultados específicos no mundo. Neste momento não é 

muito importante que você avalie a sua vida atual para ver se 

ela reflete este propósito maior, porque você agora está 

envolvido na recuperação do Conhecimento. À medida que o 

seu Conhecimento se torna mais forte, ele irá brilhar sua 

beneficência sobre você e através de você. Então suas 

atividades serão ajustadas como for necessário. Deste modo, 

você não precisa culpar ou tolerar o passado ou suas 

atividades atuais, porque você agora está aderindo a uma 

força maior dentro de você. 

EM SEUS DOIS LONGOS PERÍODOS DE PRÁTICA HOJE, viva 

sobre a idéia de que há uma grande missão que você tem na 

vida. Pense sobre isso. Não se convença imediatamente pelas 

suas primeiras próprias respostas. Pense sobre isso 

cuidadosamente. Pense no que isso pode significar. Pense nos 

momentos em sua vida nos quais você pensou sobre isso antes 

ou cogitou esta possibilidade. Em seus dois períodos de 

prática, você então terá uma oportunidade para considerar 

isto, mas atenção – não faça nenhuma conclusão ainda. 

Prática 33: Dois períodos de prática de 30 minutos. 

 



Passo 34 

Eu sou um estudante iniciante do Conhecimento. 

VOCÊ É UM ESTUDANTE INICIANTE DO CONHECIMENTO. 

Independentemente do quão intuitivo você possa se 

considerar, independentemente do quão mentalmente capaz 

você possa se considerar, independentemente do quão 

honesto emocionalmente você possa se considerar, não 

importa o seu reconhecido progresso, você é um estudante 

iniciante do Conhecimento. Seja feliz por isto ser assim, 

porque estudantes iniciantes estão em uma posição de 

aprender todas as coisas e não precisam defender suas 

realizações. Nós não diminuímos as suas realizações mas ao 

invés disso desejamos brilhar a luz da verdade sobre a 

grandeza que aguarda ser descoberta dentro de você, uma 

grandeza que lhe dará igualdade verdadeira na vida e com o 

tempo irá revelar o que você veio especificamente fazer aqui. 

EM SEUS DOIS PERÍODOS DE PRÁTICA, comece 

reconhecendo para si mesmo que você é um estudante 

iniciante do Conhecimento e lembrando a si mesmo de não 

fazer nenhuma conclusão prematura sobre este currículo ou 

sobre as suas habilidades como estudante. Tais julgamentos 

são prematuros e raramente refletem a verdade de nenhuma 

maneira. Usualmente eles são uma forma de auto-

desencorajamento e deste modo não servem nenhum 

propósito digno. 

APÓS DECLARAR A IDÉIA DE HOJE PARA SI MESMO e 

lembrar-se de não julgar, pratique 15 minutos de quietude 

interior em seus dois períodos de prática. Tente sentir a 

verdade dentro de você. Focalize a sua mente em um ponto, 

seja um ponto físico ou um ponto imaginário se for necessário. 

Deixe tudo se acalmar internamente. Permita se tornar o mais 

quieto possível, e não fique desencorajado se houver 



dificuldade. Você é um estudante iniciante do Conhecimento 

e deste modo pode aprender todas as coisas. 

Prática 34: Dois períodos de prática de 15 minutos. 

 



Passo 35 

Revisão 

ESTA REVISÃO LHE DARÁ UMA OPORTUNIDADE de 

aprender algo do Caminho do Conhecimento da Comunidade 

Maior. Em dois períodos de prática de 30 minutos, faça uma 

revisão das instruções e experiências em prática da semana 

passada. Faça isto com o mínimo de julgamentos possível. 

Meramente olhe e veja o que foi instruído, o que você fez e 

qual foi o resultado. Esta revisão objetiva lhe dará o maior 

acesso possível para o insigth e entendimento com um 

mínimo de dor e auto-abuso. Você está agora aprendendo a se 

tornar objetivo sobre a sua vida sem reprimir o conteúdo de 

suas emoções. Ao invés de tentar destruir um aspecto de si 

mesmo, você está simplesmente tentando cultivar um outro 

aspecto. 

PORTANTO, EM SUA REVISÃO, use isto como um guia: “Eu 

vou olhar, mas não vou julgar”. Desta maneira, você será 

capaz de reconhecer coisas. Lembre quão mais fácil é para 

você ter insight sobre a vida de outra pessoa e quão pouco 

você pode ter insight sobre a sua própria vida. Uma 

objetividade maior é possível com outros porque você não está 

tentando usar a vida deles com nenhum propósito específico e 

à medida que você estiver fazendo assim, menos capaz você 

será de entendê-los, a natureza deles, o desenvolvimento 

deles ou o destino deles. Portanto, quanto menos você tentar 

usar a sua vida, mais você será capaz de entendê-la, apreciá-la 

e trabalhar com seu mecanismo intrínseco para o seu 

progresso maior. 

Prática 35: Dois períodos de prática de 30 minutos. 

 



Passo 36 

A minha vida é um mistério a explorar. 

VERDADEIRAMENTE A SUA VIDA É UM MISTÉRIO e sim, ela 

verdadeiramente requer que você a explore se você quiser 

compreender seu propósito, significado e verdadeira direção. 

Isto é essencial para a sua felicidade e realização no mundo, 

pois se você tem olhado cuidadosamente para sua vida, você 

irá perceber que você não tem estado satisfeito por pequenas 

coisas. Para você que busca o Conhecimento, algo maior 

precisa ser dado. Você deve penetrar a mera superfície das 

coisas, o que parece estimular adequadamente a maioria das 

pessoas. Você deve aceitar o seu anseio mais profundo ou 

você irá causar dor e conflito desnecessários a si mesmo. Não 

é importante o que as outras pessoas valorizam. É importante 

o que você valoriza. Se você está buscando por maior 

significado, o que é verdadeiro significado, você deve penetrar 

a superfície de sua mente. 

EM SEUS DOIS PERÍODOS DE PRÁTICA HOJE, novamente se 

concentre em meditação em sentir a presença de seus 

Instrutores Espirituais. Isto não é algo que você tem que 

tentar fazer. Simplesmente significa relaxar, respirar e 

permitir que a sua mente se abra. A qualidade de seu 

relacionamento com seus Instrutores é essencial para lhe dar 

força e encorajamento, porque você pode justamente duvidar 

de suas próprias habilidades, mas você tem bons motivos para 

confiar totalmente nas habilidades de seus Instrutores os 

quais já passaram por este caminho anteriormente no 

caminho deles ao Conhecimento. Eles sabem o caminho, o 

que eles estão buscando agora compartilhar com você. 

Prática 36: Dois períodos de prática de 15 minutos. 

 



Passo 37 

Existe um caminho para o Conhecimento. 

COMO PODE NÃO HAVER UM CAMINHO PARA O 

CONHECIMENTO quando ele é o seu Verdadeiro Eu? Como 

pode não haver um caminho para o Conhecimento expressar a 

si mesmo quando esta é a forma mais natural de expressão? 

Como pode não haver um caminho para o Conhecimento lhe 

guiar em relacionamentos quando o Conhecimento é a 

perfeita fonte de todos os seus relacionamentos? Existe um 

caminho para o Conhecimento. Ele requer habilidade e desejo. 

Ambos levam tempo para se desenvolver. Você deve aprender 

a valorizar o verdadeiro e não valorizar o falso, e leva tempo 

para aprender a separar os dois e reconhecê-los. Leva tempo 

para aprender que o falso não satisfaz você e que o verdadeiro 

satisfaz você. Isto deve ser aprendido através de tentativa e 

erro e através de contraste. Conforme você se aproxima do 

Conhecimento, a sua vida se torna mais completa, mais certa 

e mais direta. Conforme você vai para longe dele, você re-

entra confusão, frustração e raiva. 

EM SEUS DOIS PERÍODOS DE PRÁTICA HOJE, os quais não 

serão práticas de meditação, gaste pelo menos 15 minutos 

pensando em todas as maneiras de se ganhar acesso ao 

Conhecimento. Escreva em um pedaço de papel todas as 

maneiras de se chegar ao Conhecimento. Gaste ambos 

períodos de prática fazendo isto e esgote todas as 

possibilidades que você pode pensar. Tente ser bem específico. 

Use sua imaginação, mas mapeie rotas que pareçam ser bem 

reais e significativas para você. Desta maneira, você irá saber 

o que você pensa sobre como encontrar um caminho para o 

Conhecimento, e a partir disto você irá perceber que Deus 

sabe o caminho para o Conhecimento. 

Prática 37: Dois períodos de prática de 15 minutos. 



Passo 38 

Deus sabe o caminho para o Conhecimento. 

COMO VOCÊ PODE ENCONTRAR SEU CAMINHO QUANDO 

VOCÊ ESTÁ PERDIDO? Como você pode conhecer a convicção 

quando você valoriza o temporário tão grandemente? Como 

você pode conhecer o poder da sua própria vida quando você 

está tão intimidado pelas ameaças de perda e destruição? A 

vida é gentil com você, pois ela oferece não somente a 

recompensa mas o caminho para a recompensa. Se isso fosse 

deixado a seu cargo, seria cruel de fato, pois você teria que 

experimentar cada possibilidade que outros conceberam e até 

mesmo as oportunidades de alcançar o Conhecimento que 

outros já usaram com sucesso mas as quais de fato podem não 

funcionar bem para você. Em seu breve espaço de tempo no 

mundo, como você pode realizar tudo isso e ainda manter sua 

vitalidade? Como você pode manter seu encorajamento pelo 

Conhecimento quando tantos caminhos irão desapontar você? 

HOJE TENHA FÉ EM SABER QUE DEUS sabe o caminho para o 

Conhecimento, e que você precisa somente seguir o caminho 

que está sendo dado. Desta maneira, o Conhecimento 

simplesmente emerge em você porque ele é reconhecido, pois 

somente Deus conhece o Conhecimento em você, e somente o 

Conhecimento em você conhece Deus. Conforme os dois 

ressoam juntos, ambos se tornam mais aparentes. Nisto, você 

encontra a paz. 

EM SEUS DOIS PERÍODOS DE PRÁTICA HOJE, cada um com 

30 minutos de duração, pratique sentir a presença de Deus, 

silenciosamente, em quietude. Sem pensar sobre Deus, sem 

especular, sem imaginar, sem duvidar, mas simplesmente 

sentir. Não é fantasia que você esteja se concentrando agora, 

embora você esteja acostumado a se concentrar em fantasia. 

Em quietude e calma, tudo se torna aparente. Deus está muito 



quieto, pois Deus não está indo a lugar nenhum. Conforme 

você se torna quieto, você irá sentir o poder de Deus. 

Prática 38: Dois períodos de prática de 30 minutos. 

 



Passo 39 

O poder de Deus está comigo. 

O PODER DE DEUS ESTÁ COM VOCÊ. Ele está dentro de seu 

Conhecimento. Aprenda então, a recuperar o seu 

Conhecimento, e você aprenderá a recuperar o poder que 

Deus lhe deu, e você irá recuperar o seu poder também, pois o 

seu poder será necessário para você se aproximar do poder de 

Deus. Assim, tudo que é genuinamente poderoso e tudo que é 

genuinamente bom será afirmado dentro de você e dentro de 

Deus. Deixe que este dia seja então, um dia dado a 

experimentar esta presença e este poder em sua vida. Você 

não precisa imaginar Deus em fantasia. Você não precisa ter 

figuras ou imagens para reforçar o seu entendimento ou 

crença. Você somente precisa utilizar as práticas que são 

dadas aqui. 

EM SUAS DUAS PRÁTICAS DE MEDITAÇÃO PROFUNDAS DE 

30 MINUTOS CADA, mais uma vez entre em quietude e 

permita-se sentir o poder de Deus. Utilize seu próprio poder 

para dirigir sua mente, e não deixe dúvidas ou medos 

dissuadir você. O poder de Deus representa o mistério de sua 

vida, pois ele representa o poder que você trouxe consigo de 

Deus para ser utilizado propriamente no mundo de acordo 

com o Plano Maior. Permita-se então a entrar em prática com 

dedicação, com simplicidade e com humildade a fim de que 

você possa sentir o poder de Deus. 

Prática 39: Dois períodos de prática de 30 minutos. 

 



Passo 40 

Hoje eu vou sentir o poder de Deus. 

O PODER DE DEUS É TÃO COMPLETO E TÃO INCLUSIVO que 

ele infunde todas as coisas. Somente aquelas mentes que 

estão separadas e perdidas em valorizar seus próprios 

pensamentos podem estar separadas da grande benevolência 

de Deus. Aqueles que responderam a Deus em tempo se 

tornam Mensageiros de Deus a fim de que possam conceder as 

dádivas da Graça sobre aqueles que ficam para trás em 

confusão. Todos os aparentes poderes de seu mundo – as 

forças da natureza, a inevitabilidade de sua morte, a sempre 

presente ameaça de enfermidade, perda e destruição e todas 

as aparências de conflito – são todos movimentos temporários 

na grande quietude de Deus. É esta grande quietude que 

chama você a retornar à paz e total satisfação em Deus, mas 

você deve se preparar. 

HOJE VOCÊ SE PREPARA EM SEUS DOIS PERÍODOS DE 

PRÁTICA DE 30 MINUTOS. Em meditação silenciosa, tente 

sentir o poder de Deus. Você não precisa conjurar imagens 

mágicas, porque este poder é algo que você consegue sentir, 

porque está em todo lugar. Não importam as suas 

circunstâncias ou condições, sejam favoráveis para seu 

desenvolvimento ou não, hoje você pode sentir o poder de 

Deus. 

Prática 40: Dois períodos de prática de 30 minutos. 

 


