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Em Português 
 

A ALMA e o EU SUPERIOR 
- a mais linda história de amor do mondo - 
O método de desenvolvimento espiritual rápido, de Răzvan Alexandru Petre 

  

NOÇÕES TEÓRICAS SOBRE A ALMA E O ESPÍRITO 

DEUS E O HOMEM 
No centro do homem é a alma. No centro da alma é o Espírito. No 

centro do Espírito é Deus. 

 

Deus é o ponto sem dimensão donde originam todos os seres e as 
coisas. Em Deus nos encontramos todos. 

  



 

RĂZVAN-ALEXANDRU PETRE -  Retroversiuni în limbi romanice pag. 3 

 

O corpo, a alma e o Espírito ficam nos diferentes níveis de vibração, 
que necessitam uma abordagem adequada. Não possa conhecer a alma 
pelos métodos biológicos, apropriados para o corpo. Não possa conhecer 
o Espírito pelos métodos psicológicos, apropriados para a alma. Não 
possa conhecer Deus pelas leituras espíritas ou pela viagem astral... 
Algumas pessoas tiveram as experiências místicas em que O encontraram 
Deus «face a face». Seu espanto era infinito. Todavia, ainda uma 
distância continuava os separar.  

Há um estado supremo, quando possa reunir-se completamente com 
Ele. Como chegar ali, como é que entrar na Divindade, minha alma? Em 
amando seu Espírito... 

  

CONFUSÕES LINGUÍSTICAS 
Há uma literatura espiritual em todos os idiomas da Terra. É 

possível surgirem as confusões linguísticas entre «alma» e «Espírito». 
Eis algumas: 

- As traduções dos textos do Extremo Oriente dizem «Espírito», mas 
denotam a mente, o pensamento. Em francês «homme d’esprit» significa 
uma mente brilhante. 

- Em inglês e em português, muitas vezes, a palavra «alma» quer 
dizer o Espírito. 

- Também, se usam a palavra «alma» de par com a mente, 
exprimindo as emoções, respectivamente, as ideias. 

- No cristianismo, a palavra «Espírito Santo» é sinônimo de fato 
com a Graça de Deus ou com os Espíritos Superiores, embora a dogma 
diga que Ele seja uma pessoa. 

- Alguns filosofam, em geral, sobre o «Espírito», dando-lhe um 
sentido indefinido ou aquele de Deus. 

- Na psicologia, o «eu» e o «si mesmo» se refere à alma, a exceção na 
psicologia transpessoal, onde o «si mesmo» significa o Espírito. No este 
artigo o Espírito, o Si mesmo e o Eu Superior são sinônimos. 

- Em algumas escritas espirituais a palavra «consciência» denota o 
Espírito. Em minhas escritas uso a palavra «consciência (humana)» 
como a parte da alma, por razões de claridade. 
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CORPO – ALMA – ESPĺRITO 
O mais simples esquema de ser humano, bem conhecido e aceito no 

Ocidente, e a tríade corpo+alma+espírito. Separemos cada nível, 
didaticamente, em duas partes essenciais: 

O CORPO = o Cérebro + o resto do corpo 
A ALMA = a Consciência (humana) + a mente 
O ESPĺRITO = o Núcleo (A Consciência Divina) + o perispírito 

energético 
Constatemos a analogia evidente entre os três níveis com a mesma 

estrutura bipolar: o Núcleo (a centelha divino) é para o perispírito o 
mesmo que a Consciência é para a mente e o mesmo que o Cérebro é 
para o resto do corpo – isto é, o centro de comando. 

O perispírito é energia, ação, sensibilidade, também como é a mente 
e o corpo – isto é, a parte sensitivo-motora. Ao contrário, a Consciência é 
o espectador e o maestro da mente, assim como o Núcleo guarda as ações 
do perispírito. 

Uma outra analogia importantíssima: O Cérebro e uma parte da 
mente (do nível seguinte), tanto como a Consciência e uma parte do 
perispírito (do nível seguinte), e o Núcleo é uma parte do nível seguinte – 
a Divindade. A Consciência humana é um fragmento da parte a mais 
requintada do perispírito central (o mais próximo do Núcleo), tanto 
como, metaforicamente falando, «a centelha divina» (o Núcleo) se 
origina do Grande Foco da Divindade. 

  

À HORA DE ENCARNAR, O ESPÍRITO CRIA UMA ALMA  
Os espíritos vivam naturalmente no mondo astral. Mas eles são 

curiosos viver no mondo físico, e por isso eles reencarnam em corpos de 
quaisquer entes biológicos lhes se ofereça, adequado a sua categoria 
evolutiva: um insecto, um pássaro, um animal, um homem... Cada vez, a 
experiência está impressionante. O Espírito é um ser naturalmente 
dilatado, mas Ele aceita as limitações duma forma física, 
temporariamente, para gozar de experiência terrestre. O Espírito dirigirá 
o corpo por meio da alma. A alma é um ser híbrido, ela inclui tanto a 
mente (o aspeto limitado), quanto a Consciência (o aspeto ilimitado), de 
tal modo que ela pode intermediar entre o mondo físico e o Espírito. O 
Espírito não possa negar ou anular sua eternidade, indestrutibilidade, 
potencialidade infinita. Por isso, Ele cria uma alma adequada à vida 
limitada, mortal. As sensações da alma são recebidas instantaneamente 
pelo Espírito, mas pela sensibilidade específica dele. 
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O dever do homem é de viver, ainda que não entenda porque ele 
nasceu e porque tem de morrer. Isso sabe bem seu Espírito. A alma do 
homem tem de obedecer aos ditames do Dono e de gozar a vida, tal como 
ela está, boa ou ruim. O que aconteça quando o corpo não obedeça ao 
vontade (por exemplo, num caso de paralisia)? A pessoa seja deficiente. E 
quando a alma não obedeça ao Espírito, como seja ela? Insurgente, 
infeliz, deficiente... 

O Espírito não é um ditador que tem vindo de alhures a força. Ele é 
delicado e compassivo. Ele o mantém vivo o homem, desde o nascimento 
até a morte. Quando dormimos, o Espírito sai fora do corpo - então a 
alma e o corpo são quase defuntos. O Si Mesmo é uma fonte 
desconhecida de força, criatividade, proteção, consolação. E sobretudo, é 
a fonte da nossa Consciência. 

A alma diz ao corpo: «Vá naquela direção!», e o corpo sabe ir 
sozinho, sem ajuda. Da mesma maneira, o Eu Superior dá à alma 
indicações essenciais, conselhos e decisões. O segundo os põe em prática, 
sendo mais habituado com as detalhas de circunstância. O sábio 
iluminado escolha e atua imediatamente, totalmente inspirado, sem 
dúvidas ou reconsideração. Sua vida flui sem turbulência. Por mais que a 
gente passe-lhe rasteiras, a alma os evita instintivamente. Goza de 
liberdade sem se sentir esmagado por ela, como se sentiam os filósofos 
da corrente existencialista... A maioria das pessoas não é livre e, 
infelizmente, nem sequer queiram ser. Seu comportamento e atitudes são 
sempre marcados pelos esquemas emocionais e mentais, 
condicionamentos e limites próprios – isto é, eles são os prisioneiros e os 
cúmplices do ego. 

  

A PRÁTICA DE DEVOÇÃO AO EU SUPERIOR 

A ALMA É SOZINHA 
«Porque nasci? Quando morrerei? Qual e meu destino?» – está 

perguntando-se a alma, sem encontrar uma resposta. Às vezes, outras 
almas vêm e saem, fazendo tua vida mais linda um espaço de tempo. 
Andas obtendo umas ajudas para as tarefas mundanas, mas depois ficas 
só. Ninguém não entra na sala de tua alma. Ou talvez… uma Luz te 
guarde por cima. É teu Eu Superior, o Espírito que Deus te o deu quando 
te criou. 

Quando chames os Espíritos superiores, os Santos, os Anjos para te 
iluminar, para te acompanhar, Eles vêm depressa e te deleitam com seu 
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sublime energia. Mas, no fim de contas, os Espíritos superiores têm de 
sair aos seus deveres cósmicos e te deixam só de novo. Então teu 
desespero possa ser esmagador, porque te voltas na velha carapaça do 
ego limitado, receoso, infeliz. São Siluane de Athos o confessou isso, leias 
como ele se lamentou por faltar o Espírito Santo!  

  

O ESPĺRITO E A LUZ DA ALMA 
Mas porque tu não chames o teu próprio Espírito? Ele é contigo 24 

horas por dia, seu único trabalho é de ficar contigo. Ele é um Espírito 
superior e pode oferecer-te muitas bençoes. Se Ele não queira, nenhum 
guru, nem sequer Deus não possa iluminar-te. Teu Espírito é soberano, 
não possas realizar nada sem Seu licença e ajuda. 

Se tu, a alma humana, Lhe suplicares, Ele não te recusará todo que 
possa fazer para ti, porque te ama infinitamente. Vós sois como dois 
irmãos siameses que olham em direções diferentes. Vossa origem comum 
vos faz, muitas vezes, sentir e pensar identicamente. 

O Espírito é desprendido de problemas humanos insignificantes. Ele 
tem uma visão muito mais ampla, julga os eventos na perspectiva 
cósmica. Tu, a alma, não és nem o início, nem o fim da eternidade, mas 
sim só uma etapa dos milhões de encarnações os quais tem tido o Eu 
Superior. Ele conhece muito melhor sua evolução e interesses. Tentes 
que compreendas e O aceites tanto como Ele é! 

O Espírito do grande filósofo e yogui Sri Aurobindo reencarnou no 
corpo do célebre cantor e dançarino Michael Jackson. Pelo que sabemos, 
Michael nunca experimentou a iluminação  espiritual. A teria podido 
obter rapidamente. Mas seu Espírito não o encorajou a esta pesquisa. Ele 
já tinha acabado o estágio de místico no corpo do sábio indiano... Uma 
questão de sorte. 

Se lês esta oração e queres que te ilumines espiritualmente, é 
provável ter uma boa sorte. Estas simples palavras te vão ajudar. 

  

A PAZ DO ESPĺRITO 
Estiveste procurando por pessoas, livros, lugares quais te deem a paz 

do coração. Às vezes a encontraste, mas a passou com rapidez e ficaste 
só, na avalancha da realidade diária. Isso aconteceu porque não julgaste 
que a paz de teu coração venha mesmo do Espírito interior. Os outros são 
somente as oportunidades para ficares em silêncio e sentires Seu paz. 
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A mais bela relação amorosa que possas ter é a com teu próprio 
Espírito. Ela é perfeita, sem disputas, comunicando-se instantaneamente 
todo entre vós, sentindo-te ótimo com Ele. E também Ele se sente ótimo 
contigo, pois és Seu criança, a qual tem moldado através dos anos. Além 
disso, vosso amor nunca morrerá. Tal é o amor do Espírito pelo homem e 
o amor da alma de Si Mesmo.  

O mais difícil é de aceitar que Ele existe, que Ele não é uma ficção ou 
auto-sugestão. Aceites esta «hipótese» com toda a confiança e um 
milagre acontecerá contigo. Tens um alter-ego magnífico, grandioso. 
«My Self is Fantastic!» É como se um mendigo se olhasse no espelho e 
visse um esplêndido rei. O pobre homem, que choque! 

O Espírito é o imperador de tua vida, o guru de tua sabedoria, o 
dador da iluminação espiritual. Se a queres, a peças-Lhe a Si. Ele 
consentirá e te fará feliz. Não é necessária uma preparação peculiar ou 
um certo momento astral. A todo o momento há a Graça Divina aqui, 
dentro de ti. Não podes o ordenar, mas sim podes o pedir. Sempre, 
muitas vezes. Já te sentes muito melhor. Vais entrando em contato com o 
Mistério... Deixes-Lhe o direito de te dar o que Ele escolha. Não reclames 
outra coisa! Tenhas confiança em Seu discernimento e amor infinito por 
ti. 

O Espírito e um ser muito semelhante a ti, mas mais puro. É assim 
que tu aparecerias se vivesses no Paraíso dos anjos. Agora, uma simples 
alma que és, vives entre pecadores e isso tem cortado tuas asas. Mas o 
modelo ideal está presente cá, calando em ti. 

Ames teu Si Mesmo! É o mais agradável mandamento. Ele é teu 
Deus individual. Se não pudesses aproximar-te a este Deus tão real, 
quem também é teu Espírito Santo, como poderias aproximar-te ao Deus 
Supremo macrocósmico? Adores teu Eu Superior, como adores ao 
Senhor Jesus, a Virgem Maria ou outras personalidades celestiais. Eles 
são ali, algures, vêm cá e te apoiam, mas às vezes parece te não ouvirem. 
Lhes pedes ajuda, mas ainda só fazes as coisas. Isto se sucede porque os 
Santos querem revelar que o maior apoio é mesmo dentro de ti. Não o 
dizem direitamente, por delicadeza, mas sim te deixam intuir e 
experimentar a força interior infinita. Querem reforçar-te tua confiança 
em Si Mesmo. O Espírito nunca te deixará só, o Seu lugar está em teu 
ente, para sempre. 
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AMES DE SI MESMO! 
Qualquer caminho espiritual guiará à mesma realização: o Eu 

Supremo, nosso Deus individual. Nem a podemos evitar, nem nos leva 
em outro lugar – se fosse um caminho autêntico e seguido corretamente. 
«Ninguém não pode chegar a Deus exceto por intermédio de Si 
Mesmo!» Então, porque não encurtemos o caminho, em nós indo 
direitamente ao Espírito interior? 

Este seja um «caminho de devoção», como pode denominar alguns. 
De certo modo, é verdade – vais entrando num diálogo piedoso com Ele, 
te sentes abraçado por Seu amor quente, Lhe rogas trazer a Si, para 
juntar-te com Ele. Todavia não é um caminho que pareça estranho. Nem 
sequer não é um «método», porque não tens de fazer absolutamente 
nada, mas sim amar-te mais. Em lendo estas frases já sentes ótimo, estás 
sorrindo em interior, te estás sentindo aliviado, levantado, porque são as 
palavras que vêm da própria intuição, elas exprimem uma verdade que 
não vais contestar. 

Logo que descobrires totalmente teu Deus individual, te revelará o 
fato que também os outros seres têm o mesmo Deus individual. Porque 
Deus é único. Agora, enquanto ainda buscas o verdade, te sentes 
separado do mondo. É normal, não te enfureças! A sabedoria vem dum 
viver cada vez mais vasto. 

Comeces o diálogo com o Espírito Divino interior! Sentes o júbilo de 
comunhão com Ele! Deixes as teorias, esqueças-lhes e deixes-te enchido 
de alegria por reencontrar-te com a alma de tua alma! 

  

COMUNHÃO EM SILÊNCIO 
A alma seja como uma esponja embebida com o fluido do Espírito. 

Estais unidos desde o princípio. Já vos identificais um com o outro sob 
muitos aspectos. Julgas que são teus, mas também são Seus. Vossa 
semelhança já está realizada numa porcentagem de 99%! É tão fácil 
completar o resto... Precisas mais um pouco de benevolência. Boa sorte, 
já a tens. Deus está tranquilo em ti, esperando-te. Entra no silêncio!... 

Comunicas consigo no silêncio. Ele já sabe todas tuas aflições. Não 
há nada de novo para Lhe dizeres. Já sabe o que queiras desde que surja 
a intenção de falares. Abre a boca e... faças calar! Já tendes dialogado. Se 
tiveres uma questão confusa, até quando a expressares, o Espírito já terá 
replicado. A pergunta morreu antes de nascer. Se quiseres fazer qualquer 
coisa que não está bem, o Espírito já te transmite o sinal de alarme e 
então mudas de ideia sem demora. Tal modo vós dois cooperais. De fato, 
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tens unido a Ele. Não tendes desacordos e transformas em realidade Seu 
sabedoria. 

Todavia, a alma não vai perder suas imperfeições humanas num 
momento. Elas também têm o direito de existir, até acabará a energia 
que lhes deste há muito tempo. Através de intensa auto-vigilância, a 
tendência para faltar irá eliminando-se gradualmente. A alma tem um 
aliado mais forte que qualquer inimigo: ele é o Eu Supremo! Sobre sua 
influência, os milagres são possíveis. Mas eles não são espectaculares, 
senão íntimos, são milagres privados. O maior de todos é o que Deus não 
está longe, no Universo, mas tão perto e acessível! O Espírito é teu Deus 
individual. Goza de este milagre, só teu milagre! Tu e o Eu-Deus, um 
amor secreto, total, imaculado, absoluto... Estás vivendo o mais linda 
história de amor do mondo. 

  

O PODER DE AMAR A SI MESMO 
Mas a mente interfere: «Toda a gente ama a si mesmo». Talvez não 

toda. O amor não se refere a egotismo, mesquinharia, agressividade. Em 
danificando os outros para teu bom, proves que estás subjugado por o 
corpo e desprezas o Espírito. Se és mal aos outros, é certo que não te 
amas. Vale a pena que não te ames? 

Logo que amares teu Si Mesmo, este amor regressará a ti 
imediatamente, dez vezes maior. Começarás a amar-te intensamente, 
com todos teus defeitos. Quererás purificar-te, para semelhar-te ao ícone 
do Espírito que te guarda. Aceitarás teus limites humanos, com amor, 
esforçando-te para os superares, também com amor. O mesmo amor se 
refletirá nos outros, as almas como ti. O amor passará além de tudo e 
abraçará toda a natureza no teu coração. O amor é como uma reação 
termonuclear benéfica, branda, carinhosa – uma vez que nascer, não 
parará mais, se dilatará ao infinito... 

Não e o primeiro encontro com teu Eu Superior. Mas outrora não o 
prestaste atenção – ao máximo notaste um murmúrio de 
arrependimento, uma brisa de alegria, ou algo parecido... Só agora O 
percebes verdadeiramente. Estás perdidamente enamorado por Ele, estás 
completamente encantado. Teus pensamentos e sentimentos estão 
consagrados apenas por Ele – que prazer, que fascinação, que ternura! Te 
tornas uma outra pessoa. Estás amando e te sentes amado eternamente. 
Não é possível vos separar. Ainda que às vezes ensaies zangar com Ele 
por tuas razões egoístas, não dura muito. Cortarás tu mesmo o bocado de 
amor que te embalsama e te enche de néctar celestial?... Por conseguinte, 
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voltas a sorrir e vós rides juntos de novo. É melhor sejas feliz, não é? É 
muito simples: gozes da presença do Eu interior! 

  

PARA CÉTICOS 

O EU SUPERIOR É REAL 
Se és um homem pragmático e racional, possas rebentar: «Como que 

me apaixone por um fantasma? Eu poderia apaixonar por uma pessoa 
visível, mas não por uma ideia abstrata.» 

Querido, por tantas vezes que apaixonaste de uma pessoa, é verdade 
que tuas ideias de princípio mudariam ulteriormente, porque a pessoa 
era diferente do que as tuas esperanças?! Não foi a culpa de ninguém. Os 
homens são imperfeitos. Tu apaixonavas de um homem ideal, de um 
produto de tua imaginação. Claro que podes continuar a ama-lo – mas é 
uma afeição distinta, amistosa, não é aquele amor adolescente do 
começo, aquela «projeção» psicológica. É verdade, a pessoa querida é 
palpável, mas que acontecerá se ela morrer? Morrerá também seu amor? 
Ou continuarás a amar um «fantasma»? 

O amor humano intenso é tão «ideal» e «abstrato» como o amor de 
Si Mesmo. Mas o segundo não se extinguirá jamais, senão irá 
amplificando-se. O amor de Si Mesmo não é ciumento. Ele te encoraja, 
minha alma, amar a gente, a natureza, a Deus... Quanto mais propagares 
o amor, tanto mais satisfeito se tornará o Eu Supremo. 

Se és um verdadeiro homem pragmático e racional, deves admitir as 
vantagens do amor a Si Mesmo. Também a falta das desvantagens. Não 
perdes nada se fazeres uma tentativa. Venhas, ames-te! Demonstres que 
és inteligente e descanses numa presença do Espírito! Em calando e 
sorrindo... 

O Espírito é um ser real, majestoso. Assim dizem todas as tradições 
espirituais e os sábios do mondo. Já ouviste isso, mas creste que os 
falaram de ti, a alma limitada. Duvidaste, com justeza, porque sabias bem 
teus defeitos... Foi uma confusão. Tu não és aquele ser – o Si Mesmo! 
Ainda não. Mas Ele existe dentro de ti. Tem direito a tua atenção, 
admiração e, sobretudo, teu amor. Faças uma tentativa para admitir a 
existência dele! É muito simples. 

O Eu Superior não é uma auto-sugestão. Mas se afirmares «Ele não 
existe», então sim, tentes uma auto-sugestão. Aceites que Ele pode 
existir! Ninguém não vai saber o que pensas, não vais ter vergonha de 
nada. Agora te consideras um «livre-pensador». Muito bem, então não 
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creias cegamente que Ele não exista, mas submetas à prova em teu foro 
interior. Ai não é ninguém a quem tenhas de ostentar teu ceticismo. Por 
favor, não me creias, pesquises por ti mesmo...! 

  

PARA OS PESQUISADORES ESPIRITUAISMAIS 
AVANÇADOS 

ILUMINAR-SE E LIBERTAR-SE 
Os textos da sabedoria falam da liberação do Espírito da roda de 

nascimentos e mortes. Mas essa é o problema dele... Não é um propósito 
razoável para ti, a alma mortal. Como tu saibas que teu Espírito não 
quiser reencarnar? Tu podes esperar um outro tipo de liberação - 
libertar-te do ego e seus males, para experimentar a espontaneidade do 
Espírito. 

Não consideres a iluminação espiritual como um troféu exposto na 
vitrina do super-homem. Ela não te levanta por cima os outros, mas te 
torna mais compreensivo, compassivo, piedoso, e também te dá o poder 
de vencer quaisquer obstáculos, em nome e para louvar ao Eu Superior. 

A experiência da iluminação é uma oportunidade especial que passa 
e ninguém não sabe se retornará mais. O importante é que tua vida de 
cada dia sofra uma transformação. Tens diminuído o próprio ego? Te 
tens aliviado, te tens tornado num receptáculo aberto para o Espírito? O 
importante é que te libertes, não que te extasies. És capaz de renunciar a 
iluminação a favor de te libertar? 

A libertação resulta de se abandonar à vontade, sabedoria e amor do 
Eu Supremo. Deixes a ideia fixa que, se não vivesses um êxtase, uma 
experiência fora do comum, não poderias juntar-te com o Eu Superior 
supraconsciente! Possas manifestar o Si Mesmo também sem êxtase. 
Através da submissão sincera a Si, através da quanto mais profunda 
devoção...  

Se não pudesses abrir-te consigo, a experiência do êxtase poderia 
fazer com que sentires o resto do tempo frustrado, nostálgico, fazer com 
que te evadires da realidade ordinária, fazer com que levares-te a 
dependência mística. O risco cessaria se só compreendesses a missão e os 
limites da alma e vivesses em paz contigo mesmo, em abandonando-te à 
vontade suprema. 

O mais simples é que queiras libertar-te, isso sim depende de ti para 
unir-te ao Espírito. A possibilidade da iluminação é fortuita, ela não 
depende de ti. Cambies tuas prioridades: busques o libertar-te, não a 
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iluminação! A liberação é um estado da liberdade interior, alegria, falta 
de medo, amor para tudo – são os efeitos da abertura completa e 
transparência à luz do Espírito. Estes são causados pelo amor de Si 
Mesmo. 

 
 

NOÇÕES GERAIS SOBRE A ILUMINAÇÃO 

COMO DEFINIMOS A ILUMINAÇÃO ESPIRITUAL? 

Possas designar a alma como a menina do Espírito. Quando a 
criança pedir insistentemente a verdade e estar pronto para a 
aprender, o pai a dir-lhe-á. Tal seja a iluminação.  

Possas designar o Espírito como o menino da alma. Em vendo o 
mondo com os olhos puros do Criança Interior te tornas iluminado. 

É impossível explicar-se os princípios da televisão a um aborígene 
primitivo. Da mesma maneira, não há noções para descrevermos uma 
experiência sobremental, transpessoal, mística. Contudo, podemos a 
definir usando os termos que já foram introduzidos anteriormente. 

O Núcleo Divino também é chamado por diversos eruditos e sábios: 
o Coração, ou o Espaço, ou o Vazio, ou o Presença, ou Sat-Chit-Ananda, 
ou Atmã. Ele é de tipo não-dual, isto é, se identifica simultaneamente 
com toda criação e também com Deus. 

A Consciência humana se junta à mente por funcionar, mas origina 
na camada o mais elevado do perispírito, a que é o mais perto do Núcleo 
Divino. Assim, a Consciência humana possa percorrer todo espectro dos 
estados psíquicos possíveis, de o nível mental dual (onde ainda existe a 
relação Eu e o universo) ao nível não-dual, de Divindade (só em caso de 
iluminação espiritual). 

Não podemos afirmar do Núcleo Divino do Espírito nada, exceto que 
Ele tem a natureza de Deus, sendo um fragmento do holograma de Deus. 
A primeira camada central do perispírito (a por meio de que o Espírito é 
consciente do Universo exterior) define a identidade única do Espírito 
entre vários espíritos – o sentido misterioso de «Eu» (sânscrito, Aham) -, 
o que chega a alma numa forma mais vulgar e penosa, chamado «ego». O 
sentido que o Eu seja separado das outras coisas e fenômenos é a causa 
da dualidade. Em entrando no Núcleo Divino, este sentido esvai-se, 
sendo substituído por um estado a qual deram-lhe vários nomes: «Eu 
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sou», ou «Eu sou isso», ou «Sem-segundo». Isto é a iluminação ou o 
despertar espiritual. 

A iluminação vem da Graça do Espírito, quando Ele permite a sua 
alma gozar-se um pouco de Seu estado natural beatífico. O Si Mesmo é o 
Maestre, e a alma, o discípulo. Se a iluminação desequilibrasse a alma de 
qualquer modo, o Espírito demoraria para a oferecer-lhe. O dever da 
alma é funcionar eficazmente, como um intermediário dos interesses 
superiores do Espírito: ser receptiva a realidade, mas também às 
intenções do Espírito; agir sobre o ambiente, mas também transmitir os 
dados da realidade ao Espírito. 

Vivamos a vida assim como seja! Necessitamos dos homens 
equilibrados e realistas, mas o mesmo tempo cônscios de sua necessidade 
espiritual e muito intuitivos. A gente é curiosa experimentar fenômenos 
paranormais, fora do comum, sensações psíquicas fortes. Há vários 
estados de êxtase, mais ou menos úteis à alma ingênua e curiosa. Dos 
esses, há só um que o podemos chamar o estado supremo da iluminação, 
da beatificação espiritual. Mas poucas pessoas possam gozar-se de isso… 
Só Deus sabe quem merece este presente supremo. 

  

ILUMINAÇÃO SEM LIMITES 
O místico indiano Sri Aurobindo enriqueceu a espiritualidade com 

um conceito revolucionário e verdadeiro: a iluminação não é o fim da 
busca espiritual depois de que nada estiver de fazer. Ao contrário, quanto 
mais a gente se eleva ao supraconsciente, tanto mais se pode e tem de 
descer ao abismo de inconsciente, para purificar os sedimentos psíquicos 
acumulados através de milhões de anos de evolução inconsciente. Isto é 
um «yoga integral» ao qual só os iluminados possam se entregam. Ele 
mesmo obteve a iluminação em três dias, mas passou o resto de sua 
longa vida iluminando as trevas do inconsciente pessoal e também 
coletivo. 

No ocidente, o psiquiatra John Welwood, um pioneiro da psicologia 
transpessoal e praticante da meditação budista, iniciou uma 
«psicologia do despertar», em que se trata simultaneamente dos três 
campos distintos: 

1 - O acesso à dimensão suprapessoal, por meio da meditação 
contemplativa. 

2 - À medida que a Consciência se estende além das fronteiras da 
personalidade, muitas vezes isso fazem emergir do subconsciente 
modelos velhos emocionais e mentais nocivos, que frequentemente se 
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manifestam com uma força impetuosa. É necessário os aniquilar através 
do auto-conhecimento. Se não se resolver os problemas psicológicas, os 
ativarão distorções no desenvolvimento espiritual, como se pode ver, 
desgraçadamente, nos casos duns líderes religiosos ou maestros 
espirituais. 

3 - A prática espiritual nos induz às vezes uma certa frieza emocional 
às outras pessoas (seja um isolamento, seja uma indiferença, seja um 
complexo de superioridade etc.). Porque nossas relações com os outros 
são o barômetro supremo do progresso espiritual, precisamos nos tornar 
conscientes de elas, otimizando-os sabiamente. 

Em conclusão, o aperfeiçoamento do ser humano, em 
todos níveis, rumo ao infinito, é sem limites. A viagem 
espiritual é mais importante que o destino. 

  

CONTRAINDICAÇÕES 

As pessoas que ouvem vozes na cabeça possam as confundir com a 
voz do Espírito. Em geral, o Espírito fala por intermédio da intuição e 
também oferece uma boa disposição, confiança, carinho. Tal pessoas 
precisem de mais discernimento e autocontrole, para não serem 
ridiculizados por uns espíritos inferiores. Somente quando conseguirem 
fazer isso, a telepatia delas transformaria dum embaraço, como está 
agora, num raro oportunidade para dialogar com o Eu Superior. 

  

PALAVRAS FINAIS 

O método já mencionado integra os mais elevados ensinamentos de 
jnana-yoga com aqueles espíritas do ocidente, sob a égide de bhakti-yoga. 
É uma síntese espiritual para todos e, sobretudo, muito eficaz. Ela te 
dispensa das confusões de ideias sem perda de tempo. Aproveites a 
ocasião! Sentes-te tranquilo, feches os olhos e envies amor a teu Si 
Mesmo. Faças isto por cinco minutos por dia! E sempre quando quiseres 
– quanto mais frequente, tanto melhor para ti... 

 
Răzvan Alexandru Petre 

25 de Setembro de 2010 
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AS FORMAS E A LÍNGUA DOS 
ESPÍRITOS 

Um artigo escrito de NINA PETRE em colaboração com a entidade astral que 
chama-se IBRAHIM 

 
Os espíritos são faíscas da luz da Divindade. O DEUS é único e o mesmo 
para todos os seres da Terra. Eu significo todas as formas de vida deste 
planeta aflita: povos, animais, insetos, planta, formas do relevo e muitos 
outros. Tudo que existe na natureza terrestre tem uma alma, e cada alma 
pertence a um espírito. Não há nenhum espírito sem alma, nem alma 
sem a faísca da vida que é o espírito. O que muitos povos pensam sobre 
espíritos é totalmente confuso. Alguns povos acham difícil de 
compreender que, uma vez que a pessoa é enterrada ou lançada no mar 
ou queimada a cinza, ela nunca será carregada outra vez ou se 
transformará a mesma pessoa outra vez. Após a passagem na vida após a 
morte é somente o espírito que remanesce vivo. Passa além da beira da 
morte física junto com sua alma. O ex-homem desaparece para sempre e 
somente o espírito remanesce vivo no outro mundo de faíscas divinas da 
luz, da energia e da inteligência.  

 
AS FORMAS DOS ESPÍRITOS  

Ninguém além do Criador supremo que o criou pode ver o espírito 
em sua totalidade. Há umas pessoas que podem perceber o eflúvio 
luminescente da energia do espírito. Porque o espírito é extremamente 
pequeno, ele é praticamente invisível ao olho humano e à mente. A 
emissão luminosa tem uma extensão grande, mas diferente aos espíritos 
que povoam no espaço no meio do qual vivemos, na atmosfera terreira e 
no universo infinito. Os espíritos bem equilibrados, saudáveis do ponto 
de vista energético têm as auréolas de formas esféricas.  
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Acima, há uns espíritos elevados, com as auréolas esféricas perfeitas. 
 
A maioria dos espíritos esféricos não tem que reencarnar nada nos 

humanos. Têm muitos deveres e atividades celestiais de cumprir, 
trabalhando continuamente para que tudo torne-se perfeitamente no 
mundo dos espíritos que governam o universo. Ao contrário destes, 
alguns espíritos estão em uma condição energética e moral má, assim 
que suas emissões não têm uma forma geométrica definida ou mesmo 
uma forma regular. As câmeras modernas podem imprimir várias formas 
dos espíritos. Quando a esfera da luz está incompleta ou mostra furos, 
rupturas significa que o espírito está no grande sofre. Pode foi atacado 
por energias hostis ou pode estar ainda no nível mais baixo da evolução. 
Até a completação da forma esférica perfeita continuará a lutar contra 
aos inimigos energéticos e contra a sua própria incapacidade para 
desenvolver-se mais rapidamente segundo sua aspiração. Qualquer 
espírito elevado pode às vezes estar em situações perigosas, sendo 
atacado pelas energias inferior que estão por toda a parte no espaço 
terrestre e cósmico. Todo o espírito em plena evolução tem de esperar e 
de esforçar-se de avançar para começar mais perto da Luz Suprema 
emitida pelo Pai Divino.  
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Acima, há uns espíritos com auréolas perfurados ou incompletos. 

 
As formas geométricas luminescentes foram imprimadas 

freqüentemente por meio das câmeras no todo o mundo: esferas, 
hexágonos, rombos, triângulos. Estes são as auréolas das entidades ainda 
não evoluídas inteiramente, que continuarão a reencarnar, de acordo 
com suas intenções. Preste atenção às imagens abaixo:  
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As pessoas que podem ver com os olhos da mente além das três 

dimensões podem às vezes perceber formas estranhas brancas ou 
coloridas. Estes são espíritos de classe baixo, desequilibrados do ponto 
de vista energético e moral. Eles esforçam diligentemente e 
permanentemente para o progresso espiritual e aproximar-se ao mundo 
dos Anjos do Deus. Serão compelidos indubitavelmente para encarnar 
repetidamente em muitas vidas terrestres agitadas.  

   
Acima, há duas tais amostras: 

 
Observação: Todas as fotografias mostradas aqui nos são 

enviadas por leitores do nosso site.  
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A LÍNGUA DOS ESPÍRITOS 

Muito pequeno e ambíguo foi escrito sobre a língua dos espíritos. Os 
povos devem aprender que os espíritos têm uma língua específica dos 
seus próprios, totalmente diferente das línguas falados na Terra. É uma 
língua vibratória que não possa ser ouvida ou compreendido por nem 
sequer um dos seres da Terra. Os médiuns audientes podem somente 
ouvir a tradução da língua do espírito na língua comum que usam. Esta é 
uma tradução automática oferecida amavelmente pelos espíritos 
intérpretes. Nada é deixado acontecer por acaso entre espíritos e 
homens, nem mesmo a comunicação telepática. Quando um ser humano 
pode, agradecimentos a um dom divino, comunicar mentalmente com as 
inteligências do mundo dos espíritos recebe as mensagens em uma língua 
que sabe e de acordo com sua concepção. Se, por a exceção, o homem 
recebe mensagens não inteligíveis, nesse caso um aspecto da sua 
telepatia não trabalha corretamente ou os espíritos intérpretes 
simplesmente não desejam ajudar-lhe. 

Há muitas coisas a dizer sobre as diferenças principais entre a língua 
do espírito e a língua humana. Eu posso compreender que os povos que 
perderam suas mais caras pessoas agora desejam de todo do coração 
reencontrá-las na mesma forma conhecida. Isto é impossível, como eu 
mencionei acima, conseqüentemente estas pessoas infelizes procuram a 
qualquer um e a qualquer possibilidade que poderia lhes dar a esperança 
de encontrar-se com os mortos. Muitos povos no todo do mundo pedem 
a médiuns por trazem-lhes mais perto as caras almas que habitam agora 
no mundo do espírito. As pessoas inconsoladas procuraram 
ansiosamente das palavras familiares nas mensagens rendidas por 
médiuns. Como feliz são aqueles que reconhecem o discurso do defunto 
nas palavras do médium! Que grande alívio e esperança para uma 
reunião na paragem após a morte! Contudo, que fazemos quando eles 
não reconhecem nada as palavras da cara pessoa? Seus desapontamentos 
são profundos. Eu falo algo mais para estes. Simultaneamente que 
alcançam no reino em que nenhum corpo existe, os espíritos esqueça 
quase tudo que sabiam como seres humanos. O choque da morte é 
enorme sobretudo por àqueles que morreram rapidamente e 
violentamente. Eu refiro dos crimes, suicídios, acidentes. Estes estão 
obsedados por muito tempo pela tragédia em que perderam suas vidas, e 
esquecem freqüentemente de quem eram na Terra. Necessitam um 
período mais longo para recordar-se suas memórias espirituais neste 
caso que da morte natural. Aqueles que morreram de velhice e tiveram 
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bastante tempo para aproximar-se de maneiras da vida após a morte 
recuperam suas memórias mais rapidamente. 

O último ponto que eu gostaria de mencionar às pessoas que 
solicitam as conversações com dos espíritos é seguinte: as intenções 
egoístas, ordinárias não devem estar nas relações com o reino invisível. 
As razões espirituais estão as mais nobres para comunicar. É absurdo que 
se pesa dos espíritos os detalhes técnicos, como as senhas de dispositivos 
eletrônicos. Exigir dos espíritos para descobrir as jóias ou documentos 
escondidos variados é também não digno de ser considerado. Em 
conclusão, os povos que desejam comunicar com o mundo dos espíritos 
são rogados que não exagerem em suas expectativas. Os espíritos podem 
dar-lhe conselhos espirituais e morais, tais palavras de ouro que são 
impossível de alcançar de em outra parte. O egoísmo, os interesses 
materiais mesquinhos são desconhecidos aos seres invisíveis. Têm 
somente a inteligência e a alma. Não estão interessados de dinheiro, 
riqueza, funções altas, competição selvagem, sede de vingança, de ódio, 
invídia, hipocrisia.  

Os mortais que não poupam esforços de eliminar estes sentimentos 
egoístas perigosos de seus corações terão definitivamente menos razões 
de arrepender-se quando alcançarão no mundo do Deus. 

 
NINA PETRE 

17 de Abril de 2008 
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EN ESPAÑOL 
 

EL MODELO DE LA TRIPLE PSIQUIS 
HUMANA 

Autor: Razván Petre 
Según mis informaciones, éste abajo es el modelo simplificado de la 

constitución psíquica del hombre. Hay tres secciones: la mente, la 
conciencia y el Espíritu.  

La conciencia es una parte autónoma de las capas del Espíritu. Si el 
Espíritu sea un fuego, la conciencia humana sería una chispa de él. Y si el 
Espíritu sea un fuego, Dios sería el Sol de que proviene. Pues la 
conciencia humana tiene la misma cualidad de ser consciente, la 
voluntad, el sentido de la identidad. A la hora de morir, la conciencia se 
une con el Espíritu, dejando el cuerpo físico y volviendo a ser una unidad 
de conciencia, identidad y pensamiento. Similarmente, al final de la 
evolución espiritual, el Espíritu se une con Dios. Esta unificación se llama 
"Nirvana" y la significa la disolución de la voluntad y de la identidad 
propia en ésas de Dios, sin perder la conciencia. El fuego sigue quemar 
cuando se lo mete en el Sol. 

La mente es asignada para controlar y conducir el cuerpo por medio 
del cerebro, para integrarlo en la realidad física. Al mismo tiempo, la 
mente es un receptáculo/emisor de las ideas y los afectos que flotan en el 
espacio sutil, el mundo astral.  

Por consiguiente, nosotros hombres "somos" la conciencia que 
proyecta su raya de luz ora sobre la mente, ora sobre el Espíritu. El 
primero rumbo se llama "el ego" y el segundo "el Sí-mismo". El Espíritu 
es el origen de la moralidad, de la fe en Dios, de la compasión y de otras 
nobles cualidades. Tendremos un ego hasta la muerte. No podemos 
aniquilarlo, pero podríamos reducir su poder sobre la conciencia. Para 
esto tenemos que ampliar la conexión entre la conciencia y el Espíritu, y 
purificar la mente. Esto es el camino espiritual: ampliar el poder del 
Espíritu sobre la materia mediante la conciencia. 
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"Amarás pues al Señor tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu 
alma, y de todo tu pensamiento, y de todas tus fuerzas: este es el 
principal mandamiento. Y el segundo es semejante a él: Amarás a tu 
prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que éstos." 
(Marcos 12:30,31) 

 
Es muy difícil de cumplir realmente estos dos mandamientos, 

porque debemos superar nuestro ego. Este amor universal no procede de 
nuestra alma (mente más conciencia), sino de nuestro Espíritu. Pues 
tenemos que llegar a Sí-mismo, a nuestro Espíritu interior, al origen del 
amor. Para esto hay que estudiar lo que es el ego y cómo podemos 
amansarlo. 

No podemos decir que la introspección es facíl, ni espectacular, pero 
es un método simple, claro y accesible a todos. 

Quiero de todo corazón que tengan mucho éxito espiritual! 
 

Razván Petre 
24 de junio de 2009 
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LA FORMA Y EL LENGUAJE DE LOS 
ESPÍRITUS 

 

Artículo escrito para NINA PETRE en colaboración con la entidad astral que 
se llama IBRAHIM 

Los espíritus son chispas de la luz divina. Dios es uno y el 
mismo para todos los seres de la Tierra. A hablar de todas las 
formas de vida en este planeta me refiero a: hombres, animales, insectos, 
plantas, formas de relieve (ej. rios, cuevas, montañas, selvas, rocas) y 
muchas otras. Todo lo que existe en la naturaleza terrestre tiene un alma 
y cada alma pertenece a un espíritu. No existen los espíritus sin alma, 
tampoco existen almas sin la chispa de vida, que es el espíritu. 

Las creencias que tienen las personas respecto al espirítu no son 
siempre correctas; existen conceptos poco claros al respecto que deben 
ser explicados. Es dificil de entender para algunas personas, que luego 
que una persona ha fallecido, ha sido enterrada, ha sido cremada o sus 
restos han llegado al mar, ésta nunca puede renacer o mantenerse siendo 
la misma persona más. Luego de nuestro paso por este mundo, sólo 
nuestro espiritu continua su travesía. Él es el que pasa la barrera 
de la muerte, junto con su alma. El hombre mortal desaparece 
del estado material para siempre y es el espíritu el que se mantiene vivo en 
el mundo donde habitan las chispas de luz, la energía y la inteligencia 
divina. 

  

LA FORMA DE LOS ESPÍRITUS  

Nadie, excepto el Supremo Creador que lo creó, no puede ver al 
espíritu en su totalidad.  

Hay mortales que pueden distinguir la emanación luminosa de la 
energía del espíritu. Esta emanación abarca el alma del espíritu que se 
está observando. Dado que el espíritu es muy pequeño, es practicamente 
invisible para el ojo humano y la mente. La emanación luminosa (qué 
también se llama el "aura energética") tiene una gran medida, pero sus 
dimensiones son variables. Cada espiritu del espacio en el que 

existismos, de la atmósfera terrestre y del Cosmos tiene un "aura 

energética" de diversos tamaños. Los espíritus bien equilibrados, 
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sanos desde el punto de vista de la energía, tienen una 
emanación luminosa cuya forma es la de una esfera perfecta.  

 
Éstos son unos espíritus elevados, con los auras esféricos perfectos. 
 
La mayoría de los espíritus-esferas ya no tienen la 

obligación de reencarnar en seres humanos. Ellos tienen muchas 
responsabilidades y ocupaciones celestiales, están trabajando 
infatigablemente para que el progreso celestial avance impecablemente 
en el mundo de los espíritus que gobiernan el Universo.  

A diferencia de estos, algunos espíritus están en una mala condición 
de la energía y el alma, de manera tal que sus emisiones lumínicas no 
tienen una forma geométrica definida e incluso carecen de forma 
geométrica. Las cámaras modernas son capaces de grabar las diversas 
formas de los espíritus. Cuando la esféra de luz es incompleta, muestra 
agujeros o rupturas se entiende por lo tanto que el espíritu está en un 
gran sufrimiento. Ha sido atacado por energías hostiles o aún está en 
pleno proceso de desarrollo. Hasta convertirse en una forma esférica 
perfecta, él seguirá luchando mucho tiempo contra los enemigos 
energéticos y con la propia incapacidad de evolucionar más rápidamente, 
según sus aspiraciones. Cualquier espíritu de buena calidad se puede 
hallar, en ciertos momentos, en las situaciones peligrosas, pudiendo ser 
atacado de energías inferiores que están presentes por doquier en el 
espacio terrestre y cósmico. El deber de cada espíritu que está en plena 
evolución es esperar y luchar para ascender de nivel, de tal manera que 
sea capaz de acercarse a la luz emitida por el Padre Celestial. 
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Éstos arriba son espíritus con el aura perforado o incompleto formado. 
 
Los aparatos fotográficos han sido capaces de captar innumerables a 

las formas luminosas geométricas en todo el mundo: esferas, hexágonos, 
pentágonos, rombos, triángulos. Éstas son los auras de las entidades que 
están en plena evolución espiritual y que seguirán reencarnando en 
conformidad con sus intenciones. Mira las siguientes imágenes:  
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Las personas que pueden ver con los ojos de la mente en los espacios 
con más dimensiones son capaces de observar a veces las formas 
extrañas, blanquecinas o de diferentes colores. Éstos son los espíritus de 
una calidad inferior, desequilibrados desde el punto de vista de la energía 
y la moral. Ellos se esfuerzan permanentemente y diligentemente, llenos 
de esperanza de lograr el progreso espiritual y el acercamiento al mundo 
de los Ángeles de Dios. Sin duda, ellos son obligados a reencarnar 
muchas veces en personas atormentadas. Ejemplificamos con las 
imágenes de abajo: 

   

Nota: Todas las fotografías de arriba son enviados por los lectores de 
nuestro sitio. 
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EL LENGUAJE ESPIRITUAL  

Muy poco y de manera ambigua se han escrito sobre el lenguaje de 
los espíritus. La gente debe saber que los espíritus tienen un lenguaje 
específico, totalmente diferente de lo que se hablan en la Tierra. Es un 
lenguaje energético, de vibraciones, que no puede ser oído y 
comprendido de ningún ser terrestre. Los médiums clariaudientes 
pueden sólo escuchar la traducción de la lengua del espíritu en 
el lenguaje de comunicación diario que utilizan en sus 
recepciones telepáticas. Ésta es una traducción automática cumplida 
por la benevolencia y el afán de los espíritus que hacen el trabajo de 
intérpretes. Nada sucede por casualidad entre los espíritus y los 
hombres, ni siquiera la comunicación telepática. Si un ser humano 
puede, gracias a un don divino, comunicarse mentalmente con los 
espíritus inteligentes, él obtendrá los mensajes en un idioma que conoce 
y en su propio nivel de entendimiento. Si, por algun motivo, el hombre 
recibe mensajes ininteligibles para él, entonces un cierto aspecto de su 
telepatía no funciona correctamente o, simplemente, los espíritus 
traductores no quieren ayudarlo.  

Tendría muchas cosas que os diga acerca de las distinciones 
esenciales entre el lenguaje del espíritu y él del hombre. Puedo 
entender que las personas que han perdido a los más queridos desean 
con toda su alma reecontrarse con ellos bajo la misma forma, tan bien 
conocida por ellos. Esto es imposible, como he mencionado 
anteriormente. Éstas personas se afirman de cualquier cosa y cualquiera 
que podría darles la esperanza de reunirse con los perdidos. Muchas 
personas en todo el mundo apelan a los médiums para acercarse de 
alguna manera a las almas que han pasado en el mundo del espíritu. En 
los mensajes ofrecidos por los médiums las personas inconsolables en su 
pena buscan con fervor las palabras del ser que ha pasado al otro lado; 
palabras que les son familiares y tan apreciadas en su interior. ¡Cuán 
felices son aquellas que reconocen las palabras del fallecido en las 
palabras del médium! ¡Qué gran consuelo y esperanza para una reunión 
al otro lado de la muerte! ¿Pero qué podemos hacer con aquellas que no 
reconocen los dichos de los queridos? Su decepción es profunda. Quiero 
explicar algo más a ellas. Una vez que han llegado al reino donde 
no hay cuerpo, los espíritus olvidan todo lo que sabían como 
seres humanos. El choque provocado por la muerte es inmenso, 
especialmente a los que han tenido un fin rápido y violento. Me refiero a 
los fallecidos por los crímenes, suicidios, accidentes. Éstos están 
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obsesionados mucho tiempo por la tragedia en la que se han perdido la 
vida y olvidan a menudo quienes fueron en la Tierra. Para ellos, el 
periodo de regreso de la memoria espiritual es mucho más grande que en 
el caso de la muerte natural. Los que murieron de vejez y se tomaron 
tiempo suficiente para abordar los hábitos de la vida después de la 
muerte recobran sus recuerdos más rápidamente. 

El último punto que me gustaría mencionar a las personas que piden 
a los médiums las conversaciones con los espíritus de los seres amados es 
la siguiente: las intenciones egoístas, sin humanidad, no deben 
tener lugar en las relaciones con el reino invisible. Las más 
nobles razones para comunicar son las anímicas o emocionales. Es 
exagerado y absurdo que pidamos a los espíritus revelar los detalles 
técnicos del mundo material, cómo sería por ejemplo las contraseñas de 
los dispositivos electrónicos. También las solicitudes por descubrir las 
joyas o documentos escondidos son indignos de tomar en cuenta. En 
conclusión, a las personas que deseen comunicarse con el mundo de los 
espíritus se les ruega no exagerar en sus expectativas. Los espíritus les 
podrán dar consejos espirituales y morales, palabras que valen oro y que 
serían imposible de obtener en alguna otra parte. El egoísmo, los 
intereses mezquinos, materiales o simplemente humanos, les son 
desconocidos a los seres del mundo invisible. Ellos sólo tienen 
inteligencia y alma. No les interesa el dinero, la riqueza, las funciones 
altas destinadas a los hombres, ni la competencia salvaje, la sed de 
venganza, el odio, la envidia, la hipocresía. 

Los mortales que se esfuerzan por eliminar estos peligrosos 
sentimientos egoístas de su corazón tendrán, sin duda, menos motivos 
para arrepentirse cuando lleguen al mundo de Dios... 

NINA PETRE  
17 de abril de 2008  
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