
Meus Sites 
 

http://www.universoholisticodoser.com 
 

http://www.bemestareconhecimento.com 
 

Skype: filha.da.mata 

Assuntos abordados 
 

Projeção astral IV - 
buscando o  
conhecimento objetivo  
 
 
 
Considerações Finais  

http://www.universoholisticodoser.com/
http://www.bemestareconhecimento.com/


CURSO AUTOCONHECIMENTO 8ª AULA - FINAL 
 
Lição nº 23 - Projeção astral IV - buscando o conhecimento objetivo  

 
No decorrer do curso aprendemos várias técnicas de projeção astral, porém até o 
momento nosso objetivo tem sido apenas conseguir sair ou estar em astral conscientes, e 
assim comprovar por nós mesmos que existem outras dimensões, que temos um corpo 
astral, etc.  
 
São realmente muito importantes essas comprovações, porque assim não dependemos 
mais de simplesmente acreditar se algo é verdadeiro ou não. Comprovando nós sabemos 
por experiência direta que é real.  
Nesta lição veremos que existe um objetivo muito mais definido e importante para a 
projeção astral, que é buscar no mundo astral a autêntica sabedoria, a qual nos 
possibilitará continuar nosso desenvolvimento em direção ao autoconhecimento e à 
evolução espiritual, nos revelando muitos mistérios acerca de nós mesmos, das diferentes 
dimensões da natureza e de toda a criação.  
 
Essa sabedoria não tem limite, é infinita, e não pode ser encontrada em livros.  
Tudo o que os grandes Avataras ensinaram publicamente à humanidade foi justamente o 
que fazer para conseguir essa sabedoria.  
Também o que temos aprendido neste curso são os passos fundamentais, os meios para 
iniciar um caminho sério de autoconhecimento e evolução espiritual.  
Mas afinal, onde está a autêntica sabedoria? E quem nos pode ensiná-la? 



No mundo astral (e somente no mundo astral) existem Templos de Sabedoria. Nestes 
templos seres de consciência desperta, seres que trabalham com os Três Fatores de 
Revolução da Consciência, Iniciados de diversos graus, oficiam e conduzem seus próprios 
trabalhos de evolução espiritual, e isso  
inclui também auxiliar da melhor forma possível a humanidade, ou seja, instruir e ensinar 
as pessoas que estão em busca da verdadeira sabedoria e da evolução espiritual. Se você 
chegou até esta lição provavelmente você também é uma destas pessoas.  
 
E como chegar a um Templo de Sabedoria?  
 
Aqui é onde entra e é fundamental tudo o que aprendemos no curso.  
Se esses templos de sabedoria existem apenas no mundo astral, evidentemente que o 
primeiro passo é estar ou sair em astral conscientemente. Já sabemos que para isso 
utilizamos as técnicas de projeção astral.  
 
Aqui não importa se saímos do corpo conscientes com as técnicas de mantrans e 
concentração, ou se despertamos a consciência já estando no astral com atécnica do 
saltinho. O que realmente importa é estar consciente no mundo astral.  
Passada essa primeira etapa, agora temos que nos deslocar até um Templo de Sabedoria. 
Mas como, se não sabemos sequer onde estamos ou que direção tomar? O que fazemos 
então é pedir ao nosso Real Ser, ao nosso Pai que está em secreto, assim que nos dermos 
conta de que estamos conscientes em astral, para que Ele nos leve até um Templo de 
Sabedoria.  Faça simplesmente isso e Ele o levará. 



Pelo que foi exposto até aqui, aparentemente basta saber sair em astral para ir a um 
Templo de Sabedoria. Na verdade não.  
É preciso também mostrar que realmente estamos muito interessados e determinados 
para isso. Entenda que isso não é um jogo para curiosos. Estamos tratando de algo muito 
sério.  
 
Por isso o aspirante terá que demonstrar com fatos que está determinado a receber os 
ensinamentos diretamente dos Mestres.  
Isso requer trabalhar sério na eliminação dos defeitos psicológicos e persistência na 
projeção astral. O que aprendemos neste curso, se levado à prática, é suficiente para 
conseguirmos chegar a um Templo de Sabedoria.  
 
Apenas precisamos escolher o que queremos: Ser ou nãoSer?  
 
É comum, no início, que o aspirante peça ao seu Real Ser que o leve a um templo, e 
simplesmente nada aconteça.  
Pode ser que ocorra de ser levado a um outro local que, porém, não existe nenhum 
templo. Pode ser que seja levado até a um templo e realmente chegue lá, mas não 
encontre a porta de entrada, ou pode ser que esta porta esteja fechada.  
Todas essas experiências indicam que ainda não é a hora, que precisamos trabalhar mais 
para podermos ter o mérito de entrar em um Templo de Sabedoria.  
Contudo, estas experiências já indicam um bom progresso neste trabalho.  
 
Bom trabalho e boas experiências.  



Essência e elemental são basicamente sinônimos, mas utilizamos o termo 

Essência para a alma que está no reino humano e elemental para a alma que 

estanos outros reinos (mineral, vegetal e animal).  

 

Esse elemental é instruído por seres superiores cuja função é encaminhar 

esses elementais sabiamente através dos reinos no seu processo de 

evolução. Esses seres são chamados de Devas da natureza.  

Quando chegam ao reino humano os elementais, que passaremos a chamar de 

Essência, novamente necessitam de instrutores para seguir evoluindo no 

caminho da Auto Realização.  

 

Os instrutores são agora chamados de Avataras, autênticos Mestres de 

sabedoria que já fizeram ou estão bastante avançados no trabalho da Auto 

Realização, por isso são os únicos que nos podem instruir.  

 

Através dos tempos podemos citar grandes avataras como Jesus Cristo, 

Krishina, Buda, Quetzalcoatl, Hermes Trismegisto, Pitágoras, entre outros.  

 

Estes avataras vieram ao mundo físico para ensinar adoutrina da Auto 

Realização. Muitas pessoas aceitaram. Muito mais ainda nada quiseram fazer 

por si mesmos.  



Considerações Finais  
 
Crianças... 
 
Infelizmente são poucas as pessoas que se interessam pelos temas tratados neste curso.  
O motivo disso é na verdade bem simples: a grande maioria das pessoas só quer mudar se 
for de uma forma cômoda, que não lhes custe nenhum trabalho, e certamente não é essa 
a proposta do curso, até porque não é possível conseguir uma mudança de verdade,  se 
não for com muita disciplina e trabalho interior.  
As pessoas em geral sempre irão optar por percorrer o caminho mais fácil, o qual não 
conduz a lugar nenhum.  
Raras são as pessoas que se atreverão a ir pelo caminho mais difícil, a nadar contra a 
correnteza para atingir o objetivo da mudança interior, do desperta da consciência e da 
Auto realização Íntima do Ser, que são as inestimáveis recompensas de todo este 
trabalho.  
 
"Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz a 
perdição, e muitos são os que entram por ela; e porque estreita é a porta e apertado o 
caminho que leva a vida, e poucos há que a encontrem."Jesus Cristo (Mateus – 7,13)  
 
Por isso gostaria de dar a você os parabéns por ter chegado ao final deste curso de 
autoconhecimento. Só por esse motivo você pode se considerar uma pessoa diferente das 
demais.  
 



“Mas e agora? É só isso? Como dar continuidade a estes estudos?” 
Essas são perguntas comuns de algumas pessoas que terminam todas as lições do curso.  
 
Terminado o curso, o primeiro objetivo de toda pessoa que queira realmente avançar mais 
nestes estudos deve ser praticar intensamente o que foi aprendido nas lições do curso, 
muito especialmente a morte psicológica e a projeção astral. Deve-se tornar um 
"especialista" nestas práticas.  
 
O segundo objetivo deve ser ir em astral a um Templo de Sabedoria, conforme ensinado 
anteriormente, para receber, assim como outras pessoas, os ensinamentos mais avançados 
diretamente dos verdadeiros Mestres que lá ensinam.  
 
Só com o que foi aprendido neste curso é perfeitamente possível conseguir isso. Não há 
necessidade de mais teorias ou cursos. Agora é hora de aprender de verdade, algo que só a 
prática pode proporcionar.  
 
É preciso ter paciência e perseverança, pois não é muito fácil nadar contra a correnteza 
(especialmente quando se está começando a aprender a nadar).  
Mas se você chegou até aqui não há dúvidas de que pode ir mais longe. Apenas nunca 
deixe de nadar.  
 
Muito cuidado para não se acomodar em apenas acumular teorias lendo os textos ou livros. 
Infelizmente esse é o erro de muitas pessoas que, por deixarem a prática de lado, acabam 
sendo levadas pela correnteza.  



Bem... agora é com você. Mas tenha certeza de que nunca estará só neste caminho. Nunca 
se esqueça de sua Mãe Divina e de seu Pai que está em secreto. Sempre peça sua ajuda 
quando precisar.  Além disso, muitos "olhos celestes" estão zelando e até mesmo torcendo 
por você. Não os decepcione.  
Muita força e luz em seu caminho, e que possamos nos encontrar em breve. 
 
Bibliografia 
 
A base do curso é o conhecimento gnóstico ou Gnosis (palavra de origem grega que 
basicamente significa conhecimento superior), que é algo tão antigo quanto a humanidade 
e que sempre existiu nas diversas épocas e culturas ao longo da história.  
Pode-se  encontrar  a  Gnosis  expressa,  por  exemplo,  na  filosofia  e  na  arte  das  
civilizações grega,  egípcia,  cristã  primitiva  (primeiros  séculos  da  era  cristã),  babilônica,  
chinesa,  maia, asteca, entre outras. Em época contemporânea  esse conhecimento foi 
desvendado por Samael Aun Weor, que escreveu dezenas de livros sobre o tema. O curso é 
baseado nas principais obras de Samael Aun Weor e outras obras gnósticas, as quais estão 
abaixo relacionadas: V.M Samael Aun Weor 
 
Samael Aun Weor  nasceu na Colômbia, em 3 de Março de 1917. Suas grandes inquietudes 
espirituais  o  levaram  a  profundas  investigações  no  campo  da  Psicologia,  
Antropologia,  
Ciência, Esoterismo prático e Cristianismo primitivo.  
Além de sua vida exemplar, sua doutrina ficou  impressa em mais de 100 obras traduzidas 
em diferentes idiomas; ensinamento que por sua vez sintetiza-se em cinco grandes obras,  



por ele recomendadas,  para  todo  aquele  que  realmente  queira  aprofundar  em  seu  
mundo  interior através  da  comprovação  direta,  sendo  requisito  indispensável  para  ele  
"Ir  mais  além  da simples interpretação literal, de caráter intelectual". 
 
 
 
 
Livros de referência para o curso:  
  
O Mistério do Áureo Florescer (1971)  
 
 As Três Montanhas (1973)  
 
Sim há inferno, sim há diabo, sim há carma (1974)  
 
A Grande Rebelião (1975)  
 
Tratado de Psicologia Revolucionária (1976)  
 
A Revolução da Dialética (1977)  
 





Promoção da Loja Virtual válida até 31/07/14 até as 23:59 horas. 
 
 
Julho é o mês de aniversário da Arlete e quem ganha o presente é você. Nas 
compras igual ou acima de $ 50.00 receberá dois brinde. Estudo Numerológico 
de 3 (três) anos pessoais e raio de missão.  
 
 
Com os 3 anos pessoais, você tem a chance de saber como direcionar sua vida, e 
com o raio de missão, saberá sob qual vibração você está submetido, com o raio 
de missão, saberá como atuar com a energia no dia a dia.  
Aproveite essa chance, a promoção é válida por poucos dias. Estes brindes 
trazem informações que poderão mudar a forma de direcionar sua vida com 
mais conhecimento e segurança.  
 

 

http://www.bemestareconhecimento.com/hearts-loja-virtual.html 

http://www.bemestareconhecimento.com/hearts-loja-virtual.html
http://www.bemestareconhecimento.com/hearts-loja-virtual.html
http://www.bemestareconhecimento.com/hearts-loja-virtual.html
http://www.bemestareconhecimento.com/hearts-loja-virtual.html
http://www.bemestareconhecimento.com/hearts-loja-virtual.html


http://www.bemestareconhecimento.com/hearts-loja-virtual.html 

http://www.bemestareconhecimento.com/hearts-loja-virtual.html
http://www.bemestareconhecimento.com/hearts-loja-virtual.html
http://www.bemestareconhecimento.com/hearts-loja-virtual.html
http://www.bemestareconhecimento.com/hearts-loja-virtual.html
http://www.bemestareconhecimento.com/hearts-loja-virtual.html

