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CURSO AUTOCONHECIMENTO 7ª AULA 
 
Lição nº 20 - Evolução e involução  

 

Nesta lição estudaremos as leis de evolução e involução, que são mais duas 

leis mecânicas da natureza as quais estamos submetidos. Podemos notar a 

ação desta lei nos seres humanos observando desde que nasce a criança, seu 

crescimento, desenvolvimento, velhice e morte. Se observarmos em outros 

seres, veremos que ocorre a mesma coisa, por exemplo, com as plantas.  

Após um ciclo evolutivo sempre sucede um ciclo involutivo. Essa é a lei. 

Porém, como veremos nas linhas abaixo, podemos transcender essas leis 

mecânicas da natureza com o trabalho do despertar da consciência.  Antes 

porém, para uma melhor compreensão, aprenderemos alguns novos conceitos 

sobre as dimensões da natureza e sobre de onde viemos.  

 

O Absoluto.  

 

É de onde emana toda a criação, mundos, seres, leis da natureza que 

abrangem os 4 reinos :mineral, vegetal, animal e humano. Essas leis regulam 

os processos evolutivos e involutivos da criação nos planetas. Toda a criação, 

mundos, galáxias, etc., provém do que chamamos Absoluto. Não é fácil de se 

compreender algo tão vasto e além da mente humana, mas por hora é 

suficiente entender o Absoluto como o ponto de origem e retorno de toda a 

criação, algo que está além do bem e do mal e onde reina a legítima felicidade 

e harmonia divinas.  
 



As dimensões.  

 

Do Absoluto originam as várias dimensões ou regiões da natureza. Estas 

dimensões são mundos paralelos que se penetram e compenetram sem se 

confundirem, cada qual com sua próprias leis.  

As dimensões são em número de 7.  

Os exemplos de dimensões mais próximos da nossa realidade (talvez seria 

melhor dizer “capacidade de percepção”) são a terceira dimensão, na qual 

existe o nosso mundo físico, e a quinta dimensão na qual existe o mundo 

astral, que já tanto falamos neste curso.  

 

O Real Ser.  

 

As Mônadas saem do Absoluto para terem consciência das dimensões e de 

sua própria felicidade.  A isto chamamos de Auto Realização Íntima do Ser. 

Mônada é o mesmo que Ser, Real Ser ou Pai. Cada um de nós tem seu próprio 

Real Ser ou Pai, que é o nosso Deus ou Mestre individual e é o que realmente 

somos. “Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora a 

teu Pai que está em secreto; e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará.” 

Jesus Cristo (Mateus – 6,6).  

O Real Ser envia através das dimensões sua Essência ou alma para que ela 

faça o trabalho que lhe corresponde, o trabalho da Auto Realização Íntima do 

Ser.  



Já vimos que nós somos a Essência, somos uma das partes divinas de nosso 

Real Ser.  

Nossa Mãe Divina é outro desdobramento ou parte de nosso Real Ser.  

Nosso Real Ser nos impulsiona para que cheguemos a obter o conhecimento 

necessário para a Auto Realização, para fazer o nosso trabalho, para buscar 

algo superior.  

 

Por isso que há algo que não vemos e nem entendemos direito, mas 

simplesmente temos uma vontade quase irresistível de buscar algo superior.  

É o Real Ser de cada um que impulsiona sua Essência atrabalhar, a buscar 

esse conhecimento.  

O problema é que nos esquecemos disso porque estamos com a consciência 

muito adormecida e fascinados pelas coisas passageiras e ilusórias deste 

mundo, e não fazemos a vontade de nosso Pai.  

 

O resultado é que criamos e alimentamos o ego, e este por sua vez nos afasta 

do Pai cada vez mais.  

O resultado é dor, ignorância, miséria e sofrimento. Ao contrário quando 

fazemos a vontade do Pai tudo caminha harmoniosamente.  

 

O ciclo evolutivo.  

 

Toda Essência que chega ao mundo físico começa sua evolução pelo reino 

mineral. Todo mineral, rocha, cristal, etc, é o corpo físico de um elemental.  



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.  



Quando um mestre parte a doutrina original é pouco a pouco adulterada pelos 

homens e o conhecimento se perde. Por isso em cada época foi (e é) 

necessário a vinda de um avatara para instruir a humanidade.  

A todas as pessoas são concedidas 108 existências para que façam seu 

trabalho. Isto está simbolizado nas 108 contas do colar do Buda.  

Se nessas 108 existências não nos autorealizamos, entramos no processo de 

involução.  

 

Então passamos a fazer o caminho inverso. Entramos pelo reino animal e 

vamos involuindo até o reino mineral.  

 

O ciclo involutivo.  

 

Este processo é necessário para que o ego que criamos e alimentamos seja 

dissolvido nas infradimensões da natureza. É um processo extremamente 

lento e doloroso.  

Quanto mais forte está o ego da pessoa mais tempo levará para ser 

desintegrado.  

 

As infra dimensões estão relatadas de forma simbólica no livro “A Divina 

Comédia” de Dante Alighieri. É o que conhecemos por inferno, palavra que 

por sua vez vêm do latim infernus, que significa inferior.  
 



Ao terminar a involução no reino mineral o ego é desintegrado. Esta é a 

segunda morte citada na Bíblia.  

 

Os Devas examinam o elemental para que possam colocá-lo novamente no 

processo evolutivo que se iniciará, como já vimos, pelo reino mineral e 

chegará ao humano.  

 

Com isso a Roda do Samsara completou uma volta, ou seja, ocorreu um ciclo 

evolutivo-involutivo.  

 

Mais 108 existências terá a Essência para que faça seu trabalho de Auto 

Realização.  

 

Porém a Roda do Samsara gira 3000 vezes para cada Essência. Após o último 

giro todas as portas estarão fechadas.  

 

O Real Ser então recolherá sua essência que retornará sem conseguir a Auto 

Realização, fracassado, para o Absoluto.  

 

Concluímos então que temos 108 X 3000= 324000 existências para fazer nosso 

trabalho. O problema é que somos muito antigos, passamos muitas vezes 

pelos processos involutivos e evolutivos, e não sabemos quantas existências 

nos restam.  



Felizmente podemos desintegrar o ego aqui e agora e escapar do processo 

involutivo.  

É para isso que existe o trabalho do morrer psicológico, base para a Auto 

Realização Íntima do Ser, e que vimos em detalhes neste curso.  

A escolha é de cada um.  

Desintegramos o ego voluntariamente e seguimos em direção ao Pai e a 

sabedoria, ou então entramos  

no processo involutivo até a segunda morte. Mais uma vez temos que 

escolher: Ser ou não Ser?  

 

Lição nº 21 - Os Três Fatores de Revolução da Consciência  

 

Até a lição 19 temos aprendido que nosso objetivo principal era nos 

autoconhecer e, através da morte psicológica, elevar nosso nível do Ser e 

despertar a consciência, provocando assim uma grande mudança em nós 

mesmos.  

Já na lição anterior, que foi sobre Evolução e involução, aprendemos coisas 

mais avançadas, como as dimensões da natureza, o nosso Real Ser e sobre o 

objetivo de vivermos neste mundo, ou seja, a Auto  

Realização Íntima do Ser.  

Dizemos isso para esclarecer que tudo que aprendemos até agora sobre o 

morrer psicológico e elevar o nível do Ser vêm a ser justamente um dos Três 

Fatoresde Revolução da Consciência, que é o tema desta lição.  



O termo “revolução da consciência” significa uma mudança radical da 

consciência provocada por nós mesmos, através de um trabalho e esforço 

conscientes. 

Os Três Fatores de Revolução da Consciência.  

Para se fazer a Auto Realização Íntima do Ser é fundamental se trabalhar 

equilibradamente com os seguintes três fatores:  

 

1 – O Morrer ou morte dos defeitos psicológicos.  

 

É a chamada morte mística ou psicológica, que estudamos detalhadamente no 

decorrer do curso.  

Convém deixar claro que este fator Morrer não têm nenhuma relação com a 

morte física ou com o morrer do corpo físico. É algo exclusivamente 

psicológico e interior.  

 

2 - O Nascer.  

 

Corresponde à sábia manipulação da incrivelmente poderosa energia sexual 

criadora, conhecida e estudada, de forma velada, entre os povos grego, 

egípcio, chinês, caldeu, indiano, tibetano, persa, etc.  

Alguns termos que se referem ao Nascer são Pedra Filosofal, Alquimia 

(transmutação do chumbo da personalidade no ouro do Espírito), Magia 

Sexual, Supra-sexo, etc. Este é um tema mais avançado que não é abordado 

no curso.  



Nos limitaremos a deixar para reflexão uma advertência do grande mestre 

Jesus Cristo:  

"Em verdade, em verdade te digo: Quem não nascer daágua e do Espírito não 

pode entrar no reino de Deus."João 3:5.  

 

3 - Sacrifício pela humanidade.  

 

A palavra sacrifício é a junção das palavras sacro (sagrado) e ofício. Logo 

significa um trabalho superior ou mesmo divino.  

O terceiro fator de revolução da consciência é a entrega dos conhecimentos 

necessários para se fazer a revolução da consciência, ou seja, dos Três 

Fatores de Revolução da Consciência, a todas as pessoas que queiram 

conhecê-lo, sem distinção ou discriminação de qualquer espécie, sem exigir 

ou mesmo esperar nada em troca.  

Disso temos vários exemplos em toda a história. Temos o exemplo de vários 

Mestres ou Avataras que entregaram esse conhecimento aos povos de suas 

épocas através de pregações, escritos, livros, escolas que fundaram, etc. sem 

jamais exigir algo em troca.  

Cobrar por algo que é universal, que é um legado divino a todos os seres 

humanos, é um absurdo para o qual não existe justificativa.  

Existem várias formas de se sacrificar pela humanidade:  

•  Ensinando esse conhecimento às pessoas com as quais convivemos 

diariamente e que se interessem pelo assunto, porém nunca se esquecendo 

que devemos sempre respeitar o livre arbítrio de todos.  



•  Recebendo e praticando esses ensinamentos, pois assim, naturalmente, 

servimos de exemplo para os demais.  

 

•  Indicando às pessoas interessadas onde obter esse conhecimento, por 

exemplo através deste curso, distribuindo aos interessados o material do 

curso que está disponível para download.  

 

Também podemos concluir que o contrário de sacrificar-se pela humanidade 

é sacrificar a humanidade.  

 

Por isso nunca devemos:  

•  Jamais, em hipótese alguma, cobrar ou mesmo esperar algo em troca pela 

entrega desse conhecimento.  

 

•  Receber esse conhecimento e não praticá-lo. Isso inevitavelmente, ainda 

que tentemos disfarçar, em algum momento será descoberto na forma de más 

ações e exemplos e isso somente ajudará a desencorajar as pessoas a 

praticar esses ensinamentos.  

 

•  Ocultar as fontes onde sabemos que as pessoas podem obter esse 

conhecimento.  

 

•  Ingerir, oferecer ou comercializar bebidas alcoólicas e muito menos 

substâncias alucinógenas e entorpecentes. Já vimos os malefícios que isso 

causa.  



Lição nº 22 - As leis de Carma e Darma  

 

Nesta lição aprenderemos sobre duas leis superiores, e é muito importante 

entender como essas leis funcionam para que possamos saber o que fazer 

para conduzir nossas vidas em harmonia com as forças superiores.  

 

Qualquer ato seja este bom ou mal, tem a sua consequência. Se praticarmos 

o bem a consequência será boa para nós, se temos uma má conduta as 

serão ruins. Não existe efeito sem causa e nem causa sem efeito.  

 

E para julgar nossas ações existem seres de consciência totalmente 

desperta, que são os responsáveis para levar a cabo este trabalho. Estes 

seres constituem o Tribunal da Justiça Divina, cuja função é pesar nossas 

boas e más ações e aplicar de forma justa a sentença, a consequência de 

nossas ações.  

 

O Tribunal da Justiça Divina.  

 

Esse Tribunal é formado pelo regente Anúbis e seus 42 juízes.  

Nas pirâmides do Egito foram encontradas várias ilustrações do Tribunal da 

Justiça Divina.  



Nestas informações o regente Anúbis é representado por um homem com a 

cabeça de chacal e os 42 juízes são simbolizados por diversos animais. 

Anúbis, na tradição egípcia, é o juiz que pesa o coração dos mortos e aplica a 

pena correspondente.  

 

A Lei Divina tem como base a justiça e a misericórdia. A justiça sem 

misericórdia é tirania. A misericórdia sem justiça é tolerância, complacência 

com o erro.  

 

Se ao pesar nossas ações em uma balança, o prato das boas ações estiver 

mais pesado o resultado será um Darma, que é uma recompensa pelas boas 

obras que fazemos.  

 

O Darma (do sânscrito Dharma) significa também realidade ou ainda virtude.  

Se ocorrer o contrário, se o prato das más ações estiver mais pesado, o 

resultado será um Carma para nós, ou seja sofrimento, dor, adversidades, etc.  

 

A palavra de origem sânscrita Karma significa ação. Podemos entendê-la 

como lei de ação e consequência.  

 

Os tipos de Carma.  

 

Existem vários tipos de Carma:  



Individual: quando é aplicado especificamente a uma pessoa. Por exemplo, 

no caso de uma doença. (é importante ressaltar que nem todo sofrimento ou 

acontecimento ruim é cármico, pois devido a nossa inconsciência podemos 

causar diretamente nosso próprio sofrimento. Ex: uma pessoa que atravessa 

uma rua sem a devida atenção e é atropelada).  

 

Familiar: quando é aplicado de tal forma que afeta toda umafamília. Por 

exemplo, no caso de se ter um membro da família que é viciado em drogas. 

Isto traz sofrimento para todos ao redor.  

 

Regional: quando é aplicado em determinada região. Temos comoexemplo as 

secas, enchentes ou outras adversidades climáticas que ocorrem em 

determinados lugares e regiões.  

 

Nacional: é uma ampliação do carma regional. Temos o exemplo de países 

que são assolados pela guerra, ditaduras, misérias, desastres naturais, etc.  

 

Mundial: quando é aplicado a toda humanidade. Temos o exemplo das 

guerras mundiais e, atualmente, vemos a imensa degradação e a progressiva 

escassez dos recursos naturais, iminência de guerra nucleares, grandes 

desastres naturais, ameaças de epidemias, etc.  

Neste momento não poderíamos deixar de alertar que estão ocorrendo 

grandes transformações em nosso mundo.  



Katância: é o carma mais rigoroso, que é aplicado aos Mestres, que apesar de 

suas inúmeras perfeições, podem cometer erros e ser penalizados.  

 

Kamaduro: que é o carma aplicado a erros graves, assassinatos, 

emboscadas, torturas, etc. Esse tipo de karma não é negociável e quando é 

aplicado vai inevitavelmente até as suas consequências finais.  

 

Karmasaya: esse carma também não é negociável e é aplicado quando a 

pessoa comete adultério.  

 

Nas escrituras sagradas está escrito que “todo pecado será perdoado, menos 

os pecados contra o Espírito Santo”, e esse pecado é o adultério. Mas o que é 

considerado adultério perante a Justiça Divina?  

 

Perante a Lei Divina quando duas pessoas se unem sexualmente elas estão 

casadas nos mundos internos (independente de serem casadas pelas leis 

físicas).  

 

Portanto se a pessoa tem mais de um/a parceiro sexual em um determinado 

espaço de tempo (menos de um ano), essa pessoa comete adultério e lança 

Carma sobre suas costas.  

Mais ainda, quando duas pessoas se unem sexualmente, por estarem 

internamente casadas, seus Carmas se somam e tornam-se comum as duas 

pessoas.  
 



E se uma dessas duas pessoas tiver outra relação sexual com uma terceira 

pessoa, essa última terá o Carma das três pessoas.  

Sabendo disso podemos então fazer uma idéia de como é grave a situação 

cármica de toda a humanidade.  

 

Os negócios  

 

Como foi dito acima as bases da Lei Divina são a justiça e a misericórdia. Isso 

significa que, por mais duro que seja nosso carma, podemos pagá-lo com 

boas obras e então não necessitaremos sofrer.  

 

“Quando uma lei inferior é transcendida por uma lei superior, a lei superior 

lava a lei inferior.”  

 

“Faze boas obras para que pagues tuas dívidas. Ao leão da lei se combate 

com a balança.”  

 

“Quem tem com que pagar, paga e sai bem em seus negócios; quem não tem 

com que pagar, pagará com dor.”  

 

Se no prato da balança cósmica colocamos as boas obras e no outro as más, 

é evidente que o Carma  dependerá de qual prato estará mais pesado. Todos 

somos grandes devedores, seja devido aos nossos atos desta ou de 

passadas existências.  
 



Por isso é urgente que mudemos nossa conduta diária.  

Ao invés de protestarmos por estarmos em dificuldades, devemos sim 

procurar ajudar aos demais.  

 

Ao invés de protestarmos por estarmos doentes, devemos dar medicamentos 

aos que não podem comprá-los, levar ao médico os que não podem ir, etc.  

Ao invés de reclamarmos das pessoas que nos caluniam,devemos aprender a 

ver o ponto de visto alheio e abandonar de uma vez a calúnia, as intrigas, as 

reclamações, etc.  

 

Nosso carma pode ser perdoado se eliminarmos a causa de nossos erros, de 

nossa ira, de nossa inveja, de nosso orgulho, etc.  

A causa de nossos erros e, por conseguinte, de nosso sofrimento é o ego, 

nosso defeitos psicológicos..  

 

O mundo seria um paraíso se as pessoas eliminassem de si mesma essas 

abominações inumanas.  

Não é possível ter uma conduta reta se somos manipulados pelos defeitos 

psicológicos.  
 
Conforme vamos eliminando nossos próprios defeitos o carma referente a tal 

ou qual defeito vai sendo perdoado. Isto é a misericórdia.  
 



Nunca devemos protestar contra nossa situação cármica, pois isso só vem a 

agravá-la.  

 

O Carma é um remédio que nos aplicam para que vejamos nossos maiores 

defeitos e que normalmente são a causa de nosso sofrimento. 

 

 

 

 

CONTINUA NA PRÓXIMA AULA COM A 23ª LIÇÃO 
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