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“A compaixão é como o sol: ilumina todos!”
Rainha da Lira
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Rainha da Lira: Isso foi transmitido por Kuthumi ao meu cavalo!
Jefferson: Por favor, conta-nos isso daí.
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As 3 regras do Ego

As coisas funcionam assim… E é para todos os reinos! A lei maior foi dividida em nove
energias. Dessas nove energias: três fazem parte do ego, três fazem parte da alma e três fazem parte
do Eu Superior. A do ego, a primeira lei do ego, que normalmente é utilizada para o ser humano e
para os espíritos mais trevosos. Melhor dito, mais ignorantes. Vamos falar assim, ignorantes. Ao
invés de trevas, vamos falar ignorância, pode ser? (Jefferson: “Pode sim, senhora”). Por ser mais
ignorante... Então, é ensinado assim: a humildade, que é uma regra. Quando você entra numa casa,
quando você entra em um reino, quando você entra dentro de uma doutrina, quando você vai ler um
livro, você tem que ter humildade para aceitar as coisas que vai aprender. Entendeu?

Então, entre as coisas que aprenderá, você aprenderá leis. Num reino tem que ter leis. Se
você  ingressar  na  Umbanda,  são  as  leis  da  Umbanda que  você  vai  ter  que  respeitar.  Então,  a
humildade que é pedida, é da seguinte forma: você tem que ser sincero! Se você entrou para a
religião e não gosta daquela pessoa, seja sincero para você! E trabalhe com sinceridade até você
atingir a pureza pela outra pessoa que você não gosta.  A pureza é uma outra regra.  Uma regra
seguinte a primeira que é a humildade que se trabalha com a sinceridade do coração até atingir a
pureza sobre as coisas.

Quando você é puro, quando você compreendeu a natureza do outro ser, se ele chora muito,
se é muito lamentador (vítima), se faz chantagem emotiva com você...  mas se você com a sua
sinceridade diz para consigo mesmo: “eu sinto raiva daquele filho da mãe! Eu não gosto dele!”
Você está sendo sincero, mas não está expondo isso a pessoa. E você atingiu dois obstáculos que
você vai transpor. E você diz: “eu vou trabalhar isso: o não gostar dele e achar que ele é mal.” Você
trabalha isso e você vai começar a sentir uma energia, no seu dia a dia, que vai trazer outra regra,
que é a regra da pureza, como eu falei, que é a segunda regra. Essa regra… quando você é puro,
você fica tranquilo, não é assim? Quando você vê a pureza nas coisas, você não fica tranquilo?
(Jefferson: “Sim, senhora”). Essa é a terceira regra! E essas três regras vencem o Ego.

As três leis inicias determinam as regras do ego:
Humildade, sinceridade e pureza!
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As 3 regras da alma

A seguir o ser passa a outras três regras: a regra da gentileza, a regra da educação e a regra
da fé. Normalmente as pessoas, quando começam a fazer o trabalho para o outro, elas começam a
pensar: “Meu Deus, como é que eu pude pensar aquilo do outro se eu estou vendo agora em mim
essas mesmas coisas?” É verdade! Porque a pessoa trabalhou o ego e aquilo vem, aquilo que lhe
dava força já está tranquilo. Agora vem aquilo que expõe o ser: que é a alma. E veja que a alma, ela
necessita de gentileza para em se autocompreender as várias manifestações do mundo espiritual, as
várias manifestações dos estados psíquicos… Então,  a alma que é a fragilidade do planeta...  O
planeta também tem que trabalhar essas três leis. Os mundos infernais também trabalham essas três
leis da sua alma, entendeu, moço?

Então, a primeira lei é a gentileza. A pessoa que começou a entrar em tranquilidade, agora
entra numa energia de intranquilidade porque entra no reino da alma. E no reino da alma, minha
criança, o ser sem a força do ego, o ser só vai ver dor. Então, é a oportunidade que o ser tem de
fazer o seguinte: sentiu dor? Seja gentil para com a sua dor! Sentiu que você é um safado?  Então
seja gentil para isso, para com essa condição temporária. Se você estava conversando com uma
pessoa e disse uma asneira, não tenha… não tenha nada, seja gentil para com aquilo que disse. Olha
a pessoa está corrigindo a palavra e está corrigindo a ação. Tá vendo? E isso, corrigir a palavra e a
ação leva a pessoa a despertar aquilo que é a educação no sentido de conhecimento e de sabedoria e
a pessoa começa a se agregar as zonas da alma em que já não há críticas.

As três leis intermediárias determinam as regras da alma:
Gentileza, educação e fé!
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As 3 regras do EU SUPERIOR

E veja,  quando  uma pessoa  começa  a  ser  gentil  ela  começa  a  despertar  um estado  de
consciência muito bonito que é aquele estado de educação para todas as coisas, a sua sabedoria já
utiliza a gentileza até para se comunicar com o mundo espiritual, comunicar com o seu coração,
comunicar com as outras pessoas, comunicar com aquilo que era seu inimigo e que já não é mais. 
E a pessoa, quando começa a ter esse conhecimento, ela desperta a fé. Veja! Estamos falando da
terceira lei da alma. Quando uma pessoa agora só vai aplicar essa gentileza, essa educação, essa
sabedoria,  só  vai  aplicar  isso  agora  na  fé.  Na fé  do  mundo,  na  fé  das  pessoas,  a  pessoa  já  é
tranquila,  já é pura, já é humilde. A pessoa é gentil, a pessoa é educada e agora tem a fé, ela tem fé
no outro porque só vê no outro, coisas boas. Vê as maldades, mas sendo gentil para aquilo e aquilo
que é maldade agora se torna bom, se torna uma coisa afetuosa, entendeu, moço? E a partir daí,
você sai do estado da alma e vai ao encontro das últimas três leis que fazem parte do Eu Superior.

A primeira  lei  do  Eu  Superior  é  o  Amor  puro.  Veja,  uma pessoa  que  tem fé,  que  está
vibrando em fé,  ela tem Amor puro.  Ela vê outra pessoa que a outras alturas ela tinha vontade de
"esganar",  ela já  não tem… Por quê? Porque ela  já trabalhou,  a gentileza vibra dentro dela.  A
educação vibra dentro dela, a fé vibra dentro dela, os seus estados inferiores estão tranquilos, puros
e humildes,  não se manifestam. E, então, os estados do Eu Superior começam a se libertar e você
perde  o  seu  Eu  Superior:  “Eu  Superior  me  torna  puro,  me  dá  Amor  puro  para  que  eu  possa
compartilhar com os meus irmãos e comigo.” E o Eu Superior, o que ele mais faz é batei àquela
porta e ela se abrirá; pedis e obtereis.

E veja que em seguida você vai ter um choque universal dentro de vós, que vós quer fazer
uma caridade universal. Você não quer fazer uma caridade só para aquela pessoa; você quer fazer
uma caridade para todas as pessoas e você pede para o seu Eu Superior, diz: "Eu Superior,  me torna
um ser caridoso para todas as pessoas deste planeta." E o Eu Superior dá. E você se torna uma
pessoa caridosa. E veja que nesse sentido, até aquele outro lá de baixo, da ignorância, até esse tem o
Eu Superior, e até esse pode fazer esse trabalho idêntico em qualquer reino, em qualquer cidade
etérica, porque esses são os trabalhos espalhados pelo Kuthumi, pela Terra, e em todos os reinos
deste planeta, desde a dimensão infra até a décima terceira dimensão. 

Essas são as leis energéticas vibracionais que podem ajudar o ser a ascender de dimensão em
dimensão e atingir as zonas mais puras, e a zona mais pura que existe é a compaixão. E você pede
ao seu Eu Superior a compaixão pelos seres mais sensíveis, pelos que sofrem na ignorância, pelos
que são da luz, pelos que são das trevas, você nem liga a isso, porque a compaixão não tem luz, nem
tem trevas, a compaixão é  uma coisa, é  uma energia, é como o sol que se espalha por todos os
reinos, que não é luz, nem é trevas, aceita tudo. A compaixão é como o sol: ilumina todos!

Essas são as nove leis de Kuthumi para a Terra. (Jefferson: "Sim.") Para a Terra planetária
em todos os seus estados vibracionais, cada ser que trabalhar isso evolui, ascende. Entendeu, moço?
(Jefferson: "Nossa.") E isso responde a todas as suas perguntas, essa pergunta última  que você  fez,
porque existem cidades etéricas que trabalham a humildade. Existem cidades etéricas que estão se
evoluindo para a pureza. Porque aqui na humanidade se trabalha o ego; no lado astral se trabalha a
alma. Quando a humanidade limpa o ego ascende a alma e as zonas espirituais ascendem, saem da
alma para o Eu Superior que começam a conectar-se, a comunicar-se com naturezas suas superiores.
Esse é o objetivo desse Cristo Planetário,  entendeu,  moço?

As três leis finais determinam as regras do Eu Superior:
Amor puro, Caridade universal e a compaixão!
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Produção: Jefferson Viscardi
Diálogo com os Espíritos

Site e instagram:

Diálogo com os Espíritos
http://dialogocomosespiritos.com

Instagram: @dce_oficial

Jefferson Viscardi
http://www.jeffersonviscardi.com.br

Instagram: @jeffersonviscardi

Como apadrinhar o DcE
https://www.padrim.com.br/dce

Como indicar um médium
http://www.dialogocomosespiritos.com/indicar-um-medium.html

Como entrar em contato
http://www.dialogocomosespiritos.com/contato
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