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“Estudante: Mestre,  quer  por  favor  nos  ampliar  um  pouco  referente  aos  jovens  ou  aos
gnósticos solteiros que começam ou começamos a estudar a Gnosis, e de repente chegamos
ao capítulo onde começamos a ler que necessitamos de um par para auto-realizarmos, e
teremos que sair correndo à esquina, à procura de uma esposa, e resulta que em nosso caso,
não vou mencionar, sair correndo atrás de uma esposa, “senão vai cair o teto!” Por favor, nos
oriente, que se deveríamos nos preparar,  uma vez que começamos a estudar a Gnosis e
somos solteiros, a preparar, a meditar na Gnosis e a compreendê-la, para logo, sair, não à
esquina, senão sair a buscar a verdadeira esposa que nos ajude no trabalho.

V.M.: Veja que tudo necessita... Há um processo para tudo. Tudo tem um processo. Não é
casualidade, e sim CAUSALIDADE, por isso vem de cima para baixo. O que ocorre é que nós
perdemos a paciência, não sabemos esperar. Então, tudo necessita de um processo. No caso
da juventude, ou dos solteiros, digamos, porque há muitos solteirões por aí, né? (risos) Se
essas pessoas solteiras começam a trabalhar, como solteiros podem trabalhar com sua Mãe
Individual, na Morte de certos elementos psíquicos, que, sim, podem eliminá-los, sacrificar-se
pela humanidade, trabalhar na meditação, concentração, tudo isso, vai criando uma Força,
dentro de si, que lhe permite converter-se em um ímã atrativo, que atrai. Então, uma pessoa
pode encontrar sua companheira dentro dos mesmos grupos, sem precisar ir  a esquina...
(inaudível) E sim nos mesmos grupos, aparece. Isso, à base de petição à Mãe Divina, com
paciência e tenacidade, até que lhe chegue à companheira ou companheiro (dama ou varão),
a seu devido tempo, porque tudo tem um processo. Enquanto não se cumpra o processo, não
acontece nada. Então, necessitamos de paciência para que esse processo passe. Terminar o
processo, vem o que é. Porque tudo vem sob causas e efeitos. Tudo vem de cima para baixo.
O que disse alguém sobre que a casualidade de tal coisa aqui... Não poderia ser casualidade,
e sim CAUSALIDADE, que é diferente. Porque são CAUSAS e EFEITOS. Sem causa não
pode haver nenhum efeito. Então são causas e efeitos, tudo, todas as coisas que estão aqui,
porque tudo vem de cima para baixo, até tomar forma, cristalizar.  E isso é um processo.
Conheço,  por  exemplo,  na  parte  interna,  cidades  destruídas  totalmente.  Entretanto,
fisicamente, ainda não. Por quê? Vem um processo, até que nos venha, de cima para baixo,
cristalizando, até tomar forma, não pode suceder isso. Esse é o processo. Há processos que
demoram anos, ou talvez rápido, enfim, varia o fator tempo em todo processo. Não se pode
submeter a uma fórmula exata, pois tudo tem um processo. Então essa explicação estou
dando para que os solteiros ou solteiras tenham paciência e continuem seus trabalhos diários
e peçam e peçam e peçam à Mãe Divina. Porque muitas vezes as Hierarquias não concedem
nada a alguém? Porque não pedem. Porque não sabemos pedir, em primeiro lugar. Segundo,
nos falha aquilo que se chama Fé. Vou dar-lhes um exemplo que sempre gostei, que é similar
ao que deve ser alguém diante de uma Hierarquia. Alguém chega e pede a uma Hierarquia,
dois ou três meses, uma coisa. Como não viu que cristalizou aquilo, que não se viu nada...
“Ah, já pedi, não peço mais... não vou mais pedir”. E não lhe dão nada. Porque quando se
pede algo, necessita demonstrar a Fé e a Vontade de estar e continuar na mesma petição.
Então o que se passa quando se está já, há um tempo prudente, que vê que não se perdeu a
Fé, que pede com a mesma Fé, todos os dias...  Que não se cansa de pedir. Então está
provando verdadeiramente que é uma pessoa que, sim, necessita, por um lado. E, por outro
lado, que tem Fé, que não perdeu a Fé. Então, dão o que lhe pedem. Mas, sem dúvidas,
deve-se ter a Fé e a Tenacidade, ou seja, aquela Constância, para pedir. Então, isso é o que
nos tem feito falhar. Pedir uma ou duas vezes e já...? Então, caso os solteiros, que peçam e
peçam e peçam, não se cansem de pedir, com a mesma Fé, a mesma Vontade, à Mãe Divina,
que, quando chegue o momento, entrega-lhe ou lhes aparece a outra parte, ou seja, a outra
metade da laranja. Isso é seguro que acontece.” 


