CINCO POSSIBILIDADES DE SALVAÇÃO DA NOSSA ALMA
(Prof. Maurício – www.agsaw.com.br)
No Absoluto, antes do inicio o do atual Mahamanvantara, a nossa Mônada vivia
num universo de uma só lei, que é lei do amor, livre de leis mecânicas,
conforme nos ensinou o VM. Samael.
No amanhecer deste nosso Mahamanvantara as manadas saíram do Absoluto
e foram animar a criação nas diversas moradas do Pai ao longo do espaço
sideral infinito. Ao saírem do absoluto elas adentraram na Roda do Sansara,
onde ficaram presas sob as diversas leis mecânicas até o fim deste
Mahamanvantara.
A todas as Mônadas foram dadas Cinco Possibilidades para sair da Roda do
Sansara, para libertação ou salvação, como dizem nas religiões: Absoluto,
Nirvana, Ilha, Moradas do Pai, Tritocosmo.
Estas possibilidades se verificam em qualquer Raça-raiz que ela esteja, em
qualquer planeta, em qualquer tempo.
Tomando como referencial a nossa 5ª Raça-raiz, a Seleção Natural dos
Resgatáveis para a Ilha Secreta do Pacífico se constitui numa ação para
salvação dos escolhidos, dentro da terceira possibilidade de liberação de
almas, durante o período de existência da nossa 5ª Raça-Raiz.
Como sabemos durante o período de manifestação de nossa 5ª Raça-Raiz,
assim como em todas as demais Raças-Raiz, são consignadas a cada um de
nós cinco possibilidades de salvação de nossa alma. Isto é, temos cinco
chances de nos libertamos das leis mecânicas que nos prende à Roda do
Sansara, se livrar do carma adquirido.
Pela Primeira Possibilidade nestes aproximadamente 25.964 anos da nossa
atual 5ª Raça-Raiz muitas almas especiais se libertaram para sempre da Roda
do Sansara. Libertaram-se todos aqueles seres inefáveis que percorreram
a Senda da Iniciação e se cristificaram, tais como Jesus Cristo, Budha, São
Francisco de Assis, Samael Aun Weor, Rabolú, etc.
Pela Segunda Possibilidade se libertaram temporariamente da Roda do
Sansara todos os nirvanis, que são os anjos, nas suas nove escalas
hierárquicas.
A Terceira Possibilidade de Liberação da Roda do Sansara se aplicará a
todas as almas que embora aspirem à libertação da roda, até o momento,
ainda não obtiveram qualificação, não deram a nota certa, como diz o V.M.

Rabolú. Então esta possibilidade se aplica aos selecionáveis ao Êxodo
para a Ilha Sagrada do Pacífico.
Esta terceira possibilidade se abre a todos àquelas almas que irreversivelmente
se decidirem pelo trabalho com a morte dos defeitos, independentemente
do percentual de consciência que possuam ou da religião que pertençam.
A Quarta Possibilidade deverá se aplicada às almas do Caminho Espiral,
que deverão ser levadas para as moradas do Pai no firmamento, para outros
planetas, onde continuarão a sua evolução.
A Quinta Possibilidade se aplica ao grosso da humanidade, cujas almas
serão inseridas nos mundos infernais, para passarem pela Segunda Morte,
falando em termos Jesus Cristiano, quando o mundo acabar.

