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É preciso ter plena Consciência do Lema “VIVA A EXPERIÊNCIA PROCURANDO 
REALIZAR A PUREZA”. Só mesmo através de uma constante vigilância da 
nossa parte interna, do Eu Inferior e dos pensamentos a ele pertencentes é 
que poderemos obter vitórias para a nossa Evolução Espiritual, depois das 
titânicas lutas travadas. 
 
Como todas as Religiões, Credos ou Seitas ditam suas normas para os seus 
Fiéis (embora que muitos dos que ensinam não pratiquem tais normas), nós 
Expectantes também temos as nossas e procuramos nos esmerar em fazer 
aquilo que expomos aos nossos semelhantes, dando assim um exemplo dig-
nificante de como devemos proceder no nosso dia a dia. 
 
Assim lutamos em apreender, compreender, praticar e, se possível, ensinar 
o nosso Código, constituído de dez itens, como segue. 
 

DECÁLOGO EXPECTANTE 
 
1º - Devemos pôr de lado todos os pensamentos BITOLA-
DOS, preconceitos, ter ampla visão... Não nos apegar a 
NADA... Nos apegar a TUDO, para atingirmos o TODO. 
 
2º - Ter ampla percepção de que o nosso semelhante é o 
nosso componente; de que ele e nós somos da mesma ori-
gem e da mesma espécie, quer seja Preto, Branco, Ama-
relo ou Vermelho, somos a mesma coisa: Irmãos. 
 
3º - Saber que os nossos Direitos terminam onde começam 
os direitos do nosso semelhante; que nossa Liberdade ter-
mina onde começa a Liberdade do nosso Irmão. Respeitar 
todos os Governos e todos os Povos. Ser totalmente Apolí-
tico... 
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4º - O que é o Desejo? Saber que há seis espécies de Dese-
jos: os das formas materiais vistas, os das coisas ouvidas e 
os das coisas percebidas pelo olfato, pelo paladar, pelo 
tato e pela mente. Saber que abandonar os cinco sentidos 
ao sabor de seus caprichos é como deixar um cavalo indô-
mito, sem freio e bridão, em vertiginosa carreira para o 
precipício. 
 
5º - Saber que o Sofrimento é proveniente a um desejo não 
satisfeito, portanto devemos examinar constantemente os 
nossos desejos. 
 
6º - Amar com toda a minudência a Natureza em seus três 
Reinos: Mineral, Vegetal e Animal, respeitando o tanto 
quanto possível a Vida, assim como os seus elementos: a 
Terra, o Ar, o Fogo, a Água e o Éter... 
 
7º - Procurar viver o máximo possível dentro dos Manda-
mentos do Decálogo da Lei Mosaica. 
 
8º - Adaptar-se e estudar sempre o conhecimento de que 
a Harmonia está no Caminho do Meio. 
 
9º - Compreender, viver e sentir que todas as Revelações 
dos grandes Avataras, Mestres de Compaixão e Instrutores 
só nos levam ao caminho da Evolução Espiritual, cada um 
dentro de sua tônica de Vibração e Saber. Assim todas as 
religiões são boas. 
 
10º - Viver dentro da Plena Consciência do AMOR, que pode 
ser distribuído ao semelhante de acordo com as possibili-
dades de cada um. 
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O Expectante não perde um instante dentro da constante de amar os seus 
semelhantes para atingir a DEUS... 
 
O nosso Decálogo é grande, mas também tudo está incluso no Lema “VIVA A 
EXPERIÊNCIA PROCURANDO REALIZAR A PUREZA”, que, bem observado e 
bem vivido, nos dá a Plena Consciência do nosso Eu Superior, que 
objetivamente nos leva à Realização Espiritual. 
 
 
 
 


