CONSELHOS PRÁTICOS
SAMAEL AUN WEOR
...Multiplicidade de pessoas em nosso interior; desintegrando essas pessoas, eliminandoas, nossa casa ficará livre e nela somente habitará a Consciência, o Ser perfeito, e então
seremos livres de verdade, então nos teremos convertidos em Indivíduos Sagrados.
Quem desperta Consciência tem acesso à CIÊNCIA OBJETIVA UNIVERSAL, à
Ciência Pura. Não devemos nos deixar fascinar por esta Ciência Subjetiva
ultramoderna: Biologia, física, química, etc. etc. etc., de tipo subjetivo; no fundo
resultam em algo meramente incipiente.
A Ciência Pura é a que somente os Homens de Consciência desperta têm acesso.
Essa Ciência Objetiva, pura, nada tem que ver com essa podridão de teorias que existem
nos distintos colégios e universidades do mundo. No entanto, os cientistas creem que
eles têm a última palavra; mas eles nada sabem sobre a Ciência Objetiva Real do
Universo.
Vejamos um fato concreto: essa questão dos foguetes que viajam à Lua fazendo
cinquenta mil piruetas. Os astronautas conseguem ao fim por seus pés na Lua. Os
cientistas enchem-se de si com sua realização que não é mais que uma tontice, uma
pirueta de circo, mas eles com sua Razão Subjetiva a creem grandiosa.
Se é dito aos homens de Ciência que existem os EXTRATERRESTRES, que há Naves
que vêm de outros mundos, eles as negam rotundamente. Por quais motivos? Um: os
cientistas ultramodernos são míseros ROBÔS que não estão programados para conhecer
a Ciência Objetiva; estes robôs estão unicamente programados para a Ciência Oficial
universitária; e isso é tudo.
De maneira que estes cientistas ultramodernos não são senão pessoas de Razão
Subjetiva, NÃO TÊM A RAZÃO OBJETIVA; são robôs preparados com matérias
universitárias para funcionar dentro de seu programa, não fora de seu programa.
Não lhes poderia ser exigido, pois, que conceituassem sobre Naves Interplanetárias,
sobre Extraterrestres, etc., porque para isso não estão programados. Esses robôs foram
construídos nas universidades, fabricados nas universidades; não funcionam de outra
forma, mas de acordo com seu funcionamento de robôs.
Razão Objetiva é outra coisa, mas isso já é revolucionário. A Razão Subjetiva se nutre
com as percepções sensoriais externas, elabora seus conceitos de conteúdo com as
informações recolhidas pelos CINCO SENTIDOS, e com esses conceitos de conteúdo
formula seus raciocínios; isso é Razão Subjetiva, não pode saber nada, pois, sobre o
Real, sobre aquilo que sai do círculo dos cinco sentidos; isso é óbvio, irrebatível,
irrefutável.
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Porém existe outra razão, refiro-me à Objetiva, esta funciona unicamente com os
conceitos da Consciência, com os dados que a CONSCIÊNCIA fornece.
Quando alguém logra eliminar os elementos inumanos dentro dos quais a Consciência
está enfrascada, ou engarrafada, então esta pode oferecer dados à razão; razão assim,
baseada nos dados da Consciência, é razão Objetiva.
Os cientistas do Racionalismo Subjetivo nada sabem sobre a Consciência. Como vão
saber? De que maneira poderiam saber que são robôs, que não estão programados para
algo que saia do mundo dos cinco sentidos?
São meras máquinas que funcionam de acordo com o que aprenderam nos colégios,
universidades, academias, etc. Não poderiam funcionar de outra forma. Vocês creem
acaso que um robô poderia funcionar de forma diferente? Poderia acaso um robô dar
dados para os quais não está programado? Obviamente não, verdade?
Assim, pois, estas MÁQUINAS HUMANAS que se intitulam cientistas nada sabem
sobre coisas da Consciência, para isso não estão programadas. Só a PSICOLOGIA
TRANSCENDENTAL ensinada “pelos poucos Sábios que existiram no mundo” (como
disseram os poetas) pode orientar-nos com o propósito de que a Consciência desperte.
Indubitavelmente, esta desperta quando os agregados psíquicos, quer dizer, os
elementos infra-humanos que carregamos em nosso interior, são reduzidos à poeira
cósmica.
Consciência desperta é Consciência que pode informar-nos. NA CONSCIÊNCIA
ESTÃO OS DADOS de que necessitamos para nossa orientação psicológica; em nossa
Consciência está a Religiosidade Cósmica, o Buddha, a Sabedoria... Se nós
conseguirmos liberá-la, ela pode orientar-nos.
Um homem de Consciência desperta é um Homem livre; é um Homem capaz de
conhecer, por si mesmo, a Senda que há de conduzi-lo à LIBERAÇÃO FINAL. Agora
vocês verão por que é tão importante MORRER DE INSTANTE EM INSTANTE, de
momento em momento.
Faz-se indispensável que a Juventude Gnóstica ESTUDE A FUNDO meu livro
intitulado “O MISTÉRIO DO ÁUREO FLORESCER”; eu entreguei nesse livro toda a
KRIYA SEXUAL necessária para trabalhar; eu ensinei nessa obra como despertar
Consciência; unifiquei nessa obra a questão sexual com a questão Consciência. Porém é
necessário conhecer essa obra a fundo, meditar nela profundamente e levar esses
ensinamentos à prática; assim os jovens conseguirão a iluminação autêntica, aquela que
nos proporciona a Consciência desperta.
Quanto ao Terceiro Fator de Revolução da Consciência (SACRIFÍCIO PELA
HUMANIDADE), é necessário quando se trata, pois, de avançar firmemente pela Senda
da Autorrealização Íntima. Nós temos que imitar o Cristo, que entregou sua vida pela
Igreja Cristã-Gnóstica Litelantes e Samael Aun Weor
www.icglisaw.com.br

humanidade doente; temos que ser capazes de subir à ara do supremo sacrifício pela
humanidade.
Se assim procedermos, se trabalhamos de verdade com estes Três Fatores, se amamos a
nossos semelhantes, se, com a tocha do verbo, nós incendiamos o mundo, é óbvio que
subiremos pelos distintos Níveis do Ser, até converter-nos em verdadeiros Deuses no
mais completo sentido da palavra.
Assim, pois, creio que tem que se trabalhar com os Três Fatores de Revolução da
Consciência de forma íntegra.
Necessita-se, repito, estudar a fundo o “Mistério do Áureo Florescer”; e convém
aprofundar também nestes outros dois livros que escrevi, que se intitulam, “As Três
Montanhas”, e aquele outro, “Sim, Há Inferno. Sim, Há Diabo. Sim, há Karma”. São
livros de orientação para trabalhar com os Três Fatores de Revolução da Consciência.
Atualmente está em impressão “A Doutrina Secreta de Anahuac”; essa obra leva
orientação esotérica ou íntima e muito revolucionária que os jovens devem receber.
Com estas obras poderão, verdadeiramente, conseguir os dados de que necessitam para
seus estudos e, ao mesmo tempo, trabalhar sobre si mesmos e laborar por um mundo
melhor; esse é meu conceito.
Discípulo – Venerável Mestre, existe na juventude o que poderíamos chamar (mais
ainda no solteiro) um complexo de inferioridade; e neste caso o solteiro dá pouca
importância ao Trabalho Esotérico que pode realizar e espera até o momento de casar-se
para começar seriamente no Trabalho Esotérico. Que nos pode dizer a respeito?
Mestre – Considero que não se deve adiar o erro. É necessário, repito, Morrer em si
mesmo.
Se nos aprofundamos nesta questão, veremos que não resulta prejudicial, de modo
algum, estudar nossos próprios Erros psicológicos para desintegrá-los;
AUTOEXPLORAÇÃO é o melhor.
Se nós nos autoexploramos, podemos AUTODESCOBRIR-NOS; e em todo
autodescobrimento há também AUTORREVELAÇÃO.
O FATO DE SER SOLTEIRO NÃO PODE SER ÓBICE JAMAIS PARA O
TRABALHO INTERIOR.
Quando alguém se propõe autoexplorar-se, não importa que não tenha Sacerdotisa.
Quem disse que se necessita ter Sacerdotisa para autoconhecer-se ou para autoobservar-se?
Se o jovem solteiro quer uma verdadeira transformação radical, necessita desenvolver
em si mesmo o Sentido da Auto-observação Íntima; se o jovem solteiro quer avançar,
pode fazê-lo.
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Quanto à transmutação, não há problema; nós já ensinamos a Ciência do Vajroli Mudra
na obra intitulada “Transformação Radical”, por E. V. Q. Indicamos o que é o Vajroli
Mudra; creio que com o Vajroli Mudra os jovens podem transmutar suas Energias
Criadoras.
Não quero dizer-lhes que com o Vajroli Mudra a Juventude Gnóstica Revolucionária
possa criar os Corpos Existenciais Superiores do Ser; não, não afirmo isso, mas se pode
transmutar.
Obviamente, para a criação dos Corpos Existenciais Superiores são necessárias TRÊS
FORÇAS: a Positiva, que o varão a possui, a Negativa, que a mulher detém e a Força
Conciliadora ou Neutralizante, que une as duas primeiras; então há Criação.
Não poderia haver jamais Criação se as Três Forças (Positiva, Negativa e Neutralizante)
não coincidissem em um ponto fixo; isso é óbvio, uma só Força não pode criar, mas,
sim, pode-se transmutar a Energia Criadora por meio do Vajroli Mudra, e assim os
jovens conservam sua potencialidade sexual.
Assim também podem utilizar a Energia Criadora para despertar Consciência. Se
durante o Vajroli Mudra os jovens solteiros rogam à Serpente Sagrada, quer dizer, à
KUNDALINI, da qual nos falam os Industanes (a Divina Mãe Cósmica particular
individual), que lhes ELIMINE TAL OU QUAL ERRO PSICOLÓGICO que já
compreenderam, serão assistidos; e aquele erro será reduzido à poeira cósmica.
Assim vão morrendo de instante em instante, de segundo em segundo; e conforme vão
erradicando de si mesmos qualquer agregado psíquico, a Essência também vai se
desengarrafando. Distintas porcentagens de Essência que vão se liberando, vão
provocando em nosso interior EXPERIÊNCIAS PSÍQUICAS muito interessantes. Ao
fim, chegará o momento em que toda a Essência, desenfrascada, fará de nós Homens
despertos.
A Sacerdotisa-Esposa virá ao seu tempo e à sua hora. O Pai que está em secreto, quer
dizer, nossa Mônada Particular, individual (aquela da qual falara Leibniz em suas obras
sobre Mônadas), em seu momento e em sua hora, saberá que deve dar-nos uma esposa
Sacerdotisa. Então, por que preocupar-nos? Ela virá no instante preciso em que a
necessitemos; nisto há que ser paciente e trabalhar sobre si mesmos com intensidade.
Se a isso se acrescenta que os jovens trabalhem em favor da humanidade, que
empunhem a tocha do verbo para incendiar o mundo, então, é óbvio que conseguirão
um avanço extraordinário, maravilhoso, formidável…
Além do mais, trabalhando pela humanidade nós acumulamos CAPITAL CÓSMICO,
com o qual podemos cancelar dívidas graves. Vocês não esqueçam que todo efeito tem
sua causa; se nós queremos modificar um efeito devemos modificar a causa que o
produziu.
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As pessoas querem deixar de sofrer, mas não se preocupam por ALTERAR CAUSAS;
só alterando as causas que provocam os sofrimentos, alteram-se também os sofrimentos,
quer dizer, deixam de existir.
Assim, pois, trabalhando pela humanidade podemos alterar as más causas para criarmos
uma vida melhor. Se trabalhamos pelos demais, trabalhamos por nós mesmos. Enquanto
façamos bem aos demais, nós o fazemos a nós mesmos; mas se nós não trabalhamos
pelos demais, tampouco trabalhamos por nós mesmos. Devemos esforçar-nos para
trabalhar em favor de um mundo melhor, isso é óbvio.
Portanto, que os Jovens Gnósticos solteiros não se preocupem tanto porque não têm
mulher, ao seu tempo e à sua hora lhe chega. O Pai que está em secreto sabe do que
necessitam e, em seu dia, lhes dá a Sacerdotisa que lhes é conveniente.
Discípulo – Venerável Mestre, os jovens (sobretudo todo gnóstico) podem trabalhar no
Terceiro Fator, quer dizer, dar palestras, dar conferências nas escolas, nos institutos,
acerca do Conhecimento Gnóstico?
Mestre – Os Jovens Gnósticos TÊM PLENO DIREITO DE LEVAR O
ENSINAMENTO a todos os rincões da Terra; que se apresentem em todas as aulas, em
todas as academias, em todos os institutos, que falem ante todos os grupos humanos,
que se lancem aos quatro rincões da Terra levando o Ensinamento; têm pleno direito e
estão autorizados pela Sede Patriarcal do México.
Discípulo – Mestre, você poderia dar uma orientação a todas as senhoritas gnósticas
solteiras que se encontram se preparando para uma grande missão, como é servir de
Sacerdotisas?
Mestre – As senhoritas gnósticas solteiras haverão de cumprir uma belíssima missão
com um Matrimônio Perfeito. Indubitavelmente, elas devem solicitar informação;
conceituo que devem estudar nossas obras profundamente.
Eu convido a todas essas irmãs a TRABALHAR POR UM MUNDO MELHOR. Elas
também podem lutar por nossos semelhantes; elas são também chamadas (como todos
os jovens) a iniciar uma Nova Era entre o augusto troar do pensamento. Necessita-se
que as jovens solteiras estudem a fundo a Sexologia Transcendental; já disse que meus
livros têm vasta informação: “O Mistério do Áureo Florescer”, “As Três Montanhas”,
etc., etc. Não basta que os leiam, é necessário que reflitam nessas obras...
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