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CAPÍTULO 1 - O MENINO SOL
Amadíssimos irmãos gnósticos.
Esta noite todos nós celebramos com imenso júbilo o natal de 1966 e se torna urgente
estudar profundamente os mistérios crísticos.
No amanhecer do grande dia cósmico, o primeiro logos, o pai, diz ao terceiro logos, o
espírito santo : "ide e fecundai a minha esposa, a matéria caótica, a grande mãe, para que surja a
vida; todavia, tu verás". Assim falou o pai e o terceiro logos inclinou-se reverente. Amanhecia a
aurora da criação.
Nos sete templos do caos trabalharam os cosmocratores, o exército dos construtores da
aurora, a hoste dos elohim, o terceiro logos.
Três forças são indispensáveis para toda criação: a força positiva, a força negativa e a
força neutra.
Ante o altar do templo um elohim polarizou-se em forma masculina, positiva e outro em
forma negativa, feminina.
o plano baixo do templo, o coro dos elohim, representou a força neutra.
Esta ordem das três forças ficou assim estabelecida em cada um dos sete templos do caos
primitivo.
Cantava o divino varão. Cantava a divina mulher. Cantava o coro dos elohim.
Toda a liturgia dos sete templos foi cantada e a grande palavra fez fecundo o
Ventre da grande mãe divina.
"No princípio era o verbo e o verbo estava com deus e o verbo era deus".
"Este era no princípio com deus". "todas as coisas por ele foram feitas e sem ele nada do
que foi feito, se fez".
"N'ele estava a vida e a vida era a luz dos homens".
O verbo fecundou as águas da vida e o universo em seu estado germinal surgiu
esplendoroso na aurora.
O espírito santo fecundou a grande mãe e nasceu o cristo. O segundo logos é sempre filho
da virgem mãe.
Ela é sempre virgem antes do parto, no parto e depois do parto. Ela é isis, maria, adônia,
insoberta, rea, cibeles, etc.
Ela é o caos primitivo, a substância primordial, a matêria-prima da grande
Obra.
O cristo cósmico é o exército da grande palavra e nasce sempre nos mundos e é
crucificado em cada um deles para que todos os seres tenham vida e tenham-na em abundância.
Irmãos meus! Observai o astro-rei em seu movimento elíptico. O sol se move de sul a
norte e de norte a sul. Quando o sol avança para o norte celebra-se o nascimento do menino sol.
Ele nasce a vinte e quatro de dezembro à meia noite, já para amanhecer o vinte e cinco.
Se o cristo sol não avançasse para o norte, a terra toda converter-se-ia em um grande
Volume de gelo e toda vida pereceria; porém, o deus sol avança para o norte desde vinte e cinco
de dezembro para animar e dar calor e vida a todas as criaturas.
O menino sol nasce a vinte e quatro, já para amanhecer de vinte e cinco de dezembro, e
se crucifica no equinócio de primavera para dar vida a tudo o que existe.
O fixo da data de seu nascimento e o variável de sua morte, têm sempre em todas as
teogonias religiosas profunda significação.
Débil e desválido nasce o menino sol neste humilde presépio do mundo e em uma dessas
noites muito longas do inverno, quando os dias são muito curtos nas regiões do norte.
O signo da virgem celestial se eleva no horizonte pela época de natal e assim nasce o
menino para salvar o mundo.
O cristo sol, durante a infância se encontra rodeado de perigos e é realmente bem claro
que o reino das trevas é muito mais longo que o seu nos primeiros dias porém ele vive apesar de
todos os terríveis perigos que o ameaçam.
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Passa o tempo..., Os dias se prolongam cruelmente e chega o equinócio de primavera, a
semana santa, o momento de cruzar de um extremo a outro, o instante da crucifixação do senhor
neste nosso mundo.
O cristo sol se crucifica em nosso planeta terra para dar vida a tudo o que existe; depois
de sua morte ressuscita em toda a criação e amadurecem então a uva e o grão. A lei do logos é o
sacrifício.
Este é o drama cósmico que se repete de momento em momento em todo o espaço
infinito, em todos os mundos, em todos os sóis.
Este é o drama cósmico que se representava em forma cênica nos templos de egito,
grécia, índia, méxico, etc.
Este é o drama cósmico que se representa em todos os templos de todos os mundos do
espaço infinito.
O aspecto secundário deste grande drama corresponde com inteira exatidão a todo
indivíduo sagrado que, mediante a revolução da consciência, alcança a iniciação venusta e
converte-se em herói solar.
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CAPÍTULO II - A VIA LÁCTEA
O natal é uma festa solar, uma festa cósmica inefável que tem sua origem na noite
profunda dos séculos.
O sol físico tridimensional é tão somente o veículo de ação do sol espiritual.
Por trás do sol físico, o místico encontra o sol da meia-noite, a estrela de belém, o cristo
cósmico.
Todas as religiões arcaicas renderam sempre culto ao sol e até o vaticano está construído
em tal forma, que suas portas estão abertas para o oriente, para onde sai o sol.
Os cristãos primitivos diziam sempre com grande devoção: "nosso senhor jesus cristo, o
sol".
Ê admirável como se move o astro-rei entre as inúmeras estrelas do espaço infinito e com
relação aos mundos mais próximos, o faz à velocidade de 20 (vinte) quilômetros por segundo.
No centro da via láctea o sol gira com uma velocidade verdadeiramente assombrosa, à
razão de 270 quilômetros por segundo. Neste movimento arrasta a terra e todo o sistema solar.
A terra na qual vivemos, nos movemos e temos nosso ser, é algo mais que um volume de
matéria, é fora de toda dúvida um organismo vivente sobre cuja epiderme vivemos todos nós
como simples parasitas.
O caminho percorrido pela terra no espaço infinito é muito complicado e difícil.
O planeta terra, dançando ao redor do sol entre a música das esferas, viaja realmente a
uma velocidade vertiginosa, girando pelo centro desta formidável galáxia em que vivemos.
A via láctea é realmente tão gigantesca, que ainda viajando a 270 quilómetros por
segundo, o sol leva uns 220 milhões de anos para dar uma volta completa ao redor dela.
A via láctea é um organismo cósmico. Vivo, um corpo espiralóide, dentro da qual existe
nosso sistema solar.
Toda nebulosa, inclusive nossa via láctea, tem de fato e por direito próprio o mesmo
desenho fundamental.
Em toda galáxia se processam três forças: a primeira é a centrípeta, a segunda é a
centrifuga, a terceira é a neutra que serve como ponto de apoio e equilíbrio.
A força centrífuga imprime à nebulosa um movimento ou forma espiral, à semelhança de
uma tromba em um areial que imprime movimento espiral à coluna de pó que levanta.
A via láctea com todos seus dezoito mi1hões de sóis e inumeráveis planêtas e luas, tem
como centro de gravitação o sol central sírio.
Antigas tradições esotéricas afirmam que no sol central sírio existe a igreja
Transcendida.
Os adeptos da irmandade branca podem viajar em seus corpos existenciais superiores do
ser até à igreja transcendida..
Dentro do templo de sírio podem os adeptos ter a dita de encontrar-se com os discípulos
do deus sírio.
Quando algum adepto, intenta passar mais além da via láctea é sempre obrigado a
regressar a sírio. Aos adeptos do planeta terra está proibido passar além de sírio.
Os astrônomos sabem muito bem que, mais além da via láctea, só há três galáxias visíveis
a olho nu ou sem ajuda de telescópio. Duas delas podem ver-se desde o hemisfério sul. São a
grande nuvem e a pequena nuvem de magalhães, assim chamadas em honra ao célebre
explorador.
Os adeptos da grande loja branca quando passam mais além de sírio, podem ver duas
ordens de mundos que cintilam maravilhosamente com uma bela cor rosada. Nessas duas
galáxias existem outros tipos de leis cósmicas desconhecidas para os habitantes da via láctea.
Nos textos sagrados da sabedoria oculta, existe uma máxima que diz : "onde a luz brilha
mais claro, ali também as trevas são mais espessas.
Nos mundos superiores todo adepto pode verificar que, muitas vezes, junto a algum
templo de luz, existe também por contraste um templo de espantosas trevas.
Baseados nesta regra podemos assegurar sem temor de nos equivocarmos que o sol
central sírio é duplo e que seu companheiro é um mundo gigantesto tenebroso.
De sírio vêm ao planeta terra as forças cósmicas que governam o supra-céu, porém de seu
irmão tenebroso descem até nós as forças que governam o infra-inferno.
Os astrônomos dão a sírio o apôdo de estrela cão e a seu companheiro tenebroso o de
cachorro.
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Nossa galáxia é gigantesca, maravilhosa, formidável. Nossa galáxia mede uns 100 000
anos-luz de diâmetro e quiçá uns 100.000 anos-luz de espessura.
O sol que nos aquece e nos dá vida, nosso amado sol, fonte de toda vida, está situado a
uns 3 000 anos-luz do centro que o coloca a um terço da distância entre o centro da galáxia e um
de seus extremos; parece que está próximo do anel interior de um braço espiral e também de um
grupo de estrelas muito débeis e longínquas e de outro grupo mais próximo ao centro.
Existem no espaço infinito muitos milhares de milhões de galáxias. Estima-se que em um
espaço de 250000000 de anos-luz, existem ao redor de 2 000 000 000 de galáxias e ainda a esta
distância tão tremenda não dão sinais de terminar.
A situação de nosso sistema solar, é fora de toda dúvida e sem exageração algum a., A
mesma de uma célula sangüínea dentro do corpo humano.
Com o microscópio podemos verificar que um corpúsculo branco compõe-se também, de
um núcleo ou sol, seu citoplasma ou esfera de influência, e este, também, está rodeado dor todos
os lados por milhões de células semelhantes ou sistemas, formando o todo um grande ser cuja
natureza seria, para a célula, dificilmente susceptível de conceber.
A via láctea é um organismo vivente que nasceu na nona esfera da água e do fogo.
Os que supõem que as galáxias, incluindo a via láctea tiveram sua origem na explosão de
algum átomo primitivo, estão muito equivocadas.
Existe uma máxima esotérica que diz : "tal como ê acima ê abaixo".
Se essa pequena galáxia microcósmica chamada homem teve sua origem n?. Nona esfera,
no sexo, podemos deduzir logicamente, sem nenhum temor de nos enganar, que a origem de
nossa galáxia e de todas as galáxias do infinito, deve ser buscada na nona esfera, no sexo.
É sumamente claro que é impossível experimentar a verdade sobre a origem das galáxias
se não entramos na nona esfera (o sexo).
O templo da sabedoria encontra-se na nona esfera, o templo da sabedoria está situado
entre o phalo e o útero.
O conúbio sexual da palavra no amanhecer da vida, faz fecundas as águas do caos e
nascem as galáxias e nascem os mundos.
O fogo sexual do kundalini sempre faz fecundo o ventre da grande mãe.
No princípio era o verbo. . .
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CAPÍTULO III - O SISTEMA SOLAR DE ORS
No nirvana, aquele sentido de família, tribo, clã, desapareceu porque todos os seres se
auto-consideram como membros de uma só e grande família. A variedade é unidade.
Todavia, através da observação e da experiência, todos nós os irmãos, temos podido
verificar que existe algo assim como uma semelhança de família em cada um dos grupos de
elohim ou prajapátis que governam os distintos sistemas solares desta galáxia em que vivemos.
Esse sentido de associação cósmica em cada grupo de elohim faz deles algo assim como
famílias inefáveis, divinas, sublimes.
A Família Cósmica que governa o sistema solar de ors, no qual vivemos, nos movemos e
temos nosso ser, conta entre seus membros mais distinguidos: Gabriel, Raphael, Uriel, Michael,
Samael, Zachariel, Orifiel. Cada um destes irmãos mencionados é chefe de legiões Angélicas.
Cada um destes irmãos tem que trabalhar intensamente na grande obra do pai.
Gabriel é o Regente da Lua, Raphael é o Regente de Mercúrio, Uriel Governante de
Vênus, Michael é o Rei do SOL, Samael é o Regente de Marte, Zaehariel é o Reitor de Júpiter e
Orifiel rege os destinos do velho Saturno, o ancião dos céus.
No centro de cada esfera, de cada planeta, se encontra sempre o templo cósmico, o
templo planetário, a morada do gênio regente.
Todo mestre da loja branca pode visitar em corpo astral o templo-coração do planeta
terra. O gênio da terra é aquele melquisedech de que fala a bíblia, changam, o rei do mundo.
Se nos foi dito que o gênio da terra tem um corpo físico semelhante ao nosso, porém
eterno, imortal e alguns lamas do tibet tiveram a grande dita de conhecer pessoalmente changam.
O gênio da terra vive em agarthi, o reino subterrâneo, em companhia dos sobreviventes
iniciados da lemúria e altântida.
A raça de agarthi só aguarda que a raça ária, degenerada que vive atualmente na
superfície da terra, pereça com o fogo. Quando todos nós, os perversos desta raça, tenhamos.
Perecido, então eles, os sobreviventes da lemúria e atlântida, repovoarão a terra mesclando-se
com alguns seletos sobreviventes de nossa atual raça ária e darão origem à futura sexta raça.
Dentro, no interior da terra, existe uma raça com corpos físicos lemures e atlântes. Essa
raça possui todos os inventos atômicos científicos dos tempos antigos.
O rei do mundo trabalha intensamente e está ajudado em seu trabalho pelos goros,
aqueles grandes seres que governam a vida e a morte em todos os planos da consciência cósmica.
A terra é um organismo vivente que gira ao redor do sol. O gênio planetário a mantém
firme em sua marcha.
A terra é um dos membros da grande família cósmica do sistema solar de ors.
Todos os corpos siderais próximos a esta terra governada por melquisedech, rei do fogo,
formam parte desta complicada família.
O sistema solar de ors inclui dentro de seu seio muitos e variados objetos. Ao redor do sol
giram em órbita nove planetas governados por seres inefáveis, trinta e um satélites conhecidos,
milhares de asteróides e cometas e muitos milhões de partículas meteóricas.
Apesar de seu número e da enorme massa cósmico que todos estes corpos representam,
ainda que pareça incrível, mais de 99% da. Matéria do sistema solar de ors, está totalmente
reconcentrada no sol.
Realmente, o astro-rei é a coração do sistema solar de ors. No templo coração do sol
situado dentro mesmo do centro da radiante esfera, vivem e trabalham os sete chohans que
dirigem os sete grandes raios cósmicos.
Poucos são os seres humanos do planeta terra que podem visitar em corpo astral o
templo-coração do sol.
Um tremendo e espantoso precipício conduz o iniciado até o vestíbulo da sabedoria.
Todo aquele que chega até ao sagrado vestíbulo deve prostrar-se reverente ante o
guardião do templo.
Um estreito caminho conduzirá o visitante até ao templo-coração onde moram terríveis e
divinos os sete chohans.
No coração do sol palpita intensamente toda a vida do sistema solar de ors.
A força de gravitação do sol mantém dentro de suas órbitas mecânicas toda a família
solar.
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Toda a mecânica do sistema solar de ors marcha de acordo com a grande lei. As órbitas
concentradas dos planetas que giram dançando ao redor do sol entre as grandes sinfonias do
diapasão cósmico, estão sabiamente relacionadas de acordo com a lei de bode.
Tomando o desenvolvimento geométrico 0, 3, 6, 12, 24, 48, 96, 192 e adicionando 4 a
cada número, logramos uma série que representa mais ou menos as distâncias entre as órbitas
planetárias e o sol.
Mercúrio o senhor da ciência, o mensageiro dos deuses, se move ao redor do sol com
vertiginosa rapidez. Vênus, o astro da música, do amor e da beleza em segundo lugar com
relação ao sol, se move um pouco mais lento e a terra, nossa pobre terra aflita e mártir, que está
em terceiro lugar se move sob a sábia direção de changam ou melquisedech, em forma ainda
mais lenta.
Nosso querido sistema solar de ors tem como vizinho o sistema solar chamado baleooto.
O famoso cometa solni de quando em quando pode aproximar-se demasiado em forma
perigosa ao resplandescente sol baleooto. Então este último tem-se visto obrigado, muitas vezes,
a desenvolver uma muito forte tensão elétrica para poder manter com firmeza sua senda cósmica
habitual.
Esta tensão, como é natural e lógico, provoca idêntica tensão em todos os sóis vizinhos,
entre os quais se encontra nosso sol chamado ors.
Esta é a lei do solioonensius que afeta também os planetas que giram ao redor de seus
correspondentes sóis.
A terra não pode ser uma exceção a esta lei do solioonensius. A terrível tensão elétrica
provoca revoluções sangrentas e espantosas catástrofes.
Duas vezes manifestou-se o solioonensius no antigo egito dos faraós. Na primeira, o povo
em sangrenta revolução elegeu novos governantes mediante sangue e morte. A todos os
governantes da classe que saiam lhes arrancaram os olhos.
Na segunda manifestação desta lei cósmica, o povo, egípcio, enfurecido espantosamente,
se levantou contra seus governantes e matou-os atravessando-lhes o corpo, cada um, com um fio
ou cabo sagrado. Dito cabo foi em seguida lançado ao nilo. Aquele cabo parecia mais bem um
gigantesco colar macabro.
A revolução bolchevique foi também o resultado do solioonensius. No passado, cada vez
que se manifestou a lei do solioonensius houve grandes catástrofes sociais.
Os homens compreensivos aproveitam a lei do solioonensius para entrar pela senda da
auto-realização intima.
O sistema solar de ors visto desde longe, parece um homem caminhando através do
inalterável infinito.
Recordemos que o "momento de percepção" de um ser comparável que olhe para o sol é
de oitenta anos.
Os astrônomos asseguram que nosso sistema solar de ors dirige-se para a estrela veja à
razão de vinte quilômetros por segundo.
O fato concreto é que, em oitenta anos, deixando o sol após si toda a brilhante radiação de
seu maravilhoso sistema, avança vitorioso no espaço sagrado, aproximadamente 50 000 000 000
(cinqüenta bilhões de quilômetros).
A esfera de radiação, a faixa de fogo, ou o corpo longo e resplandescente de nosso
sistema selar, em oitenta anos é uma figura cinco vezes mais longa que larga, e formosamente
proporcionada como o corpo humano parado.
A atração exercida pelo sol rego todos os movimentos da família solar e quanto mais
próximos estejam dele os distintos planetas, é claro que maior necessita ser a velocidade para
resistir energicamente à tremenda força de atração solar.
Os planetas que compõem a família cósmica solar variam de tamanho entre si, crescendo
em geral desde o menor, o veloz mercúrio, o mensageiro dos deuses, que está mais perto do
centro, até o poderoso júpiter tonante, o pai dos deuses, a metade da distância entre o centro e a
circunferência e logo diminuindo outra vez até o planeta mais exterior conhecido, plutão, que é
algo maior que o veloz mercúrio.
Depois de muitos anos de observação e experiência pode-se verificar que, quanto mais
remotos os planetas, tanto mais lentas suas velocidades ao redor do cristo-sol. Isto já é fora de
toda dúvida. Realmente, estas velocidades diminuem desde os cinqüenta quilômetros por
segundo de mercúrio, até os cinco de netuno, o senhor da sabedoria oculta, o rei do mar.
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O eixo do sistema solar de ors, quer dizer, o próprio sol, faz sua rotação ao redor de um
centro magnético inter-estelar ou chagar cósmico. Dita rotação se realiza em um mês.
O veloz mercúrio, o mensageiro celeste, realiza sua rotação ao redor do astro-rei em três
meses.
Vênus realiza sua dança ao redor do sol em oito meses. A terra faz sua viagem ao redor
do senhor sol em doze meses.
A dança maravilhosa de netuno, o rei do mar, ao redor do sol, é de duzentos e sessenta e
quatro anos.
A figura cósmica do sistema solar de ors é extraordinariamente complexa e bela.
Os fragmentos planetários convertidos em múltiplos espirais de várias tensões e
diâmetros, assemelham-se a uma série resplandescente de cobertas divinais que opacam ao longo
filamento quente e branco do sol de ors, cada uma irradiando esplendorosamente com brilho e
cor próprios e característicos. O maravilhoso conjunto combinado em uma como rede misteriosa
e sublime de teia de aranha, tecida esplêndidamente com as múltiplas trajetórias excêntricas de
milhares de asteróides e cometas de longa cabeleira, resplandescendo com alentos de fogo
retintinando com uma música incrivelmente sutil e harmoniosa, baseada totalmente nos três
compassos do mahavan e do chotaban que sustentam o universo firme em sua marcha.
Realmente, o sistema solar de ors é uma criatura cósmica vivente que nasceu há muitos
milhões de anos na nona esfera (o sexo).
Todos os homens são semelhantes em desenho e constituição. De igual modo sucede o
mesmo com todos os sóis do espaço infinito.
O que distingue aos homens uns dos outros, é seu grau de consciência. O que distingue
aos sóis é seu grau de radiação.
Luz e consciência são no fundo um mesmo fenômeno. Luz e consciência obedecem às
mês mas leis, crescendo ou minguando exatamente na mesma forma.
No caos, no esperma universal se encontra o desenho cósmico do homem e dos sóis.
O auto-desenvolvimento do cosmo homem, ou do sistema solar, a iluminação e irradiação
gradual de um ou do outro, o grau de consciência auto-gerada de qualquer cosmo solar ou de
qualquer cosmo homem, depende totalmente do próprio ser individual.
Para que um homem seja plenamente consciente de si mesmo, todas suas partes devem
fazer-se plenamente conscientes.
Para que um sol se torne plenamente radiante, todos seus planetas, seus órgãos cósmicos,
devem ser plenamente radiantes.
A tarefa de todo universo e de todo ser, desde o gigantesco sol até a insignificante célula
É despertar consciência.
O sistema solar de ors tornar-se-á mais e mais resplandecente conforme cada um de seus
mundos, conforme cada pessoa, cada célula viva, vá despertando consciência.
Todos os seres humanos do planeta terra têm a consciência adormecida. Ê impossível
experimentar isso que é a verdade, enquanto a consciência esteja totalmente adormecida.
Existem quatro estados de consciência: primeiro, sono durante o estado de vigília;
segundo, sono durante aqueles momentos em que o corpo físico dorme; terceiro, autoconsciência; quarto, consciência objetiva desperta.
Normalmente, as gentes vivem nos dois primeiros estados de consciência. As gentes não
somente dormem quando o corpo físico está em repouso, as gentes seguem dormindo no
chamado estado de vigília.
Muito raro é achar algum ser humano auto-consciente, porém as gentes crêem
firmemente que já têm a consciência desperta.
Resulta impossível chegar ao conhecimento objetivo enquanto não se lograr a autoconsciência.
As gentes vivem dormindo, trabalham dormindo, e, não obstante, crêem
equivocadamente que estão despertas.
Durante o sono normal do corpo físico, o ego envolto em seu corpo de desejos,
perambula pela região molecular como sonâmbulo, sonhando e ao voltar ao corpo físico, ao
regressar ao estado de vigília, os sonhos continuam dentro do indivíduo.
Quem desperta consciência já não dorme, vive desperto nos mundos internos enquanto
seu corpo físico dorme.
Conforme as gentes vão despertando consciência, o sistema solar de ors, tornar-se-á mais
e mais resplandecente.
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O sistema solar de ors é o adam kadmon, o homem celeste nascido da água e do fogo na
nona esfera (o sexo).
O sistema solar de ors, o homem cósmico, necessita auto-despertar-se totalmente na
célula e no homem para tornar; se cada vez mais e mais resplandecente.
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CAPÍTULO IV - CIÊNCIA ATÔMICA
O sistema solar de ors no qual vivemos, nos movemos e temos nosso ser, resulta sendo no
fundo uma grande molécula que se desenvolve dentro desse organismo vibrante e espiralóide da
via láctea.
As distintas concepções científicas sobre o átomo são, no fundo, exclusivamente
provisionais. O fracionamento atômico de nenhuma maneira significa conhecimento absoluto
sobre a estrutura do átomo ou sobre o complexo mecanismo íntimo de moléculas, corpúsculos
sub-atômicos e elétrons.
A concepção saturniana da estrutura atômica é muito empírica, toda opinião científica ou
supra-científica, resulta sendo demasiado relativa e instável.
Nós, os gnósticos, afirmamos enfaticamente que além dos prótons, elétrons, neutrons,
etc., Existem muitos outros corpúsculos, todavia desconhecidos para a ciência oficial.
dentro do núcleo atômico existe uma formidável estrutura absolutamente desconhecida
para a ciência oficial.
Os cientistas já fracionam o átomo para libertar energia nuclear, porém realmente nada
sabem sobre a íntima estrutura intra-corpuscular do elétron.
À luz da nova cultura iniciada no mundo pelo movimento gnóstico, podemos considerar
ao elétron como uma primordial cristalização disso que os hindustãos chamam akasha, a matéria
prima da grande obra, a substância
Única da qual advêm por cristalizações encadeadas as múltiplas substâncias, os distintos
elementos da natureza
O elétron é fora de toda dúvida uma cristalização primordial extraordinária de caráter
supra-atômico.
Todo átomo, todo elétron, tem sua origem no seio vivente do akasha puro, a substância
primordial, o mulaprakriti dos hindustãos, o caos, as águas seminais universais do gênese, o
eterno feminino simbolizado por todas as deidades femininas das antigas religiões, a grande mãe,
isis, adônia, insoberta, réa, cibeles, nesta, maria, tonantzin, etc..
Esta substância primordial, este akasha, esta matéria.prwa da grande obra, é fora de toda
dúvida, a mãe divina, isis, a virgem adorável de todas as religiões antigas sempre cheia de graça.
O pai, o primeiro logos, depositou n'ela toda a graça de sua sabedoria. O filho, o segundo
logos, depositou n'ela toda a graça de seu amor. O espírito santo, o terceiro logos, depositou n'ela
toda a graça de seu poder ígneo.
Realmente, no universo existe uma só substância básica que quando cristaliza recebe o
nome de matéria e quando não cristaliza, quando permanece em seu estado fundamental, recebe
o nome de espírito universal de vida.
Ela inicia seus processos de condensação ou cristalização, quando o terceiro logos,
mediante o conúbio sexual da palavra, a faz fecunda com o fogo flamígero.
Ela permanece em seu estado insípido, in- substancial, inodoro, durante a noite cósmica,
durante o grande pralaya, quando o universo que existiu, já não existe.
Quando o fogo a faz fecunda, o cristo cósmico, o segundo logos, penetra em seu ventre, o
grande ventre e nasce d'ela para crucificar-se nos mundos. Por isso sempre é representada com o
menino em seus braços. Ê isis com o menino horus em seus braços, é maria com o menino deus
em seus braços, etc., Etc., Etc..
No ventre fecundo da grande mãe, sob o impulso do terceiro logos, originam-se muitos
campos de força onde as ondas do que podemos chamar pré-materia condensam em corpúsculos.
Nada sabem os cientistas modernos sobre o mistério do núcleo atômico que se considera
formado por prótons e néutrons, nada sabem com precisão sobre as forças nucleares.
Todo o material planetário está cientificamente constituído por átomos maravilhosos e é
fora de toda dúvida que estes são as menores partículas dos elementos.
Todo átomo é um verdadeiro universo em miniatura. Todo átomo é um trio de matéria,
energia e consciência.
O átomo está constituído por um núcleo ou sol muito radiante carregado positivamente de
eletricidade, ao redor do qual giram dançando felizes os elétrons planetários infinitesimais,
carregados negativamente.
O núcleo atômico é semelhante em todos os materiais, como é também o elétron,
variando entre si os elementos unicamente pelo número dos elétrons sujeitos ao núcleo e por
variações correspondentes a seu cargo.
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O átomo é todo um sistema solar em miniatura. Exatamente o que o sol é ao sistema solar
e o óvulo fecundado ao corpo humano, é o núcleo atômico com respeito a todo o universo
atômico.
Se nos foi dito que o diâmetro do núcleo atômico pode ser de um décimo milésimo do de
todo o átomo.
e como júpiter no sol, se nos diz que seus elétrons podem medir um decimo de diâmetro
de seu núcleo. De modo que em sua escala própria circulam em uma imensidade de espaço tão
gigantesco e profundo, como o que abarca em sua totalidade o planeta terra e os outros planetas
do sistema solar de ors.
A natureza tem muitos elementos e estes se catalogam agora mercê ao número de elétrons
desde o 1 ao 96. O hidrogênio, com um elétron, tem o número atômico 1; o hélio com dois
eletrons, tem o número atômico 2, etc. Com duas excepções únicamente, os elementos
desenvolvidos entre e do ventre da grande mãe, resultam sendo no fundo, distintas cristalizações
da substância primordial.
Existem na natureza sete categorias fundamentais de densidade entre os variados
elementos.
Cada elemento é atraído sexualmente por aquele que possui o número complementar de
elétrons do modo maravilhoso como o sódio, com um elétron a mais se inclina sexualmente pelo
cloro, ao qual falta um, para formar sal.
Aqui temos o sexo... Aqui temos o macho e a fêmea dos elementos da natureza unindo-se
sexualmente.
O metal positivo é impelido irresistivelmente a combinar-se sexualmente com o
metalóide negativo, em proporção exata a seu contraste.
este é um paralelismo platônico extraordinário das almas gêmeas que buscam sua metade
complementar da que foram separadas na primeira criação.
O elemento ativo no sol cristo é, fora de toda dúvida, o hidrogênio em quantidade infinita.
O átomo do hidrogênio possui somente um elétron que gira ao redor de seu núcleo
bâsico.
O átomo do hidrogênio encontra-se na fronteira entre a matéria em estado molecular e a
matéria em estado eletrônico. O seguinte estado de sutilização do hidrogênio, corresponde aos
elétrons livres, luz, ondas magnéticas, estado espiritual.
Para criar um átomo de hélio e dois raios de sol se necessita consumir quatro átomos de
hidrogênio.
A energia sexual do terceiro logos flui avassaladoramente desde o centro de todo átomo e
de toda galáxia e de todo sistema solar, unindo pólos opostos para novas criações.
Os átomos do hidrogênio se complementam com os átomos de carbono para iniciar o
desenvolvimento da luz.
Os átomos masculinos do hidrogênio com um só elétron bombardeiam os átomos
femininos do carbono, de seis elétrons, para originar os âtomos do nitrogênio com sete elétrons.
os átomos do nitrogênio, ao unirem-se sexualmente com novos átomos de hidrogênio,
convertem-se em átomos de oxigênio. Quando um átomo de oxigênio leve se, acha em plenitude,
escapa dele um elétron. Livre e certa quantidade de energia radiante.
depois disto, o resultado é um átomo pesado de nitrogênio que é novamente bombardeado
sexualmente por hidrogênio. Não obstante, esta vez se obtem o resultado diferente. O próprio
átomo de hidrogênio captura um dos elétrons do nitrogênio para formar um átomo de hélio com
dois elétrons, enquanto que o átomo de sete elétrons do nitrogênio, se reduz ao átomo de seis
elétrons do carbono com o qual começamos, porque o fim é sempre igual ao principio, mais a
experiência do ciclo. Essa é a lei.
assim se encerrra este cíclo sexual do carbono. A luz solar se gesta sexualmente na. Nona
esfera (o sexo).
a grande luz solar é o resultado químico e matemático dos distintos processos sexuais
atômicos do carbono.
Os átomos de hidrogênio vêm a constituir uma ponte entre o espírito universal de vida e a
matéria de diferentes densidades.
A combinação dos átomos de hidrogênio com átomos de várias substâncias já existentes
na terra, dá lugar a todas as formas de vida conhecidas.
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o fracionamento do átomo, as explosões nucleares, liberam matéria abismal submersa,
novos elementos atômicos terrivelmente malignos: neptúnio (93), plutônio (94), amerício (95) e
curio (96).
Este tipo infernal de substâncias atômicas terrivelmente malignas se escapa do abismo
com as explosões atômicas e atraem à superfície da terra e à mentalidade das gentes, certas
características psicológicas, espantosamente monstruosas.
a desintegração do átomo é uma blasfêmia, uma loucura científica que não somente traz
danos físicos a este aflito mundo, como também, monstruosidades psíquicas mentais,
abominações espantosas de tipo infra-infernal, etc..
Se o ser humano estudasse melhor a energia solar e aprendesse à usá-la inteligentemente,
o combustível líquido seria eliminado e a conquista do espaço seria um fato, sob a condição de
uma conduta reta.
Onde alcance chegar um raio de luz solar alcança também chegar o homem. A energia
solar é milhões de vezes mais potente que a energia atômica.
Esta grande molécula, este sistema solar de ors funciona maravilhosamente graças ao
terrível potencial da energia solar.
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CAPITULO V - A NONA ESFERA
A terra é um organismo maravilhoso, cheio de intensa vitalidade cósmica. Na superfície
da terra existem rochas formidáveis onde ditosos habitam os gnomos, terra e areia.
O interior do organismo planetário é desconhecido para a ciência oficial. Realmente é
muito pouco o que os cientistas sabem sobre o interior de nosso mundo.
Diz-se que a temperatura vai aumentando progressivamente de acordo com a
profundidade, em proporção de 1 grau centígrado.
As ondas produzidas pelos terremotos no interior do organismo planetário comportam-se
como se penetrassem no elemento líquido, porém como se atravessassem um sólido quando se
propagam mais próximo da superfície.
A camada da superfície parece ser uma crosta de cinqüenta ou sessenta quilômetros de
profundidade. Sobre esta crosta maravilhosa se, encontram os minerais, solos, areia e água.
Debaixo desta formidável crosta sobre a qual se desenvolveu toda a história da
humanidade, exista outra camada de 3 500 metros de espessura, composta de magnésio, oxigênio
e silício combinados em outra forma de rocha sólida
Nada podem saber por agora os cientistas sobre o núcleo da terra. Eles tão somente
opinam que sua densidade e temperatura são muito elevados e que aproximadamente mede 6500
quilômetros de diâmetro.
Desde o ponto de vista esotérico a terra tem nove estratos e no nono acha-se o símbolo do
infinito.
É necessário saber que o símbolo sagrado do infinito se encontra no coração da terra, em
seu núcleo vivente e tem a forma de um. Oito colocado em forma horizontal.
No santo oito, no símbolo do infinito, encontram-se colocados simbolicamente o cérebro,
o coração e o sexo do gênio da terra.
Os dois círculos opostos do santo oito, representam o cérebro e o sexo. O centro do santo
oito é a sede simbólica do coração.
A luta é terrível: Cérebro contra sexo, sexo contra cérebro. E o que é mais terrível e o que
é mais amargo, é aquilo de coração contra, Coração.
Todos os seres organizados que vivem sobre a superfície da terra, estão estruturados de
acordo com este símbolo.
No centro do santo oito, existe um átomo central no qual gravitam as doze esferas de
vibração cósmica, dentro das quais deve desenvolver-se uma humanidade solar.
Nove meses permanece o feto dentro do ventre materno e nove idades são necessárias
para que nasça uma humanidade planetária.
A nona esfera é o sexo. Na nona esfera se encontra o fogo e a água, origem de mundos,
bêstas, homens e deuses. Toda autêntica iniciação branca começa por ali.
Na nona esfera encontra-se a forja acesa de vulcano. Ali, baixa marte para retemperar sua
espada e conquistar o coração de vênus; hermes, para limpar os estábulos de augias; perseu, para
cortar a cabeça da medusa com sua espada flamígera.
Desde os antigos tempos, a descida à nona esfera foi a prova máxima para a suprema
dignidade do hierofante. Buddha, hermes, jesus, krishna, dante, zoroastro, quetzalcoatl, mahome,
moisês, etc., Tiveram que passar por esta terrível prova.
O símbolo do infunito é um símbolo esotérico que só pode ser conhecido através do
esoterismo.
Os grandes iniciados dizem que este símbolo está elaborado em ouro puro e que se
encontra exatamente no centro da terra, na nona esfera.
Realmente, dentro da terra vivente existem os maiores esplendores e as mais espessas
trevos.
Temos que compreender os três aspectos do interior da tema. Primeiro aspecto: minerais,
água, fogo, etc. — segundo aspecto: zona esotérica ultra-violeta. — terceiro aspecto: zona infravermelha, tenebrosa.
As camadas subterrâneas da terra representam o reino dos minerais (a litosfera) e o reino
dos metais (a barisfera) que envolvem um coração de incrível densidade e inércia.
Em dimensões de espaço superior dentro do organismo planetário, existem nove esferas
concêntricas superiores à maneira de sublimes regiões inefáveis povoadas por criaturas
elementais, mestres, devas, etc..
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Em dimensões de espaço inferior, no submerso infra-vermelho, existem, à maneira de
esferas concêntricas, os mundos-infernos de densidade crescente, que conduziam, segundo dante:
"Para o meio, em cujo ponto unem-se
Todas as substâncias pesadas...
Esse ponto, ao qual de todas as partes é arrastada
Toda substância pesada".
Este é o centro do coração da terra onde se encontra o maximum de densidade e
gravidade, o assento fundamental de satã, o infra-inferno.
Onde a luz brilha com mais claridade, ali também as trevas são mais espêssas. Essa é a lei
das analogias dos contrários.
No centro do coração da terra está a cadeira de satã e o templo do gênio da terra o
símbolo do infinito e os anjos e os demônios em eterna batalha.
O núcleo da terra tem em si mesmo três aspectos: primeiro, físico; segundo, begiões do
ultravioleta; terceiro, regiões do infra-vermelho.
A nona esfera (o sexo) no centro da terra e no homem, é o campo de batalha entre os
poderes da luz e os poderes das trevas.
A chave secreta que nos permite entrar na nona esfera, é o arcano a.z.f.. O sahaja
maithuna.
Recordemos que os símbolos de shiva, o terceiro logos, são sempre o lingam negro
embutido no yoni.
O importante é não ejacular o ens seminis durante o transe sexual, porque dentro do ens
seminis se encontra todo o ens virtutis do fogo.
O arcano a.z.f. (sahaja maithuna), é a chave que nos permite abrir a nona porta.
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CAPÍTULO VI - A ENERGIA SEXUAL
O sexo tem um ciclo de 84 anos e está governado pelo planeta urano, os polos norte e sul
do planeta urano, em forma cíclica apontam alternativamente para o sol.
Ditos polos são os fatores determinantes do ciclo maravilhoso dos 84 anos na espécie
humana.
Se o pólo positivo-masculino de urano aponta para o sol, predomina sobre a tema o
impulso sexual masculino.
Se o pólo negativo-feminino de urano aponta para o sol, predomina sobre a terra o
impulso sexual feminino.
Durante 42 anos tem predomínio o sexo masculino, durante 42 anos reina soberano o
sexo feminino.
A história da pirataria, a idade de isabel, do desenvolvimento masculino, aventuras
cavalheirescas, representa claramente o cíclo sexual masculino.
Este ano de 1966 em que as mulheres se desnudam, predominam, mandam, - indica ou
assinala claramente o ciclo sexual feminino.
o homem ou a mulher de idade madura vive de rato na atmosfera sexual oposta à de seu
nascimento. semelhante atmosfera é de fato totalmente estimulante. isto explica com inteira
exatidão por que os sentimentos sexuais são, muito amiúde mais vigorosos e ricos aos quarenta
que aos trinta anos.
O sexo em si mesmo deveria ser a função criadora mais elevada. infelizmente, a
ignorância reina soberana e a humanidade dista muito da compreensão dos grandes mistérios do
sexo.
Se estudamos o livro dos céus, o zodíaco maravilhoso, podemos compreender que a nova
era aquária está governada pelo signo zodiacal de aquário, o aguador.
O símbolo de aquário é uma mulher com dois cântaros cheios de água ; trata de mesclar,
inteligentemente, as águas dos dois cântaros.
Este símbolo vem recordar-nos a alquimia sexual. Se em pisces o homem só foi escravo
do instinto sexual simbolizado pelos dois peixes entre as águas da vida, em aquário, o homem
deve aprender a combinar inteligentemente as águas da existência, deve aprender a transmutar
forças sexuais.
Aquário está governado por urano, o planêta que governa as funções sexuais. resulta
incongruente e absurdo que alguns indivíduos isolados e certas escolas de tipo pseudo-esotérico
repitam o Maithuna (magia sexual) e não obstante tenham a pretenção de estar - segundo
"dizem" - iniciando a nova era.
Urano é sexual cem por cento e na nova era governada por este planeta, o ser humano
deve conhecer a fundo os mistérios do sexo.
Repelir o maithuna (magia sexual), significa de fato pronunciar-se contra o signo de
aquário governado por urano, o rei do sexo.
Deve-se recordar que a energia sexual é a energia mais sutil, mais poderosa.,. mais fina
que se produz e conduz maravilhosamente através dó organismo humano.
Analisando muito a fundo o poder surpreendente da energia sexual, chegamos à
conclusão de que é extraordináriamente volátil e muito difícil de armazenar e controlar.
A energia sexúal é como um depósito de dinamite. sua presença significa uma fonte
formidável de tremenda potencialidade e também, um perigo constante de explosão catastrófica.
A energia sexual tem seus próprios canais de circulação, seu próprio sistema elétrico
organizado.
Quando a energia sexual se infiltra no mecanismo de outras funções pode, então, produzir
grandes explosões, tremendas catástrofes biológicas, fisiológicas e psíquicas.
As manifestações de tipo violento e destrutivo da energia sexual se originam de certas
atitudes psicológicas negativas para o sexo em geral.
A suspeita, o medo ao sexo, os preconceitos sexuais, o sentido cínico, brutal e obsceno do
sexo, etc. ; obstruem os canais por onde circula a energia sexual e então esta se desvia
infiltrando-se dentro de outros canais, sistemas e funções onde produz catástrofes espantosas.
O aspecto de tais catástrofes pode ser multifacético. Às vezes têm aspectos de fogo que
flameja explosivos com ira apaixonada, outras vezes a amargura da réplica nociva, palavras que
ferem, violentas denúncias, etc..
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Tudo isto e milhares de asqueirosos assuntos da humana espécie, são devidos
precisamente à infiltração da energia sexual dentro de canais e funções diferentes.
As pessoas que malgastam a energia sexual em conversações mórbidas de tipo sexual ou
vendo películas pornográficas ou lendo novelas desonestas, tornan-se impotentes.
As pessoas que gastam o tempo miseravelmente, raciocinando sobre o ato sexual sem
cumprir com suas funções sexuais, tornam-se impotentes. quando, realmente fora de todo
raciocínio vão efetuar o ato sexual, não podem, fracassam.
A imaginação e a ramo mal usadas podem conduzir-nos à impotência de tipo psicosexual.
A imaginação mórbida, o mau uso da imaginação, acaba com a energia sexual e quando o
indivíduo vai realizar o ato, fracassa, está impotente.
O excessivo raciocínio sobre o sexo, conduz à impotência. quem só vive analisando o ato
sexual sem realizá-lo, quando for realiza-lo de verdade, terá que passar pela tremenda surpresa
de que não o pode, está impotente.
Ao chegar a esta parte do presente capítulo, nossos leitores não devem se espantar.
Estudar os mistérios do sexo é urgente, porém abusar do raciocínio sexual excluindo o ato sexual
por tempo muito prolongado ou indefinido, produz impotência psico-sexual.
Existe a sub-imaginação e a infra-imaginação. qualquer pessoa pode, se assim o desejar,
contemplar com pureza a outra pessoa de sexo oposto, porém a sub-imaginação e a infraimaginação podem trair-nos nos níveis submersos da mente e conduzir-nos ao coito em outros
estados de consciência. o resultado disto podem ser as poluções noturnas com abundante perda
de licor seminal.
Constantemente chegam a esta sede patriarcal do movimento gnóstico, na cidade do
México, muitas cartas de pessoas que se queixam de ter sonhos eróticos acompanhados de
poluções noturnas.
Nós sempre respondemos aconselhando a essas pessoas o Maithuna, a magia sexual, a.z.f.
(união sexual sem ejaculação do sêmen), como único remédio contra as poluções notunas
É claro que com o maithuna diário o ser humano se acostuma a refrear o ato sexual para
não derramar o sêmen. o resultado é que o sujeito se acostuma tanto a este super esforço, que
quando em sonhos realiza o ato, então, seja por costume, por instinto, refreia para evitar o
derrame de licor seminal, resultando que a polução não se produz.
O sexo e a imaginação acham-se intimamente associados. ê impossível chegar à castidade
absoluta se não transformamos a imaginação em um espelho puro e sem a menor mancha.
É urgente transformar a sub-imaginação mecanicista e mórbida e a infra.imaginação
automática e luxuriosa em imaginação de criança recém nascida.
Este tipo de transformação só é possível com uma ajuda especial da divina mãe
Kundalini, a serpente ígnea de nossos mágicos poderes.
É necessário saber orar, saber rogar à divina serpente pedindo-lhe o milagre de
transformar a imaginação subjetiva e mecânica em imaginação de criança recém-nascida.
Só ela, a mãe divina, a serpente sagrada pode transformar a sub-imaginação mórbida e a
infra-imaginação bestial, em imaginação inocente de criança recém-nascida.
Uma criancinha pode contemplar uma bela mulher nua em forma pura e perfeita, sem
sentir a menor luxúria. realmente, enquanto não for como criança inocente, resulta impossível
entrar no reino do esoterismo.
No mundo físico algumas pessoas conquistaram a perfeita castidade e podem dar-se ao
capricho de contemplar o corpo desnudo de outra pessoa do sexo oposto sem sentir luxúria de
nenhuma espécie.
É claro que tais pessoas excepcionais crêem haver chegado à castidade absoluta, em
outros territórios sub-conscientes da mente, sem suspeitar nem sequer remotamente que a subimaginação e a infra-imaginação subjetiva e mecanicista as atraiçoam por debaixo dos limites da
esfera intelectual.
Este tipo excepcional de pessoas pode ter imaginação pura, porém ignora que a subimaginação e a infra-imaginação resultam sendo espantosamente fornicárias em terrenos
desconhecidos para sua razão e para seu intelecto.
Quando essa classe de gentes é submetida a provas de castidade nos mundos superiores
ou nos mundos submersos da natureza, quando se lhes coloca em estados situaeionais e tempos
diferentes de tipo infra-conscientes ou sub-conscientes, fracassam lamentavelmente.
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Muitas pessoas escrevem-nos pedindo remédio contra as poluções noturnas. Nós sempre
respondemos a esses enfermos receitando-lhes a magia sexual, o Maithuna.
Aqueles que se acostumam a refreiar o ato sexual para não ejacular o licor seminal, ficam
curados das poluções noturnas.
Os sonhos mórbidos, luxuriosos, são devidos à sub-imaginação mecânica e à infraimaginação de tipo erótico e automático.
Se pomos em funcionamento um aparelho de televisão, em sua tela se sucedem então, de
maneira automática, muitas cenas, quadros, figuras ante os olhos do espectador.
A imaginação é como uma tela de televisão. Qualquer choque sexual põe-na em marcha
não somente na esfera intelectual, senão também nos outros territórios submersos da mente.
Qualquer sonhador nos mundos internos pode ser afetado por representações de tipo
mórbido. ditas representações produzem sonhos eróticos e poluções noturnas.
Se o sonhador está acostumado a refrear o ato sexual, existirá neste caso o sonho erótico,
porém não as poluções noturnas.
Se o sonhador transformou a sub-imaginação e a infra-imaginação em imaginação de
criança inocente então resultam impossíveis os sonhos eróticos, desaparecem estes em forma
radical, total e definitiva.
Se qualquer estudante esoterista fosse submetido a espantosas provas sexuais nos mundos
internos, sem haver passado primeiro por um longuíssimo período de magia sexual diária, é claro
que fracassaria lamentavelmente, perdendo seu licor seminal em poluções noturnas.
Sem a magia sexual, sem o maithuna, a.z.f., é impossível avançar na senda iniciática.
Quando a energia sexual é centrífuga, quando flui de dentro para fora, o resultado são as
descargas seminais, as poluções noturnas.
Com o maithuna, arcano a.z.f., magia sexual, as distintas correntes de energia sexual
invertem seu curso, tornam-se centripetas, fluem então de fora para dentro.
As descargas seminais, as poluções noturnas, tornam-se totalmente impossíveis quando a
energia sexual flui do exterior para o interior.
A energia sexual contém dentro de si mesma, no nível molecular superior, o selo
universal ou o desenho cósmico do homem verdadeiro. Este desenho podemos fazê-lo cristalizar
em cada um de nós mediante a magia sexual.
Quem quiser auto-realizar-se a fundo deve baixar à nona esfera e trabalhar com o fogo e a
água, origem de mundos, bestas homens e deuses. toda autêntica iniciação branca começa por
ali.
Existe íntima relação entre a energia sexual e a imaginação. a energia sexual é o
fundamente básico da auto-realização íntima.
Os iniciados que percorrem a senda do fio da navalha são submetidos a muitas provas
sexuais nos mundos infra-conscientes, sub-conscientes, inconscientes, humanos, sub-humanos,
infra.humanos.
Se o iniciado não transforma a sub-imaginação mórbida e a infra-imaginação mecânica e
erótica em imaginarão de criança inocente recem.nascida, é claro, que fracassará inevitavelmente
em todas as provas sexuais.
É necessário saber que os iniciados são colocados nos mundos internos, em outros
tempos, lugares, situações e estados de conciência sub-humanos, infra-humanos, diferentes,
distintos, diversos, onde nem remotamente recordam seus estudos, o caminho, etc..
Agora compreenderão nossos leitores a urgente necessidade de transformar a subimaginação e a infra-diaginacão em imaginação consciente, objetiva e pura como a da criança
recém-nascida.
Agora compreenderão nossos leitores a intima relação existente entre o sexo e a
imaginação.
A energia sexual pode converter o homem em um anjo ou em uma basta.
No mundo ocidental existem muitas gentes que odeiam mortalmente a magia sexual.
Essas pessoas justificam seu ódio absurdo com muitos pretextos. Dizem que o maithuna, magia
sexual - "dizem" - é só para os orientais e que nós, os ocidentais não estamos preparados.
afirmam tais gentes que com este ensinamento de sexo-ioga o único que pode resultar é uma
colheita de magos negros.
O interessante de tudo isto é que tais pessoas de tipo reacionário, conservador, regressivo
e retardatário, não dizem uma só palavra contra a fornicação, contra o adultério, contra a
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prostituição, contra o homossexualismo, masturbação, etc., etc. tudo isto lhes parece o mais
normal e não têm inconveniente algum em malgastar miseravelmente a energia sexual.
Os ignorantes fornicários do pseudo-ocultismo reacionário desconhecem totalmente a
doutrina secreta do salvador do mundo, o esoterismo cristão.
A reação pseudo-esotérica e pseudo-ocultista ignora que as primitivas seitas gnósticas
cristãs praticavam o maithuna, a magia sexual. o maithuna se ensinou sempre em todas as antigas
escolas de mistérios ocidentais. O maithuna se conheceu entre os mistérios dos templários, entre
os mistérios dos aztecas, maias, incas, chibchas, zapotecas, taraucanos, toltecas; entre os
mistérios de eleusis, mistérios de roma, mitra, cartago, tiro, celtas, fenícios, egípcios, druidas e
em todas as seitas cristãs primitivas tais como a seita dos essênios que tinham seu convento às
margens do Mar Morto e finde cujos membros mais exaltados foi o divino Rabi da Galiléia.
O Maithuna, a magia sexual é universal. Se conhece o Maithuna nos Mistérios do Norte,
do Sul, do Leste e do Oeste do mundo, porém repelem-no violentamente os pseudo-ocultistas
reacionários, fornicários e regressivos.
A Pedra Fundamental das autênticas e legítimas Escolas de Mistérios, é o Maithuna,
Arcano A. Z. F., Magia Sexual
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CAPÍTULO VII - A ATRAÇÃO DOS OPOSTOS
A ENERGIA SEXUAL do TERCEIRO LOGOS harmoniza em forma esplêndida todas
as funções do organismo humano.
A ENERGIA SEXUAL não somente é PERFEITA em si mesma, senão quer também a
PERFEIÇÃO em tudo O que existe.
A ENERGIA SEXUAL produz acordo e concordância entre todas e cada uma das
funções específicas do organismo humano.
A ENERGIA SEXUAL trabalha no laboratório maravilhoso do organismo humano, com
o propósito de dar a este sua mais alta potencialidade e harmonia.
A ENERGIA CRIADORA do TERCEIRO LOGOS procura sempre completar em forma
PERFEITA cada uma das maravilhosas funções Fisiológicas, Psico-Somáticas e Espirituais do
ser humano.
A ENERGIA CRIADORA do TERCEIRO LOGOS complementa, corrige deficiências e
faz OBRA COMPLETA.
SE consideramos ao homem em si mesmo como meio ser e à mulher como sua outra
metade, chegamos então, por dedução lógica à atração amorosa dos opostos.
As ALMAS andam sedentas de amor, buscando sempre a outra metade, a ALMA
GÊMEA da qual foram separadas desde a aurora ia criação.
Sempre necessitamos no caminho da vida, de outro ser que possa preencher-nos, que
possa suprir com inteira exatidão o que nos faz falta não somente ao Fisiológico, senão também
no PSICO-SOMÁTICO e ESPIRITUAL.
Cada uma de nossas funções Físicas e Psíquicas necessita um complemento muito
humano. Essa é uma necessidade natural de todo ser vivente.
A mútua combinação de elementos da natureza, as bodas químicas, a combinação sexual
de elementos opostos para lograr um todo perfeito, constituem o fundamento vivo de tudo o que
é, de tudo o que tem sido, de tudo o que será.
Está demonstrado que os elementos químicos se atraem e combinam amorosamente de
acordo o número COMPLEMENTÁRIO de ELÉTRONS.
Todo homem de ciência química sabe muito bem mediante a observação e a experiência,
que estando constituída a cobertura perfeita por um número de ELÉTRONS, o SÓDIO com um
ELRÉRON SOBRANTE se une sexualmente ao CLORO, ao qual falta um ELÉTRON.
O assombroso. de tudo isto, o maravilhoso, é que o SÓDIO com seu ELÉTRON EXTRA,
jamais na vida poderia combinar-se com outros álcais compostos de modo análogo.
No fundo de todas estas maravilhas, de todos estes prodígios do AMOR, encontramos o
MATRIMÔNIO dos ELEMENTOS e a PEDRA FUNDAMENTAL sobre a qual descansa toda
química.
Sem nenhum exagero podemos afirmar que este mesmo princípio da atração sexual dos
opostos é aplicável sempre, sem exceção alguma, à atração e matrimônio de homens e mulheres.
Cada função orgânica e Psíquica quer sempre complementar-se e o sentido de
indiferença, atração ou repulsão, entre homem e mulher, é o resultado exato de um cálculo sutil
extraordinariamente veloz realizado silenciosamente.
O sentido SEXUAL, mais rápido que o pensamento, faz cálculos que assombram e sabe
com precisão matemática se a pessoa do sexo oposto que temos à frente, pode conter todos os
fatores de reciprocidade necessários para complementar-nos.
Dentro do organismo humano as diferentes glândulas e seus sistemas e funções
dependentes, atuam por pares, uns controlando os aspectos masculinos, outros controlando as
funções femininas.
Existe um infinito intercâmbio de substâncias químicas entre as glândulas masculinas e
femininas.
O duplo aspecto MASCULINO-FEMININO da GLÂNDULA PITUITÁRIA, é algo que
assombra.
Todo homem de ciência sabe muito bem que o lóbulo anterior da PITUITÁRIA é
masculino e que o posterior é feminino.
Dentro do organismo humano as glândulas masculinas e femininas coordenam em forma
harmoniosa todas as funções biológicas.
Vênus e Marte controlam as glândulas PITUITÁRIA e PINEAL. Enquanto Vênus na
Pituitária quer dormir, Marte na Pineal quer seguir lutando.
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No pescoço torna a se repetir essa mesma luta entre VÊNUS e MARTE. VÊNUS controla
as TIREÓIDES e MARTE as PARATIREÓIDES.
A córtex e a medula das supra-renais representam sempre contrapartes masculinas e
femininas que conduzem à luta ou à evasiva.
Esta união de elementos sexuais MASCULINO-FEMININOS em cada uma das
glândulas do organismo humano, está sabiamente simbolizada nas imagens do TANTRISMO
TIBETANO onde cada DEUS aparece acompanhado de uma DEUSA ou SHAKTI FEMININA.
As tragédias do mundo são terríveis e cada homem e cada mulher desde os quatorze anos
de vida andam buscando seu complemento sexual.
Um varão qualquer pode encontrar em alguma mulher seu complemento para
determinada função específica, porém pode dar-se o caso de que só com outra mulher encontre o
complemento para seu centro de gravidade fundamental.
A mulher neste caso não é uma excepção e agora fica bem clara a causa trágica sexual
dos famosos triângulos que sempre terminam com o divórcio ou com balaços.
Só com a virtude, só cumprindo com o mandamento CRISTÃO de NÃO ADULTERAR,
deixam de existir os TRIÂNGULOS FATAIS.
O ideal no AMOR é encontrar a OUTRA METADE, a OUTRA MEIA LARANJA, a
ALMA GÊMEA.
Só o complemento total e perfeito pode dar-nos felicidade inesgotável. Infelizmente é
muito pedir. Nós não merecemos tanto. Todos nós estamos cheios de KARMA.
No terreno da vida conjugal, temos podido verificar que, às vezes, o homem conduz e,
outras vezes, a mulher.
Em todos os lares há um que conduz e outro que é conduzido, porém isto não deve ser
confundido com aquilo de mandar ou ser mandado.
Falando astrológicamente diremos que Vênus deve conduzir a Lua, Mercúrio a Vênus,
Saturno a Mercúrio, Marte a Júpiter.
É claro que para isto se necessita saber qual é a estrela que guia nossa vida.
Estas sábias combinações de tipos Astrológicos tal como aqui as damos, significam
mútua atração e perfeito complemento sexual.
Qualquer outro tipo de UNIÕES SEXUAIS fora desta ordem dada, resulta absurdo e até
ILEGÍTIMO, porque viola a natureza sexual dos interessados, deixando-lhes profundas feridas
Psíquicas, muito difíceis de se cicatrizarem. 229-1917 ou 229-2635
O homem Mercurial que adora a bela Venusina pelo AMOR e DOCILIDADE que ela
irradia, pode tirá-la de sua romântica preguiça e dar-lhe a agilidade mercurial que ela necessita.
A mulher JUPTERIANA, loucamente enamorada do homem MARCIANO, pode
extinguir-lhe sua violência e encaminhar sua energia em forma edificante.
A atração dos contrários tem sua origem em um modelo cósmico Divinal, Inefável.
O tipo LUNAR tende sempre a mover-se para o VENUSINO, o tipo VENUSINO movese para o MERCURIAL, o tipo MERCURIAL move-se para o SATURNINO, o tipo
SATURNINO move-se para o MARCIANO, o tipo MARCIANO move-se para o
JUPTERIANO e o tipo JUPTERIANO de VOLTA PARA O LUNAR.
Sobre esta base de combinações cósmicas maravilhosas, podem combinar-se os tipos
humanos para estabelecerem sobre a face da terra o MATRIMÔNIO PERFEITO.
Os casais GNÓSTICOS trabalhando intensamente na FORJA ACESA DE VULCANO
dentro da NONA ESFERA (O SEXO), podem, mediante o MAITHUNA (MAGIA SEXUAL),
ganhar o que não ganha o inimigo do sexo ainda. que se declare vegetariano e se torture durante
toda a vida levando vida de ermitão.
No sexo encontra-se a maior força que poda libertar ou escravizar ao homem.
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CAPÍTULO VIII - O HIDROGÊNIO SEXUAL SI-12
É urgente saber que no Universo existem Doze Hidrogênios básicos fundamentais.
Os Doze Hidrogênios básicos estão escalonados de acordo com as doze categorias de
matéria.
As Doze Categorias de matéria existem em todo o criado. Recordemos os doze sais do
Zodíaco, as doze esferas de Vibração Cósmica dentro das quais deve desenvolver-se uma
humanidade selar.
Dos Doze HIDROGÉNIOS BÁSICOS derivam-se todos os HIDROGÊNIOS
SECUNDÁRIOS cujas variadas densidades vão desde o 6 até o12288.
O termo HIDROGÊNIO tem em GNOSTICISMO um significado muito extenso.
Qualquer. ELEMENTO SIMPLES é realmente um HIDROGÊNIO de certa densidade.
O HIDROGÉNIO 384 encontra-se na ÁGUA, o 192 no AR, o 96 está depositado
sabiamente no. MAGNETISMO ANIMAL, EMANAÇÕES DO CORPO HUMANO, RAIOS N,
HORMONAS, VITAMINAS, etc.
Os IRMÃOS DO MOVIMENTO GNÓSTICO já estão muito familiarizados com os
HIDROGÊNIOS 48-24-12-6 devido a que os temos estudado em nossas passadas mensagens de
NATAL.
O HIDROGÊNIO 48 corresponde ao CLORO (CL), peso atômico 35,5 ; o
HIDROGÊNIO 24 corresponde à FLUORINA (FL), peso atômico 19; o HIDROGÊNIO 12
corresponde ao HIDROGÊNIO DA QUÍMICA, peso atómico 1.
O CARBONO, o NITROGÊNIO e o OXIGÊNIO têm os pesas atômicos de 12, 14 e 16.
O HIDROGÊNIO 96 corresponde ao BROMO (Br), peso atômico 80; o HIDROGÊNIO 192
corresponde ao IODO, peso atômico 127.
Este interessantíssimo tema dos HIDROGÊNIOS pertence ao ramo da QUÍMICA
OCULTA ou QUÍMICA GNÓSTICA e como quer que seja demasiado difícil, para bem de
nossos estudantes preferimos estudá-lo pouco a pouco, em cada uma de nossas Mensagens de
Natal.
Passemos agora a estudar o famoso HIDROGÊNIO SEXUAL SI-12, o maravilhoso
HIDROGÊNIO CRIADOR que sabiamente se elabora na FÁBRICA do ORGANISMO
HUMANO.
A comida passiva do prato passa dentro do organismo humano por muitas
transformações, refinamentos e sutilizações que se processam dentro da ESCALA MUSICAL:
DO-RE-MI-FA-SOL-LA-SI.
A comida passiva do prato começa com o DO, o QUIMO resultante da primeira etapa de
transformação segue com o RÉ, o alimento mui- to refinado que passa OSMÓTICAMENTE à
corrente sangüínea, continua com o MI e assim sucessivamente segue os processos até ficar
elaborado o melhor de todo o organismo, o MARAVILHOSO ELIXIR, o LICOR SEMINAL
com seu HIDROGÊNIO 12 na nota SI.
O HIDROGÊNIO SEXUAL SI-12 encontra-se no SÊMEN. Ele é o poder criador do
TERCEIRO LOGOS.
A PRIMEIRA OITAVA MUSICAL DO-RE-MI-FA.SOL.LA-SI, corresponde
exatamente à fabricação do HIDROGÊNIO SEXUAL SI-12 dentro do organismo humano.
Um choque muito especial mediante o MAITHUNA (MAGIA SEXUAL), permite ao
HIDROGÊNIO SEXUAL SI.12 passar a uma segunda oitava musical DO-RE-MI.FA-SOLLA.SI, cujo resultado vem a ser a CRISTALIZAÇÃO do HIDROGÊNIO SEXUAL SI-12 na
forma EXTRAORDINÁRA do CORPO ASTRAL.
Isto é o que se chama TRANSMUTAR chumbo em ouro. Ê URGENTE TRANSMUTAR
a CARNE e o SANGUE no CORPO ASTRAL.
Um Segundo Choque mediante o MAITHUNA (MAGIA SEXUAL), permite ao
HIDROGÉNIO SEXUAL SI-12 passar a uma TERCEIRA OITAVA MUSICAL DO-RE.MIFA-SOL-LA-SI, cujo resultado vem a ser a cristalização do HIDROGÊNIO SEXUAL SI.12 na
forma extraordinária do CORPO MENTAL (CORPO DE PARAÍSO).
Um Terceiro Choque mediante o MAITHUNA (MAGIA SEXUAL), permite ao
HIDROGÊNIO SI-12 passar a uma quarta oitava musical DO-RE-MI-FA-SOL-LA-SI, cujo
resultado é a cristalização do HIDROGÊNIO SEXUAL SI-12 na forma magnífica do CORPO
DA VONTADE CONSCIENTE ou CORPO CAUSAL.
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O HIDROGÊNIO SEXUAL SI-12 é semente ou fruto e o surpreendente é que cristaliza
sempre em organismos de carne e osso. Recordemos que o corpo físico é o resultado do
HIDROGÊNIO SEXUAL SI-12.
O CORPO ASTRAL vem a ser também o resultado do ato especial MAITHUNA
(UNIÃO DO FALO E O ÚTERO SEM DERRAMAR O SÊMEN).
O CORPO ASTRAL é um corpo de CARNE e OSSO, carne que não vem de ADÃO,
porém carne, produto do HIDROGÊNIO SEXUAL SI-12.
O verdadeiro CORPO MENTAL é o PRODUTO do MAITHUNA (MAGIA SEXUAL),
e do HIDROGÊNIO SEXUAL SI-12. Este é o CORPO DE PARAÍSO, um corpo de perfeição,
um corpo de carne e osso, porém carne que não vem de ADÃO.
O CORPO DA VONTADE CONSCIENTE também chamado CORPO CAUSAL vem
também a ser o resultado do ato sexual MAITHUNA sem derrame do sêmen.
O CORPO DA VONTADE CONSCIENTE ou CORPO CAUSAL resulta da
CRISTALIZAÇÃO do HIDROGÊNIO SEXUAL SI.12.
O autêntico ASTRAL, o verdadeiro MENTAL, o legítimo CAUSAL, são os CORPOS
SOLARES, os CORPOS EXISTENCIAIS SUPERIORES DO SER.
Quem fabrica na NONA ESFERA os CORPOS EXISTENCIAIS SUPERIORES DO
SER, os CORPOS SOLARES, pode e tem todo o direito de ENCARNAR SEU REAL SER,
SEU ESPÍRITO TRIUNO IMORTAL, ATMAN-BUDDHI-MANAS ou ESPÍRITO DIVINO,
ESPÍRITO DE VIDA e ESPÍRITO HUMANO (ÍNTIMO-ALMA ESPIRITUAL-ALMA
HUMANA).
Então, ao chegar a estas alturas INICIÁTICAS diz-se que NASCEU um Novo HOMEM,
o FILHO DO HOMEM, um novo MESTRE do DIA, um MESTRE do MAHAMANVANTARA.
O CORPO FÍSICO se sustenta com o HIDROGÊNIO 48. O excedente deste HIDROGÊNIO
converte-se em HIDROGÊNIO 24, com o qual se alimenta o CORPO ASTRAL.
O excedente do HIDROGÊNIO 24 converte-se em HIDROGÊNIO 12 (NÃO
CONFUNDIR ESTE COM O HIDROGÊNIO SEXUAL SI-12). O HIDROGÊNIO 12 (DOZE),
serve para alimentar o CORPO MENTAL.
O excedente do HIDROGÊNIO 12 (Doze), converte-se em HIDROGÊNIO 6, com o qual
alimenta-se o CORPO DA VONTADE CONSCIENTE ou CORPO CAUSAL AUTÊNTICO.
A criação dos CORPOS SOLARES é questão de MAITHUNA (MAGIA SEXUAL), sem
derramar o sêmen e se realiza na FORJA ACESA DE VULCANO, na NONA ESFERA (O
SEXO). Este é um trabalho mais amargo que o fel, vinte ou trinta anos de conexão sexual diária
com uma só mulher e sem derramar jamais nem uma só gota de sêmen, sem permitir que o
sêmen saia do organismo.
O duas vezes nascido, quem NASCE nos MUNDOS SUPERIORES como MESTRE do
MAHA-MANVANTARA, quem sai da NONA ESFERA por haver completado seu trabalho,
nunca, jamais pode regressar à NONA ESFERA porque, isto seria crime, seda semelhante ao
filho que depois de haver nascido quizesse meter-se novamente dentro da matriz de sua mãe. O
DUAS VEZES NASCIDO é filho da MÃE KUNDALINI e se quer progredir deve amar a sua
MÃE DIVINA, jamais deve esquecer-se de sua MÃE.
O DUAS VEZES NASCIDO fica proibido do ato sexual para toda a eternidade e deve
chegar à castidade absoluta em todos os territórios da mente.
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CAPÍTULO IX - OS CORPOS LUNARES
Todas as Escolas muito Esotéricas e muitos Ocultistas fundamentam seus estudos no
SETENÁRIO TEOSÓFICO que se segue:
1 - ATMAN (O ÍNTIMO).
2 - BUDDHI (A ALMA ESPIRITUAL).
3 - MANAS SUPERIOR (ALMA HUMANA).
4 - MANAS INFERIOR (CORPO MENTAL).
5 - KÂMA (CORPO DE DESEJOS).
6 - LINGA SARIRA (CORPO VITAL).
7 - STHÚLA SARIRA (CORPO FÍSICO).
ATMAN é o SENHOR, o ÍNTIMO. BUDDHI é a ALMA ESPIRITUAL. MANAS
SUPERIOR é a ALMA HUMANA.
O ÍNTIMO, o SENHOR, tem duas ALMAS. A primeira é a ALMA ESPIRITUAL
(BUDDHI) e a segunda é a ALMA HUMANA (MANAS SUPERIOR), PRINCÍPIO CAUSAL.
As duas ALMAS devem trabalhar sob a direção do Senhor; porém, isto só é possível nos
MESTRES. Enquanto a ALMA HUMANA TRABALHA, A ALMA ESPIRITUAL BRINCA.
A ALMA ESPIRITUAL é feminina e a ALMA HUMANA é MASCULINA. Nos
MESTRES, a ALMA ESPIRITUAL pode estar prenhe com frutos que, quando nascem, devem
ser elaborados pela ALMA HUMANA.
A gente sente-se muito orgulhosa como CORPO MENTAL porque com ele
raciocinamos, discutimos, projetamos, etc., porém este corpo mental é LUNAR cem por cento e
têm-no todos os animais em estado residual.
A gente vive no mundo das paixões animais e goza nos desejos passionais porque o
veículo emocional que possuímos é tão só um corpo LUNAR-ANIMAL de desejos bestiais.
O CORPO VITAL é o CORPO TETRADIMENSIONAL, o LINGA SHARIRA dos
HINDUSTÃOS, o fundamento vivente de todas as atividades físicas, químicas, calóricas,
perceptivos, etc..
Realmente, o CORPO VITAL é tão só a secção superior do corpo físico, a parte
TRTRADIMENSIONAL do CORPO FÍSICO.
Dentro dos veículos MENTAL e DESEJOS muitos clarividentes podem ver uma bela
criatura de cor azul elétrico muito formosa, que confundem facilmente com a ALMA HUMANA
ou CORPO DA VONTADE CONSCIENTE ( CORPO CAUSAL). Realmente, o ANIMAL
INTELECTUAL não tem, ainda, CORPO CAUSAL. A bela criatura azul que os clarividentes
vêem dentro dos veículos LUNARES, é isso que no BUDDHISMO ZEN se chama o
BUDDHATA, a ESSÊNCIA, uma fração da sagrada ALMA HUMANA dentro de nós.
Nenhum ANIMAL INTELECTUAL tem CORPO CAUSAL. Nenhum ANIMAL
INTELECTUAL tem ENCARNADA a TRIADA IMORTAL. Se alguém encarnasse sua Divina
Tríada imortal, deixaria imediatamente de ser ANIMAL INTELECTUAL e converter-se-ia em
homem.
SÓ fabricando os CORPOS SOLARES podemos nos dar ao capricho de ENCARNAR a
DIVINA TRIADA IMORTAL, ATMAN-BUDDHI-MANAS.
SE queremos subir devemos primeiro baixar. Só baixando à NONA ESFERA podemos
fabricar os CORPOS SOLARES para ENCARNAR a TRÍADA IMORTAL e converter-nos em
HOMENS.
Hoje em dia apenas somos ANIMAIS INTELECTUAIS. O único que nos adorna é o
INTELECTO, porém se nos tirarem o INTELECTO ficaremos ANIMAIS muito inúteis, piores
que os orangotangos e gorilas,- criaturas idiotas, indetesas, bestiais.
O BUDDHISMO ZEN considera os CORPOS LUNARES amuo formas mentais que
devemos dissolver, reduzir a pó.
Os CORPOS LUNARES são propriedade comum de todas as bestas, incluindo a besta
INTELECTUAL equivocadamente chamada HOMEM.
Só fabricando os CORPOS SOLARES podemos nos dar ao luxo de ENCARNAR a
TRÍADA IMORTAL para converter-nos em HOMENS DE VERDADE
Os CORPOS SOLARES são o resultado de um trabalho consciente, feito sobre si mesmo.
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Só baixando à NONA ESFERA podemos fabricar os CORPOS SOLARES e encarnar à
TRÍADA IMORTAL para NASCER nos MUNDOS SUPERIORES como NOVOS MESTRES
do MAHA-MANVANTARA.
O ANIMAL INTELECTUAL vive durante as horas do sono e depois da morte nos
mundos supra-sensíveis, com CORPOS LUNARES. Ditos corpos são muito frios e fantasmais.
Os CORPOS SOLARES são chamas viventes, radiantes, sublimes. Recordai que os
ANJOS, ARCANJOS, Mestres, etc., usam CORPOS SOLARES.
O autêntico CORPO ASTRAL-SOLAR, é um veículo de rume e osso, porém, carne que
não vem de ADÃO, um corpo de incalculável beleza e suprema felicidade.
O legítimo CORPO MENTAL-SOLAR, é o CORPO de Paraíso, um corpo de carne e
osso, porém carne que não vem de ADÃO, um corpo de natureza feminina, receptiva.
O verdadeiro CORPO MENTAL-SOLAR está mais além do raciocínio, é um veículo
para compreender.
Aqueles que possuem o VERDADEIRO CORPO MENTAL SOLAR, não necessitam
aceitar, nem repelir, compreendem e isso é tudo.
O autêntico CORPO MENTAL SOLAR tem trezentas mil CLÃS ou centros magnéticos e
cada CLÃ deve vibrar ao mesmo tom sem esforço algum.
O CORPO MENTAL SOLAR com suas trezentas mil CLÃS, é formidável, maravilhoso.
O ADEPTO que possui um veículo mental solar plenamente desenvolvido, recebe e
compreende a verdade de momento em momento sem o tremendo batalhar do pensamento.
O legítimo corpo da VONTADE CONSCIENTE permite ao ADEPTO ter
IMORTALIDADE CONSCIENTE.
O legítimo CORPO DA VONTADE CONSCIENTE permite ao ADEPTO realizar ações
nascidas da VONTADE CONSCIENTE. O legítimo corpo da VONTADE CONSCIENTE
permite ao ADEPTO determinar circunstâncias.
Todo Mestre que NASCEU nos mundos superiores, deve eliminar os CORPOS
LUNARES. Estes constituem nosso remanescente animal que vem dos antigos tempos.
Os desencarnados comuns e correntes vestidos com seus CORPOS LUNARES, parecem
sonâmbulos inconscientes, frios, fantasmas, vivendo no passado.
O ANIMAL INTELECTUAL é LUNAR CEM POR CENTO e realmente não é
verdadeiro Homem.
Só fabricando os CORPOS SOLARES nos convertemos em HOMENS
VERDADEIROS.
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CAPÍTULO X - O EU PLURALIZADO
Os autores que afirmam a existência de um EGO ou EU permanente e imutável, são
equivocados sinceros de muito boas intenções.
É urgente saber que dentro de nossos CORPOS LUNARES-ANIMAIS, temos um EU
PLURALIZADO.
Cada sensação, cada emoção, cada pensa- mento, cada sentimento, paixão, ódio,
violência, ciúmes, ira, cobiça, luxúria, inveja, orgulho, preguiça, gula, etc. ; estão constituídos
por pequenos EUS que de maneira nenhuma se acham ligados entre si, nem coordenados de
modo algum.
Não existe, não há um EU ÍNTEGRO, UNITOTAL, senão uma multidão de mesquinhos,
brigões e rixosos EUS que pelejam entre si, que lutam pela supremacia.
Aos monges do Mosteiro do MONTE ATHOS lhes encanta fazer-se conscientes de todos
estes pequenos EUS, aprender a manejá-los, passá-los de um centro a outro, etc..
Os monges ajoelham-se e elevando seus braços com os cotovelos dobrados, dizem:
"EGO" em voz alta e prolongando o som, enquanto ao mesmo tempo procuram localizar o ponto
de seu organismo onde ressoa a palavra EGO (EU). O próposito deste exercício é sentir o EU,
passá-lo de um centro a outro à vontade.
Os "EUS" que temos metidos dentro dos corpos LUNARES, são verdadeiros
DEMÔNIOS criados por nós mesmos.
Tal EU segue automaticamente a tal outro EU e alguns aparecem acompanhados de
outros, porém não existe ordem nisto, não há verdadeira unidade nisto.
SÓ existem associações acidentais, pequenos grupos que se associam em forma
incosciente e subjetiva.
Cada um destes pequemos EUS só representa uma íntima parte da totalidade de nossas
funções, porém crê equivocadamente ser o todo.
Quando o ANIMAL INTELECTUAL equivocadamente chamado homem diz EU, tem a
impressão de que fala d'ÊLE em sua totalidade, porém em realidade só é um dos pequenos EUS
da legião o que fala.
O EU que hoje está jurando fidelidade ante o ALTAR da GNOSE, crê ser o todo, único, o
homem completo, porém só é um dos tantos EUS da legião. Quando dito EU cai de seu posto de
comando, outro EU que é inimigo da GNOSE ocupa o lugar e então o sujeito que parecia muito
entusiasmado pela GNOSE, resulta então convertido em inimigo, atacando nosso Movimento,
mossa Doutrina, etc..
O EU que hoje está jurando AMOR ETERNO à uma mulher, tem a impressão de ser o
único o amo, o homem completo e diz : "EU te amo, EU te adoro, EU dou a vida por ti, etc.;
porém, quando esse EU enamorado é deslocado de seu posto de mando e outro EU ocupa seu
lugar, então vemos o sujeito retirando-se da mulher, enamorado de outra, etc..
Todos estes pequenos EUS são verdadeiros Demônios que vivem dentro dos CORPOS
LUNARES.
Todos estes pequenas EUS são fabricados nos cinco cilindros da máquina. Esses cinco
cilindros são PENSAMENTO, EMOÇÃO, MOVIMENTO, INSTINTO e SEXO.
Já em nossa passada Mensagem de Natal falamos muito amplamento dos cinco centros da
máquina orgânica.
É lamentável que por falta de Sabedoria os seres humanos estejam fabricando, nos cinco
cilindros da máquina, inumeráveis Demônios que roubam parte de nossa consciência e de nossa
vida.
É também muito certo e fora de toda dúvida que às vezes se metem dentro dos CORPOS
LUNARES alguns DEMÔNIOS ou EUS alheios criados por outras pessoas.
Esses EUS alheios roubam parte de nossa consciência, se acomodam em qualquer dos
cinco cilindros da máquina e se convertem por tal motivo em parte de nosso EGO (EU).
Realmente, o ANIMAL INTELECTUAL não tem verdadeira INDIVIDUALIDADE, não
tem um centro de gravidade permanente, nem verdadeiro sentido de responsabilidade moral.
O único de VALOR, o único importante que temos dentro de nossos CORPOS
LUNARES é o BUDDHATA, a SAGRADA ESSÊNCIA, o MATERIAL PSÍQUICO que,
infelizmente, é malgastado pelas diferentes entidades que em seu conjunto constituem o EGO ou
EU PLURALIZADO.
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Muitas Escolas Pseudo-Esotéricas e Pseudo-Ocultistas dividem ao EU em dois,
asseguram enfaticamente que temos UM EU SUPERIOR, DIVINO, IMORTAL e crêem que dito
EU SUPERIOR ou EGO DIVINO, deve controlar e dominar totalmente ao EU INFERIOR.
Este conceito é totalmente falso porque SUPERIOR e INFERIOR são duas secções de
uma mesma coisa.
Ao EU lhe encanta dividir-se entre SUPERIOR e INFERIOR. Ao EU lhe agrada pensar
que uma pode de SI MESMO é DIVINA, ETERNA, IMORTAL. O EU gosta que o louvem, que
lhe rendam culto, que o ponham nos altares, que o DIVINIZEM, etc..
Realmente, não existe tal EU SUPERIOR,. tal EGO DIVINO. O único que temos dentro
dos CORPOS LUNARES é a ESSÊNCIA e a LEGIÃO DO EU: Isso é tudo.
ATMAN, o SER nada tem que ver com nenhum tipo de EU. O SER é o SER e está muito
além de qualquer tipo de EU.
Nosso REAL SER é IMPESSOAL, CÓSMICO, INEFÁVEL, terrivelmente DIVINO.
Desgraçadamente o ANIMAL INTELECTUAL não pode ENCARNAR ao seu REAL
SER (ATMAM-BUDDHI-MANAS), porque tem unicamente CORPOS LUNARES e estes
últimos NÃO resistiriam à tremenda voltagem elétrica de nosso verdadeiro SER; então,
morreríamos
Os DEMÔNIOS que habitam entre os CORPOS LUNARES não estão presos dentro de
ditos CORPOS ANIMAIS. Normalmente entram e saem e. viajam a diferentes lugares ou
perambulam subconscientes pelas diferentes regiões moleculares da natureza.
Depois da morte, o EU PLURALIZADO continua entre os CORPOS LUNARES
projetando-se desde eles a qualquer lugar da natureza.
Os MEDIUNS do ESPIRITISMO emprestam suas matérias ou veículos físicos a esse
EUS dos mortos. Tais EUS mesmo quando dão provas de sua IDENTIDADE, ainda que
demonstrem ser o verdadeiro morto invocado, NÃO são o REAL SER do falecido.
O Karma dos MEDIUNS em suas vidas posteriores é a EPILEPSIA. Todo sujeito
EPILÉPTICO o é, porque em sua passada vida foi MEDIUM ESPIRITISTA ou
ESPIRITUALISTA.
Não todas as ENTIDADES que constituem o EGO (EU) retornam a este mundo para REINCORPORAR-SE ou renascer em um novo organismo. Algumas dessas ENTIDADES ou
pequenos EUS podem separar-se do grupo para ingressar nos MUNDOS-INFERNOS da
natureza ou REINO MINERAL SUBMERSO; outras dessas ENTIDADES gozam
REINCORPORANDO-SE em organismos do REINO ANIMAL inferior: cavalos, burros,
cachorras, etc..
Os Mestres da LOJA BRANCA Podem ajudar alguns mortos distinguidos que tenham se
sacrificado pela humanidade.
Quando NÓS nos propusemos fazer investigação sobre PANCHO VILLA, o GRANDE
HERÓI da REVOLUÇÃO MEXICANA, encontramo-lo nos MUNDOS-INFERNOS, obsedado
todavia com a idéia de matar, ameaçando com seu revolver a todos os habitantes do SUBMUNDO.
Não obstante, este PANCHO VILLA, do REINO MINERAL SUBMERSO não é tudo. O
melhor do PANCHO VILLA vive no MUNDO MOLECULAR. Certamente não alcançou a
LIBERTAÇÃO INTERMÉDIA que permite a alguns desencarnados gozar umas férias nos
distintos REINOS MOLECULARES e ELETRÔNICOS da NATUREZA, porém permanece no
umbral, aguardando a oportunidade para entrar em uma nova matriz.
ISSO que se REINCORPORARÁ daquele que foi PANCHO VILLA, NÃO será jamais o
PANCHO VILLA dos MUNDOS-INFERNOS, o terrível assassino, senão o melhor do General,
aqueles valores que se sacrificaram pela humanidade, aqueles VALORES que deram seu sangue
pela liberdade de um povo oprimido.
O desencarnado General, ou melhor dito, os valores realmente úteis do General,
retornarão, REINCORPORARÃO e a GRANDE LEI pagar-lhe-á seu sacrifício levando-o até à
Primeira Magistratura da Nação.
Citamos o GENERAL PANCHO VILLA, a modo ilustrativo para nossos leitores.
Este homem recebeu especial ajuda devido ao GRANDE SACRIFÍCIO pela humanidade.
Não obstante, existem no Mundo pessoas que não poderiam receber esta ajuda, porque se
lhes tirasse tudo o que têm de ANIMAL e criminal, nada ficaria.
Essa classe de bestas humanas deve entrar nas INVOLUÇÕES dos MUNDOSINFERNOS da natureza.
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Certo INICIADO sofria o indizível porque nos MUNDOS INTERNOS fracassava em
todas as provas de castidade, apesar de que no mundo físico havia alcançado perfeita castidade.
Aquele INICIADO se mortificava e clamava e suplicava pedindo ajuda superior a sua própria
MÃE KUNDALINI.
SUA MÃE DIVINA lhe ajudou. Ela a SERPENTE ÍGNEA DE NOSSOS MÁGICOS
PODERES rogou por ele, por seu filho, pelo INICIADO e este foi chamado a juízo ante os
TRIBUNAIS DO KARMA.
Os terríveis senhores do KARMA Julgaram-no e o condenaram ao ABISMO, às trevas
exteriores onde só se ouve o choro e o ranger de dentes.
O INICIADO cheio de infinito terror escutou a espantosa sentença. O VERDUGO
CÓSMICO levantou a espada e dirigiu-a ameaçadoramente contra o espantado IRMÃO, porém
sentiu que algo se movia dentro, em seu interior e assombrado viu sair de seus CORPOS
LUNARES um EU FORNICÁRIO, uma ENTIDADE que havia sido criado por ele mesmo em
antigas reencarnações. A perversa ENTIDADE FORNICÁRIA ingressou nos processos
INVOLUTIVOS dos MUNDOS-INFERNOS e o INICIADO viu-se então livre dessas internas
bestialidades que tanto atormentavam.
Realmente, o EGO é uma soma de ENTIDADES distintas, diferentes. Não existe um EU
PERMANENTE e IMUTÁVEL. O único que existe dentro de nossos CORPOS LUNARES é o
EU PLURALIZADO (LEGIÃO DE DIABOS).
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CAPÍTULO XI - O KUNDALINI
Falando sobre ocultismo oriental, afirmamos que, em matéria de ESOTERISMO
TÂNTRICO, há muito material para investigar, estudar, analisar.
Em toda a Ásia existe multidão de escolas que estão de acordo com a virtude da
continência e a Não EJACULAÇÃO DO LICOR SEMINAL. Umas são partidárias do sistema de
CELIBATO ou BRAHMACHÂRYA, outras do MAITHUNA ou conexão sexual moderada e
sem apego, Porém desgraçadamente com ORGASMO e ejaculação do precioso licor seminal.
As legítimas Escolas TÂNTRICAS BRANCAS da ÍNDIA, CHINA, TIBET, JAPÃO,
etc., ensinam o SAHAJA MAITHUNA (MAGIA SEXUAL), sem derramamento do licor
seminal.
Em certas Escolas TÂNTRICAS muito incompletas da ÍNDIA, o SAHAJA MAITHUNA
(MAGIA SEXUAL), só se realiza uma única vez na vida, sob a direção do Guru, quem vigia o
despertar do fogo sagrado e orienta sua ascensão inteligentemente ao longo ao canal medular,
com passes magnéticos e imposição das mãos.
Estamos informados de que antes de realizar este trabalho de SEXO-IOGA, tanto o
SADHAKA, como a SADHAKA, passam por uma intensiva preparação em técnicas BATA-IOGUISTICAS, BANDHAS, MUDRAS, KRIYAS, PRATYARA, DHARANA, DHYANA, etc..
Para estes IOGUES TÂNTRICOS o BATA e RAJA IOGA estão intimamente
relacionados e formam um todo único.
Todas estas práticas de IOGA conduzem ao IOGUE e à IOGUINA até o MAITHUNA
(MAGIA SEXUAL). Neste ato, segundo informações recebidas, se aplicam o KECHARI
MUDRA e VAJROLI MUDRA e depois de iniciada a dança de SHIVA e SHAKTI sentam-se a
meditar IOGUE e IOGUINA de costas um contra o outro, espinha dorsal contra espinha dorsal,
com o propósito de lograr um completo domínio mental e respiratório-emocional; depois vem a
conexão sexual em SHIDHASANA OU VAJRASANA, ou a IOGUINA é elevada no ar por
umas VESTAIS e o IOGUE se conecta com ela em URDHVAPADMASANA, para facilitar o
URDHVARETA, e absorver o semen que deve chegar até o cérebro.
Todas as informações recebidas do HINDUSTÃO dizem que depois de lograda a
imobilidade de MANAS, PRANA e APANA, o IOGUE seminiza seu cérebro, e levanta o
KUNDALINI definitivamente, porém esta Prática na ÍNDIA é só para os IOGAVATARAS.
O KAMA KALPA da ÍNDIA ensina todas as ASANAS ou posturas sagradas do
MAITHUNA. É claro que muitas dessas posturas não servem para o mundo ocidental e outras
são demasiado escandalosas.
Normalmente o IOGUE HINDUSTÀO senta-se com as pernas cruzadas ao estilo do
BUDDHA e a IOGUINA senta-se sobre as pernas do IOGUE cruzando estas em forma tal que o
corpo do IOGUE fica envolto entre as pernas da IOGUINA. Então vem a conexão sexual,
retirando-se o casal antes do espasmo para evitar a ejaculação do sêmen.
Na idade média muitos GNÒSTICOS praticavam o MAITHUNA com virgens vestais e a
esta prática denominavam VIRGINE SUBINTRODUCTUS (MAGIA SEXUAL).
O VIRGINE SUBINTRODUCTUS com Virgens vestais era formidável. Praticava-se em
forma de CAREZZA, sem deflorá-las; deitados de lado varão e sacerdotisa, vinha a conexão
sexual; o varão subintroduzia com sumo cuidadoo PHALO na parte compreendida entre os
lábios vaginais e o Hímen. Com o tempo, o Hímen ia se tornando elástico e a introdução chegava
a ser cada vez mais profunda e a mulher continuava sendo virgem. Assim nunca perdia sua
virgindade. Conservava-se virgem para toda sua vida e com ela se realizava o homem,
levantando o KUNDALINI pelo canal medular.
Com o MAITHUNA o varão assimila à mulher e a mulher ao varão e assim se chega ao
estado do HERMAFRODITA DIVINO dos ELOHIM, ao TELEIOS ANTROPHOS.
A melhor ASANA ou postura sagrada do MAITHUNA é a normal. Peito contra peito,
frente contra frente, plexo contra plexo para foro mar um ANDROGINISMO PERFEITO e logo
homem e mulher retiram-se do ato sexual antes do orgasmo e da ejaculação seminal.
O PSEUDO-ESOTERISMO e o PSEUDO-OCULTISMO reacionário supõem que se
pode despertar o KUNDALINI mediante o BRAHMA-CHARYA ou CELIBATO forçado.
Todos os INICIADOS das ESCOLAS autênticas de MISTÉRIOS sabem muito bem, por
experiência direta, que resulta impossível lograr o despertar e desenvolvimento dos sete graus do
poder do fogo sem as práticas TÂNTRICAS.
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Existem duas classes de BRAHAMACHÀRYA (ABSTENÇÃO SEXUAL),
BRAHAMA. CHÀRYA SOLAR e BRAHAMACHÀRYA LUNAR.
O BRAHMACHÀRYA SOLAR é obrigatório para todos aqueles que já NASCERAM
nos MUNDOS SUPERIORES com os CORPOS SOLARES, para aqueles que já saíram da
NONA ESFERA.
O BRAHMACHÀRYA LUNAR é praticada por muitos equivocados sinceros, por muitos
ignorantes que nunca trabalharam na NONA ESFERA, que NÃO fabricaram os CORPOS
SOLARES, que estão sem AUTO-REALIZAÇÃO ÍNTIMA.
O BRAHMACHÁRYA LUNAR (ABSTENÇÃO SEXUAL) daqueles que não
fabricaram os CORPOS SOLARES resulta prejudicial porque o sujeito se carrega de terríveis
vibrações VENENIOOSKIRIANAS espantosamente malignas.
Entende-se por VIBRAÇÕES VENENIOOSKIRIANAS as forças sexuais centrífugas
lunares.
Este tipo de Vibrações tenebrosas pode despertar o Órgão KUNDARTIGUADOR.
Muito se tem falado sobre a serpente ígnea de nossos mágicos poderes, porém muito
pouco se tem dito sobre o Órgão KUNDARTIGUADOR.
É URGENTE saber que quando a SERPENTE se precipita para baixo desde o cóxis,
converte-se na cauda de SATÃ, o ABOMINÁVEL ÓRGÀO KUNDARTIGUADOR.
O BRAHMACHÂRYA LUNAR com suas terrivelmente malignas vibrações
VENENIOOSKIRIANAS origina FANATISMO e CINISMO EXPERTO em alto grau.
Os INFRA-SEXUAIS DEGENERADOS odeiam e condenam aos GNÓSTICOS porque
ensinamos os MISTÉRIOS DO SEXO.
Os INFRA-SEXUAIS DEGENERADOS se escandalizam dos MISTÉRIOS DO SEXO,
porém jamais se escandalizam de sua lascívia, adultérios, fornicações, etc..
Quem quiser AUTO-REALIZAR-SE sem o MAITHUNA (MAGIA SEXUAL), é seguro
candidato para os MUNDOS-INFERNOS do REINO MINERAL SUBMERSO.
EXISTEM TRÊS CLASSES DE TANTRISMO: "BRANCO, NEGRO, CINZA. No
TANTRISMO BRANCO se proíbe a EJACULAÇÃO DO SÊMEN. No TANTRISMO NEGRO
é obrigatório ejacular o sêmen. No TANTRISMO CINZA não se lhe dá importância à
EJACULAÇÃO DO SÊMEN, porém ao longo converte-se em negro.
Com o TANTRISMO BRANCO sobe a SERPENTE pelo canal medular ao longo da
espinha dorsal.
Com o TANTRISMO NEGRO baixa a serpente, projeta-se desde o CÓXIS para os
INFERNOS ATÔMICOS do homem convertendo-se na cauda de SATÃ
O KUNDALINI tem sete graus de poder do fogo. Só praticando o MAITHUNA
diariamente e durante 20 ou 30 anos, se logra o desenvolvimento total do KUNDALINI.
A SERPENTE BAIXANDO, o ORGÃO KUNDARTIGUADOR, desenvolve os
CHACRAS INFERIORES do baixo ventre e converte o homem em uma besta maligna,
terrivelmente perversa.
A serpente subindo pelo canal medular da espinha dorsal desenvolve todos os poderes
DIVINOS do ser humano.
DEVI-KUNDALINI, a SERPENTE ÍGNEA DE NOSSOS MÁGICOS PODERES é ISIS,
ADÔVIA, RÉA, CIBELES, TONANTZIN, MARIA, etc..
OS CORPOS SOLARES são gestados no ventre de DEVI-KUNDALINI, a MÃE
DIVINA.
Quando o INICIADO NASCE de entre o ventre da MÃE DIVINA nos MUNDOS
SUPERIORES, quando sai da NONA ESFERA, já fica proibido de regressar à NONA ESFERA
(O SEXO).
Os duas vezes NASCIDOS entram em um templo secreto e se voltassem ao SEXO
cairiam perdendo todos seus poderes.
Todo INICIADO que alcança esse segundo NASCIMENTO de que falou JESUS a
NICODEMOS se defronta então com o problema de desintegrar o EGO ou EU PLURALIZADO
e eliminar os CORPOS LUNARES.
Se o INICIADO NÃO DISSOLVE o EU PLURALIZADO e elimina os CORPOS
LUNARES, converte-se em um HANASMUSSIANO com duplo centro de gravidade.
O MESTRE SECRETO vestido com os CORPOS SOLARES e o EU PLURALIZADO
vestido com os CORPOS LUNARES constituem uma dupla personalidade, um problema muito
grave que deve ser solucionado.
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Todo HANASMUSSIANO tem duas personalidades internas; a primeira, SOLAR e a
segunda, LUNAR. O MESTRE RECÉM-NASCIDO tem que eliminar a interna personalidade
LUNAR se é que não quer converter-se em HANASMUSSIANO.
Entre os HANASMUSSIANOS mais notáveis temos o caso de ANDRAMELEK. Existe
o ANDRAMALEK MAGO BRANCO e o ANDRAMELEK terrível e espantoso MAGO
NEGRO. Não obstante, ambos sujeitos tão diferentes e distintos constituem um só INDIVÍDUO.
É claro que ANDRAMELEK, o tenebroso, terá que involucionar no REINO MINERAL
SUBMERSO até tornar-se pó. Só assim poderá libertar-se a ESSÊNCIA o BUDDHATA, a
ALMA, para regressar ao ANDRAMELEK BRANCO, ao MESTRE SECRETO.
O MESTRE RECÉM-NASCIDO com seus CORPOS SOLARES, deve amar a sua MÃE
KUNDALINI, adorá-la, render-lhe culto. Só ela pode ajudá-lo a eliminar as distintas
ENTIDADES que em seu conjunto constituem o EU PLURALIZADO.
Nos mundos internos, todo recém-nascido MESTRE é submetido a muitas provas
esotéricas.
Esta classe de provas permitem ao RECÉM-NASCIDO MESTRE conhecer a fundo todas
as ENTIDADES subconscientes, submersas, que vêm de um remoto passado e que constituem
seu EU PLURALIZADO.
Só a MÃE DIVINA pode eliminar dos CORPOS LUNARES essas tenebrosas
ENTIDADES que personificam nossos defeitos secretos e que vêm de um remoto passado.
O INICIADO deve compreender a fundo e em todos os terrenos da mente, cada defeito,
mas é urgente saber que a mente não pode reduzir a poeira cósmica nenhum defeito.
A MENTE o único que pode fazer é controlar os defeitos, escondê-los de si mesma,
passá-los de um terreno da mente a outro terreno da mente, etc..
As modificações logradas pela mente são muito superficiais, não servem. Nós
necessitamos mudanças radicais e profundas e isso é possível com ajuda da MÃE KUNDALINI,
a SERPENTE ÍGNEA DE NOSSOS MÁGICOS PODERES.
Nos
distintos
terrenos
INCONSCIENTES,
SUBCONSCIENTES,
INFRACONSCIENTES, etc., de nossa própria mente, temos ENTIDADES que fazem, que
executam ações totalmente opostas às que o INICIADO está acostumado a executar.
Essas ENTIDADES ESTRANHAS submersas são espantosamente fornicárias, adúlteras,
criminosas, perversas e estão metidas dentro de nossos CORPOS LUNARES, porém não estão
presas dentro desses corpos. Elas saem, entram, viajam, se projetam em todas as regiões
moleculares da natureza.
Se o INICIADO está meditando, tratando de compreender por exemplo o defeito da
luxúria para eliminá-lo, enquanto está em seu trabalho, nos mundos internos resulta fazendo o
contrário, fornicando, adulterando, etc..
Essa classe de ENTIDADE age nas regiões subconscientes, submersos, em forma
independente e fora de nossa razão e de nossa vontade, porém não são entidades estranhas,
alheias, são EU MESMO, MIM MESMO, SI MESMO.
Qualquer RECÉM-NASCIDO MESTRE sofre o indizível devido a que não pode
controlar essas partes subconscientes de si mesmo essas ENTIDADES SUBMERSAS,
infraconscientes, inconscientes, etc., e não tem mais remédio que suplicar ajuda, pedir, clamar à
MÃE KUNDALINI, a SERPENTE SAGRADA.
Nisto das provas ESOTÉRICAS existe uma DIDÁTICA CÓSMICA. O INICIADO é
submetido uma e outra vez a determinada prova e se falha então necessita clamar, pedir ajuda à
DIVINA MÃE KUNDALINI, rogar à Serpente Sagrada que lhe extraia, que lhe elimine de seus
CORPOS LUNARES o EU PSICOLÓGICO e a ENTIDADE PSICOLÓGICA que personifica o
defeito que lhe fez fracassar na prova.
O INICIADO é submetido a muitas provas esotéricas, algumas se relacionam com a IRA,
outras com a cobiça, aquelas com a luxúria, com a INVEJA, PREGUIÇA, GULA etc., etc.,
porém seguindo uma ordem, uma DIDÁTICA especial. O INICIADO é colocado uma e outra
vez em circunstâncias situacionais e tempos diferentes onde nem remotamente se lembra de seus
estudos esotéricos, nem do caminho, etc..
O trabalho de ELIMINAR essas ENTIDADES que constituem o EU, PLURALIZADO é
mais amargo que o fel e o INICIADO sofre o indizível nas provas, porque nas regiões
subconscientes, inconscientes, infraconcientes, etc., o INICIADO resulta fornicando,
adulterando, cometendo delitos que jamais cometeria no mundo físico, nem por todo o ouro do
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mundo. Só a MÃE KUNDALINI, só a DIVINA MÃE pode ajudar o INICIADO neste trabalho
de LANÇAR ENTIDADES SUBMERSAS aos MUNDOS-INFERNOS.
Quando os CORPOS LUNARES ficam vazios, quando o EU PLURALIZADO já não
habita neles então vem um transe místiico e o INICIADO permanece três dias nos MUNDOS
INTERNOS.
Durante estes três dias o corpo fica como morto e quando o INICIADO regressa a este
corpo físico vem com seus CORPOS SOLARES. Já não tem os CORPOS LUNARES. Os
ADEPTOS SUPERIORES o ajudam, tirando-lhe esses veículos que logo, pouco a pouco, vão se
desintegrando no mundo molecular.
O INICIADO COM SEUS CORPOS SOLARES está totalmente AUTO-REALIZADO,
É um MESTRE DO DIA, um MESTRE DO MAHA-MANVANTARA com poderes sobre a
VIDA e a MORTE, sobre tudo o que é, sobre tudo o que tem sido, sobre tudo o que será.
Quem haja estudado a HISTÓRIA DA MAGIA sabe muito bem que em todas épocas se
disse que os GRANDES INICIADOS duravam três dias mortos e que ao terceiro dia
ressuscitavam.
Em certos templos secretos se punha a lança sobre o peito do rústico e este caia em
transe. Aos três dias o corpo era colocado com a cabeça para o oriente para a ressurreição. O que
o INICIADO aprendia nos MUNDOS INTERNOS durante esses três dias, corresponde aos
MISTÉRIOS.
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CAPÍTULO XII - O ÓPIO. O EU. O SUB-CONSCIENTE
O ÓPIO tem algo mais ou menos de quatrocentos elementos ativos, porém os químicos só
conhecem quarenta e dois elementos. Em continuação mencionamos esses quarenta e dois
elementos.
l) Morfina.
2) Protopina.
3) Lantopina.
4) Porfiroksina.
5) Ópio ou Nicotina.
6) Paramorfina ou tebaína.
7) Formina ou Pseudoformina.
8) Metamorfina.
9) Gnoskopina.
10) Oilopina.
ll) Atropina.
12) Pirotina.
13) Delteropina.
14) Tktoutina.
15) Kolotina
16) Khasivatina.
17) Zoutina.
18) Trotopina.
19) Laudanina
20) Laudanosina.
21) Podotorina.
22) Arkhatozina.
23) Tokitoxina
24) Liktonozina.
25) Makanidina
26) Popoverina.
27) Krintonina
28) Kodomina.
29) Kolominina.
30) Koilononina.
31) Katarnina.
32) Hidrokaternina.
33) Opianina. (Mekonina).
34) Mekonoiozina.
35) Pistotorina.
36) Fykhtonozina.
37) Codeína.
38) Nartzeina.
39) Pseudocodeina.
40) Microparaína.
41) Microtebaína.
42) Messaína.
O ÓPIO em geral, ou alguns de seus elementos ativos, podem ser utilizados pelos
DROGA-ADICTOS e viciosos de todo tipo para fortalecer as más conseqüências do
ABOMINÁVEL ORGÃO KUNDARTIGUADOR (CAUDA DE SATÃ).
É urgente saber que devido a um lamentável equívoco de certos INDIVÍDUOS
SAGRADOS, em um remoto passado todos os seres humanos tiveram desenvolvido o
ABOMINÁVEL ÓRGÃO KUNDARTIGUADOR (CAUDA DE SATÃ).
Mais tarde esses INDIVÍDUOS SAGRADOS extraíram da humanidade o
ABOMINÁVEL ORGÃO KUNDARTIGUADOR, guardando inteligentemente o FOGO
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SAGRADO no CHACRA COXIGEO, IGREJA DE ÊFESO, MULADHARA, centro magnético
situado no osso COXÍGEO, base da ESPINHA DORSAL.
As más conseqüências do ÓRGÃO KUNDARTIGUADOR estão constituídas por essa
legião de DIABOS que toda pessoa carrega dentro de seus CORPOS LUNARES.
Mendelejeff reuniu e colocou em uma lista todos os nomes dos elementos ativos do
ÓPIO, classificando-os inteligentemente de acordo com seus pesos atômicos.
A SAGRADA LEI do HEPTAPARAPARSHINOKH (A LEI DO SETE) governa as
SETE CRISTALIZAÇÕES básicas, fundamentais do ÓPIO.
É urgente saber que, às sete CRISTALIZAÇÕES básicas do ÓPIO, correspondem outras
sete e, a essas sete, outras sete e são ao todo 49 Cristalizações desconhecidas pela ciência oficial.
As sete propriedades independentes do ÓPIO, as sete CRISTALIZAÇÕES fundamentais,
têm sete propriedades SUBJETIVAS definidas que se correspondem com sete estados
SUBJETIVOS do SUBCONSCIENTE HUMANO.
As sete vezes sete cristalizações do ÓPIO se correspondem com sete vezes sete estados
subjetivos do ópio e com sete vezes sete estados SUBCONSCIENTES do ser humano.
Em nossa passada Mensagem de Natal, já falamos amplamente sobre o ÓPIO em relação
com as cores e os sons. Hoje só nos propomos estudar a relação do ÓPIO com os ESTADOS
SUBJETIVOS e o SUBCONSCIENTE HUMANO.
Se quisermos destruir as más conseqüências do ABOMINÁVEL ORGÃO
KUNDARTIGUADOR dentro de nós mesmos, necessitamos primeiro compreender que essas
más conseqüências se processam em cada um dos quarenta e nove estados SUBCONSCIENTES
do ser humano.
É necessário esclarecer que dentro desses quarenta e nove estados SUBCONSCIENTES
do ser humano, incluímos os chamados estados INFRA-CONSCIENTES, INCONSCIENTES,
etc..
Todos os DIABOS ou pequenos EUS que se formam nos cinco cilindros da máquina humana são
as péssimas conseqüências do ABOMINÁVEL ÓRGÃO KUNDARTIGUADOR. Já dissemos e
tornamos a repetir que os cinco cilindros da máquina humana, são: INTELECTO, EMOÇÃO,
MOVIMENTO, INSTINTO, SEXO.
Nestes cinco centros da máquina humana, ficaram, para desgraça nossa, as más
conseqüências do ABOMINÁVEL ORGÃO KUNDARTIGUADOR.
Os viciados do ÓPIO, os DROGA-ADICTOS fortalecem desgraçadamente, dentro de
seus cinco cilindros da máquina, as péssimas conseqüências do ABOMINÁVEL ORGÃO
KUNDARTIGUADOR.
Nos quarenta e nove terrenos do SUBCONSCIENTE humano vivem os pequenos EUS
que, em seu conjunto, constituem isso que se chama EGO, EU, MIM MESMO, SI MESMO.
O material atômico é diferente em cada um dos quarenta e nove terrenos
SUBCONSCIENTES do ser humano.
O ESTADO PSICOLÓGICO é distinto, diferente em cada um dos quarenta e nove
terrenos ou regiões do SUBCONSCIENTE HUMANO.
Qualquer defeito pode desaparecer da região intelectual, porém isso não significa que por
isso o DEMÔNIO que o personifica haja deixado de existir. Dito DEMÔNIO com o defeito que
o caracteriza continua como uma segunda UNIDADE na segunda região SUBCONSCIENTE.
Qualquer defeito pode desaparecer da segunda região SUBCONSCIENTE, porém
continua existindo como uma terceira unidade na terceira região SUBCONSCIENTE, e assim
sucessivamente.
Existem SETE UNIDADES PRIMÁRIAS e dentro dessas sete, existem sete UNIDADE
SUB-CONCIENTES SECUNDÁRIAS e dentro destas, existem SETE UNIDADES
INDEPENDENTES TERCIÁRIAS e em tudo isto existem processos de relação mútua,
influência mútua, etc..
Isto explica o porque da DIDÁTICA nas provas cósmicas: se um INICIADO sai
VITORIOSO em uma determinada prova de luxúria no mundo físico, pode fracassar na mesma
prova como UNIDADE SUBCONSCIENTE SECUNDÁRIA ou TERCIÁRIA, etc..
UM INICIADO pode sair vitorioso em provas de luxúria em 48 regiões
SUBCONSCIENTES e fracassar na região quarenta e nove.
As distintas entidades ou EUS que habitam nas quarenta e nove regiões que se
correspondem com os quarenta e nove estados subjetivos do ÓPIO, podem cometer crimes que
horrorizam ainda quando o INICIADO seja no Mundo físico todo um SANTO.
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As ENTIDADES SUBCONSCIENTES, os EUS que constituem o EGO são verdadeiros
DEMÔNIOS INDEPENDENTES que roubaram parte de nossa consciência e que fazem todo o
contrário do que nós queremos.
Se no mundo físico nos propomos NÃO FORNICAR, nas regiões subconscientes
secundária, terciária, quaternária etc., fazemos exatamente o contrário. Ali se fornica ainda
quando no mundo físico o INICIADO haja chegado à PERFEITA CASTIDADE.
O mais grave é esse estado de AUTO-INDEPENDÊNCIA com que atuam e vivem esses
EUS SUBMERSOS SUBCONSCIENTES.
O mais grave é não poder dizer : "Essas ENTIDADES são algo estranho, distinto.
Realmente essas ENTIDADES são EU MESMO!"
Muitos INICIADOS saem VITORIOSOS em trinta ou quarenta regiões quando se lhes
submete a prova em tal ou qual defeito, porém nas outras regiões subconscientes fracassam
lamentavelmente.
É claro que enquanto essas ENTIDADES, SUBCONSCIENTES, SUBMERSAS,
continuam existindo nas quarenta e nove regiões SUBCONSCIENTES, nossos defeitos
continuam existindo.
É URGENTE compreender cada defeito não somente no NÍVEL INTELECTUAL, senão
também em cada um dos quarenta e nove departamentos SUBCONSCIENTES da mente
O problema mais grave surge em nós quando, apesar de havermos compreendido um
defeito em todos os quarenta e nove terrenos subconscientes da mente, fracassamos ao sermos
submetidos a provas.
A prova fracassada vem a indicar-nos que. ainda temos o defeito que queremos aniquilar.
É claro que se o EU que personifica esse defeito que queremos desintegrar continua
existindo dentro de qualquer das regiões SUBCONSCIENTES, o resultado é o fracasso nas
provas SÓ A MÃE KUNDALINI, a SERPENTE ÍGNEA DE NOSSOS MÁGICOS PODERES
pode ajudar-nos neste caso, extraindo, arrancando de nossos corpos LUNARES o defeito em
pessoa, isto é, o EU que o personifica.
SEM a MÃE DIVINA torna-se impossível extrair das regiões SUBCONSCIENTES,
profundas, os escondidos defeitos personificados nos pequenos EUS submersos, subconscientes.
KUNDALINI é uma palavra composta que se divide em duas. KUNDA que nos lembra ao
abominável orgão KUNDARTIGUADOR. LINI quer dizer FIM.
KUNDALINI significa FIM DO ÓRGÃO KUNDARTIGUADOR. Com o KUNDALINI
terminam as péssimas conseqüências do abominável ÓRGÃO KUNDARTIGUADOR. lá
dissemos e voltamos a dizer que no EU PLURALIZADO estão personificadas essas más
conseqüências do mencionado orgão tenebroso.
Quem quiser DISSOLVER O EU PLURALIZADO deve deixar o AMOR PRÓPRIO e a
SUPER-ESTIMA de SI MESMO. Aqueles que vivem muito apegados de SI MESMOS, aqueles
que querem demasiado a SI MESMOS, jamais poderão dissolver o EU PLURALIZADO.
A vida prática, a convivência social é o espelho de CORPO INTEIRO onde podemos
AUTO-DESCOBRIR-NOS. Em convivência social nossos defeitos escondidos saltam fora,
afloram espontâneamente e se estamos em estado de ALERTA então os vemos, os descobrimos.
Todo defeito escondido deve ser submetido a temíveis ANÁLISES INTELECTUAIS e,
em seguida, COMPREENDIDO PROFUNDAMENTE ; então, tem-se que investigá-lo e
compreendêlo por meio da MEDITAÇÃO em todos os terrenos SUBCONSCIENTES da mente.
A compreensão leva o INICIADO a regiões SUBCONSCIENTES onde somos como
folhas que o vento leva, impotentes, débeis, incapazes de eliminar o defeito descoberto. Então
necessitamos pedir auxílio à MÃE DIVINA KUNDALINI. Só ela pode extrair dentre as
profundidades subconscientes o DEMÔNIO que personifica tal defeito. Ela nos auxilia e lança
nos MUNDOS-INFERNOS a ENTIDADE SUBMERSA que personifica o defeito que queremos
reduzir a pó.
As ENTIDADES SUBCONSCIENTES SUBMERSAS de nossos defeitos devem entrar
pouco a pouco nos MUNDOS-INFERNOS com ajuda da MÃE DIVINA KUNDALINI.
As gentes COBIÇAM VIRTUDES sem compreender que a COBIÇA de qualquer tipo
fortalece o EU PLURALIZADO e muitas são as pessoas que se auto-enganam COBIÇANDO
não serem COBIÇOSAS.
Muitas são as pessoas que cobiçam a VIRTUDE da docilidade. Não querem compreender
essas pobres gentes que só COMPREENDENDO todos os processos da IRA em todos os
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NÍVEIS da mente, NASCE em nós em forma natural e espontânea a VIRTUDE da
DOCILIDADE.
Muitas são as gentes que COBIÇAM a VIRTUDE da CASTIDADE. NÃO querem
entender essas gentes que só COMPREENDENDO todos os processos da LUXÚRIA em todos
os DEPARTAMENTOS SUBCONSCIENTES, NASCE em nós a VIRTUDE da CASTIDADE.
O ORGULHO pode disfarçar-se com a túnica da humildade e são muitas as pessoas quer
COBIÇAM a VIRTUDE da HUMILDADE sem, compreender que só fazendo a dissecação do
ORGULHO em todos os NÍVEIS SUBCONSCIENTES da mente, NASCE em nós em forma
natural e simples, a flor EXÓTICA da HUMILDADE.
A INVEJA é a mola secreta de toda a maquinária social e são muitas as gentes que
COBIÇAM a VIRTUDE da alegria pelo BEM alheio. Não querela entender essas gentes que só
COMPREENDENDO os processos infinitos da INVEJA em todos os departamentos SUBCONSCIENTES da mente NASCE em nós a VIRTUDE da alegria pelo BEM ALHEIO.
Muitos preguiçosos COBIÇAM a VIRTUDE da ATIVIDADE, porém não querem
entender que só COMPREENDENDO os processos da PREGUIÇA em todos os terrenos da
mente, NASCE em nós, a DILIGÊNCIA, a ATIVIDADE.
Muitos GLUTÕES COBIÇAM a VIRTUDEda CONTINÊNCIA, da TEMPERANÇA,
porém. não querem dar-se conta de que só COMPREENDENDO os processos da GLUTONICE
nos distintos corredores e recôncavos da mente, NASCE em nos em forma natural e espontânea a
necessidade de comer pouco e de sermos mesurados no beber.
A IRA pode disfarçar-se com a TOGA do JUIZ ou com o sorriso amargo. Existem muitas
gentes que NÃO COBIÇAM dinheiro, posições sociais, etc., porém COBIÇAM VIRTUDES,
HONRAS, O CÉU, PODERES PSÍQUICOS, etc., etc..
Existem pessoas terrivelmente castas no NÍVEL INTELECTUAL, porém espantosamente
fornicárias nas distintas regiões SUBCONSCIENTES.
A FORNICAÇÃO pode disfarçar-se com a GALANTARIA ou a LISONJA à moça que
passa pela rua, ou com a conversação - "DIZEM" — muito séria com a pessoa do SEXO oposto
ou com o pretexto de "AMOR à beleza", etc., etc., etc., etc..
Existem muitas gentes que NÃO INVEJAM dinheiro, posições sociais, postos, honras,
coisas, porém INVEJAM aos SANTOS e COBIÇAM suas VIRTUDES para chegarem também a
ser SANTOS.
Existem gentes que se vestem humildemente, porém têm sublimes ORGULHOS,
presumem simplicidade, não fazem ostentação de nada e escondem seu orgulho, não somente
dos demais senão também de si mesmos.
Alguns GLUTÕES disfarçam sua GLUTONICE com ar de gente simples de Domingo e
dia de campo, outros tratam de justificar seu defeito dizendo que necessitam de se alimentar bem
para trabalhar, etc..
Cada defeito é MULTIFACETADO e nas regiões SUBCONSCIENTES se acha
representado por múltiplas ENTIDADES SUBJETIVAS ou pequenos EUS que vivem dentro de
nossos CORPOS LUNARES e se projetam nas regiões ou terrenos SUBCONSCIENTES da
mente.
Só mediante a COMPREENSÃO de fundo e com ajuda da MÃE DIVINA KUNDALINI
podemos ELIMINAR esses EUS de nossos CORPOS LUNARES.
O INICIADO com a ajuda da MÃE DIVINA necessita não somente eliminar o DESEJO,
senão também a sombra do DESEJO e até a recordação de tal sombra.
As gentes confundem a PAIXÃO com o AMOR. É muito difícil achar na vida uma
parelha ou casal de LEGÍTIMOS e VERDADEIROS ENAMORADOS. O único que existe no
mundo são os casais de APAIXONADOS. A PAIXÃO se disfarça com as roupagens do AMOR
e fala delícias e coisas de paraíso.
É possível que existam no mundo alguns casais de VERDADEIROS ENAMORADOS
que se AMEM e se adorem, porém essa classe de casos temos que buscar com a lanterna de
DIÓGENES.
Qualquer APAIXONADO pode JURAR que está enamorado, que está amando e até
casar-se e viver muitos anos ou toda a vida convencido de que está enamorado enganado
totalmente com o veneno da PAIXÃO.
A gente comum e corrente dificilmente admitiria estas afirmações, porém todo
INICIADO vem a saber isto e a compreendê-lo quando é submetido a rigorosas provas nos
distintos terrenos SUBCONSCIENTES.
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O caminho da LUZ é muito apertado, estreito e difícil. Por algo se lhe chama a SENDA
DO FIO DA NAVALHA.
No círculo esotérico ou público da humanidade existem muitas pessoas que estudam
PSEUDO-OCULTISMO porém é muito raro achar uma pessoa seria que de verdade esteja
resolvida a trabalhar por sua AUTO-REALIZAÇÃO ÍNTIMA.
Na prática, temos podido evidenciar que à gente o único que interessa é divertir-se e tem
feito de tudo isto uma nova forma de diversão.
Por toda parte proliferam os MARIPOSEADORES, que hoje estão em uma ESCOLA e
amanhã em outra; que hoje escutam a um conferencista e amanhã a outro; que hoje se
entusiasmam por um ensinamento e amanhã por outro.
Todos os MARIPOSEADORES que temos conhecido perdem seu tempo
lamentavelmente, e morrem sem se haverem AUTO-REALIZADO.
Dentro da mente existe o CENTRO ACUMULATIVO, o centro que só quer acumular
teorias, dados, diversões, etc. Dito CENTRO é o EU PLURALIZADO.
As distintas ENTIDADES DO EU gozam acumulando, querem divertir-se. Quando uma
dessas ENTIDADES se entusiasma pela SENDA DO FIO DA NAVALHA, é logo substituída
por outra entidade que não quer nada com esta senda e então vemos que a pessoa ingressa em
outra Escola, abandona o caminho.
O EU PLURALIZADO é o pior inimigo da AUTO-REALIZAÇÃO ÍNTIMA. O mais
grave é a forma sutil do engano. Quem abandona a SENDA DO FIO DA NAVALHA, crê
firmemente haver saído do erro e haver encontrado o verdadeiro caminho.
Todo estudante GNÓSTICO que quer verdadeiramente adquirir um CENTRO
PERMANENTE DE CONSCIÊNCIA para ter CONTINUIDADE DE PROPÓSITOS e lograr a
AUTO-REALIZAÇÃO ÍNTIMA, deve dissolver o EU PLURALIZADO, eliminar de seus
CORPOS LUNARES as DISTINTAS ENTIDADES SUB-CONSCIENTES, SUBMERSAS, que
se fabricam de momento em momento nos cinco cilindros da máquina.
SÓ DESEGOISTIZANDO-NOS nos INDIVIDUALIZAMOS e só possuindo uma
verdadeira INDIVIDUALIDADE deixamos de MARIPOSEAR, adquirimos seriedade e
CONTINUIDADE DE PROPÓSITOS.
É necessário deixar o ORGULHOSO DEFEITO de crer-nos SANTOS porque neste
mundo é muito difícil achar um SANTO.
Todos nós temos os mesmos defeitos e aqueles que não têm um determinado defeito em
uma direção, têm-no em outra. Todos nós parecemos cortados com as mesmas tesouras.
Não devemos olvidar a ÍNTIMA RELAÇÃO que existe entre os quarenta e nove estados
subjetivos do ÓPIO e os quarenta e nove estados SUB-CONSCIENTES do ANIMAL
INTELECTUAL chamado HOMEM.
A NATUREZA fala por todas partes e os sete vozes sete estados SUBJETIVOS DO
ÓPIO, encontram-se dentro do HOMEM.
NECESSITAMOS REDUZIR o EU a pó e isto só é possível à base de COMPREENSÃO
PROFUNDA e com ajuda da DIVINA MÃE KUNDALINI, a SERPENTE ÍGNEA DE NOSSOS
MÁGICOS PODERES.
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CAPITULO XII - O COLAR DO BUDDHA
No momento da morte, diz o Livro Tibetano dos Mortos, "os quatro sons chamados
SONS QUE INSPIRAM TERROR SAGRADO se escutam: o da força vital do elemento terra,
um som como o derrubamento de uma montanha; o da força vital do elemento água, um som
como das ondas do oceano ; o da força vital do elemento fogo, um som como do incêndio de
uma selva; o da força vital do elemento ar, um som como o de mil trovões, reverberando
simultaneamente. O lugar aonde a gente se refugia fugindo destes ruídos é a matriz".
O estado INTELECTUAL comum e corrente da vida diária NÃO É TUDO. O Livro
TIBETANO DOS MORTOS, diz : "OH nobre filho! escuta com atenção e sem distrair-te. Há
seis estados transitórios de BRADO que são: o estado natural do BARDO durante a
CONCEPÇÃO; o BARDO do estado dos sonhos ; o BRADO do equilíbrio estático na meditação
profunda ; o BRADO do momento da morte; o BARDO da experiência da REALIDADE e o
BARDO do processo inverso da EXISTÊNCIA SANSARIANA (RECAPITULAÇÃO
RETROSPECTIVA DA VIDA QUE ACABA DE PASSAR). Tais são os seis estados".
Com este exótico termo BARDO, os INICIADOS TIBETANOS definem
inteligentemente esses seis estados conscientivos diferentes, distintos, ao estado rotineiro
intelectual comum e corrente da vida diária.
Todo aquele que morre tem que experimentar três BARDOS: o BARDO do momento da
morte, o BARDO da experiência da REALIDADE e o BARDO da busca do RENASCIMENTO.
Existem quatro ESTADOS DE MATÉRIA dentro dos quais se desenvolvem todos os
Mistérios da vida e da morte.
Existem quatro círculos, quatro regiões, dentro dos quais estão representados todos os
mundos e os tempos da MATÉRIA EM ESTADO MINERAL, MATÉRIA EM ESTADO
CELULAR, EM ESTADO MOLECULAR, MATÉRIA EM ESTADO ELETRÔNICO.
Estes são os QUATRO VELHOS mundos de INFERNO, TERRA, PARAÍSO e CEU.
Todo desencarnado deve esforçar-se por alcançar a LIBERTAÇÃO INTERMÉDIA, um
estado semelhante ao do BUDDHA no Mundo dos elétrons Livres.
É urgente saber que a LIBERTAÇÃO INTERMÉDIA é a felicidade sem limites entre a
morte e o novo nascimento.
Nas Regiões moleculares e eletrônicas existem muitas nações ou Reinos de imensa dita
onde pode internamente NASCER todo desencarnado se a Lei do Karma se lhe permite.
Aqueles que têm bom DHARMA, aquelas pessoas que fizeram muito boas obras podem
dar-se ao luxo de umas boas férias entre a morte e o novo nascimento.
Quem tenha feito muitas boas obras pode NASCER MILAGROSAMENTE antes de sua
reincorporação na terra no REINO DITOSO do oeste aos pés do BUDDHA AMITABA, entre as
flores do Loto ou no REINO da suprema dita, ou no REINO da DENSA CONCENTRAÇÃO, ou
no REINO dos Longos cabelos, ou no REINO de MAITREYA, etc.
Os distintos REINOS das REGIÕES MOLECULARES e ELETRÔNICAS resplandecem
de felicidade.
Existem muitos Mestres que ajudam aos defuntos que tenham merecimento. Esses
Mestres têm métodos e sistemas para orientar ao BUDDHATA, à ESSÊNCIA, à ALMA, no
trabalho de libertar-se por algum tempo dos CORPOS LUNARES e o EGO, para ingressar aos
REINOS das REGIÕES MOLECULARES e ELETRÔNICAS.
É lamentável que a ALMA, a ESSÊNCIA, tenha que regressar a seus CORPOS
LUNARES dentro dos quais habita o EGO. Tal regresso é inevitável para RENASCER no
mundo.
São muito poucas as ALMAS que logram a LIBERTAÇÃO INTERMÉDIA (NÃO SE
CONFUNDA ISTO COM A LIBERTAÇÃO FINAL).
Toda ALMA depois da morte pode ascender aos REINOS de felicidade dos Mundos
Molecular e Eletrônico ou descer aos MUNDOS-INFERNOS do REINO MINERAL ou
reingressar imediatamente ou em forma mediata em um corpo semelhante ao que havia tido
antes.
Estes três caminhos da fatal ponte de CHINVAT estão, descritos muito sabiamente e com
surpreendente clareza na legenda Zoroástrica:
"Todo aquele cujas boas obras excedam em três gramas a seu pecado, vai ao Céu; todo
aquele cujo pecado é maior, ao INFERNO; enquanto que aquele no qual ambos sejam iguais,
permanece no HAMISTIKAN até o corpo futuro ou ressurreição".
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A LEI do Karma, essa sábia lei que ajusta os efeitos às causas, se encarrega de dar a cada
um depois da morte o que merece. Lei é lei e a lei se cumpre.
A LIBERTAÇÃO INTERMÉDIA, a felicidade nos REINOS das regiões molecular e
eletrônica tem um limite. Esgotada a recompensa regressa a ESSÊNCIA aos CORPOS
LUNARES onde mora o EGO e, em seguida, vem o RETORNO, a REINCORPORAÇÃO a
entrada a uma nova matriz.
O Livro Tibetano dos Mortos, diz: "Dirige teu desejo, e entra na matriz. Ao mesmo
tempo emite tuas ondas de doação (DE GRAÇA OU DE BOA VONTADE) sobre a matriz à
qual vais a entrar (TRANSFORMANDO-A ASSIM) em uma mansão celestial".
Por estes tempos são realmente muito poucas as ALMAS que ingressam aos distintos
REINOS das regiões molecular e eletrônica depois da morte.
O EGO, através do tempo, tem-se complicada demasiado, tem-se robustecido
exageradamente e por isso a ESSÊNCIA, a ALMA está demasiado aprisionada dentro dos
CORPOS LUNARES.
Por estes tempos de CRISE MUNDIAL a maior parte das ALMAS NASCEM no
INFERNO (REINO MINERAL) para não retornar ou se reencarnam imediata ou mediatamente
sem ascender aos REINOS dos DEUSES.
A grande lei só oferece ao ser humano CENTO E OITO VIDAS e isto nos recorda ao
colar do BUDDHA com suas CENTO e OITO CONTAS.
Se o ser humano não sabe aproveitar as cento e oito contas do colar do BUDDHA, se o
ser humano não logra AUTO-REALIZAR-SE nestas CENTO E OITO vidas, NASCE então nos
MUNDOS-INFERNOS da natureza. Normalmente, todos os seres humanos descem aos
MUNDOS-INFERNOS conforme seus tempos vão se vencendo.
Ao mundo têm vindo muitos profetas, AVATARAS, SALVADORES que
compreendendo os terrores do abismo, quiseram salvar-nos, porém à humanidade não lhe
agradam os AVATARAS, os Salvadores. Ã humanidade não lhe interessa a Salvação.
Isto da AUTO-REALIZAÇÃO ÍNTIMA só é possível à base de TREMENDOS SUPERESFORÇOS e à humanidade não lhe agradam os SUPER-ESFORÇOS. As gentes só dizem:
"COMAMOS E BEBAMOS PORQUE AMANHÃ MORREREMOS".
A AUTO-REALIZAÇÃO ÍNTIMA não pode jamais ser o resultado de nenhuma
mecânica. ainda quando seja esta de tipo EVOLUTIVO. A Lei da EVOLUÇÃO e sua irmã
gêmea, a Lei da INVOLUÇÃO, são Leis puramente mecânicas da natureza que a ninguém
podem AUTO-REALIZAR.
Quem quiser AUTO-REALIZAR-SE deve meter-se pela Senda do Fio da Navalha pelo
difícil caminho da REVOLUÇÃO DA CONSCIÊNCIA. Este caminho é mais amargo que o fel,
este caminho NÃO AGRADA A NINGUÉM.
Ê necessário que NASÇA o MESTRE SECRETO dentro de nós, é necessário MORRER,
o EGO deve morrer. Ê URGENTE sacrificar-nos pela humanidade. Essa é a LEI DO LOGOS
SOLAR. ELE se SACRIFICA crucificando-se nos mundos para que todos os seres tenham vida e
tenham-na com abundância.
NASCER é um problema SEXUAL. MORRER é uma questão de DISSOLVER O EU.
SACRIFÍCIO PELA HUMANIDADE é AMOR.
Isso de permanecer 20 ou 30 anos na NONA ESFERA para ter direito a NASCER nos
MUNDOS SUPERIORES, isso de MORRER, DISSOLVER O QUERIDO EU, isso de
SACRIFICAR-SE pela humanidade, NÃO AGRADA AS GENTES.
À humanidade não INTERESSA a AUTO-REALIZAÇÃO ÍNTIMA e é CLARO que a
ninguém se lhe pode dar o que não quer.
Às gentes o único que interessa é Conseguir dinheiro, comer, beber, reproduzir-se,
divertir-se, ter poder, Prestígio, etc...
Isto explica porque são poucos os que se salvam: "Muitos são os chamados e poucos os
escolhidos".
No mundo é imensa a quantidade de gentes que, aparentemente, querem AUTOREALIZAR-SE para ter direito a entrar no REINO DO ESOTERISMO; porém, essas gentes no
fundo o que querem é divertir-se com estes estudos e isso, é tudo.
Essas gentes são MARIPOSEADORES que hoje estão em uma Escola e amanhã em
outra. Não conhecem o CAMINHO e se chegam a conhecê-lo em princípio se entusiasmam
muito e logo, QUANDO JÁ VÊEM QUE O TRABALHO É SÉRIO, fogem espantados e
buscam refúgio em outra Escola.
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A linha da vida é a ESPIRAL e a humanidade vai descendo em cada reencarnação pela
escadaria em forma de caracol até chegar aos MUNDOS-INFERNOS do REINO MINERAL.
No INFERNO (REINO MINERAL) o tempo é dez vezes mais longo, dez vezes mais
lento e terrivelmente aborrecedor. A cada CEM ANOS se faz ali um pagamento da dívida
Kármica.
A descida aos MUNDOS-INFERNOS é uma viagem para trás, INVOLUINDO no tempo,
retrocedendo, passando por estados ANIMAIS, VEGETAIS e MINERAIS.
Ao chegar ao ESTADO FÓSSIL e EGO e seus CORPOS LUNARES se tornam poeira
cósmica.
Quando o EGO e os CORPOS LUNARES se tornam pó no INFERNO, a ALMA se
liberta, regressa ao CAOS PRIMITIVO disposta a EVOLUIR novamente, subindo através de
várias eternidades pelos estados mineral, vegetal e animal até tornar a alcançar o estado humano.
Quem não aproveita as CENTO E OITO VIDAS representadas pelas CENTO E OITO
CONTAS DO COLAR DO BUDDHA, NASCE nos MUNDOS-INFERNOS.
Este é o NARAKA HINDU situado debaixo da terra e debaixo das águas, o ARALU
BABILÔNICO, A TERRA DO NÃO RETORNO, a REGIÃO DA DENSA OBSCURIDADE, a
casa cujos habitantes não vêem a Luz, a região onde o pó é seu pão e o lodo seu alimento.
Este é o CRISOL DE FUNDIÇÃO onde as formas rígidas OS CORPOS LUNARES e o
EGO devem fundir-se, reduzir-se a pó para que a ALMA se liberte.
O tempo que a ALMA há de viver nesses MUNDOS-INFERNOS depende de seu
KARMA. É claro que aqueles terríveis magos negros que desenvolveram o ÓRGÀO
KUNDARTIGUADOR e os CHACRAS do baixo ventre, os LUCÍFERES, ANAGARIKAS,
AHRIMANS, etc., vivem eternidades inteiras, MAHA-MANVANTARAS completos nessas
regiões INFERNAIS, antes de reduzirem-se a poeira cósmica.
A gente comum e corrente, a gente de todos os dias, esses que não se AUTOREALIZARAM porque não lhes interessou a AUTO-REALIZAÇÀO, porém que não foram
decididamente perversas, só duram nos MUNDOS-INFERNOS de oitocentos a MIL ANOS.
Os castigos maiores são para aqueles dite desonraram aos DEUSES, os
BODDHISATTWAS CAÍDOS, os HANASMUSSIANOS com duplo centro de gravidade e para
os parricidas e matricidas e para os assassinos e senhores da guerra e Mestres de Magia Negra.
O Livro TIBETANO DOS MORTOS, diz: "AO CAIR AÍ, TERÁS QUE SOFRER
PADECIMENTOS INSUPORTÁVEIS E DONDE NÃO HÁ TEMPO CERTO DE ESCAPAR".
Aos MUNDOS-INFERNOS não somente entram os decididamente Perversos senão também aqueles que já viveram suas CENTO E OITO VIDAS e não se AUTO-REALIZARAM:
"ÁRVORE QUE NÃO DÁ FRUTO, CORTAI-A E LANÇAI-A AO FOGO".
Os Teósofos dizem que existem três caminhos de Perfeição e ANNIE BESANT escreveu;
sobre estes três caminhos.
Os TRÊS CAMINHOS recebem os nomes de KARMA MARGA, JNANA MARGA,
BHAKTI MARGA.
KARMA IOGA é o caminho da AÇÃO RETA.
JNANA IOGA é o caminho da MENTE.
BHAKTI IOGA é o caminho da DEVOÇÃO.
Com KARMA IOGA vivemos retamente, colhenws muito DHARMA (RECOMPENSA),
porém não FABRICAMOS OS CORPOS SOLARES porque este é um problema sexual.
Com JNANA IOGA nos tornamos fortes em meditação e IOGA, porém NÃO
FABRICAMOS OS CORPOS SOLARES porque este é um trabalho como HIDROGÊNIO SI-12
do sexo.
Com BHAKTI IOGA podemos seguir a senda devocional e chegar ao êxtase, porém isto
não significa FABRICAÇÃO DOS CORPOS SOLARES.
Existem escolas que afirmam a existência de sete caminhos e há algumas que dizem que
existem doze caminhos.
JESUS, o CRISTO, disse: "Apertada é a. porta e estreito o caminho que conduz à Luz e
muito poucos são os que o acham".
"Entrai pela porta estreita; porque larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à
perdição, e muitos são os que entram por ela"; "Porque estreita é a porta e apertado o caminho
que leva à vida, e poucos são os que a acham".
Nunca jamais disse o MESTRE DE MESTRES que houvessem TRÊS PORTAS ou
TRÊS CAMINHOS. ELE somente falou de UMA SÓ PORTA e de UM SÓ CAMINHO. —
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Donde, Portanto, tiraram isso de TRÊS CAMINHOS de libertação? Donde tiram outras escolas
aquilo dos sete caminhos de libertação? Donde tiram outras organizações Pseudo-Ocultistas e
Pseudo-Esotéricas aquilo dos doze caminhos?
Realmente, existe um só caminho e uma só porta. Nenhum ser humano sabe mais que o
CRISTO e ELE nunca falou de três caminhos, nem de sete, nem de doze.
O CAMINHO tem muito do KARMA IOGA e do JNANA IOGA e do BHAKTI IOGA e
das sete IOGAS, porém não existe senão um só caminho, estreito, apertado e espantosamente
difícil.
O CAMINHO é distinto, oposto à vida rotineira de todos os dias. O CAMINHO é
REVOLUCIONÁRIO cento por cento. Está contra tudo e contra todos. O CAMINHO é mais
amargo que o fel. O CAMINHO é o da REVOLUÇÃO DA CONSCIÊNCIA com seus três
fatores de NASCER, MORRER e SACRIFICAR-SE PELA HUMANIDADE.
No caminho o pobre ANIMAL INTELECTUAL deve converter-se em um ser diferente.
São muito raros os que encontram o CAMINHO e mais raros são todavia aqueles que
NÃO abandonam o CAMINHO. Realmente NÃO TODOS OS SERES HUMANOS podem
desenvolver-se e tornar-se diferentes.
Ainda quando isto pareça uma injustiça no fundo não o é; a gente NÃO deseja ser
diferente, NÃO BUSCA O CAMINHO, não lhe interessa e a ninguém se deve dar o que não
quer, o que não deseja, o que não lhe interessa.
Porque haveria de ter o homem o que não deseja? Se o pobre ANIMAL INTELECTUAL,
equivocadamente chamado homem, fosse forçado a converter-se em um ser diferente, quando
está satisfeito com o que é, então SIM haveria de fato uma GRANDE INJUSTIÇA.
É claro que tudo na natureza está submetido à Lei de número, medida e peso. Para todo
ser humano existem CENTO E OITO VIDAS e se não sabe aproveitá-las, o tempo se vence e a
entrada aos MUNDOS-INFERNOS se faz então inevitável.
A AUTO-REALIZAÇÃO ÍNTIMA DO HOMEM não pode ser jamais o resultado da
EVOLUÇÃO MECÂNICA da natureza, senão o fruto de tremendos SUPER-ESFORÇOS e à
humanidade não lhe agrada esses SUPER-ESFORÇOS.
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CAPÍTULO XIV - GNOSE
Vamos agora estudar um capítulo do EVANGELHO CHINÊS, chamado o TAO, com o
propósito de esclarecer cada vez mais e mais nossa Doutrina GNÓSTICA.
"CHA HSIANG TZU enviou uma companhia de cem mil homens a caçar na cordilheira
central. Acenderam com chispas uma fogueira que se estendeu por todo o bosque e o resplendor
das chamas se via desde centenas de quilômetros. De repente apareceu um homem, saindo dentre
as chamas e se lhe viu entre a fumaça. Todos tomaram-no por um espírito, e, quando o fogo
extinguiu-se, saiu rápido sem mostrar a menor queimadura. Hsiang Tzu, maravilhado disso o
deteve para examiná-lo cuidadosamente. Sua forma corpórea era sem dúvida a de um homem
com seus cinco sentidos, sua respiração e sua voz. Assim, o Príncipe perguntou que estranho
poder era aquele que lhe permitia passar pelos precipícios e as chamas. — Que crêdes seja uma
rocha? Que crêdes seja o fogo? — perguntou o homem. — HSIANG TZU disse: Donde vens e
por onde passaste? - Não sei nada disso — respondeu o homem".
"O incidente chegou aos ouvidos do Marquês Wen, do Estado de Wei, quem falou a Tzu
Hsia acêrca dêle, dizendo: "Que homem mais extraordinário deve ser! Pelo que ouví dizer ao
Mestre, replicou Tzu Hsia, o homem que está em harmonia com TAO entra em íntima comunhão
com os objetos externos e nenhum dêles pode lhe fazer nenhum mal. Passa através do metal e da
pedra sólida, passa através do fogo e sobre a água, tudo é possível para êle. — Porque, amigo
meu, disse o Marquês, não podes tu fazer tudo isso? — Ainda não cheguei, respondeu Tzu Hsia,
a limpar meu coração de impurezas e de falsa Sabedoria. Só encontro gôsto em discutir o
assunto. — E por que? — perguntou o Marquês — não faz o Mestre o mesmo? — O Mestre —
respondeu Tzu Hsia, - pode fazer estas coisas, porém também pode abster-se de fazê-las".
"Esta resposta encantou o Marquês".
É URGENTE acender o fogo sagrado na cordilheira central, isto é, na Espinha Dorsal. A
Mãe Kundalini confere ao INICIADO poderes extraordinários sobre o fogo flamígero, o ar, as
águas e a terra.
Que crêdes seja uma ROCHA? Isto nos recorda a PEDRA FILOSOFAL dos velhos
ALQUIMISTAS MEDIEVAIS. Isto nos recorda a Doutrina de PEDRO. PETRUS significa
PEDRA, PEDRO, Um dos DOZE discípulos do CRISTO cujo NASCIMENTO celebramos nesta
NOITE de NATAL.
A Doutrina de PEDRO é a DOUTRINA do SEXO, a ciência do MAITHUNA (MAGIA
SEXUAL). A PEDRA viva é o SEXO, a ROCHA sobre a qual devemos levantar o templo
interior para o CRISTO ÍNTIMO Senhor nosso.
E disse PEDRO: "Eis que ponho em Sião ruma pedra angular, eleita e preciosa; e quem
nela crer não será de modo algum envergonhado". "Para vós outros, portanto, os que crêdes é a
preciosidade; mas para os que não crêem A PEDRA, QUE OS EDIFICADORES
REJEITARAM, esta foi posta por cabeça de ângulo, PEDRA de tropeço e rocha de escândalo".
Quem acende a FOGUEIRA na CORDILHEIRA CENTRAL (A ESPINHA DORSAL),
'EDIFICA o TEMPLO (FABRICA OS CORPOS .SOLARES) e entra em HARMONIA com o
TAO (ENCARNA AO SER).
JESUS o CRISTO cujo NATAL celebramos esta noite disse: "A todo o que me ouve e
cumpre o que digo, será comparado a um homem prudente, que edificou sua casa sobre
ROCHA" (O SEXO).
"E caiu a chuva, e vieram as ENCHENTES e sopraram os VENTOS, e a casa não caiu,
porque estava fundada sobre a PEDRA" (O SEXO).
"E ao que ouve estas palavras e não as cumpre, será comparado a um homem nescio, que
edificou sua casa sobre areia". (Teorias de todo tipo, práticas de tôda espécie, com exclusão total
do MAITHUNA ou MAGIA SEXUAL).
"E vieram chuvas, e ventos, e enchentes, e a casa caiu, e foi grande a sua ruína" (caindo
no abismo).
No Mundo, milhões de pessoas edificam sôbre a areia e odeiam o MAITHUNA (MAGIA
SEXUAL). NÃO QUEREM EDIFICAR sobre a ROCHA, sôbre a PEDRA (O SEXO). Edificam
sobre a areia de suas teorias, Escolas, etc, e crêem que vão muito bem. Essas pobres gentessão
equivocadas sinceras e de muito boas intenções, porém cairão no ABISMO.
Todo aquele que NASCE nos MUNDOS SUPERIORES deve reduzir a pó o EGO para
liberrar.se dos CORPOS LUNARES e exercer todo o poder sacerdotal da ALTA MAGIA.
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O MESTRE que não dissolveu o EU PLURALIZADO, o MESTRE que não eliminou os
CORPOS LUNARES, não pode exercer todavia o poder SACERDOTAL porque não limpou seu
coração de impurezas e de falsa Sabedoria.
"Jesus disse a seus Discípulos: NÃO deixeis noite nem dia de buscar até que hajais
encentrado os MISTÉRIOS do REINO DA LUZ".
"Porque eles vos purificarão e vos levarão ao REINO DA LUZ".
"E dizei-lhes: Renunciai ao mundo e a quanta há nele".
"E a todas suas sevícias, e a todos seus pecados, e a todas suas guias". "E a seus discursos
todos, e a quanto há nele, para que sejais dignos dos MISTÉRIOS DA LUZ".
"E para que sejais preservados dos suplícios reservados àqueles que se separaram dos
bons".
"E dizei-lhes: Renunciai à murmuração, para que sejais preservados do ardor da boca do
cão".
"E dizei-lhes: Renunciai ao JURAMENTO, para que sejais dignos dos MISTÉRIOS DA
LUZ". "E para que sejais livres dos suplícios de Ariel".
"Dizei-lhes: Renuneiai à língua embusteira, para que sejais dignos dos MISTÉRIOS DA
LUZ". "E para que sejais preservados dos rios ardentes da língua do cão".
"Dizei-lhes também: Renunciai aos falsos testemunhos para que sejais dignos dos
MISTÉRIOS DA LUZ". "E para que sejais livres e preservados dos rios ardentes da boca do
cão".
"Dizei-lhes: Renunciai ao Orgulho e à Vaidade para que sejais dignos dos MISTÉRIOS
DA LUZ". "E para que sejais preservados dos abismos do fogo de ARIEL".
"E dizei-lhes: Renunciai ao AMOR PRÓPRIO, para que sejais dignos dos MISTÉRIOS
DA LUZ". "E para que sejais salvos dos suplícios do inferno" (REINO MINERAL).
"Renunciai à eloquência (VERBORRÉIA DA INTELECTUALIDADE SEM
ESPIRITUALIDADE), para que sejais dignos da LUZ". "E para que sejais preservados das
chamas do inferno".
"Renunciai aos maus Pensamentos para que sejais dignos dos MISTÉRIOS DA LUZ". "E
para que se vos preserve dos tormentos do INFERNO".
"Renunciai à avareza, para que sejais dignos dos MISTÉRIOS DA LUZ". "E para que se
vos livre dos arroios de fumaça da boca do cão".
"Renunciai às rapinas para que sejais dignos dos MISTÉRIOS DA LUZ". "E para que
sejais preservados dos arroios de Ariel".
"Renunciai às más palavras, para que sejais dignos dos MISTÉRIOS DA LUZ". "E para
que sejais salvos dos suplícios do rio de fumo".
"Renunciai ao engano, para que sejais dignos dos MISTÉRIOS DA LUZ". "E para que
sejais preservados dos mares de fogo de ARIEL".
"Renunciai à crueldade, para que sejais dignos dos MISTÉRIOS DA LUZ". "E para que
sejais preservados dos suplícios das fauces dos Dragões".
"Renunciai à cólera, para que sejais dignos dos MISTÉRIOS DA LUZ". "E Para que
sejais livres dos rios de fumo das fauces dos Dragões".
"Renunciai à desobediência, para que sejais dignos dos MISTÉRIOS DA LUZ". "E para
que sejais preservados dos Demônios de JALDABAOTH e dos ardores do mar de fogo".
"Renunciai à cólera, para que sejais dignos dos MISTÉRIOS DA LUZ". "E para que
sejais preservados dos Demônios de Jaldabaóth e de todos seus suplícios".
"Renunciai ao Adultério, para que sejais dignos dos MISTÉRIOS DA LUZ". "E para que
sejais preservados do mar de enxofre e da fauce do Leão".
"Renunciai aos homicídios, para que sejais dignos dos MISTÉRIOS DA LUZ". "E para
que sejais preservados do archon dos crocodilos, que é a primeira das criaturas que estão nas
TREVAS EXTERIORES".
"Renunciai às ações perversas e ímpias, para que sejais dignos do MISTÉRIO DA LUZ".
"E para que sejais preservados dos archons das trevas exteriores".
"Renunciai à impiedade, Para Que sejais dignos dos MISTÉRIOS DA LUZ". "E para Que
sejais preservados do pranto e ranger de dentes".
"Renunciar aos envenenamentos, para que sejais dignos dos MISTÉRIOS DA LUZ". "E
para que sejais salvos da grande peada. e do granizo das trevas exteriores".
"Renunciai às blasfêmias, para que sejais dignos dos MISTÉRIOS DA LUZ". "E para
Que sejais defendidos contra o grande Dragão das trevas exteriores".

V.M. Samael Aun Weor
"Renunciai às más doutrinas, rara Que sejais dignos dos MISTÉRIOS DA LUZ". "E para
que sejais preservados de todos os suplícios do grande Dragão das trevas exteriores".
"E dizei aos Que pregam e aos que escutam más Doutrinas: Malhaya vós outros !"
"Porque se não vos arrependeis de vossa malícia, caireis nos tormentos rigorosíssimos do
grande Dragão e das trevas exteriores".
"E nada no mundo vos resgatará até a Eternidade". "Senão que sereis sem existência até o
fim" (entrareis na terra do NÃO RETORNO) (OS MUNDOS INFERNOS).
"E dizei aos que descuidam a Doutrina da Verdade do primeiro Mistério: Malhaya vós
outros!".
"Porque os suplícios que haveis de experimentar superarão aos que experimentem os
demais homens".
"E permanecereis entre a neve, em meio dos Dragões, nas trevas exteriores".
"E nada Poderá resgatar-vos até a Eternidade (ATÉ QUE SE REDUZAM A PÓ NOS
MUNDOS-INFERNOS DO REINO MINERAL).
"E dizei-lhes: AMAI A TODOS OS HOMENS". "Para que sejais dignos do MISTÉRIO
DA LUZ e para que vos eleveis no REINO DA LUZ".
"Sêde dóceis, para que possais receber O MISTÉRIO DA LUZ e elevar-vos ao REINO
DA LUZ".
"Assisti aos pobres e aos enfermos, para que vos façais dignos de receber o MISTÉRIO
DA LUZ e possais vos elevar ao REINO DA LUZ".
"Amai a Deus, para receberdes o MISTÉRIO DA LUZ e chegardes ao REINO DA LUZ".
"Sêde caritativos, para que recebais o MISTÉRIO DA LUZ e chegueis ao REINO DA
LUZ".
"Sêde Santos, para receberdes o MISTÉRIO DA LUZ e elevar-vos ao REINO DA LUZ".
"Renunciai a tudo, para serdes dignos do MISTÉRIO DA LUZ e elevar-vos ao REINO
DA LUZ".
"Porque estas são as Vias dos que se fazem dignos do MISTÉRIO DA LUZ".
"E quando achardes homens que renunciem a quanto constitui o mal e pratiquem o que eu
digo, transmiti-lhes os MISTÉRIOS DA LUZ, sem ocultar-lhes nada".
"E quando fôssem pecadores, e cometessem os pecados e faltas que vos enumerei, dailhes também os MISTÉRIOS, para que se convertam e façam penitência, e não lhes oculteis
nada".
"Porque eu trouxe os MISTÉRIOS a êste mundo para remitir quantos pecados tenham
sido cometidos desde o princípio".
"E por isso vos tenho dito que não vim Para chamar os justos". "EU trouxe os
MISTÉRIOS para remitir os pecados de todos, e para que todos sejam levados ao REINO DA
LUZ".
"Porque êstes MISTÉRIOS são um dom do PRIMEIRO MISTÉRIO para apagar os
pecados".
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CAPÍTULO XV - DIVISÃO DA ATENÇÃO
Aqueles que tenham estudado nossos ensinamentos GNÓSTICOS, aqueles que hajam
estudado esta MENSAGEM DE NATAL, se de verdade chegam a interessar-se pela SENDA
DOS FIO DA NAVALHA e pela AUTO-REALIZAÇÃO ÍNTIMA DO SER, sentirão o anelo de
ver, ouvir, cheirar, tocar e apalpar as GRANDES REALIDADES dos MUNDOS SUPERIORES.
Todo ser humano pode chegar à EXPERIÊNCIA DA REALIDADE. Todo ser humano
tem direito às grandes vivências do espírito, a conhecer os REINOS e Nações das regiões
moleculares e eletrônicas.
Todo aspirante tem direito a estudar aos pés do Mestre, a entrar pelas portas esplêndidas
dos TEMPLOS de MISTÉRIOS MAIORES, a conversar com os brilhantes filhos da aurora do
MAHA-MANVANTARA da criação face a face contudo, tem-se que começar por despertar a
CONSCIÊNCIA.
É impossível estar despertos nos MUNDOS SUPERIORES se aqui neste mundo celular,
físico, material, o aspirante está dormido. Quem quiser despertar a CONSCIÊNCIA nos
MUNDOS INTERNOS, deve DESPERTAR aqui e agora, neste mundo denso.
Se o aspirante não despertou CONSCIÊNCIA aqui neste mundo físico, muito menos nos
MUNDOS SUPERIORES.
Quem DESPERTA CONSCIÊNCIA aqui e agora, desperta em tôdas partes. Quem
desperta CONSCIÊNCIA aqui neste mundo físico, de fato e por direito próprio, fica DESPERTO
nos MUNDOS SUPERIORES.
O primeiro que se necessita para DESPERTAR CONSCIÊNCIA é SABER que se está
dormido.
Isso de compreender que se está dormido é algo muito difícil, porque normalmente tôdas
as gentes estão absolutamente convencidas de que estão despertas. Quando um homem
compreende que está dormido, inicia então o processo do AUTO-DESPERTAR. .
Estamos dizendo algo que ninguém aceita. Se a qualquer homem intelectual se lhe
dissesse que está dormido, Podeis estar seguro de que poderia ofender-se. As gentes estão
plenamente convencidas de que estão despertas.
As gentes trabalham dormidas, sonhando... manejam carros dormidas, sonhando... casamse dormidas, vivem dormidas, sonhando... e não obstante, estão totalmente convencidas de que
estão DESPERTAS.
Quem quiser DESPERTAR CONSCIÊNCIA aqui e AGORA, deve começar por
compreender os três fatores SUBCONSCIENTES chamados: IDENTIFICAÇÃO,
FASCINAÇÃO, SONHO.
Todo tipo de IDENTIFICAÇÃO produz FASCINAÇÃO e SONHO. A gente vai andando
por uma rua, de repente se encontra com as turbas que vão protestar por algo ante o palácio do
senhor Presidente. Se a gente não está em estado de ALERTA identifica-se com o desfile,
mescla-se com as multidões, fascina-se e a seguir vem o sonho, grita, lança pedras, faz coisas
que em outras circunstâncias não faria, nem Por um milhão de dólares.
Olvidar-se de si mesmo é um erro de incalculáveis conseqüências. Identificar-se com
algo, é o cúmulo da estupidez porque o resultado vem a ser a FASCINAÇÃO e o SONHO.
É impossível que alguém possa despertar CONSCIÊNCIA, olvidando-sé de si mesmo,
IDENTIFICANDO-SE com algo.
É impossível que um aspirante Possa despertar CONSCIÊNCIA, se se deixa fascinar, se
cai no sonho.
O BOXEADOR que está trocando golpes com outro BOXEADOR dorme
profundamente, está sonhando, está IDENTIFICADO totalmente com o acontecimento, está
fascinado e se chegasse a DESPERTAR CONSCIÊNCIA, olharia em todas direções e fugiria
imediatamente do RINGUE, totalmente envergonhado consigo mesmo e com o honroso público.
Vais viajando em qualquer transporte URBANO, dentro da cidade; tens que saltar do
veículo em determinada rua. De repente vem à tua mente a lembrança de um ser. querido, te
identificas com dita recordação, vem a FASCINAÇÃO e logo a seguir vem o sonhar desperto...
De repente dás um grito de exclamação: Onde estou! ? Pipocas !. . . passei a quadra... tinha que
descer em tal esquina, em tal rua... e logo te dás com de que tua CONSCIÊNCIA havia estado
ausente. Saltas do veículo e tens que regressar a pé até a esquina onde devias ter descido.
Quem quiser DESPERTAR CONSCIÊNCIA deve começar por dividir a ATENÇÃO em
três partes: SUJEITO, OBJETO, LUGAR.

V.M. Samael Aun Weor
SUJEITO: Intima recordação de SI MESMO de momento em momento. Não se olvidar
de SI MESMO ante nenhuma representação, ante nenhum acontecimento.
OBJETO: Não IDENTIFICAR-SE com COISA ALGUMA, com circunstância alguma,
observar sem se IDENTIFICAR ,sem se olvidar de SI MESMO.
LUGAR: Perguntar a si mesmo: Que lugar é este? - Observar o lugar detalhadamente,
perguntar a SI MESMO : Porque estou neste lugar?
A DIVISÃO da ATENÇÃO em três partes conduzirá os aspirantes até o DESPERTAR
DA .CONSCIÊNCIA.
Querer vivenciar as GRANDES REALIDADES dos MUNDOS SUPERIORES sem
haver DESPERTADO aqui e AGORA, é marchar pelo CAMINHO do ERRO.
O DESPERTAR DA CONSCIÊNCIA origina o desenvolvimento do SENTIDO
ESPACIAL e a experimentação d'ISSO que é o REAL.
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CAPÍTULO XVI - ÍNTIMA RECORDAÇÃO DE SI MESMO
Ainda quando pareça incrível, quando o estudante se OBSERVA a si mesmo, NÃO se
recorda a si mesmo.
Os aspirantes, fora de toda dúvida, realmente NÃO SE SENTEM A SI MESMOS, NÃO
SÃO CONSCIENTES DE SI MESMOS.
Parece algo inverossímil que quando o aspirante Gnóstico AUTO-OBSERVA sua
maneira de rir, falar, caminhar, etc., se esquece de si mesmo. Isto parece incrível, porém é certo.
NÃO obstante, é indispensável tratar de RECORDAR-SE A SI MESMO enquanto se
AUTO-OBSERVA. Isto é fundamental para lograr o DESPERTAR da CONSCIÊNCIA.
AUTO-OBSERVAR-SE, AUTO-CONHECER-SE sem se olvidar de SI MESMO, é
terrivelmente difícil, porém espantosamente URGENTE, para lograr o DESPERTAR da
CONSCIÊNCIA.
Isto que estamos dizendo parece uma tontice, as gentes ignoram que estão dormidas,
ignoram que NÃO se RECORDAM A SI MESMAS, mesmo olhando-se em um espelho de
CORPO INTEIRO, nem ainda quando se AUTO-OBSERVAM em detalhe minuciosamente.
Este olvido de SI MESMO, isto de não RECORDAR A SI MESMO é realmente a "causa
causorum" de toda a ignorância humana.
Quando um homem qualquer chega a COMPREENDER profundamente que NÃO PODE
RECORDAR-SE a si mesmo, que não é CONSCIENTE de SI MESMO, está muito próximo do
DESPERTAR da CONSCIÊNCIA.
Estamos falando algo que exige REFLEXÃO profunda. Isto que aqui estamos dizendo é
muito IMPORTANTE e não se pode COMPREENDER se for lido MECANICAMENTE.
Nossos leitores devem REFLETIR. A gente NÃO é capaz de sentir seu próprio EGO
enquanto se AUTO-OBSERVA, de fazê-lo passar de um CENTRO a outro, etc..
Observar a Própria maneira de falar, rir, caminhar, etc., sem se esquecer de SI MESMO,
sentindo esse EU dentro, é muito difícil e não obstante BÁSICO, FUNDAMENTAL, para lograr
o DESPERTAR DA CONSCIÊNCIA.
O GRANDE MESTRE OUSPENSKI, disse: "A PRIMEIRA IMPRESSÃO QUE ME
PRODUZIU O ESFORÇO POR SER CONSCIENTE DE MEU SER, POR SER CONSCIENTE
DE MIM MESMO COMO EU, DE DIZER-ME A MIM MESMO: EU ESTOU
CAMINHANDO, EU ESTOU FAZENDO E TRATAR DE MANTER VIVO ESTE EU, DE
SENTI-LO DENTRO DE MIM, FOI O SEGUINTE :
"O pensamento ficava como dormido. Quando EU AGARRAVA ao EU, não podia
pensar, nem falar; até diminuía a intensidade das sensações. Ademais, a gente podia manter-se
em semelhante estado só por um tempo muito breve".
Ê necessário DISSOLVER O EU PLURALIZADO, torná-lo cinza, porém temos que
conhecê-lo, estudá-lo nos quarenta e nove departamentos SUBCONSCIENTES simbolizados
entre os GNÓSTICOS pelos quarenta e nove Demônios de JALDABAOTH.
Se um cirurgião vai extirpar um tumor canceroso necessita primeiro conhecê-lo. Se um
homem quer DISSOLVER O EU necessita estudá-lo, fazer-se consciente dele, conhecê-lo nos
QUARENTA E NOVE DEPARTAMENTOS SUBCONSCIENTES.
Durante a ÍNTIMA RECORDAÇÃO DE SI MESMO, nesse tremendo SUPERESFORÇO por ser CONSCIENTE de seu PRÓPRIO EU, é claro que a ATENÇÃO se divide e
aqui voltamos novamente àquilo da DIVISÃO DA ATENÇÃO. Uma parte da ATENÇÃO se
dirige como é apenas LÓGICO, para o esforço, a outra para o EGO ou EU PLURALIZADOO.
A ÍNTIMA RECORDAÇÃO DE SI MESMO é algo mais que se ANALISAR a si
mesmo, é um ESTADO NOVO que só se conhece através da EXPERIÊNCIA DIRETA.
Todo ser humano teve alguma vez esses momentos estados de ÍNTIMA RECORDAÇÃO
DE SI MESMOS. Talvez em um instante de infinito terror, talvez na infância <ou em alguma
viagem quando exclamamos: que faço eu por aqui? Porque estou eu aqui?
A AUTO-OBSERVAÇÃO de SI MESMO, acompanhada em forma simultânea com a
ÍNTIMA RECORDAÇÃO DE SEU PRÓPRIO EU, é terrivelmente difícil e não obstante
indispensável para AUTO-RECONHECER-SE de VERDADE.
O EU PLURALIZADO resulta sempre fazendo o contrário durante a meditação; êle goza
fornicando quando tratamos de compreender a LUXÚRIA ; êle troveja e relampagueia em
qualquer dos quarenta e nove departamentos subconscientes de JALDABAOTH quando
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tratamos de COMPREENDER a IRA; ele COBIÇA não ser COBIÇOSO quando queremos
reduzir a pó a COBIÇA.
ÍNTIMA RECORDAÇÃO de SI MESMO é dar-se conta cabal de todos êsses processos
SUBCONSCIENTES do MIM MESMO, o EGO, o EU PLURALIZADO.
AUTO-OBSERVAR nossa forma de pensar, falar rir, caminhar, comer, sentir, etc., sem
esquecer-se de SI MESMO, dos ÍNTIMOS processos do EGO, do que está ocorrendo lá dentro
nos quarenta e nove departamentos SUBCONSCIENTES. de JALDABAOTH, resulta de
verdade espantosamente difícil e não obstante FUNDAMENTAL para o DESPERTAR da
CONSCIÊNCIA.
A AUTO-OBSERVAÇÃO, a ÍNTIMA RECORDAÇÃO de SI MESMO, inicia o
desenvolvimento do SENTIDO ESPACIAL que chega à sua PLENA MADUREZ com o
DESPERTAR DA CONSCIÊNCIA.
Os CHACRAS mencionados pelo Sr. LEADBEATER e muitos outros autores são, com
relação ao SENTIDO ESPACIAL, o que as flores com relação à ÁRVORE DA VIDA.
O FUNDAMENTAL é a ÁRVORE O SENTIDO ESPACIAL é o funcionamento normal
da CONSCIÊNCIA DESPERTA.
TODO HOMEM DESPERTO DE VERDADE pode ver, ouvir, tocar, cheirar e apalpar,
tudo o que ocorre nos quarenta e nove departamentos SUBCONSCIENTES de JALDABAOTH.
Todo homem desperto de VERDADE, pode verificar por si mesmo através da
experiência direta, os sonhos das gentes; Pode ver êsses sonhos nas pessoas que andam pelas
ruas, nos que trabalham nas fábricas, nos que governam, enfim, em toda criatura.
Todo homem desperto de verdade pode ver, ouvir, cheirar, tocar e apalpar todas as coisas
dos MUNDOS SUPERIORES.
Quem quiser experimentar a REALIDADE de tudo o que sucede nas DIMENSÕES
SUPERIORES do espaço, deve DESPERTAR CONSCIÊNCIA aqui e AGORA.
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CAPÍTULO XVII - A CIÊNCIA DA MEDITAÇÃO
O VAZIO é muito difícil de explicar porque é indefinível e indescritível. O VAZIO não
pode ser descrito ou expresso em palavras humanas devido a que os distintos idiomas que
existem sobre a terra, só podem designar coisas e sentimentos existentes. NÃO é nenhum
exagero afirmar que as linguagens humanas NÃO SÃO ADEQUADAS para expressar as coisas
e os sentimentos NÃO EXISTENTES e não obstante TREMENDAMENTE REAIS.
Tratar de definir o VAZIO ILUMINADOR dentro dos limites terrenos de uma língua
limitada pelas formas da existência, é tontice e equivocação.
É necessário conhecer, experimentar em forma vivente o aspecto ILUMINADO da
CONSCIÊNCIA.
Ê URGENTE sentir e experimentar o aspecto VAZIO da MENTE.
Existem dois tipos de ILUMINAÇÃO: a primeira pode chamar-se "ÁGUA MORTA",
porque tem ataduras; a segunda é nomeada como "A GRANDE VIDA", porque é
ILUMINAÇÃO SEM ATADURAS, VAZIO ILUMINADOR.
Nisto há graus e graus, escalas e escalas ; é necessário chegar primeiro ao ASPECTO
ILUMINADO DA CONSCIÊNCIA e depois ao CONHECIMENTO OBJETIVO, ao VAZIO
ILUMINADOR.
O BUDDHISMO diz : "A FORMA NÃO DIFERE DO VAZIO E O VAZIO NÃO
DIFERE DA FORMA; A FORMA Ê VAZIO E O VAZIO Ê FORMA".
Ê devido ao VAZIO que as coisas existem e pelo mesmo rato de que as coisas existem,
devem ser o VAZIO.
O VAZIO é um termo claro e preciso que expressa a natureza NÃO SUBSTANCIAL e
NÃO PESSOAL dos seres, e uma indicação, um sinal do estado de ABSOLUTA ausência do EU
PLURALIZADO.
Só em ABSOLUTA AUSÊNCIA DO EU podemos experimentar o REAL, aquilo que
NÃO É DO TEMPO, ISSO, ISSO, ISSO que TRANSFORMA RADICALMENTE.
O VAZIO e a EXISTÊNCIA se complementam entre si, se abraçam, se incluem, jamais
se excluem, jamais se negam.
A gente comum e corrente de todos os dias, a gente de CONSCIÊNCIA ADORMECIDA,
percebe subjetivamente ângulos, linhas, superfícies, porém jamais os corpos completos por
dentro e fora, por cima e por baixo, por diante e por detrás, etc., e muito menos pode perceber
seu aspecto VAZIO.
O homem de CONSCIÊNCIA DESPERTA e 'MENTE VAZIA e ILUMINADA eliminou
de suas percepções os elementos subjetivos, percebe os corpos completos, percebe o aspecto
VAZIO de cada coisa.
Esta é a Doutrina NÃO DISCRIMINATIVA do caminho médio, a UNIFICAÇÃO do
VAZIO e a EXISTÊNCIA.
O VAZIO é ISSO que não tem nome... ISSO que é o REAL... ISSO que é a VERDADE e
que alguns chamam o TAO, outros o INRI, outros o ZEN... ALA... BRAHMA ou DEUS, não
importa como se lhe chame.
O homem que DESPERTA A CONSCIÊNCIA experimenta a tremenda verdade de que
já NÃO é escravo e com dor pode Verificar que as gentes que andam pelas ruas sonhando
(dormindo), parecem verdadeiros cadáveres ambulantes.
Quando êste despertar da CONSCIÊNCIA se faz CONTÍNUO mediante a INTIMA
recordação de SI MESMO, de momento em momento, se chega então à CONSCIÊNCIA
OBJETIVA, à CONSCIÊNCIA PURA, ao aspecto vazio da mente.
A CONSCIÊNCIA ILUMINADA é fundamental para experimentar o REAL e reduzir o
EU PLURALIZADO a poeira cósmica, porém êste estado está às bordas do SAMSARA (O
MUNDO DOLOROSO EM QUE VIVEMOS).
Quando se chegou ao estado de CONSCIÊNDA DESPERTA se deu um FORMIDÁVEL
passo, porém o INICIADO continua, infelizmente, ofuscado pela IDEIA MONISTA, é incapaz
de romper todos êsses sutís fios que o conectam a certas coisas, a certos afetos de tipo
prejudicial, NÃO chegou à OUTRA MARGEM.
Quando o INICIADO desata os vínculos que, de uma ou outra forma, atam-no à
CONSCIÊNCIA. ILUMINADA, chega então à PERFEITA ILUMINAÇÃO, ao VAZIO
ILUMINADOR, LIVRE e inteiramente INSUBSTANCIAL.
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Chegar ao CENTRO MESMO DA MENTE, chegar ao VAZIO ILUMINADOR, ao
CONHECIMENTO OBJETIVO, é algo tremendamente difícil, porém não impossível. Todo
GNÓSTICO pode lográ-lo trabalhando sobre si mesmo.
O VAZIO não é o NADA, o VAZIO é a VIDA livre em seu MOVIMENTO. O VAZIO é
o que É, o que sempre tem sido e o que sempre será. O VAZIO está mais além do tempo e mais
além da ETERNIDADE.
A MENTE tem trezentos mil CLÃS ou CENTROS RECEPTIVOS e cada CLÃ deve
VIBRAR ao mesmo tom sem esforço algum.
A MENTE é de natureza feminina e está feita para RECEBER, ASSIMILAR e
COMPREENDER.
O estado natural da mente é receptivo, quieto, silencioso como um oceano profundo e
tranquilo.
O processo do Pensar é um acidente ANORMAL cuja causa original se encontra no EU
PLURALIZADO.
Quando a MENTE está VAZIA de toda classe de pensamentos, quando a MENTE está
quieta, quando a MENTE está em silencio, os TREZENTOS MIL CLÃS vibram então ao
mesmo TOM sem esforço algum.
Quando a MENTE está quieta, quando a MENTE está em silêncio, advém a nós o
NOVO; isso que é o REAL.
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CAPÍTULO XVIII - O MESTRE CHINÊS WU WEN
O GRANDE MESTRE CHINÊS WU WEN começou suas práticas de MEDITAÇÃO sob
a sábia direção do Mestre TOU WENG.
O primeiro trabalho de MEDITAÇÃO se realizou com o seguinte KOAN ou frase
misteriosa: "NÃO Ê A MENTE, NÃO É O BUDDHA, NÃO É NADA".
WU WEN, sentado ao estilo oriental, concentrava sua mente nesta frase tratando de
compreender sua profunda significação.
Realmente, êste KOAN ou FRASE ENIGMÁTICA é difícil de se COMPREENDER e
meditando nela com o sadio propósito de experimentar a verdade encerrada em cada uma das
palavras contidas nesta FRASE MISTERIOSA, é claro que ao final a mente não podendo
conhecer seu SIGNIFICADO, cai vencida, como ferida de morte e então resigna-se ficando
quieta e em silêncio.
O MESTRE CHINÊS WU WEN teve a dita de encontrar-se com YUNG FENG e YUEH
SHAN e alguns outros irmãos e todos juntos se comprometeram a trabalhar para alcançar a
ILUMINAÇÃO.
Depois de algum tempo WU WEN foi até ao Mestre HUAI SHI, quem lhe ensinou a
meditar com ajuda do MANTRAM SAGRADO WU. Este MANTRAM se canta mentalmente
com a letra U repetida duas vêzes: U... U... alongando o som vocal, como imitando o som do
furacão quando uiva entre a garganta das montanhas, ou como o golpe terrível das ondas contra a
praia.
O canto deste MANTRAM se faz MENTALMENTE quando praticamos a
MEDITAÇÃO com o propósito de chegar à quietude e ao silêncio da mente quando
necessitamos ESVAZIAR a mente de tôda classe de Pensamentos, desejos, recordações,
preocupações, etc., etc. etc..
Depois foi até CHANG LU onde praticou a MEDITAÇÃO com um companheiro que
anelava a ILUMINAÇÃO FINAL.
Quando WU WEN conheceu a CHIN de HUAI SHANG, êste último perguntou-lhe :
"Fazem seis ou sete anos que estás praticando, — que chegaste a entender?"
WU WEN respondeu: "Cada dia tenho a impressão de que não há nada em minha
MENTE".
Esta resposta foi muito sábia; WU WEN já tinha a impressão de que não havia NADA
em sua MENTE, começava sua MENTE a ficar VAZIA, o batalhar dos raciocínios estava
chegando a seu final.
WU WEN avançava maravilhosamente, porém faltava-lhe algo e CHIN disse-lhe: .
"Podes praticar na quietude, porém perdes a prática na atividade". Isto inquietou muito a
WU WEN, pois lhe tocava precisamente em seu ponto fraco.
SER capaz de ter a MENTE quieta e em silêncio, VAZIA de tôda classe de Pensamentos,
ainda quando tenhamos fome e sêde.., ainda quando os mosquitos nos piquem ou haja muito
barulho de gentes a nosso lado.., é algo muito difícil e isto era o que faltava a WU WEN.
Êste podia praticar a MEDITAÇÃO na quietude, porém não podia praticar na atividade,
isto é, com todos êstes inconvenientes.
Que devo fazer? — perguntou WU WEN a CHIN. A resposta foi: "Nunca ouviste o que
disse CHUNG LAO TZE?" - Se queres entender isto, ponhas-te de face ao SUL e contempla a
URSA MENOR".
Palavras enigmáticas... palavras exóticas... misteriosas... difíceis de compreender e o mais
grave: não há explicação. Ditas estas palavras, CHIN retirou-se.
WU WEN ficou tremendamente preocupado, deixou a prática com o MANTRAM WU,
por uma semana e concentrou sua mente procurando entender em forma total o que havia
querido dizer CHIN com isso de "VOLVER-SE AO SUL E CONTEMPLAR A URSA
MENOR".
Isto só veio a entender quando os monges que o acompanhavam no SALÃO de
MEDITAÇÃO abandonaram o recinto Para passar ao refeitório. Então WU WEN continuou sua
MEDITAÇÃO no SALÃO e esqueceu a comida.
Isso de chegar a hora de comida e não obstante continuar meditando, aquilo de passar
inadvertida a comida, foi certamente algo muito decisivo para WU WEN porque então
compreendeu o significado de "MEDITAR NA ATIVIDADE".
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Conta WU WEN que, precisamente nesses momentos, sua mente se tornou brilhante,
vazia, ligeira e transparente, seus humanos pensamentos se fragmentaram em pedaços, como
pedacinhos de pele seca, sentiu submergir-se entre o VAZIO.
Meia hora mais tarde quando regressou a seu corpo, verificou que este estava banhado de
suor. Então foi quando compreendeu isso de ver a URSA MENOR de frente para o SUL.
Havia aprendido durante a meditação a fazer frente, a encarar a URSA MENOR, quer
dizer, à Fome, ao bulício, a toda classe de fatores prejudiciais para a MEDITAÇÃO.
Desde êste momento já nenhum ruído, nem picaduras de mosquitos, nem o mal estar da
fome, nem o calor, nem o frio, puderam impedir-lhe a perfeita concentração do pensamento.
Mais tarde, quando de novo visitou a CHIN, pôde responder com inteira exatidão todas as
perguntas que este lhe havia formulado. Não obstante é doloroso dizer que WU WEN ainda não
estava o suficientemente despojado como para alcançar o ESTADO de "DAR UM SALTO
PARA DIANTE".
Passado algum tempo, WU WEN foi visitar a HSIANH YEN, nas montanhas, para passar
a estação do verão e conta que, durante a MEDITAÇÃO, os mosquitos picavam-no terrivelmente
e sem misericórdia alguma, porém ele havia aprendido a olhar de frente a URSA MENOR
(OBSTÁCULOS, INCONVENIENTES, FOME, MOSQUITOS, etc.) e então pensou: "se os
antigos sacrificavam seus corpos pelo DHARMA, hei de temer eu aos mosquitos ?".
Consciente disto, se propôs tolerar pacientemente todas as ferroadas. Com os punhos
contraídos e as mandíbulas apertadas, aguentando as horríveis Picadas dos mosquitos,
concentrava sua mente no MANTRAM W. U. (U... U...).
WU WEN cantava o MANTRAM W. U.. Imitava com o U o som do vento entre a
garganta das montanhas, o som do mar quando açoita a praia. WU WEN sabia combinar
inteligentemente a MEDITAÇÃO com o SONO.
WU WEN cantava seu mantram com a mente e NÃO PENSAVA em nada. Quando
algum desejo ou recordação, ou pensamento surgia em seu entendimento, WU WEN não o
repelia, estudava-o, analisava-o, compreendia-o em todos os NÍVEIS da mente e em seguida
esquecia-o em forma radical, total e definitiva.
WU WEN cantava seu mantram em forma contínua, nada desejava, nada raciocinava.
Qualquer desejo ou pensamento que surgisse na mente era devidamente compreendido e logo
esquecido, o canto do MANTRAM NÃO SE INTERROMPIA, os mosquitos e suas ferroadas já
não importavam.
De repente algo transcendental sucedeu. Sentiu que sua mente e seu corpo se derrubavam
como as quatro paredes de uma casa. Era o ESTADO do VAZIO ILUMINADOR, puro, perfeito,
livre de toda classe de atributos. Se havia sentado a meditar nas primeiras horas da manhã e tão
só ao entardecer se levantou.
É claro que a gente pode se entregar à meditação sentado ao estilo oriental com as pernas
cruzadas como o fazia BUDDHA, ou ao estilo ocidental na posição mais cômoda ou deitado com
as pernas e braços abertos à direita e à esquerda como a estrela de cinco pontas e com o corpo
relaxado, porém, WU WEN era Oriental e Preferia sentar-se ao estilo oriental como o
BUDDHA.
Até este momento o GRANDE MESTRE CHINÊS WU WEN alcançou a experiência do
VAZIO ILUMINADOR, mas todavia faltava-lhe algo, não havia chegado à plena madurez. Em
sua MENTE havia pensamentos errôneos e inadvertidos que em forma secreta continuavam
existindo, pequenas Demônios tentadores, pequenos EUS SUBCONSCIENTES, resíduos que
todavia viviam nos quarenta e nove departamentos subconscientes de JALDABAOTH.
Depois desta EXPERIÊNCIA do VAZIO ILUMINADOR, WU WEN dirigiu-se à
montanha de KWUNG CHOW e ali meditou seis anos. Depois meditou outros seis anos na
montanha de LU HAN e a seguir três anos mais em KUANG CHOU. Ao cabo destes esforços e
depois de haver sofrido muito, o MESTRE WU WEN logrou a ÚLTIMA ILUMINAÇÃO.
O MESTRE WU WEN foi um verdadeiro atleta da MEDITAÇÃO. Durante suas práticas
compreendeu que todo esforço mental cria tensão intelectual e que esta é nociva rara a meditação
porque obstrui a ILUMINAÇÃO.
O MESTRE WU WEN nunca se dividiu entre um EU SUPERIOR e outro de tipo
INFERIOR porque COMPREENDEU Que SUPERIOR e INFERIOR são duas secções de uma
mesma coisa.
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O MESTRE WU WEN se sentia a si mesmo, não como um DEUS nem como um DEVA
ao estilo dos MITÔMANOS, senão como um infeliz EU PLURALIZADO disposto de verdade a
morrer cada vez mais e mais em si mesmo.
O MESTRE WU WEN não se AUTO-DIVIDIA entre EU e meus PENSAMENTOS
porque compreendia que meus pensamentos e EU são tudo EU e Que é necessário ser ÍNTEGRO
para alcançar a MEDITAÇÃO PERFEITA.
Durante a MEDITAÇÃO o MESTRE WU WEN se achava em estado ÍNTEGRO.
RECEPTIVO, tremendamente humilde, com mente quieta e em Profundo silêncio, sem esforço
de nenhuma espécie, sem tensão mental, sem o desejo de ser ALGO MAIS, porque WU WEN
sabia muito bem que o EU é o que é e que jamais pode ser algo mais do que é.
Nestas condições, todos os trezentos mil clãs do CORPO MENTAL do MESTRE WU
WEN, vibravam intensamente com o mesmo tom e sem esforço algum, captando, recebendo
AMOR e SABEDORIA.
Quando WU WEN esteve nas SALAS ou LUMISIAIS de MEDITAÇÃO, todos os
MONGES receberam um grande benefício com as potentes Vibrações de sua AURA
LUMINOSA.
WU WEN já possuía os CORPOS EXISTENCIAIS SUPERIORES DO SER, os
CORPOS SOLARES, porém necessitava DISSOLVER O EU e lograr a ILUMINAÇÃO FINAL
e logrou-a depois de haver sofrido muito.
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CAPÍTULO XIX - A INICIAÇÃO VENUSTA
A INICIAÇÃO VENUSTA é unicamente para os homens verdadeiros, jamais para os
animais intelectuais.
Entende-se por homens verdadeiros àqueles que já fabricaram os CORPOS SOLARES.
Entende-se por animais intelectuais tôda a humanidade, tôdas as gentes que somente têm
CORPOS LUNARES.
A INICIAÇÃO VENUSTA é o verdadeiro NATAL do coração tranqüilo. A INICIAÇÃO
VENUSTA é para os poucos, é uma graça do LOGOS SOLAR.
No NIRVANA existem muitos BUDDHAS que, apesar de suas grandes perfeições,
jamais alcançaram a INICIAÇÃO VENUSTA.
A LEI do LOGOS SOLAR é SACRIFÍCIO pela humanidade. Ele se sacrifica desde o
amanhecer da vida crucificando-se em todos os mundos, em todo novo Planeta que surge à
existência, para que todos os seres tenham vida e tenham-na em abundância.
Raro é aquêle que recebe a INICIAÇÃO VENUSTA. Esta é uma graça muito especial. É
necessário haver antes se sacrificado Pela humanidade.
Annie Besant comete o êrro de supor e até afirmar que o CRISTO ÍNTIMO, o MENINO
DEUS, o SALVADOR, encarna no ser humano quando alcança a primeira INICIAÇÃO de
MISTÉRIOS MAIORES.
Annie Besant quer ver nas cinco primeiras iniciações de MISTÉRIOS MAIORES, todo o
drama cósmico, nascimento, crescimento, morte e ressurreição do CRISTO.
Annie Besant comete o êrro de confundir as cinco iniciações do fogo com a INICIAÇÃO
VENUSTA.
É necessário saber que o CRISTO não pode ENCARNAR-SE no animal intelectual.
É urgente compreender que o CRISTO SENHOR NOSSO só pode ENCARNAR-SE nos
HOMENS VERDADEIROS e que é impossível alcançar êste estado de homem autêntico sem
haver passado antes pelas cinco iniciações de MISTÉRIOS MAIORES.
Só depois de haver passado pelas cinco iniciações de MISTÉRIOS MAIORES e como
uma graça, prévio sacrifício pela humanidade, pode ENCARNAR-SE o CRISTO em nós.
Tal como é acima é abaixo. Ao iniciar-se a aurora da criação o fogo sexual do
TERCEIRO LOGOS faz fecundo o ventre da GRANDE MÃE, a substância PRIMORDIAL.
A segunda parte é realizada pelo SEGUNDO LOGOS, o CRISTO CÓSMICO
ENCARNANDO-SE nos MUNDOS QUE NASCEM para que todos os sêres tenham vida e a
tenham em abundância.
No microcosmo homem o acontecimento se repete. O primeiro a intervir é o TERCEIRO
LOGOS fecundando a MATÉRIA CAÓTICA contida no sêmen e na espinha dorsal, fecundando
à MÃE DIVINA, PRINCÍPIO AKASHICO, para que nasça o UNIVERSO INTERIOR, os
CORPOS SOLARES. Depois nasce o SEGUNDO LOGOS dentro desses CORPOS
EXISTENCIAIS SUPERIORES DO SER para trabalhar na GRANDE OBRA DO PAI.
Tal como é acima é abaixo, tal como é abaixo é acima. Os eventos cósmicos que se
desenvolvem em um sistema solar se repetem no átomo. Os grandes acontecimentos que se
sucedem na gênese de qualquer galáxia se repetem também no microcosmo homem.
É necessário trabalhar primeiro com o fogo e em seguida com a luz. Ê indispensável
trabalhar primeiro com o TERCEIRO LOGOS na NONA ESFERA e em seguida com o
SEGUNDO LOGOS.
As cinco primeiras iniciações de MISTÉRIOS MAIORES são COSMOGÊNESE
microcósmica. O fogo faz fecunda a MATÉRIA CAÓTICA da DIVINA MÃE para que nasçam
nossos CORPOS SOLARES. Depois vem o melhor, a intervenção do SEGUNDO LOGOS, a
INICIAÇÃO VENUSTA, prévio sacrifício pela humanidade.
Ê indispensável saber, é urgente compreender que a INICIAÇÃO VENUSTA tem sete
graus esotéricos: — Primeiro: Nascimento no presépio do mundo. "O CRISTO INTIMO nasce
sempre cheio de amor pela humanidade nesse presépio interior que levamos dentro de nós
mesmos, habitado infelizmente pelos ANIMAIS das paixões, pelo EU PLURALIZADO".
Segundo: Batismo do INICIADO no Mundo Etérico. Cristificação do CORPO VITAL.
Terceiro: Transfiguração do SENHOR. Resplandece o CRISTO ÍNTIMO na cabeça e no
rosto sideral do CORPO ASTRAL do INICIADO, como resplandeceu o rosto de Moisés no
MONTE NEBO.
Quarto: Entrada em Jerusalém entre palmas e festas. Cristificação do CORPO MENTAL
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do INICIADO.
Quinto: O pano sagrado da Verônica no qual fica gravado o rosto do MESTRE.
Cristificação da ALMA HUMANA ou CORPO da VONTADE CONSCIENTE.
Sexto: Cristificação da ALMA ESPIRITUAL (BUDDHI). Eventos cósmicos formidáveis
da CONSCIÊNCIA BUDDHICA que desafortunadamente NÃO ficaram escritos nos QUATRO
EVANGELHOS; acontecimentos do DRAMA CÓSMICO intimamente relacionados com certos
ratos de outros planetas do SISTEMA SOLAR.
Sétimo: O MESTRE é crucificado e entrega o ESPÍRITO ao PAI entre Raios, Trovões e
Terremotos.
A mulher fecha sempre a Sepultura com uma GRANDE PEDRA, a PEDRA
FILOSOFAL que simboliza o Sexo. (A LUTA CONTRA SATÃ FOI TERRÍVEL).
Em rigorosa SÍNTESE êstes são os sete Graus da INICIAÇÃO VENUSTA. Sôbre cada
um dêstes sete graus se podem escrever enormes vo1unles.
O CRISTO SENHOR NOSSO nascerá sempre dentro do humilde estábulo individual de
todo Iniciado preparado.
A MÃE do SENHOR foi, é e será sempre a DIVINA MÃE KUNDALINI, a SERPENTE
ÍGNEA de nossos mágicos poderes. '
Os reis da inteligência, os três reis magos, os verdadeiros gênios reconhecerão sempre ao
SENHOR e virão a adorar-lhe.
O MENINO ver-se-á sempre em grandes perigos. Herodes, o mundo, os tenebrosos,
quererão sempre degolá-lo. O Batismo no Jordão da existência será indispensável. As águas da
vida limpam, transformam, batizam. A Transfiguração interpreta com suma inteligência a lei de
Moisés ensinando as gentes e exercendo em seu trabalho todo o zêlo maravilhoso de um Elias.
O SENHOR virá sempre a nós caminhando sobre as ondas embravecidas do mar da vida.
O SENHOR ÍNTIMO sempre estabelecerá a ordem em nossa mente e devolverá a nossos olhos a
luz perdida.
O SENHOR Interior multiplicará sempre o pão da Eucaristia para alimento e fortaleza de
nossas almas.
O ADORÁVEL encarnado no INICIADO pregará nas calçadas desta grande Jerusalém
do mundo entregando à humanidade a mensagem da nova em e seu rosto coroado de espinhos,
uma e outra vez, ficará gravado para sempre no pano da Verônica.
Na consciência do INICIADO haverá, sempre eventos cósmicos formidáveis e, entre
raios, trovões e grandes terremotos da alma, o SENHOR sempre entregará seu ESPÍRITO ao
PAI exclamando: "Meu Pai, em tuas mãos encomendo meu espirito" - e depois de baixar o corpo
ao sepulcro se repetirá sempre a ressurreição aos três dias e meio.
O Mito Solar tem dois aspectos: o primeiro representa a atividade cósmica do
SEGUNDO LOGOS no amanhecer de todo novo mundo que nasce de entre o ventre da
GRANDE MÃE. O segundo aspecto vem a resumir a vida de todo indivíduo sagrado que se
converte em uma encarnação do SEGUNDO LOGOS, o CRISTO CÓSMICO.
O herói do Mito Solar tem sido sempre apresentado em todos os tempos como um
HOMEM-DEUS e sua vida se desenvolve conforme a carreira ou curso do Sol que é o veículo
Cósmico do LOGOS SOLAR.
No passado, nos Antigos Tempos, o nascimento de MITRA sempre foi celebrado com
grandes regozijos em solstício de inverno.
HORUS, espírito divino filho de ISIS e OSÍRIS no velho Egito dos Faraós, nascia
também no solstício de inverno.
Ninguém sabe com exatidão a data precisa em que nasceu Jesus de Nazaré. Existiram 136
datas distintas atribuídas ao nascimento de Jesus. Os GNÓSTICOS INICIADOS resolveram com
suma sabedoria fixar a data do nascimento de Jesus para o 24 de Dezembro às doze horas da
noite, isto é, para os primeiros minutos do dia 25 do mesmo mês.
Em todo Mito Solar o DIVINO SALVADOR, o CRISTO ÍNTIMO de todo indivíduo
sagrado nasce sempre de entre o ventre da VIRGEM IMACULADA, a DIVINA MÃE
KUNDALINI; isto nos recorda ao MENINO SOL do 24 ou 25 de dezembro, avançando,
nascendo, caminhando para o norte em instantes nos quais a Constelação de Virgo, a VIRGEM
IMACULADA brilha resplandecente no Zenit. Sempre o Sol, sempre o CRISTO CÓSMICO no
Cosmos ou no homem nasce de entre as entranhas da VIRGEM MÃE CÓSMICA.
BUDDHA nasce de uma virgem chamada MAYADEVI de acordo com o drama cósmico
sabiamente compreendido pelos chinêses INICIADOS.
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A morte e ressurreição do SENHOR no equinócio de primavera, é assunto tão
amplamente difundido como seu nascimento no solstício de inverno.
Em tal época morria OSIRIS em mãos de TIFON, e se lhe representava com os braços
estendidos como se estivesse crucificado.
Por essa época chorava-se cada ano a mor- te de TAMMUS em Babilônia e em Síria por
esta época do equinócio de primavera havia também muitos lamentos sagrados, então se chorava
por ADÓNIS, não somente na Síria como também na Grécia.
Na Pérsia se celebrava a morte de MITRA pela mesma época do equinócio de primavera.
Em todas as Escolas de Mistérios se representava em forma dramática toda a carreira ou
curso solar desde seu nascimento até sua morte e ressurreição.
O INICIADO constituía sua vida com o drama solar e se convertia de fato em um
INDIVÍDUO SOLAR.
A INICIAÇÃO VENUSTA é para os HOMENS VERDADEIROS. Não é para as
mulheres. Nenhuma mulher pode alcançar jamais a INICIAÇÃO VENUSTA.
O grau mais alto que a mulher pode alcançar é o de VIRGEM CELESTIAL que
corresponde ao estado de BUDDHA.
Quando uma mulher quer alcançar a INICIAÇÃO VENUSTA deve desencarnar e
reencarnar-se em corpo de homem.
Por estes tempos, no vale do Nilo, no Egito, está encarnado em corpo de homem aquele
grande SER que se chamou MARIA Mãe de Jesus de Nazaré.
H. P. B., a sábia autora teosófica que escreveu os seis volumes da Doutrina Secreta está
se preparando para reencarnar-se em corpo de homem, porque quer alcançar a INICIAÇÃO
VENUSTA.
O que estamos dizendo não deve desencantar às mulheres. Toda mulher que trabalha na
forja acesa de VULCANO, tôda mulher que baixe à NONA ESFERA, pode fabricar seus
CORPOS SOLARES e converter-se em um BUDDHA vivente, em uma VIRGEM DO
NIRVANA com poderes sôbre o fogo, os ares, as águas e a terra.
A INICIAÇÃO VENUSTA é outra coisa, é só para homens verdadeiros. Porém qualquer
virgem do Nirvana pode reencarnar-se em corpo de homem para alcançar a INICIAÇÃO
VENUSTA.
Cada vez que o LOGOS SOLAR necessita vir ao mundo para iniciar uma nova era se
encarna em um HOMEM devidamente preparado para a INICIAÇÃO VENUSTA.
Existem doze Salvadores. Isto quer dizer Doze AVATARES que correspondem aos doze
signos zodiacais. A missão de cada AVATAR é iniciar a época de atividade correspondente ao
signo em que vai entrar a humanidade.
ARIES, TAURO, etc., tiveram seus AVATARES CORRESPONDENTES.
Existem doze Salvadores, através dos quais se expressa o CRISTO VIVENTE.
A encarnação do LOGOS SOLAR no Presépio do mundo é um evento cósmico
formidável.
Assim como em todo mundo nascente o CRISTO ENCARNADO tem que abrir
passagem entre a voragem terrível da selva indômita, rodeado de toda classe de perigos, assim
também o MENINO DE OURO da Alquimia Sexual, o CRISTO ÍNTIMO nascido em todo
INDIVÍDUO SAGRADO deve abrir passagem, deve crescer e desenvolver-se entre os animais
do presépio, entre os animais do desejo rodeado de toda classe de perigos e adversidades.
Em princípios todavia, desgraçadamente o INICIADO não dissolveu o EU. Os animais
do estábulo interior estão vivos. O INICIADO não alcançou a perfeição mesmo quando já seja
um BUDDHA e o MENINO deve crescer e desenvolver-se entre todas estas adversidades.
Nos mundos que surgem à existência, o CRISTO se desenvolve, é crucificado e morto e
ressuscita nas entranhas de todo o criado para que tôdas as criaturas tenham vida e a tenham com
abundância.
No INICIADO que alcança a INICIAÇÃO VENUSTA o CRISTO deve nascer, crescer,
morrer e ressuscitar para trabalhar com suma intensidade na GRANDE OBRA DO PAI.
Quando Jesus ressuscitou dentre os mortos contam as Sagradas Escrituras que esteve
onze anos falando com seus discípulos, ensinando-lhes os 24 Mistérios dos quais nascem os 12
Salvadores do Mundo.
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SAUDAÇÕES FINAIS
Caro leitor, temos dito neste livro tudo u que tínhamos que dizer; estudai intensivamente.
Deveis compreender que este tratado não pode ser lido como se fosse o jornal ou a revista.
Deveis estudar este tratado durante muito tempo, para que possas compreendê-lo em todos os
níveis da mente.
Não sejais como os MARIPOSEADORES que hoje estão em uma escola e amanhã em
outra, que perdem o tempo miseravelmente lendo mecanicamente e teorizando, mas sem realizar
absolutamente nada. Não sejas como os profanadores dos MISTÉRIOS, que hoje lêem e amanhã
ridicularizam os ensinamentos.
Estuda e trabalha para que possas comprovar em forma direta, o tremendo realismo desta
SABEDORIA. Este conhecimento é para tua própria- AUTO-REALIZAÇÃO ÍNTIMA.
Recorda que estamos te entregando os conhecimentos mais profundos da Sabedoria
Gnóstica. Na medida em que avanças em teu próprio desenvolvimento interno, irás recebendo
novos e mais profundos conhecimentos.
MEDITAÇÃO
Nos nossos Lumisiais Gnósticos têm magníficas técnicas para meditação em grupo, tais
como a que aparece no capítulo XVIII deste livro. Procura as nossas salas de Meditação, para
que possas disciplinar tua mente.
É necessário estudar esta Obra em todos os LUMISIAIS GNÓSTICOS, discutí-la e
compreendê-la.
Se depois de estudar esta Mensagem, o leitor se interessar por continuar seus estudos
Esotéricos, escreva-me. Sinto imenso prazer em responder a todos os que me escrevem.

