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Prólogo 

Estamos atravessando um momento crítico em toda a  

humanidade. O que foi escrito no passado pelos então chamados 

de profetas, que na verdade são os mestres que viveram este 

mesmo ensinamento fazendo com que sua estrela ascendesse, 

por isso tudo o que disseram repercute ainda hoje como uma 

verdade incontestável. Somente nascendo de novo é que se 

poderá saber de todo o destino da humanidade. Somente aquele 

que conhece a si mesmo em profundidade conhecerá a todos os 

outros. É desta forma que poderá ajudar diretamente aquele que 

também queira nascer de novo. Escrever este livro com este título 

Estreito Caminho resulta que terei que fazer muitíssimas 

atualizações e ampliações em todos os capítulos, pelo fato incisivo 

de que o Estreito Caminho, jamais alguém poderá escrevê-lo, 

apenas se pode viver diretamente. O que aqui me esforço por 

escrever, de fato é apenas uma lanterna para aquele que 

realmente quer adentrar em seu labirinto interior, transformando a 

si mesmo profundamente. Uso o termo labirinto porque muitos 

tentam, mas raros conseguem transpassar os Umbrais do Templo 

incisivamente morrendo de segundo a segundo. É irrefutável que 

o que digo aqui é algo que não se pode escrever, nem dizer, essa 

morte de segundo a segundo é algo mesmo muito particular. 

Porém me vem de dentro a mensagem de que eu devo escrever 

desta forma, usando esta linguagem, para narrar o que até então 

apalpei diretamente.  

O Caminho jamais será o que nós pensemos que ele 

seja Temos visto o espectro (ego robustecido, nos duplos) 

causando terrível mal as pessoas que tentam adentrar no caminho 

iniciático, sem a mínima informação do que irá enfrentar. Vemos 

que o espectro quer que a Gnose se torne mais uma dentre as 

tantas religiões na Terra. Porém enquanto este coração aqui 
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estiver batendo, não deixarei esvair este conhecimento supremo, 

não deixarei que os filhos que os Pais buscam ascender se percam 

nas garras desses duplos. Ninguém que viva a Gnose pode sair 

contando sonhos, desdobramentos, ou etc., pois se alimenta 

dentre tantos defeitos, os da vaidade mística e orgulho místico. Só 

é Mestre quem de fato caminha pela Segunda Montanha da 

Ressurreição. O resto não. Vale ainda ressaltar com emergência, 

que todo aquele que impressiona as pessoas na exibição de 

poderes, se era mago branco passa a se tornar mago negro no 

mesmo instante. Isso é um fato que já vimos acontecer. Há muitos 

anos me foi alertado sobre este ensinamento que agora transmito 

a todos com emergência, sobre os duplos que querem saber das 

lições do Filho do Homem, para distorcer, para fazer tudo ao 

contrário; pois sabem que a iluminação a eles é impossível, pelo 

grau de inveja e da cobiça por poderes que carregam, copiam e 

depois distorcem. E a pergunta é a mesma sempre: “Por que 

permitem os duplos existirem, teriam eles uma missão neste 

sentido? Seriam eles necessários existirem para que os 

verdadeiros Mestres sejam exaltados para que todos reconheçam 

ao Filho do Homem?” Há muitos mistérios no caminho do Senhor. 

As retomadas de Consciência sempre exigirão mudanças, 

divisões, desapego, enfim, decisões precisas. Aquele que tenha 

entendimento que descubra a resposta, se hiperesforce para obter 

a vivência direta. A Gnose é um caminho Vivo, encontrar a chave 

é uma coisa, agora encontrar a porta onde a chave abre é outra 

muito mais difícil que a primeira.  Já vimos na história muitos 

desses duplos que até certo ponto são castos e depois de algum 

tempo se tornam fornicários, justificando ainda que isto faça parte. 

Lamentável, resulta que esses não têm mais como retornar ao 

arrependimento, pelo fato que nem sentem necessidade de se 

arrepender, com os polos invertidos, sentem falta de trair ao Filho 

do Homem. Algo profundamente infradimensional. 
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Vale dizer a todos, que o ensinamento hermético foi 

neste  

final dos tempos aberto pelo Avatar da Era de Aquário para que 

seja dada a chance de conhecer o caminho do Pai. Além de saber 

de todos os processos herméticos que terá de passar, que 

precisará ter a humildade de um José do Egito, uma coragem de 

Sansão, a bravura de Perseu, a força de Hércules, a humildade e 

obediência de Abraão, a fidelidade e coragem de Jesus, a 

obediência de Judas, a simplicidade e autoridade de João Batista, 

o coração de Josué, a lealdade de Paulo de Tarso e de Lucas seu 

discípulo. Vale ressaltar aqui neste trecho, que qualquer postura 

dessas que se adote por querer ser algo divino, obviamente será 

algo forjado pelo ego.  

Seja bem-vindo à Revolução da Consciência. Ninguém  

poderá converter seu coração a não ser você mesmo! Por isso, 

seja Fiel aos Mandamentos do Cristo Vivo.  

Todos nós somos partículas do Eterno, porém raros "O" 

tem  

dentro encarnado. Mas o exemplo está claro: se O Sol brilha a 

todos, tanto para injustos, como aos Christus, porque serias tu 

aquele que poderia ter o Poder de julgar e de condenar teu 

semelhante? Busca o teu Real Ser, perdoa sempre para que 

possas receber o perdão. Ama a todos os seres para que possas 

receber Amor. Reflete profundamente! Arrepende-te! 

Que atire a primeira pedra e que lance o primeiro açoite contra o 

seu semelhante aquele que está livre do pecado, aquele que está 

livre de arrependimento! 

O Homem nasceu na Terra para se fazer conhecedor de todas as 

coisas, mas em primeiro lugar deve ser conhecedor de si mesmo. 
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1. A Objetividade da Existência 

O caminho dado pela criação, para toda a humanidade, com seus 
corpos planetários. 

O Universo todo tem um objetivo muito nobre a se cumprir  

desde a menor de suas partículas até a maior. Trata-se de uma 

escala que chamaremos de escala revolucionária, originada na 

revolução voluntária individual, que cada célula é parte integrante 

da evolução unitotal de seu conjunto, dentro de uma ordem 

planetária, ou sistema Solar; também chamamos das Sete Ordens 

Cósmicas que são os planos paralelos, desde o microscópico até 

a imensidão cósmica infinita. É regido por uma única lei. Citaremos 

exemplos claros da evolução planetária e de seu conjunto, nos 3 

reinos, com mais a sua humanidade, que são os habitantes, partes 

integrantes, ou chamemos de células deste Corpo Planetário. 

 

É preciso enfatizar que não falaremos em evidências  

subjetivas, ou probabilidades, possibilidades, ou na imprecisão 

dos dados científicos rudimentares, mas usaremos termos exatos, 

simples e perfeitos da dialética da consciência que existe muito 

antes dos habitantes da Terra existirem, comprovadas através de 

investigação consciente da inteligência humana, quando livre de 

agregados psíquicos (livre de ego) podendo assim comprovar por 

si mesma, sem sombra de dúvidas, nos planos superiores ou 

universos paralelos da natureza a veracidade das informações 

contidas neste documentário cientifico, que por este motivo se 

torna hiperavançado para o nível de desenvolvimento consciente 

desta humanidade da Terra. Devido à capacidade intelectual estar 

tão degenerada, a assimilação dessas informações será muito 

rara, quase nula. 

 Ainda foram criados muitos tabus de alguns equivocados,  
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apoiados no ceticismo, afirmando a improbabilidade das 

supradimensões da natureza, ou planos paralelos superiores e 

invisíveis, ou do mundo espiritual popularmente chamado. Tratam-

no como mera superstição, fanatismo de obcecadas crenças 

caóticas, religionismos, seitas e etc., querendo separá-lo da 

ciência cósmica, colocando em segundo plano perante a 

densidade deste aspecto meramente físico e grotesco. Em outras 

palavras, o que é invisível passa a ser improvável no ceticismo 

desta ciência atual arcaica, rudimentar, que engatinha e já vai para 

a morte pré-matura por incapacidade consciente.  

Ou seja, por ser uma ciência manipulada por seres de 

capacidade consciente abaixo dos 3% de consciência. Seriam os 

macacos uma analogia exata deste resultado da incapacidade 

preguiçosa de se desenvolver a própria consciência. Um retrato 

fiel dessa humanidade atual e de qual será o futuro de uma 

humanidade que rechaça o desenvolvimento psíquico nos Três 

Fatores de Revolução da Consciência.  

Os macacos descendem dos homens e não o contrário; 

claramente demonstrado, justamente pelo fracasso como homem; 

por ter tido o livre arbítrio, mas rechaçar a liberdade, que está 

intimamente ligada ao esforço consciente na eliminação do seu 

lado animal, também chamado de ego.  

Lamentavelmente o homem - ou melhor chamar de  

homúnculo? - optou pela degeneração no reino animal involutivo, 

perdendo a chance de autorrealização, para mais tarde embarcar 

nos horrores da involução submersa, na morte segunda que diz a 

Bíblia verdadeira, aquelas que ainda não foram adulteradas pelo 

homem macaco atual. Todo planeta segue uma escala, “mas não 

automática” de evolução, onde esta evolução propriamente dita é 

dependente de sua humanidade.  
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Ou sobe na escada revolucionária de Revolução da 

Consciência (Caminho Direto) ou irá baixar por essa escada para 

a vergonha perpétua, descendo ao Averno, ou conhecido de 

infernos atômicos do homem, para que a natureza se encarregue 

de eliminar o ego, que não foi capaz de fazer quando teve a 

chance. Nesta escala, quando um planeta possui uma 

humanidade de pessoas "valentes contra si mesmas", que se 

superam seguidamente, irá escalar as revoluções nos planos: do 

físico tridimensional denso evolucionará ao tetradimensional, ou 

plano Etérico, do tetradimensional ao plano pentadimensional, 

aonde existem dois planos: Astral e Mental, do pentadimensional 

ao hexadimensional, ou plano Causal, do Causal ao 

heptadimensional se fundirão os corpos e os planos Budhico ao 

Átmico, na autorrealização. Vemos na página seguinte um 

diagrama relacionando estes planos com a Ordem dos Sete 

Cosmos: 1º Protocosmos, 2º Ayocosmos, 3º Macrocosmos, 4º 

Deuterocosmos, 5º Mesocosmos, 6º Microcosmos (corpo físico), 

e o 7º Tritocosmos (infradimensões no interior planetário) é aonde 

involuirá o ego para liberação da essência; ou para retornarem 

fracassadas ao espírito universal de vida, ou para recomeçar outro 

ciclo evolutivo, partindo desde do reino mineral, ao vegetal, depois 

ao animal e por último retornará ao aspecto humanóide, aonde 

terá novas chances de encontrar a senda da autorrealização. 

 Para que um planeta evolua nesta escala 

revolucionária, é necessário que sua humanidade também se 

revolucione na mesma escala revolucionária do desenvolvimento 

da consciência.   

 

Quando um planeta vai subindo essas escalas, vão 

acontecendo fusões atômicas e transformações na ordem 

molecular, ou seja, a matéria transcende a densidade, a matéria 

orgânica passa a se acentuar, ou a se desenvolver agora no plano 
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tetradimensional, depois sofrerá outra fusão no pentadimensional, 

etc., etc., etc.  

 

E assim sucessivamente até atingir o heptadimensional, 

onde o planeta entra em fusão total, ascende, se tornará 

juntamente com sua humanidade um Sol Espiritual infinitamente 

sábio e divino. 

 

 

Como foi dito em nossa dissertação, que a evolução 

planetária é dependente da revolução da consciência de sua 

humanidade, nos referimos aí que o homem terá o mesmo 

caminho em seus veículos. Ou seja, o corpo humano não é apenas 

um corpo, é na verdade um conjunto de corpos que precisam 

também ser revolucionados, ou evoluírem. É de acordo com a 

evolução da maioria dos tripulantes de um corpo planetário que se 

vai ascendendo na escala evolutiva, que é 100% revolucionária, 

individual e intensiva, jamais poderia ser automática, mecânica ou 

etc. É dada a cada planeta 7 raças que compõem sua humanidade 

para ascender a um Sol. Caso fracasse, o Planeta será convertido 

em um cadáver, em uma Lua. A Lua é um Planeta Fracassado, 

que suas 7 raças perderam lamentavelmente a chance de se 

autorrealizar. 
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Torna-se óbvio para aquele que desenvolver a 

consciência, que jamais a ascensão planetária, ou individual pelo 

caminho direto, ou qualquer que seja a evolução relacionada ao 

Corpo Planetário, ou a uma Humanidade, poderia estar divorciada 

do Trabalho voluntário de superação interior individual de suas 

moléculas, ou células, humanidades que devem individualmente 

em sua grande maioria viver continuamente o trabalho equilibrado 

com os Três Fatores de Revolução da Consciência. Desde o Maior 

até o minúsculo é regido por uma única Lei. 
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2. Os Três Fatores 

As Tarefas diárias para as pessoas que realmente querem a  

felicidade única e contínua, adquirindo a Inteligência Cósmica. 

Depois de constatar todas essas atrocidades, torna-se uma  

questão de honra o trabalho de superação interior, que implica 

justamente na eliminação desses agregados psíquicos que são os 

causadores, os responsáveis pela destruição do planeta e de toda 

humanidade; somente os Três Fatores de Revolução da 

Consciência são capazes de reduzir a cinzas os inúmeros 

agregados psíquicos, que carregamos em nosso interior; este 

trabalho emergente é o único que poderá regenerar o ser humano, 

porém o estrago feito ao meio ambiente, terá conseqüências 

drásticas, terríveis, irreversíveis, muito dolorosas para a 

humanidade. 

O 1º Fator: A Morte do Ego 

O 1º Fator é o trabalho acirrado de auto-observação de si 

mesmo, a fim de descobrir, compreender e eliminar os detalhes 

diminutos que alimentam os inúmeros agregados psíquicos dentro 

de nós. 

A prática que todos nós devemos fazer de segundo a  

segundo é a concentração na atividade que estivermos fazendo, 

não se deixar sonhar pelos devaneios da mente. Já aprendemos 

que no corpo mental habitam demônios terríveis que 

desconhecemos totalmente, pois nunca trabalhamos seriamente 

por nós mesmos, a fim de descobri-los, compreendê-los e eliminá-

los.  

É preciso que nos tornemos investigadores de nós 

mesmos, passando a nos indagar secretamente sobre nossas 



Gnose - O Estreito Caminho                                          13 

V.M. Raphael 

atitudes, reações automáticas, vinganças, ódios, invejas, desejos, 

fantasias sexuais, delírios de grandeza, cobiças, ganâncias, 

ciúmes, e etc., que são os agregados psíquicos que personificam 

a besta interior.  

Devemos diariamente, implantar disciplinas estreitas, para  

capturar esses agregados psíquicos e suplicar a uma força 

superior a nossa mente, para que elimine o agregado descoberto; 

essa força superior é também conhecida pelos hindus de Mãe 

Divina; Ela é uma partícula de nossa Mônada, de nosso Real Ser, 

que está presente nas supradimensões da natureza, para nos 

auxiliar; é Ela a única capaz de fazer este trabalho individual 

secreto. 

Após aprendermos que podemos e devemos eliminar  

esses agregados psíquicos, teremos que realizar uma prática de 

morte psicológica. Iremos em nossa casa buscar um local 

tranquilo, livre de entra e sai de pessoas e ali faremos um 

relaxamento, não iremos pensar em nada, apenas o relaxamento 

de todos os músculos do corpo. Depois do relaxamento iremos 

passar a uma concentração em um ponto dentro de nós, que pode 

ser a pulsação de nosso coração, ou um som parecido com um 

zumbido nos ouvidos. Iremos nos concentrar e não nos 

deixaremos desviar do ponto que estamos concentrados; veremos 

com assombro que não conseguimos manter nossa palavra 

conosco mesmos, sempre somos interrompidos na prática; cada 

uma dessas interrupções são os agregados, são os defeitos 

psicológicos que não permitem que pratiquemos.  

Em cada interrupção dessas, devemos suplicar à Mãe 

Divina que elimine de nós este agregado, e voltamos 

imediatamente à concentração no ponto interior, até que se 

estabeleça o silêncio mental contínuo. 
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O 2º Fator: O Nascer de Novo 

O 2º fator consiste na transmutação das energias 

criadoras, no trabalho com a Alquimia, ou chamado de Arcano 

AZF, que já dissemos anteriormente. Vale ressaltar que o sexo é 

tratado pela humanidade como um objeto de prazer, de satisfação 

de desejos e fantasias, e todos sempre terão muitas objeções em 

aceitar o que aqui dizemos, muitos irão rechaçar absurdamente, 

sem se esforçar ao menos por compreender. O sexo, obviamente, 

todos nós em sã consciência, sabemos que é a porta por onde 

nascemos na vida física, aqui no mundo físico. 

O sexo é chamado de “a Chave da Ciência” pelos Sábios 

e Mestres do passado, que escreveram as Escrituras. O sexo não 

é sujo, pelo contrário, o sexo é algo divino, mas não nos referimos 

aqui ao desejo sexual, e sim, à pureza do amor, entre Homem e 

Mulher, que se respeitam, que se amam profundamente para se 

unir sexualmente; esta união precisa ser honesta, em respeito à 

sêmente, o sêmen, pois a ejaculação seminal é um aborto de 

aproximadamente 150 milhões de espermatozóides. São vidas. 

Quanto mais o homem ejacule, mais delinquente vai se tornando, 

com idéias curtas, a inteligência vai se degradando, até se tornar 

um idiota completo. 

 Incubus e Sucubus 

É fato que o abuso ao sexo, o infrassexo, resulta no carma  

de doenças terríveis como: o Câncer, o Mal de Alzheimer, 

Leucemia, Aids, etc. O vício do infrassexo alimenta inúmeras 

formas mentais infradimensionais de <Incubus e Sucubus> que 

consomem o cérebro gradualmente, sugando sua energia vital, ou 

seja, são criaturas de natureza psicológica, infradimensional, que 
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foram geradas pelo derrame da energia sexual, ligada à 

imaginação libidinosa, em desejos e fantasias sexuais, criando 

sinistros e obscuros agregados infernais. Somente trabalhando 

acirradamente com a eliminação de defeitos psicológicos de 

segundo a segundo, poderemos vir eliminando essas criaturas 

abismais, com muitos padecimentos voluntários. Somente assim, 

com um trabalho equilibrado nos Três Fatores de Revolução da 

Consciência, quando forem criados os Corpos Solares (Astral e 

Mental), é que se poderá eliminar essas criaturas totalmente. 

Pois o Sêmen é a Semente, são as águas da vida. O sêmen  

é energia criadora. Se desperdiçado irá gerar essas formas 

sinistras e infernais, que vão gradualmente degenerando o 

cérebro; começando pela área pré-motora, depois a de 

associação "to soma sensorial"; logo em seguida essas criaturas 

passam a infectar degenerando as áreas de projeções visuais; 

logo com a degeneração da pessoa em derramar suas energias, 

os Incubus ou Sucubus, já vão se plasmando com a energia 

mental, tendo já certo domínio sobre o centro emocional da 

pessoa, conduzindo-a a se masturbar estupidamente, a se tornar 

um obcecado por sexo, um delinquente. Quando não consegue o 

que quer, poderá ser dominado pela criatura infradimensional, e 

vir a cometer atos criminosos contra outras pessoas, pois se 

tornaram escravos de demônios, de Incubus ou Sucubus, que 

fazem projeções mentais de desejos, associando através da área 

cognitiva, a ter sonhos eróticos, subordinando o corpo mental 

dessas pessoas, que passam a ter poluções noturnas, pois fazem 

diariamente mau uso do seu cérebro e das energias criadoras, se 

tornando maníacos por satisfazer o desejo animal. É assim que 

essas criaturas se alimentam; existem casos relatados de pessoas 

que foram violentadas, até assassinadas, outras são possuídas 

por essas criaturas.  

Por isso nós alertamos que o sexo é sagrado. Do sexo  
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emana a energia atômica criativa, que se usada para o mal criará 

bestialidades demoníacas. 

Porém se aprendermos com o suprassexo, a utilizá-la 

corretamente, respeitando-a, associando equilibradamente à 

eliminação dos agregados psíquicos, à medida que vamos nos 

investigando e suplicando a morte de defeitos, poderemos levar os 

defeitos mais resistentes para a prática com o Arcano, onde a Mãe 

Divina empunhará a lança de Eros e reduzirá a cinzas o agregado 

descoberto. 

Não obstante se deve praticar o Arcano, dedicado ao  

nascer, para transformar os corpos em Solares, suplicando à Mãe 

Divina para conduzir a totalidade das energias sexuais, para 

dentro e para cima, com inalações profundas pelas narinas e 

exalações pela boca, imaginando um fino fio dourado de vapor 

subindo por certos condutos (Idá e Pingalá) que são ligados aos 

órgãos sexuais, à medula e à coluna vertebral, devem ser 

conduzidos os vapores seminais ao cálice (cérebro) e em seguida 

ao coração; se faz isso durante e depois do ato sexual; depois da 

conexão, ficar por meia hora executando este procedimento até 

que as gônadas fiquem vazias. Não obstante, quando há 

emergência em eliminar agregados, não entrar em dúvidas se 

deve ou não buscar auxílio no Arcano; imediatamente fazer 

trabalhos contínuos, seja no Arcano ou sem Arcano, pois é 

prioridade a morte dos agregados psíquicos. 

 É praticando corretamente o sexo que nasceremos de  

novo nos mundos internos, nos planos paralelos, vital, astral, 

mental, causal nos unindo aos corpos Budhico e Átmico de nossa 

Mônada individual. Nos convertendo em Anjos terrivelmente 

Divinos. 

E agora que você sabe dessas informações, qual será a 

sua escolha? 



Gnose - O Estreito Caminho                                          17 

V.M. Raphael 

    Já é de conhecimento da ciência que as células tronco 

possuem a capacidade de curar e regenerar o corpo, mas os 

cientistas vão buscar essas células em fetos, irão assassiná-los, 

cometendo assim crimes contra a natureza. Os cientistas ainda 

ignoram este procedimento natural da transmutação das energias 

do centro sexual. 

Mas é fato testificado por todos os alquimistas que 

trabalham com a morte dos agregados psíquicos e com a 

transmutação das energias, que gradualmente, vão regenerando 

seus corpos: físico, vital, astral, mental, e nascendo em corpo 

causal. Com essa regeneração estará combatendo todas as 

causas das doenças, até se regenerarem totalmente, pois todas 

as substâncias para esta regeneração estão encerradas no centro 

sexual, no homem no sêmen e na mulher no óvulo, com a união 

responsável do casal legitimamente casado e juramentado, diante 

do Tribunal de Justiça Cósmico, em respeito à sêmen-te, 

principalmente na eliminação de agregados psíquicos; receberão 

o verdadeiro batismo da água pelo fogo do Espírito, conhecido 

pelos hindus de Shiva; nascerão para a glória eterna, para dentro 

de si mesmos. É emergente aprender a utilizar o sexo, com 

responsabilidade na morte do ego. Assim é que nascem os 

HOMENS VERDADEIROS. Entretanto, é  

emergentemente necessário compreender o trabalho de morte do 

ego. Não é algo automático. Ninguém nascerá sem morrer. 

O 3º Fator: O Amor pela Humanidade 

O 3º fator consiste em levar a todas as pessoas da Terra,  

sem distinção e gratuitamente, essas informações emergentes. 

Não se pode cobrar nem um tostão por essas informações, pois 

essa tarefa tem de ser um esforço pessoal, uma questão de amor 
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ao semelhante, além da honra perante o Real Ser, em transmitir o 

caminho interior, a verdade e a vida, nas chaves da ciência do bem 

e do mal, que estão encerradas no centro criador, na Sêmen-te. 

3. Desdobramento Astral 

Comprovação dos Mundos Paralelos 

Anatomia Oculta 

Todos fazemos o desdobramento astral todas as noites, 

porém de maneira inconsciente. Mas é perfeitamente possível 

desdobrar em astral conscientemente, e ir onde se queira ir e 

investigar esses mistérios da natureza, da vida e da morte. Temos 

isto comprovado profundamente. Porém vale enfatizar que é 

preciso se adquirir méritos, fazendo boas obras, amando a nossos 

semelhantes, entregando lições para que saiam da degeneração 

psíquica, na ignorância total sobre si mesmos e sobre os Mundos 

Invisíveis. 

Entregamos livros gratuitos que ensinam o modo de como  

se adquirir esses méritos que são ligados à superação interior. 

Praticando diariamente poderemos sair em corpo Astral e 

investigar toda a criação. 

Olhando ao espaço infinito até parece que estamos  

sozinhos, como que se fôssemos o único planeta habitado, mas 

isso é mais uma ilusão dentre tantas outras em que a humanidade 

está escravizada. 

A maioria dos planeta que existem no universo é 

habitada. Porém as humanidades desses planetas não possuem 

seus corpos na mesma densidade física que nós. Os Irmãos de 

outros planetas são mais evoluídos, transcenderam as leis físicas 

tridimensionais. 

Poderá parecer este assunto, difícil de entender sobre os  
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planos paralelos, mas asseguramos a todos com toda convicção, 

que existem 7 planos Cósmicos, intimamente ligados com 7 

ordens cósmicas.  

4. Mundos Paralelos 

Todos os mundos são habitados 

Olhando o espaço nesta imensidão cósmica infinita, você  

seria capaz de afirmar que somente no planeta Terra existe vida? 

Então você é um profundo conhecedor de todo o Universo? Assim 

sendo, você é profundo conhecedor de si mesmo?  De onde você 

veio? Para onde vai? Do que você é formado? Você é conhecedor 

de sua constituição psicológica? Você sabe qual é o objetivo de 

sua própria existência? Você sabia que existem mundos 

paralelos?  

     Veja a calmaria do espaço, há uma harmonia contínua,  

não existem guerras nas estrelas. As Guerras só existem aqui na 

Terra. Guerra é sinônimo de incivilização, egoísmo, ódio, 

escravidão, degeneração e por fim, autodestruição. 

5. Anatomia Oculta 

Os Mundos Paralelos e seus Corpos Correspondentes 

Temos aqui visivelmente o nosso Corpo Físico 

tridimensional, que recebe o nome de microcosmos, para 

manifestação neste plano físico também tridimensional. Daqui 

para frente os demais corpos são invisíveis, que correspondem 

aos Mundos Internos ou Mundos Paralelos. 

 O 2º Corpo é conhecido de Corpo Vital ou Corpo 

Etérico. Ele é responsável por vitalizar o corpo físico estando a 
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ele intimamente ligado; mas é um corpo invisível que se relaciona 

ao plano etérico, também conhecido como Mundo JINAS, ou 

quarta dimensão. 

 Este é o primeiro mundo paralelo após a densidade física,  

após o nosso mundo físico; um exemplo da existência deste plano 

são os portais tetradimensionais, como o Triângulo das Bermudas 

e os demais portais nas ilhas espalhadas pelo mundo. 

Neste primeiro mundo paralelo, existem civilizações  

inteiras vivendo num mundo ainda paradisíaco, também conhecido 

de Terra Prometida que dizia o Mestre Moisés Bíblico.  

Existe no plano etérico uma comitiva de seres evoluídos, 

que estão em prontidão a favor da humanidade, para resgatar 

àqueles que compreenderam o objetivo de sua existência.  Esses 

seres virão com suas espaçonaves lá de seus mundos etéricos, 

resgatar as pessoas que estão trabalhando na superação interior, 

com os Três Fatores de Revolução da Consciência. 

É possível comprovar o que aqui dizemos praticando 

esses Três Fatores, de segundo a segundo. Assim poderemos 

comprovar obtendo méritos de conhecer as naves dos Irmãos 

Maiores. E auxiliálos da mesma forma que aqui estamos fazendo. 

Entregando o ensinamento a todos.  

O 3º Corpo é o famoso Corpo Astral, que corresponde 

ao 2º plano paralelo ou 5ª dimensão, após o mundo físico. No 

mundo astral a matéria é ainda menos densa, que a do plano 

anterior, o mundo etérico. No mundo Astral nós vamos todas as 

noites; é ele o mundo dos sonhos, que é dividido em duas partes 

que não se misturam.  
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6. O Astral Superior e o Astral Inferior 

No Astral Superior encontramos todos os Mestres 

Ascensos, o Tribunal de Justiça Cósmica, o Colégio de Iniciados 

da Fraternidade Universal Branca, seres de luz. No Astral Superior 

existem civilizações inefáveis que vivem na luz.  

 

No Astral Inferior encontramos o oposto da luz. Lá vivem os  

demônios, bruxas, zangões, templos de magia negra e etc. No 

Astral Inferior demônios terríveis que vivem nas trevas foram 

pessoas ruins, maledicentes, que alimentaram o ódio, o egoísmo, 

cobiças, enfim alimentaram e personificaram a besta interior, o 

ego animal; ainda se colocaram a transmutar as energias sem 

morrer no ego, se tornando demônios degenerados, 

hanasmussens terrivelmente perversos. 

É preciso que todos saiam em astral conscientemente, 

para que possam investigar; mas não se esquecer de se proteger 

desses degenerados, aplicando a cada 

pessoa que se aproximar a conjuração 

de  

Júpiter, assim como na figura: 

Coloca-se a mão esquerda 

no  

plexo solar e a direita esticada na 

direção da criatura no astral, com os 

dedos polegar, indicador e médio esticados, os demais dedos da 

mão direita dobrados na palma da mão, e passa a dizer 

energicamente essas palavras: "Em nome de Júpiter, Pai dos 

Deuses, eu te conjuro, te vigos cosilin." 
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Vale lembrar que as Civilizações evoluídas também 

possuem seus planetas; a exemplo disso citamos os planetas 

Mercúrio e Vênus, que possuem suas humanidades, que já estão 

transcendendo o Mundo Astral. Cada pessoa da humanidade 

desses planetas venceram as Trevas individuais do inconsciente, 

subconsciente e infraconsciente. 

O Planeta de um Sistema Absoluto Espiritual à medida que  

vá ascendendo, é quesito cósmico comum ajudar os outros 

planetas que ainda estão em estado animal. 

O 4º Corpo que temos encerrado dentro do Corpo Astral, é  

o Corpo Mental, que também possui um plano ou mundo paralelo, 

o mundo Mental. E quando nos revolucionamos na superação 

interior com os Três Fatores de Revolução da Consciência, 

revolucionamos este corpo, que se torna o To Soma Heliakon, o 

Corpo de Ouro do Herói Solar. 

O 5º Corpo ou chamado de Corpo Causal é o corpo da 

vontade consciente, que corresponde ao plano causal, ou 

hexadimensional. Este corpo nós teremos que criar com a mesma 

matéria prima que fomos gerados neste corpo físico; chamamos 

este trabalho de alquimia, ou transmutação das energias 

criadoras. Vale lembrar que todos os corpos anteriores que nós 

falamos, obviamente foram criados por essa mesma energia, na 

fecundação do Óvulo pelo Sêmen. Porém, teremos que 

transformá-los agora, transmutando o Sêmen, para nascer para 

dentro. É este o procedimento correto, o nascer de novo para os 

mundos internos, assim como diz as Escrituras, Nascimento da 

Água e do Espírito. Deixando claro que nada poderia nascer se 

não fosse pela sêmen-te.  

 Os dois outros Corpos 6º e 7º, que se chamam Budhico 

e Átmico, pertencem ao Real Ser, ou Mônada. Estes pertencem 

à regiões inefáveis, ou conhecido de Protocosmos, ou mundo 

Átmico heptadimensional.  
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7. A Superação Interior 

Um caminho para revolucionários, não para simpatizantes:  

é preciso ter coragem e força de vontade para seguir em frente 

 Temos aqui falado sobre os Três Fatores de Revolução 

da Consciência, mas não se trata de uma revolução armada contra 

o governo e nem artifício religioso de alguma igreja ou etc.. Se 

trata de informações práticas, objetivas, de aplicação imediata e 

direta na psicologia humana, desvendando mistérios, do porquê 

de nossas vidas. Falamos de uma revolução de caráter individual, 

100% secreta, pacífica, silenciosa e pessoal, que cada um de nós 

precisa fazer com muita emergência em nossa própria psicologia. 

A Psicologia humana é a responsável por levar o homem à  

guerra, ao sofrimento, ao desespero, ao suicídio, a fazer 

maldades, escravizando-o em grades invisíveis, escravizado por 

agregados psíquicos que roubam energia vital. O ego é 

responsável pela desinformação, deste caráter emergente, da 

objetividade da existência. Na psicologia humana existem milhões 

de agregados psíquicos que escravizam a humanidade.  

Esses agregados mantêm sob custódia toda a 

Humanidade. As pessoas adormecidas nem suspeitam que estão 

alimentando esses agregados psíquicos. Vivem como mortos 

vivos, apenas preocupados em alimentar desejos, maledicências, 

sonhos de consumo, ideais egoístas, ódios, autoconsiderações, 

vaidades, luxúrias, fantasias etc; possuídos por idéias curtas, 

numa inconsciência quase que total; seguem preocupados com as 

aparências e pela sobrevivência, do que vão comer, vestir, e etc., 

e se esquecem completamente do trabalho de superação interior.  

E como se não bastasse, querem-no mesclar com essa  

ignorância consumista. É assim que o ego sempre sai vitorioso, 

não permitindo compreender o trabalho de superação interior; cria-
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se outro agregado psíquico, que gosta desses assuntos, que 

palpita, que se acha profundo conhecedor dos Três Fatores, 

acomodando-se no conforto e na inércia, dando duplos sentidos 

às palavras dos Mestres para se camuflarem covardemente.  

Temos observado detidamente, que à medida que vamos  

trabalhando na superação interior, vamos constatando 

gradualmente que a humanidade não possui nem ao menos 3% 

de consciência; evidenciando essa escravidão psicológica, que as 

pessoas estão confinadas, em atitudes mecânicas, reacionárias, 

buscam o conforto, a engordarem feito porcos nos chiqueiros do 

egoísmo, de gigantescos circos sociais. Fazem-se escravas de 

engrenagens consumistas, que degeneram, que sugam, que 

degradam, consumindo e devastando tudo que tenha vida, até 

apodrecer tudo, transformando em imensos desertos de concreto, 

além do venenoso lixo industrial.  

As pessoas alimentam sonhos de serem felizes. Auto- 

enganam-se buscando a felicidade por caminhos externos 

tortuosos, crendo que encontrarão a felicidade se possuírem os 

diversos sonhos de consumo, casas, carros, salários, cobiçando 

riquezas, posições sociais importantes, cobiçando possuir um 

status social, para fazer inveja ao semelhante, uma 

autoimportância, uma autoconsideração, no orgulho do poder e da 

ganância de querer para si as riquezas da Terra. 

A cobiça é um dos grandes agregados psíquicos que  
mantém a humanidade na escravidão. Além deste, existem 

inúmeros outros agregados, como exemplo: a vaidade, o orgulho, 

o ódio a si mesmo e ao semelhante, a inveja que destrói famílias 

inteiras, a autopiedade que leva pessoas ao suicídio, a luxúria, que 

mantém todas as pessoas escravas por criaturas 

infradimensionais, ou formas mentais de desejos, fantasias, todas 

essas criaturas infernais habitam o corpo mental das pessoas, vão 

apodrecendo totalmente o cérebro e a inteligência, emanam 
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pensamentos, ações, gestos e olhares, sentimentos e emoções 

negativas e de lascívia. 

A ganância alimenta a inveja, a corrupção, o orgulho, o ódio,  

fazendo com que as pessoas queiram para si o que não lhes 

pertence, acham que as outras pessoas são felizes, passando a 

invejar as suas vidas, lançam nos outros essas ondas de inveja, 

se autoenganam diariamente querendo ser o que não são. Esses 

agregados são os responsáveis pelas guerras. Está evidente que 

a invasão a um país vizinho, na ameaça pelo medo, por possuir 

um poder bélico maior ao país invadido, mostra claramente a 

cobiça associada à vaidade, ao orgulho e ao ódio. Que fazem 

desgraças, holocaustos, monstruosidades indizíveis em nome da 

cobiça de poder e da ganância em possuir as riquezas da Terra.  

Poderíamos aqui narrar as monstruosidades desses 

agregados psíquicos que encheriam muitos volumes com 

lamentáveis matérias, que mostrariam todas as delinquências 

humanas. 

Não poderíamos deixar de dizer da ganância por outros  

ângulos de escravidão às pessoas que dormem profundamente e 

não se dão conta disso.  

A indústria farmacêutica e química possui uma ramificação  

estruturada na captação de recursos por meios totalmente 

absurdos e desumanos. Os efeitos colaterais dos remédios 

implicam na criação de novos remédios, para tentar sanar o 

sofrimento e o estrago causado, fazendo assim um ciclo de 

consumo. Para ser mais exato, a mesma indústria que fabrica os 

agrotóxicos é a mesma que fabrica os remédios. 

Vemos este fato nos venenos das lavouras, onde toneladas  

de venenos são lançadas nos alimentos, na desculpa de eliminar 

as pragas, mas não passa de uma evasiva, uma mentira, pois os 

agrotóxicos movimentam milhões de dólares por ano. 
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Notoriamente que por se tratar de um grande negócio lucrativo, as 

grandes indústrias farmacêuticas impulsionam essas 

engrenagens mortais, pois quanto mais pessoas doentes 

existirem, mais remédios serão vendidos. Este é apenas um dos 

quadros, dentre inúmeros quadros vergonhosos. Autodestroem-se 

em nome da ganância, cobiça; autoenvenenam-se em nome de 

Mammom ou o deus dinheiro. 

Conferimos com investigações exatas feitas por alguns  

cientistas, de que a indústria química tem produzido substâncias 

mortais, que degeneram totalmente a vida de todos os seres do 

planeta; referimo-nos aos cientistas que tiveram a coragem de 

levar a público o documentário de título “O Futuro Roubado”; logo 

após a sua publicação, não se sabe ao certo das ameaças que 

receberam, por tornar público informações tão alarmantes e tão 

emergentes. 

Sobre o Nonilfenol, Bisfenol A, ftalatos, dentre outras  

substâncias químicas existentes nos plásticos e nas embalagens 

em geral, etc., que se trata de um estrógeno artificial, hormônio 

sintético, que inibe o sistema hormonal nos seres, causando 

câncer nos testículos, nos ovários, além do famoso câncer de 

mama. Estes fatos que são apenas uns poucos, dentre tantos atos 

cometidos contra a vida, por essa geração de monstros 

intelectualizados, equivocadamente chamados de “homens”, 

mostrando com clareza que a destruição humana na Terra 

caminha a passos largos. 

8. Ciclo de Existências 

O Homem jamais possuirá a verdade enquanto for escravo da Roda do 
Samsara. 
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Vale enfatizar que qualquer evolução de uma humanidade,  

juntamente com seu planeta, sem os Três Fatores seria 

"impossível". Restando, infelizmente, mesmo depois de tantos 

esforços e insistências das hierarquias, em lançar à Terra os 

Mestres, os Monitores, os Magistrados Cósmicos, os Avataras, em 

correspondência por existir uma chispa de AMOR (essência) 

dentro das pessoas. Mesmo depois de todo este esforço e 

sacrifício, apagam-se as chispas Divinas, ou melhor dizer, são 

encasuladas dentro do ego ignorante e infradimensional, devido a 

não aceitação das pessoas em eliminar seus agregados psíquicos 

que compõem o ego animal. 

Restando então, a involução desta humanidade 

fracassada, aos infernos atômicos da natureza, aonde haverá a 

desintegração involuntária do ego pela própria natureza, libertando 

a essência fracassada, para retomar a um novo ciclo ascendente 

evolutivo, dentro dos reinos da natureza; ou se já no final desses 

ciclos retornará ao Espírito Universal de Vida sem consciência, 

apenas com um registro, sobre o que é o mal e o abismo, mas sem 

a maestria, sem consciência, fracassada por não ter alcançado o 

objetivo de ter vindo à Terra, ou seja, a  Autorrealização Íntima do 

Real Ser com os Três Fatores de Revolução da Consciência. 

Pergunta:  

P.) Mestre! O Corpo Planetário também faz sua superação  

interior? 

R.) ¹Todos em todo o cosmos têm responsabilidade por  
defender e conduzir a vida. Nada no universo é inerte, o universo 

emana vida de segundo a segundo, vida é essência, se não tem 

essência não possuirá vida. É dever de todo ser vivo proteger e 

dar ascendência à essência! E isso só se faz com os Três Fatores 

de Revolução da Consciência. Como foi dito nesta dissertação 

agora chamo todos a prestar o máximo de atenção, nos sentidos 
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únicos, dados à objetividade planetária de formar seres 100% 

conscientes, nascidos em corpos de luz.  

²O Planeta faz a sua superação semelhante ao que faz  

nosso corpo físico, quando invadido por um corpo estranho, 

quando infectado por bactérias ou vírus, na ação imediata dos 

anticorpos, ou glóbulos brancos, ficando evidente que o nosso 

próprio organismo transmite o ensinamento, pois o nosso 

organismo está constantemente em alerta novidade, em 

prontidão. Isso é gnose pura. Aliás, esta forma de ação da 

natureza, este combate, está presente em todo o Cosmos, desde 

o átomo de uma célula até o imensamente grande do espaço 

cósmico infinito. Assim como em cada um de nós quando 

descobrimos um defeito psicológico e lutamos por banir de nossa 

psicologia, ou seja, os Agregados Psíquicos, que são como, nada 

mais e nada menos, corpos estranhos às moléculas, células,  etc., 

pois não foram lançados ou criados pelo Real Ser. Fica claro que 

o ego ou é eliminado pelas pessoas de uma humanidade de forma 

voluntária ou será eliminado involuntariamente nos infernos 

atômicos do corpo planetário, pois o ego não foi criado pelos 

Cosmocratores que são criadores de mundos. 

³Assim sendo, os agregados psíquicos são as más  

consequências devido ao mau uso das faculdades psíquicas, ou 

seja, à pessoa gastar mal suas energias. A energia sexual é 

também a fonte de energia planetária. As moléculas se atraem por 

polaridades, por sintonia e isso é 100% sexual. Basta observar 

atentamente a natureza, notará que o sexo é a origem de 

nascimentos e transformações desde o átomo até o cosmos 

inteiro. A má utilização do sexo faz criar criaturas contrárias ao 

objetivo cósmico de evolução e revolução individual humana e 

planetária, onde damos o termo de agregados psíquicos, 

constituem de todas aquelas características que demos quando 

nós os criamos. Quando alimentamos desejos, maldades, 
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orgulhos, invejas, luxúrias, vinganças, maledicências, pois todo o 

mal que for projetado no semelhante ficará nitidamente em 

exposição a todos. A delinquência da enfermidade psicológica que 

está sofrendo lamentavelmente a pessoa que é maledicente! Isto 

é fato incontestável, os agregados psíquicos são dotados de certa 

inteligência maligna, absorvida e personificada no instante que 

foram criados.  

É fato que estes agregados psíquicos, por serem o oposto  

da ordem esotérica, ou noutras palavras, da ordem e objetividade 

cósmica, não poderiam ter assentamento de frequência no 

Cosmos, por consequência de suas baixas frequências em 

sintonias e objetividades malignas sinistras. Assim sendo, a 

própria natureza desenvolveu um local para se assentar essas 

criaturas animalescas infradimensionais chamadas de agregados 

psíquicos. Só que este não seria um assentamento propriamente 

dito, mas sim uma região inferior infradimensional dentro da 

epiderme da Terra ou dos planetas em questão. Assim sendo, o 

planeta e sua ordem superior cósmica, que possui um Regente ou 

Gênio Planetário, faz a sua superação interior desintegrando de 

seu corpo planetário esses corpos estranhos que foram criados 

pela má conduta psicológica de sua humanidade. Essa região é 

separada em 9 (nove) círculos de involução, que vão se tornando 

cada vez mais densos, onde a sobrevivência de qualquer que seja 

a forma de existência se torna impossível de resistir e onde é 

eliminado o ego mecanicamente pelo corpo Planetário, no 9º 

círculo deste planeta.      

Isto explica exatamente o termo dito de Regente ou 

Gênio Planetário, que possui todo o planeta em seu núcleo ou 

TemploCoração, que possui a sua Kundalini, Sua Mãe Divina no 

aspecto planetário. Mesmo que fracasse, este Gênio tem um 

Trono de comando. Mesmo fracassado o planeta, o Gênio está 

além do bem e do mal, pois cumpriu a sua parte. Então o termo 
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fracassado ficou para a humanidade que, nas 7 raças, não teve 

competência de atingir os corpos de luz, fazendo sempre más 

escolhas, trocando o trabalho de superação interior por 

quinquilharias do desejo de consumo, na vaidade imunda abismal, 

no orgulho. Enfim, trocando o SER por inúmeros agregados 

psicológicos imundos e abismais, alimentando egoísmos, razões 

vaidosas, megalomanias, na tirania por ignorância espiritual total 

no desamor. Por não aceitar o trabalho de Revolução da 

Consciência que sempre foi entregue a todas as humanidades do 

Cosmos inteiro. 

Assim sendo, o Gênio Planetário continua sendo Gênio 

Planetário, que terá outras atividades dentro da Ordem 

Ascendente, pois cumpriu em parte o seu objetivo, fulminando o 

ego de uma humanidade na involução. Mas não foi possível atingir 

a revolução planetária por causa dos indivíduos da humanidade, 

que perderam a chance de se tornarem DEUSES, ficando 

reduzidos a elementais do Espírito Universal de Vida, 

"definitivamente", após fracassarem nos 3.000 ciclos de 108 

existências cada. 

P.) Poderia nos explicar o que acontece com as essências  

que não logram a maestria após ter terminado todos os ciclos? 

Elas tornam-se elementais aqui no planeta Terra mesmo ou serão 

elementais em outros planetas? 

¹ R.) Vamos esclarecer esta questão fazendo uma 

recapitulação do que foi passado. ² Foi-nos explicado que as 

Mônadas, ou seja, nossos Reais Seres saíram do Absoluto se 

dividindo em partículas, lançando suas essências, que literalmente 

desceram do céu (Absoluto, Espírito Universal de Vida) para fazer 

consciência. As essências escalam desde o mundo denso 

tridimensional, aonde subirão de volta até os planos superiores 

(nossas Mônadas ficaram nos mundos superiores) e então 

retornarão ao Absoluto levando de volta a Mônada reintegrada, 
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autorrealizada nos Três Fatores de Revolução da Consciência. Ou 

também conhecidos como os Três Preceitos do Cristo Vivo. Isto é 

semelhante a lançar um balde em um poço e depois puxá-lo de 

volta trazendo a água. Ou a velha parábola dos pescadores de 

homens, ou aquela de que: "O Reino dos Céus é uma grande rede 

lançada ao Mar da  

Existência.", etc. 

³Em todo este trajeto, as essências, para chegarem a este  

plano tridimensional, saíram do Absoluto (que é um Sol Espiritual), 

ou seja, o Plano Heptadimensional do Sol que conhecemos. É 

para todos nós o primeiro Absoluto na escala da Perfeição. É nesta 

1ª Ordem ou Protocosmos, Plano Heptadimensional (Sol Espiritual 

Absoluto), aonde ficam as Mônadas Liberadas ou autorrealizadas 

e também as fracassadas, que concluíram seus ciclos de 

existências, mas não lograram a Autorrealização. Regressaram ao 

Espírito Universal de Vida como simples elementais ou Mônadas 

fracassadas, sem direito de seguir adiante na escala da perfeição 

em outros Absolutos mais perfeitos depois deste primeiro, que é a 

1ª escala dentro da escala da perfeição.  

As essências fracassadas tiveram muitas chances de se  

arrependerem depois de conhecerem a morte segunda 2.999 

vezes; evidentemente se no 3.000º ciclo, após chegar à sua 108ª 

Existência, sem lograr a autorrealização íntima do Real Ser, será 

lançada pela última vez aos infernos atômicos, aonde a natureza 

fulminará terminantemente o ego; a essência libertada do ego será 

conduzida a uma câmara especial, aonde se fará um exame para 

ver se há ainda o ego vivo; depois de analisada, ingressará de 

retorno ao Absoluto "fracassada", sem a Autorrealização.  

 E lá não terá autonomia, pois não desenvolveu a  

consciência, não lhe interessou o trabalho com os Três Fatores; 

será apenas um feliz Elemental sem ego, que ajudará nas 
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inúmeras atividades do Absoluto, como mensageiros lá de dentro 

mesmo, não podendo sair de lá. (Não confundir com anjos; anjos 

já possuem hierarquia, possuem graus conquistados). Anjos sim, 

saem do Absoluto para fazer missões na Terra ou em qualquer 

outro planeta que forem designados; porém esses elementais ou 

Mônadas fracassadas nem anjos se tornaram.  

9. O Final dos Tempos 

O Apocalipse já começou, não 

restará nem pedra sobre 

pedra, tudo será destruído 

pelo fogo 

A humanidade da Terra chega 

à Era de Aquário totalmente 

degenerada, onde nem mesmo 

duas grandes guerras mundiais foram capazes de acordar essa 

degenerada humanidade para a sua triste realidade interior, no 

egoísmo, na vaidade e no ódio ao seu próprio semelhante.  

 

A humanidade da Terra passou por duas grandes guerras e  

inúmeras outras guerras isoladas, guerras civis, guerras urbanas 

e etc., e não compreendeu, não reconheceu a besta. Pelo 

contrário, se tornaram bestas involucionantes que tudo o que 

tocam destroem. 

 

 A humanidade da Terra em 1950 foi julgada pelo 

Tribunal de Justiça Cósmica e pelos Sete Cosmocratores.  
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Os martelos no Tribunal já foram batidos, condenando 

esta geração de víboras ao abismo, por suas ações, por suas 

delinquências e todos estes crimes contra a natureza, que não 

precisamos nos esforçar para mostrá-los, 

pois estão aí demonstrados explicitamente. 

Porém mesmo depois de já ter sido julgada 

esta humanidade, há um esforço das 

hierarquias por ajudar alguns seres que 

estão buscando a sua verdade, o caminho 

e a vida. São pessoas que estão se 

desgarrando dessa manada involutiva. Pois 

é fato que a grande maioria da humanidade 

caminha para a involução na vergonha perpétua, como lixo 

orgânico, consumido pela engrenagem lúgubre, que está 

miseravelmente destruindo a vida na Terra . 

 

O planeta Terra é um corpo vivo, possui em seu interior 

como se fosse um coração, que possui movimento, pulsação, 

vibração e magnetismo. Até mesmo uma criança diria que o núcleo 

central de um Planeta é o seu coração.  

E tudo orbita ao seu redor. Desde a menor de suas moléculas, 

orbitam ao redor deste núcleo ou coração planetário. 

Se observarmos toda a criação, veremos que o magnetismo está 
presente em tudo, desde o microscópico até o cosmos infinito, 
seguem o mesmo esquema de orbitação e magnetismo, na ordem 
molecular do átomo, até a imensidão cósmica, são sistemas de 
orbitação perfeitos 

.  

No ser humano há o mesmo sistema. O centro do ser  
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humano é seu coração. Lá se concentram os fogos de sua 

superação na evolução ou revolução 

individual, ou no contrário, no 

apagamento total na ignorância e na 

vergonha perpétua do fracasso. 

Mas a humanidade da Terra 

não compreendeu nem mesmo esta 

simples observação, muito pelo 

contrário, ignora totalmente; o ser 

humano atual da Terra nem ao 

menos compreende a sua própria 

ordem física, suas células e ordem 

molecular, nas defesas, nutrição e depuração do sangue, nas 

ações dos  

glóbulos brancos, que são como que policiais do sangue em 

combate contínuo contra os corpos estranhos à sua natureza, as 

bactérias, os vírus e etc. O próprio organismo físico ensina o 

trabalho de superação interior.   

Mas o ser humano não compreendeu, nem remotamente,  

que há também que ser feita em si mesmo, de segundo a segundo, 

uma nutrição psicológica de igual importância, que é o combate 

aos agregados psíquicos que contaminam as pessoas, 

semelhante às bactérias, e vão engordando até que a pessoa se 

torne um degenerado total. Temos exemplos sobre isso, nas 

drogas e no alcoolismo, que vão viciando aos poucos, até que a 

pessoa esteja totalmente viciada. Todos os vícios sempre 

começam pela psicologia, todos os vícios, todas as manias, os 

desejos e fantasias.  

É assim que se degeneram as ações do ser humano, 

pelo que alimentam diariamente em sua psicologia e apodrecem 

seus corpos e seus cérebros causando doenças irreversíveis.  
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As consequências pela inconsciência na ignorância total,  
sobre estes fatores mencionados neste livro, serão drásticas, 

irreversíveis, e muito dolorosas; as pessoas que hoje dão de 

ombros, que ignoram, que estão a rir feito hienas degeneradas, 

das informações profundas e emergentes que aqui estamos 

transmitindo, confere-nos com clareza seu nível de inconsciência, 

na degeneração e ignorância em que se encontram. 

Será muito notório, que as pessoas que dão de ombros 

a essas informações, são as mesmas que alimentam o sistema 

lúgubre, que patrocinam a construção de usinas, ogivas e bombas 

de destruição em massa, contribuindo para a destruição do 

planeta Terra e, consequentemente, para a sua própria 

autodestruição.  

Esses delinquentes certamente irão abrir suas evasivas,  

suas justificativas, suas objeções para contradizer a veracidade, 

das informações que aqui dizemos, que foram investigadas em 

profundidade. Não será difícil esses que caminham 

voluntariamente para se tornarem idiotas completos, dizerem que 

precisamos ter isso ou aquilo, se afundando em preocupações, 

escravos do medo do que vão comer, do que vão vestir, do que 

vão viver.  

Demonstrando claramente a incompetência de buscar  

acirradamente sua objetividade existencial, acham que viver é se 

tornarem escravos do consumismo, escravos do dinheiro, 

escravos das contas, escravos do conformismo de engordarem 

feito porcos, escravos do medo, perdendo a inteligência e o 

próprio cérebro; além de se petrificarem na falta de coragem e 

confiança em si mesmos, em seu próprio Real Ser, tornando-se 

covardes, escravos do Medo.  

Não nos surpreenderá ouvir desses degenerados, que  
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estamos equivocados; ao afirmarem isso, se julgarão muito 

sábios, chamando os Mestres de equivocados, e ao próprio Jesus 

Cristo de mentiroso.         

Acham que um Mestre seria conivente com as suas 
barbaridades, que viria acariciar seus egos, assim se fazem 
estúpidos, covardes, traidores do Cristo Cósmico. Querendo 
vincular Deus aos caprichos de sua ignorância. E a resposta dos  

Cosmocratores foi muito clara: "Ao Abismo".   

É por tudo isso que o final dos tempos será muito dolorido,  

catastrófico e irreversível. 

Pois o ser humano que se degenera rapidamente, dia 

após dia, ainda que tardasse, não compreendeu a si mesmo, 

nunca trabalha sobre si mesmo. Outros pensam estar trabalhando, 

mas degeneram o verbo na maledicência, na inveja, no orgulho, 

na luxúria, na ira e etc., passando a se feririrem com as palavras, 

reagindo violentamente, demonstrando a inconsciência que 

possuem.  É onde sempre se começam as guerras, na 

incapacidade de pedir perdão.  

Entretanto, depois de causarem com suas guerras, a 

destruição e o sofrimento, vão oferecendo suas ajudas 

descaradamente. Não há o que se esconder, pois se torna 

evidente para aquele que possui ao menos 10% de consciência 

desperta que a construção de bombas de destruição em massa, 

as chamadas bombas nucleares, são atitudes de delinquentes, de 

imbecis, completos idiotas, que pensam que poderão escapar das 

más consequências das criações de suas próprias 

monstruosidades. E agora? Como escaparão da Fúria da 

Natureza? E agora, esses degenerados que se julgam sábios, o 

que os seus dólares poderão comprar? Para onde fugir? 
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10. Hercólubus 

Um Gigantesco Planeta 

Vermelho se aproxima da 

Terra, ameaçador.  

Este Planeta 

Vermelho quando chega a 

Era de Aquário, a Terra passa muito próxima dele. É o Planeta 

Vermelho chamado de Absinto na Bíblia e Hercólubus pelos sábios 

do passado.  Sua massa é gigantesca, sendo Absinto 5 a 6 vezes 

maior do que Júpiter, com seu magnetismo grandioso, acelerará 

as catástrofes na Terra, os eixos da Terra serão invertidos. As 

lavas do interior planetário serão atraídas, vulcões que estavam 

extintos entrarão em erupção. As placas tectônicas irão rachar, 

abrindo imensas gretas, outras se fundirão com o calor das lavas, 

ocorrerão tempestades terríveis, imensos maremotos, terremotos, 

ciclones, furacões devastadores e a atmosfera será tomada por 

uma nuvem de poeira vulcânica.  

Os oceanos já estão todos radiativos por causa dos ensaios  

nucleares que estão fazendo no deserto e nas ilhas, para 

desenvolver bombas nucleares. Nesses ensaios são lançadas 

bombas nucleares em buracos de quilômetros de profundidade, 

detonam a bomba para ver o que acontece. Acontece é que a 

pressão no interior do planeta está aumentando, logo irá explodir.  

O Mundo já está ficando literalmente em Chamas. O calor já  

é insuportável. 

Como o Sistema Solar caminha pelo Zodíaco, a Terra se  

aproximará de regiões onde há muitos meteoritos e asteróides, 

onde alguns cairão na Terra provocando enormes cataclismos. Os 

continentes serão transformados.  

Nós não inventamos todas essas informações e nem essas  
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imagens! Não nos importa o que irão dizer! Apenas entregamos a 

todos a verdade!  Nós não entregamos essas informações 

emergentes para assustar, mas aquele que constrói bombas de 

destruição em massa, este sim quer assustar o mundo! Então 

digam!  

Que água irão beber?  

Não reconhecem que é hora de parar imediatamente 

suas engrenagens de destruição apoiadas no egoísmo? Na 

ganância, desamor, ódio, e passar a respeitar os seres como 

seres? Respeitar a vida? Mas mesmo se as emissões e a 

destruição da natureza cessassem hoje, lamentamos dizer, que já 

é tarde demais, porém poderia adiar um pouco os passos largos 

que a autodestruição desta humanidade caminha. Mas muitos não 

acreditam em nós, quando dizemos que quem trabalhar 

acirradamente na eliminação do ego, será resgatado antes da 

catástrofe final. Em que acreditam? Na Bomba Atômica? No ódio 

? 

11. O Aquecimento Global 

Mesmo que muitos não admitam, nós sabemos que o ego é  

predador da vida e da humanidade!  Aqui me dirijo a todos os seres 

humanos, a todos os Ativistas, Ecologistas de Entidades 

Ambientalistas.  

É lamentável que muitas pessoas que estão 

acompanhando o Aquecimento Global o tratam como a "Moda do 

Momento", a manchete do jornal, num sensacionalismo ordinário 

irresponsável. Outros querendo matérias para que se fale sobre o 

aquecimento global com argumentos subjetivos, descartando 

totalmente quem seja o causador, o responsável, assim descartam 
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a si mesmos como contribuintes, como sendo parte integrante e 

nada responsável deste quadro mundial. 

Ou seja, defendem o amado ego, que é o causador. Não  

querem ouvir sobre o ego, sobre a emergência de eliminá-lo.  Está 

além de lamentável! Se vêem ameaçados e querem soluções 

imediatas para continuarem seus vícios e manias, agindo como 

larvas que consomem o planeta; muitos querem projetos prontos 

de como se safar das catástrofes mundiais que já estamos 

vivendo. Ignorando totalmente que dentro de todas as pessoas se 

encontram as respostas e as soluções. Mas não querem 

compreender que é o ego que destrói tudo, fazem resistências por 

reconhecer a verdade. 

Em nossas dissertações pelas estradas do Sacro-ofício  

entregando o conhecimento único, perfeito e cósmico, querem que 

o enquadremos ao pseudoconhecimento da entropia 

involucionante. Tenho ouvido muitos resmungos de pessoas que 

se dizem "os professores", mas lamentavelmente não conhecem 

a si mesmos. 

Quando disse que levaria o conhecimento aos locais mais  

longínquos e a todas as turbas, já sabia o que enfrentaria, jamais 

disse que seria fácil, nem que me aceitariam; ou que seria algo 

meramente como um discurso vazio de professor universitário, 

geólogo, ou musicólogo que tenta falar de algo inalcançável; mas 

sim me fazer persistente e perseverante em manter o teor, a 

objetividade de expor o que me foi assimilado, vivido, comprovado 

e compreendido até a saciedade, deste conhecimento profundo, 

que é a própria sustentação do universo. 

Porém, cabe a todos aqueles que se propõem a caminhar  

em trilhas de espinhos, agirem com diplomacia diante dos lobos, 

que por hora se fazem coniventes com este propósito único da 

revolução da consciência. Da mesma maneira a mim não é 



40                                     Gnose - O Estreito Caminho 

V.M. Raphael 

novidade que, "nem ao menos compreenderão estas linhas que 

aqui escrevo", somente aqueles que têm ouvidos ouvirão e 

compreenderão. 

A visão cética catedrática é 100% hipócrita, já dizia 

Platão, no segundo livro da República: "Se o homem justo entrar 

neste mundo, será caluniado, debochado, flagelado, condenado, 

mutilado e crucificado em praça pública para que todos vejam." 

No entanto, encontramos em todas as universidades,  

alguns preciosos livros de seres perfeitos, como Platão, Sócrates 

e até a Divina Comédia de Dante Alighieri que conta e mostra 

claramente com detalhes a objetividade da existência, não 

obstante também mostra a vergonha perpétua da involução que 

percorrerá o hipócrita, o marginal diante das hierarquias; todos 

aqueles que pensam que poderiam existir sem a Misericórdia 

Divina.    

Mas qual dos estudantes ou professores compreende a  

fundo um só parágrafo desses preciosos livros? Suas atitudes 

diárias em total ignorância e descaso à vontade única de seu 

Próprio Real Ser falam por si mesmas! Que não só, não 

compreendem absolutamente nada desses livros e, ainda por 

cima, ignoram que ignoram, que não compreendem.  

Isto está demonstrado explicitamente e qualquer ser 

humano com no mínimo 10% de consciência desperta, poderá 

comprovar por si mesmo, que marcham para a própria 

incineração, na entropia, na morte segunda, por ignorância, por 

arrogância, em não fazer o mínimo esforço consciente por 

compreender sua própria origem.  

A nós não espanta o Aquecimento Global, já esperávamos  

por ele e por muito mais que há por vir, pois é a notória 

consequência da imbecilidade humana. Mas nos surpreende que 

nem mesmo com este fato alarmante é suficiente para acordar 
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esta humanidade, que se afunda na ignorância profunda. É 

lamentável, vão dormindo para a fogueira, e não aceitam serem 

acordados! 

12. As Infradimensões 

Toda a humanidade já é habitante das 

infradimensões, rumo à Morte Segunda. 

As Infradimensões é o Tártaro, ou 

tritocosmos, dimensões inferiores, ou os 

chamados infernos atômicos, aonde serão 

desintegradas todas as formas mentais, 

agregados psíquicos, também conhecido 

por morte segunda, a todos os violentos contra a divindade, todos 

os hipócritas, maledicentes, avarentos, iracundos, luxuriosos, 

gulosos, vaidosos, orgulhosos, e etc., que são pessoas que 

descartaram completamente o trabalho de superação interior, 

preferindo engordar esses defeitos psicológicos ou agregados 

psíquicos, que terão como consequência inevitável, a involução 

submersa na epiderme da Terra, se desintegrando de círculo em 

círculo, com imensos sofrimentos, até ser totalmente desintegrado 

o ego animal no último desses círculos infernais, que foi narrado e 

explicado na Obra Prima de Dante Alighieri, a Divina Comédia, 

onde foi dado a cada um desses círculos a terminologia de 

CÍRCULOS DANTESCOS, por terem sido meticulosamente 

investigados em corpo astral pelo Mestre Dante Alighieri, e 

comprovados pelo autor deste livro,  dentre outros Mestres que 

também ampliaram este entendimento, narrando suas 

investigações conscientes do tártaro, na necessidade única de 

entregar a verdade em compreensões exatas a todos,  

investigando suas próprias profundidades, para captar, 

compreender e eliminar as mais diversas formas animalescas, de 
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agregados psíquicos que todos 

carregam dentro que compõem o ego, 

como fez o Avatar da Era de Aquário 

Samael Aun Weor. E cada qual que 

queira sinceramente trilhar o caminho 

dos espinhos, para que assim tenha por 

mérito, uma existência real, 

conquistando por direito sua própria 

liberdade, terá que baixar a esses 

infernos atômicos para investigar suas 

mais ínfimas debilidades, dentre inúmeros agregados. Terá que se 

tornar um revolucionário de si mesmo. Somente assim poderá 

atingir a perfeição na Maestria. 

 

Na Bíblia encontramos algumas referências sobre o 

Tártaro, ou infradimensões. No Salmo 23, por exemplo, há a frase 

"Ainda que eu ande no vale das sombras e da morte não temerei 

mal algum." Eis que caminhar no vale das sombras e da morte, 

são essas investigações internas a si mesmo que serão feitas 

quando se tiver encarnado o Íntimo, que todos aqueles que 

ousarem caminhar na trilha da liberdade terão que passar, com a 

mesma força e coragem que diz os Salmos 23 e 91.    

 

No Tártaro encontramos diversos tipos de religiosos,  

hanasmussens (demônios) traidores da humanidade, fornicários 

de inúmeras seitas e igrejas que são abundantes na Terra, por 

traição aos Mestres, Avatares, ao Cristo, por traição ao 

semelhante; notamos com assombro que o caminho que baixa aos 

círculos, é cheio de pessoas se lamentando, outras ferozes, num 

ódio terrível, outras equivocadas sinceras, que desprezaram os 

Três Fatores, achando que sempre estão no caminho certo, não 
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admitindo jamais que estão perdidas e fracassadas por traição às 

divindades, por tamanho adormecimento.    

Inúmeras vezes os 

investigadores Mestres são 

atacados por criaturas que mantêm 

os perdidos a seus caprichos. 

São demônios personificados que a 

cada traição ao semelhante vão 

adquirindo graus cada vez mais 

baixos de maldade. Os perdidos 

sempre se condicionam a conceitos do menor esforço, 

hipnotizados por esses esquerdos. Mesmo tendo sofrimentos 

intensos, terríveis pesos na consciência, não se arrependem 

jamais de seus condicionamentos, de suas tristes condições 

internas 

Vemos que muitos que ali estão, ainda que pareça algo insólito, 
são pessoas que ainda não desencarnaram e frequentam os 
meios Cristãos, os estudos gnósticos, todas as escolas 
pseudoesotéricas do mundo, que tentam estupidamente emendar 
o ensinamento Cristão ao programa do anticristo 

.  

Os vemos justificando conceitos, forjando novos  

conceitualismos de todos os tipos, querendo relacionar os 

fenômenos do ensinamento a seus cacarejados conceitos do 

absurdo, de suas mal aproveitadas existências, querendo que o 

ensinamento se enquadre em seus torpes conceitos de vida, nas 

.  

inúmeras evasivas calcadas no menor esforço, no comodismo de 

achar que poderá fazer a revolução da consciência buscando 

luxos, justificando prazeres, adultérios e fornicações, na inércia 
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em preguiçosas poltronas do consumismo adúltero, construindo 

suas moradas no Averno.  

Traindo estupidamente os princípios Cristãos e ao próprio Real 

Ser. Assombradamente presenciamos tantos outros pseudo-

ocultistas adorando ao ego, personificando os três traidores 

chamando-os de Pai. Não obstante, aqui no mundo físico os 

vemos aqui e acolá, muito preocupados com as aparências, em 

se parecerem justos, caçando e perseguindo os Cristãos 

verdadeiros, na falsa postura de obedientes e cumpridores do 

ensinamento, dotados de eus de falsidade terríveis, no 

conceitualismo, ceticismo, que adoram criar nomenclaturas a 

fenômenos.  

 

Vemos outros 

descreverem absurdamente a ação 

do Pai e Mãe Interior, dizendo que 

assim ou assado não se eliminará o 

ego, ou que assim se mecaniza o 

trabalho e etc. Evasiva de quem não 

pratica, nem nunca morrerá em si 

mesmo, são reacionários.  

Em verdade, vemos que o 

ego não os deixa praticar. 

Continuam escravos do programa do anticristo, criticando 

estupidamente os que lutam tenazmente, chamando-os de loucos, 

vagabundos e etc. Só conceituam objeções e evasivas covardes. 
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 Nunca se lançam de joelhos ao 

chão suplicando ao Pai e Mãe 

ajuda na dissolução de um só 

agregado, nem se ateriam ao 

novo, ao momento, nem muito 

menos romperiam suas rotinas 

do pseudo "bem estar" no 

consumismo devastador do 

programa do anticristo. Em 

pouco tempo se descobre a 

verdade: que são fornicários, 

mesmo que façam grandes 

esforços por convencer os 

incautos sobre sua retidão e benevolência, os vimos forjando 

falsos apontamentos personificados em conceitos vazios, 

defendendo fraudes de todos os tipos, atitudes totalmente 

contrárias ao ensinamento universal do Cristo, no resultado fatal 

dessa e m e n d a f r a u d u l e n t a , n a manipulação e adulteração 

da Bíblia e do ensinamento, sempre calcadas na arrecadação de 

dinheiro dos incautos, robustecendo apoios a eus de traição e 

maledicência, atribuindo inúmeros adjetivos ao próximo, por vezes 

com a língua secreta do pensamento, 

por vezes na degeneração do verbo 

e da escrita; fazendo poses de 

sábios.  

Entretanto se torna óbvio 

que de forma nenhuma poderiam 

atos como estes estarem ocultos das 

hierarquias; que sem dificuldade 

nenhuma, em apenas uma prévia 

observação, já se torna evidente que 

é nas infradimensões aonde esses 
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infelizes estão construindo suas moradas. Vemos outros traidores 

do Cristo Vivo enredados em luxúria e materialismo, fazendo seus 

discursos abjetos, para os perdidos, edificados em seus templos 

esquerdos, suas igrejas e seitas que apoiam estes atos contra o 

Cristo Cósmico; além do autor desta obra ter testificado 

pessoalmente esses tristes fatos, que também foram relatados 

para o bem de todos, por outros Mestres, tornando claro que todos 

os apoios infradimensionais dos inertes, dos traidores e sombrios, 

realmente não poderiam estar ocultos aos Mestres. 

 

Certamente pelo fato dos Mestres saberem de todos os 

apoios psicológicos, de onde se fixam psicologicamente esses 

irmãos, não teriam outro objetivo senão o de fazer consciência, 

compreendendo e eliminando os defeitos vistos em si mesmos, 

mas ainda tentar ajudar  esses irmãos perdidos a reconhecerem a 

sua triste condição interna, na esperançosa tentativa de fazer 

brotar alguns arrependimentos profundos. Mas lamentavelmente, 

raramente esses que assim se encontram, permitiriam ser 

ajudados, pois sempre irão protestar dizendo que caminham na 

retidão, passando a lançar suas acusações infundadas 

exacerbando hipocritamente que os Mestres que estão propondo 

ajudá-los é que são os fraudulentos contra a divindade. Torna-se 

realmente inútil qualquer tentativa de ajudá-los, o afastamento 

será inevitável, tanto dos Mestres quanto do Real Ser.  

Se não há arrependimento, jamais poderá haver 

salvação aos que se petrificam perdidos. 
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Os perdidos fogem de si mesmos, 

brigam consigo mesmos, 

espancam a si mesmos, fogem 

por vezes aterrorizados com suas 

próprias formas personificadas, 

são pouco a pouco fulminados 

pelas víboras que representam a 

si mesmos; veem a morte 

segunda como se fosse a salvação, mas na verdade nem 

suspeitam que será a aniquilação total do que representam, do 

que pensam, do que acham. A morte segunda é a incineração 

final, aonde o ego é fulminado inevitavelmente e a essência é 

libertada. A humanidade toda segue para a involução submersa, 

devido a se fazer como escrava dos programas do anticristo, pois 

as pessoas são programadas pelo anticristo a traírem a si mesmas 

e as suas próprias origens internas, Mônadas ou Real Ser, ou 

Deus e etc.  

Onde adormecem em trilhos de hábitos mecânicos, deste 

programa do anticristo que destrói totalmente qualquer lembrança 

sobre os objetivos reais de sua própria existência, a superação 

interior, que obviamente são muito claros para os despertos e são 

totalmente ocultos aos adormecidos.   

Os despertos por sua vez, obviamente para se tornarem 

despertos, tiveram que levantar a espada contra si mesmos, 

abrindo mão de si mesmos, negando sua vontade, para apenas 

fazer a vontade do Pai que está em secreto, suplicando forças 

para eliminar cada um dos milhões de agregados psíquicos que 

compõem o ego animal, em inúmeros padecimentos voluntários. 
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Além de firmar batalhas contra o anticristo e o seu programa 

escravizador abismal, vencendo em batalhas terríveis nos mundos 

internos, para conquistarem o grau de despertos, de Mestres.   

Sabemos convictamente que as pessoas de uma humanidade 

comandada pelo programa do anticristo caminham para a sua 

auto- destruição; jamais buscam desafios, jamais buscam 

revoluções internas, jamais se esforçariam por se fazerem 

conscientes, jamais reconheceriam que estão perdidas, pois 

sempre buscam um novo conceito brilhante para camuflar a sua 

própria ignorância, seja na inversão da distorção das palavras dos 

Mestres, seja nas evasivas e justificativas, calcadas no me nor 

esforço da covardia. 

 

 

Lamentavelmente buscam programas automáticos que possam 

dar a elas uma ilusória felicidade calcada na inércia, no 

comodismo, na traição a seu próprio objetivo de vida.  

 

   

Ao falarmos em anticristo não nos 

referimos a um sujeito ou a um indivíduo, 

mas a todos os indivíduos; se não seguem 

o caminho que foi ensinado e vivido pelo 

CRISTO, certamente seguirão pelo 

caminho do anticristo para a morte 

Segunda. Não existem meios termos, 

ninguém poderia ficar em cima do muro. 
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Não nos surpreende ao 
depararmos nessas regiões 
abismais, pessoas que carregam 
imensos fardos, que são os seus 
sonhos de consumo e de 
riquezas, 

valores inúteis que sempre deram 
imenso apego, e lá protegem 
esses grandes fardos ilusórios, 

agindo violentamente contra qualquer um que se aproximar, 
carregam em suas costas crentes que ainda estão encarnadas, 
sempre resmungando que precisam trabalhar, pois não são 
vagabundas, precisam proteger suas riquezas e etc; agiram 
violentamente contra nós, quando tentamos mostrar a elas sua 
triste condição, reagem da mesma forma de quando estavam 
encarnadas; comprovamos plenamente que o programa do 
anticristo ainda as mantêm condicionadas, mesmo após a morte 
do corpo físico, a estarem adormecidas, seguindo o mesmo 
programa do anticristo até a inevitável morte segunda. 

 

Resultando em consequência fatal 
para essas pessoas, a involução, 
baixando de círculo em círculo, 
acentuando-se no círculo dantesco em 
que suas afinidades demoníacas mais 
se apoiam dentre os nove círculos 
existentes, até que engordem suas 
maldades imensamente, tornando-se 
víboras terrivelmente malignas, e 
assim são lançadas definitivamente 
para serem devoradas 
fulminantemente no nono círculo 
infernal, por terem vivido uma existência de traição à sua própria 
essência, ao Pai e ao semelhante. Jamais poderia existir um 
amanhã para todas as suas maldades e criaturas infernais, com 
seu ego animal personificado, sempre adormecidas, jamais 
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reconheceriam que são más, nunca se esforçaram ou se 
esforçariam por eliminar 

um só defeito psicológico; pelo contrário, robusteceram e 

personificaram todos esses agregados psíquicos, em lamentos, 

em ingratidões, em protestos contra Deus, lançam-se contra os 

Mestres, pois todo aquele que escala o caminho de ascensão, os 

adeptos esquerdos da perdição, escravos do anticristo o veem 

como um inimigo, como uma ameaça, projetando aos heróis 

solares todas as suas próprias características; veem os soldados 

do Cristo como uma ameaça, por isso perseguem, caluniam, 

flagelam, matam, crucificam e demais atrocidades contra o Cristo 

Cósmico. 

  Benditos sejam todos os Mestres que vieram, que 

ensinaram, se sacrificando por levar a verdade nesta Terra de 

víboras, de monstros robotizados, intelectualizados, programados 

pelo anticristo, para a auto- destruição, a destruir tudo que possua  

 

Essência Crística. Pois odeiam  

mortalmente o CRISTO VIVO. Como dissemos anteriormente no 

capítulo Ciclo de Existências, após ser aniquilado o ego no nono 

Círculo Dantesco, depois de inúmeros 

e longos anos de sofrimentos 

indizíveis em que o ego é aniquilado, a 

essência sairá pura, livre, inocente, 

porém sem consciência, sem a 

Maestria, apenas com um registro do 

que foram os terrores do abismo, pois 

fracassou totalmente em buscar a sua 

autorrealização.  

De maneira nenhuma estaria 
exagerando com as  



Gnose - O Estreito Caminho                                          51 

V.M. Raphael 

informações que aqui foram escritas, muito pelo contrário, ainda 

existem muitas fatalidades sobre os mundos infernos, que achei 

melhor nem ao menos comentar. Colocamos aqui apenas 

informações precisas para que todo aquele que realmente for 

digno de encarnar em si mesmo o CRISTO CÓSMICO, terá que 

não só enfrentar a si mesmo, mas compreender 

fundamentalmente que a humanidade não será salva se não 

eliminar o ego animal.  

Então precisará ter continuidade, precisará ter um  

propósito firme de conduta, com o coração nas mãos em inúmeras 

vezes com os joelhos no chão, suplicando por forças para eliminar 

o ego de segundo a segundo, para vir se desgarrando da manada 

involutiva, vencendo os esquerdos conciliábulos sinistros que 

sempre perseguem aos Cristãos Autênticos. Pois esta manada de 

humanóides se fez escrava do programa do anticristo. Terá que 

involuir nas entranhas da epiderme da Terra após desencarnar, 

para que a própria natureza se encarregue de eliminar o ego.  

Não existe amanhã para o ego. Todo aquele que quiser 

poderá comprovar por si mesmo todas essas informações e muito 

mais quando se decidirem, de uma vez por todas, se lançar 

verdadeiramente na revolução da consciência, eliminando cada 

um dos agregados psíquicos que compõem o ego. Terão de 

investigar suas raízes nessas regiões infernais, pois é nessas 

regiões do Averno aonde o ego tem seus  conciliábulos. 

13. A Inconsciência Global 

Já estamos sob a influência do Planeta Vermelho 
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Nas dimensões superiores só o que 

se vê é um mar de lodo e lava, uma 

atmosfera de cor de fogo. Nosso 

Sistema Solar está entrando em 

regiões aonde há intensas atividades 

solares e receberá influências de 

outros dois sistemas solares. Um 

deles é o Sistema Solar 

de Tylo, que tem um de seus planetas 

orbitantes de nome Hercólubus, que já está se aproximando da 

Terra em grande velocidade. Haverá também a queda de alguns 

meteoritos e asteróides, que ocasionarão algumas gigantescas 

catástrofes. Além da interferência dos raios do Cinturão de Fótons 

do Sol de Alcion, do qual nosso Sistema Solar faz órbita.  

Todos os seres da Terra já estão sentindo sua influência terrível. 

Esse Aquecimento Global não é apenas o resultado das  

emissões de CO², mas de inúmeras outras causas, como exemplo 

o ego animal personificado nas pessoas, que por sua baixa 

vibração tornou o nosso mundo uma bomba, vulnerável a todo tipo 

de cataclismos. É o preço que pagará pela humanidade ter 

desenvolvido o órgão das maldades, o órgão kundartiguador, uma 

humanidade de seres perversos. 

No Sol acontecem atividades intensas, onde já estamos  

vendo claramente uma considerável elevação na sua 

luminosidade, o Sol de Ors já está tendo explosões gigantescas. 

O mundo já está se tornando literalmente em chamas, as  

profecias estão se cumprindo e ainda se agravando cada dia mais 

com os ensaios nucleares que estão fazendo as "potências 

militares" do mundo todo. Esses atos contra o planeta estão 

acelerando o processo de autodestruição da vida e da 

humanidade. Mas independente dessas ações do homúnculo 
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terráqueo, a 5ª raça ariana terá o seu destino no fogo, como diz a 

Bíblia em AP 8:10. Assim que todos os anjos estiverem a postos 

em suas missões, a primeira e a segunda trombeta já serão 

tocadas e, logo em seguida, a terceira trombeta e assim 

sucessivamente. 

Em pouquíssimos anos tudo estará ruindo! Não há tempo a  

se perder com brinquedos, com discussões e com teorias das 

letras mortas. Já passa da hora de rasgar o ego com vontade e 

coragem, decididos, negando a si mesmos e seguindo a si 

mesmos, como valentes guerreiros de Cristo! Já passa da hora de 

se fazer somente a vontade do Real Ser! 

14. A Morte do Ego 

P.) Olá Raphael, os signos são parte de nossa  

personalidade. Logo, fazem parte do ego? 

R.) Não! A Personalidade é um veículo personificado 

pela  

manifestação de nossa psicologia. Primeiro, para compreender 

isto, é preciso saber que a psicologia é formada de 97% de 

inconsciência, subconsciência e infraconsciência, fazendo 

referência direta ao fato de termos 97% de essência engarrafada 

no ego e, mais ou menos, 3% livre, porém adormecida... 

Os signos são assinaturas astrais de nossas 

características  

anímicas, que virão a se personificar se não for feita uma nutrição 

psicológica, numa transformação das impressões do que chegar 

através das percepções. Isto é, se nós não dissolvermos o ego de 

momento a momento, iremos acentuar os impulsos característicos 

de nosso signo em consequências negativas fatais no 
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robustecimento de agregados psíquicos. Assim é que nasce a 

personalidade. Depois, esses agregados psíquicos, robustecidos 

através do comando em nossa personalidade, são os que forjarão 

a personificação do ego.  

P.) Raphael, somos algo casual? - (Essa pergunta tem  

explicações objetivas mais abaixo) 

R.) Sim!  

P.) Isto de unidade será fruto de um trabalho que 

aconteceu  

por acaso? 

R.) Não! Nada aconteceu por acaso. Certamente o Pai 

que  

nos enviou à Terra tem por nós um objetivo muito difícil e muito 

nobre a realizar, que é a própria autorrealização: construir e 

escalar a escada vertical. Construir porque precisamos ter corpos 

adequados para escalar as dimensões solares, que são 

obviamente superiores a estas 3 dimensões densas que 

conhecemos! E lapidar-se é fazer-se em luz, dissolvendo o ego de 

instante a instante.  

P.) Mestre Raphael, queira explicar se somos algo casual,  

não teria você confundido com causal, de que somos algo causal? 

Mas foi perguntado se somos algo casual e sua resposta foi um 

"SIM", queira por gentileza explicar-nos como é isso? 

R.) Com muita urgência, em nome da dialética da  

consciência, cabe a mim desvendar os inúmeros apoios 

equivocados de uma raça, este explícito véu de ilusões literárias 

da inútil e falsa erudição catedrática (o decorado), gerando os 

fáceis entendimentos meramente subjetivos que possam vir a 

representar um evento cósmico. Certamente, além disso não estar 

ao alcance das massas humanas, evidentemente terá "por causa" 
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do ego, centenas de ligações carmáticas, enquanto ignorar o 

modo operante de dissolução do ego, que em nossos estudos das 

realidades gnósticas apontamos com exatidão. 

Por isso digo a você que o "casual", no sentido literário do  

comum vocabulário formulado pela dialética materialista, irá dar a 

entender que o universo está solto ao acaso, como pudesse existir 

o acaso. Essa generalização é 100% equivocada, pois o casual do 

ego, é causal, tem uma causa administrada sabiamente pelo 

Tribunal de Justiça Cósmica, ficando então isso de achar que 

possa existir algo ao acaso uma mera conceituação subjetiva de 

mentes subjetivas conformadas, que se baseiam em dados 

incorretos. Ainda mais quando tentam conceituar a criação de 

todas as existências do Cosmos como, por exemplo, o Big Bang. 

Precisa-se ter nascido num corpo adequado para  

compreender as gamas de frequências correspondentes aos 

níveis de consciência da esfera que se nasceu. Por isso, dar 

nomes ou resoluções às coisas criadas pelo cosmos, sem ter 

nascido e se revolucionado no Mundo Causal, pode-se criar 

condicionamentos e muitos erros, pois o que o ego acredita que 

algo possa estar solto ao acaso. Além de ser mais uma ilusão do 

ego, estará se prendendo sempre às mecanicidades, além de ficar 

submetido a toda sorte de circunstâncias nas marés da vida. Isto 

é o casual da questão. 

Digo que todas as ilusões do ego o fará estar à deriva nas  

marés da vida, conduzindo a humanidade a viver em casualidade; 

porém, como foi dito, tudo é sabiamente administrado pelos níveis 

superiores de consciência, para ser mais exato, pelo Tribunal de 

Justiça Cósmica, pelos Senhores da Lei, deixando claro que o 

acaso que o ego acredita, não existe, apenas existe ao ego, pois 

enquanto o ego existir nas pessoas, todos estarão condicionados 

à casualidade, à deriva, vulneráveis aos eventos das mais 
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diversas frequências, ou melhor chamar como: condicionamento 

à ignorância espiritual? Por isso o ego quer dar nomes e 

nomenclaturas às coisas para tentar solucionar subjetivamente 

aquilo que não compreende. Exatamente isso que digo vem a 

demonstrar mais uma vez que é uma questão de corpo adequado 

para se compreender a criação, pois isso de compreender a 

criação e o que nós "somos" no teor mais completo da palavra, 

digo que casual ao que se refere a pergunta no ângulo direto ao 

que se fundamenta nossa existência, é algo causal, pois o casual 

do ego gerou uma causa intrínseca e carmática, por isso o casual 

é além de tudo causal. 

É preciso que venham morrendo de instante a instante 

para que possam nascer nas dimensões superiores para terem 

capacidade de entendimento e virem a compreender o que não foi 

escrito pelos Mestres. Certamente que a frequência consciente do 

corpo que se tenha nascido é o que nos fará compreender as mais 

complexas criações e significados. Por isso a resposta dada foi um 

"SIM"! Pois o Ego é o gerador das causas por viver solto ao acaso 

e querer fazer do acaso uma realidade cósmica, e o que acontece 

é que o ego é lançado à involução.  

O Que um Mestre escreve, temos que ler muitíssimas 

vezes para que em reflexões objetivas somente através do 

hiperesforço se possa chegar à compreensão criadora, do passo 

que testificou o Mestre. Não obstante, o que se tem visto é que de 

todas maneiras tentam plantar erros, plantar equívocos aos 

Mestres, plantar supostos maus entendidos e etc., sem se dar 

conta que é exatamente o oposto, projetando-se externamente, 

pois não compreendeu o ensinamento passado, por ausência de 

trabalho Interno, ignorando buscar a meditação além de acirrar o 

trabalho com os Três Fatores para compreender o que nem ao 

menos suspeita compreender. É uma questão de aplicação das 
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tarefas e respeito a si mesmo, aos Mestres e à ordem Cósmica. 

Espero que tenham compreendido minhas palavras. 

P.) Algo que se forma pela força da vontade? 

R.) Sim! Precisamos nascer em corpo de vontade; esse 

corpo é propriamente o causal; antes deste, temos apenas um 

princípio Causal; a nossa essência é que sabe, somente ela sabe 

o caminho de volta ao Pai, por isso ela como inocente precisa se 

tornar consciente para que não seja facilmente domada por falsas 

criaturas dentro de nós que tendem a enganar a essência para 

engarrafá-la; essas criaturas são os agregados psíquicos. 

P.) Mestre Raphael! Falas dessas criaturas como se fossem  

algo estranho, algo separado de nós que quisesse o nosso mal, 

mas não seriam nós mesmos essas coisas? 

R.) Sim, elas são separadas da Vontade do Pai. Se te dei  

essa impressão de serem separadas de nós, é pelo ponto de visão 

do Pai, pois nunca estariam unidas ao Pai, essas formas mentais 

nas vontades sinistras dos agregados psíquicos, que mantêm a 

essência aprisionada a seus caprichos, que nós criamos dormindo 

em berço esplêndido na total inconsciência de nosso próprio 

objetivo de vida. Só que agora teremos que dissolver tudo que 

criamos para libertar a essência, pois a Essência é do Pai, veio da 

Mônada, e não os eus, nem a personalidade; a essência estando 

suja dentro desses agregados, estando assim não irá servir ao 

Pai, mas estará vinculada dentro dos agregados que servem ao 

Mal.  

Quando nos descobrimos como essência, tudo muda, isso  

é como o Samadhi que buscam alcançar os hindus e budhistas, 

uma vez encontrado, não mais se esquece o caminho de volta 

para casa, pois se fez uma visita até lá na casa da essência, que 

é na hexadimensão ou mundo causal. Depois da essência rever a 

sua morada, passa a receber impulso do Pai para o despertar. Não 
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se esquecerá mais. Precisa apenas aliar sabiamente o trabalho de 

dissolução (negar a si mesmo) à meditação. 

P.) Como se ater? Como se passa a lapidar-se 

verdadeiramente?  

R.) Olha como disse anteriormente, para se subir uma 

escada perigosa, precisamos nos concentrar aos passos nos 

degraus, para nunca subir sonhando com o que será quando 

chegarmos lá em cima, entende ? Somos um País interno 

psicológico, com muitas pessoas, com vontades distintas. 

Precisamos dissolver todas, para que nos tornemos apenas "um" 

a caminhar no deserto interior. É aí que vem a iluminação e com 

ela novas missões começarão a aparecer, novas tarefas; mas 

agora se terá a chama da consciência acesa. Com essa luz da 

consciência iremos desvendar locais ainda mais escuros de nossa 

própria psicologia, as trevas internas, os eus-causa, que são a 

causa de nosso sofrimento, de nossas queixas, de nossas 

miserabilidades. Os defeitos possuem 49 níveis de profundidade 

dentro de nós, que sua dissolução está intrinsecamente ligada a 

níveis de compreensão e arrependimento.  

Isso explica claramente o porque que num momento dado, 

suplicamos a morte de um determinado defeito, e logo mais tarde, 

o vemos novamente se manifestar e repetimos a suplica, pois os 

defeitos são polifacéticos. Se não aprendemos a estar no ponto 

único que estrutura nossa existência, não veremos nossas 

profundidades, e tão pouco compreenderemos os degraus que 

sobem. Eis que a mente não serve nunca, jamais poderá adentrar 

nessas regiões, somente a essência desperta, o Budhata, na 

prática contínua.  

Devemos nos fazer contínuos nas tarefas. 

P.) Quão profundo é o nível 49 

? 
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R.) Este é o próprio eu-causa. Foi dele, deste nível 49, que  

despencamos a engordar robustecendo as consequências da 

causa, ou seja, as más consequências, originando a criação de 

agregados psíquicos correspondentes àquela causa personificada 

em nós. Por isso precisamos compreender a emergência de nos 

aprofundar dentro de nós mesmos, para que possamos descobrir 

o joguete destes agregados, que nos manipulam seguidamente, 

para que assim possam se alimentar da máquina orgânica, no 

instante que nos identificamos com suas artimanhas, argumentos, 

tagarelices, seduções para nos conduzir ao erro... Por isso pedir 

perdão é emergente, para que rompamos os elos com as 

justificativas e com as evasivas que personificam erros. Podemos 

observar que a razão sempre é colocada como algo que não 

poderia ser ultrajado, e na verdade, como já disse anteriormente, 

"A Razão perde a Razão quando se achar que tem a Razão", pois 

os agregados nunca pedem perdão, isso mostra estados 

psicológicos que precisam urgentemente ser dissolvidos. 

P.) Bom, então, para que nos possamos compreender, é o  

que dizes acerca do ponto, se eu estou num estado diferente do 

ponto, logo esse estado não vai permitir uma observação correta. 

O próprio avanço necessita de estados adequados, tais como 

esses que tu sempre se referes ao arrependimento, enfim, 

compreender estados que crescem a partir do estado equivocado, 

no sentido de uma compreensão e de uma separação ? 

R.) Sim! Observador e observado. 

P.) Sim! Mas neste caso o observador vai criar novos  

estados ao compreender o estado errado? 

R.) Não que criará novos estados, irá transformar um 

estado errado, transformar as impressões, dando ascendência, 

mudando os eventos externos por uma postura correta interna.  



60                                     Gnose - O Estreito Caminho 

V.M. Raphael 

Quando parte intrinsecamente da essência como sendo 

o  

observador a consciência irá mostrar a saída, e assim cada vez 

mais se fará necessário mudar todos os eventos externos e 

internos, recorrências, seguir vencendo as provas e as barreiras, 

vai se acercando assim, de sua própria consciência no domínio de 

si mesmo, que certamente terá que abrir mão disso também, para 

deixar que o Pai se acerque de seu próprio veículo, assim passa-

se a aprender, a sentir a presença do Pai, a compreender a sua 

vontade e a obedecê-Lo.  

Devemos aprender a mudar todas as situações sempre  

para o ascendente... Ir em direção a clareza, almejando a Paz e a 

Sabedoria Solar, vencendo reações internas automáticas e 

contrárias vindas dos agregados psíquicos, que certamente irão 

protestar contra essa ascendência, neste trabalho de nutrição 

psicológica.  

Não podemos esquecer que antes de nós sermos o que  

somos aqui... nós fomos íntegros com a nossa Mônada, ao nosso 

Pai, quem nos dividiu para fazermos consciência aqui no vale de 

lágrimas, para nos fazer em Luz, somos o Pai, o Pai está em Nós; 

mas nós nos sujamos na lama (agregados) e precisamos nos 

limpar custe o que custar e doa o que doer.  

Em síntese, é este o trabalho. Não obstante, sem estar 

com  

o ponto dentro estabelecido, iremos certamente ser enganados 

por agregados que irão simular pontos equivocados de apoio. 

Além de evasivas e justificativas para se evadir da 

responsabilidade de buscar este ponto aqui e agora! 

C.) É uma compreensão crescente!  
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R.) Sim ! É uma compreensão elástica, de muita 

disciplina,  

pois o ego morre aos poucos, gradualmente quando somos 

contínuos definitivamente! 

Aquele que trabalha por si mesmo, seriamente e  

intensamente como deve ser, nunca terá tempo para as maldades, 

em desejos, fantasias, delírios da língua na maledicência, pois 

obviamente ao ocorrer qualquer impulso, desses agregados 

psíquicos, certamente este praticante dos Três Fatores em 

hombridade a seu PAI e MÃE internos, por eles estará morrendo 

em súplicas seguidas de coração compungido em remorso, à Mãe 

Divina. Aquele que não faz assim, mas ao contrário, certamente 

que na continuidade de suas más obras, já terá feito a sua escolha 

pelo ranger de dentes e a morte segunda na vergonha perpétua. 

Obrigado pelas questões, 

queridos Irmãos. Elas estão 

ajudando a todos nós, na 

formação de nossa conduta, 

perante nossas próprias 

responsabilidades no 

trabalho interior 

! 

15. O Ginásio Psicológico 

O Tempo é muito curto e o caminho é longo! 

"No nosso Ginásio  

Psicológico há pérolas preciosas a s e r e m a s s i m i l a d a s , 

profundamente decifradas e compreendidas, para o avanço em 

nossa tão emergente superação interior!" "Por isso não há tempo 
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a se perder com duelos, o trabalho é interno, assim como os 

inimigos são internos. Que saibamos agradecer ao ginásio 

psicológico que recebemos, pois assim estaremos dando um 

passo certo para descobrir a nós mesmos, que os nossos maiores 

defeitos sempre os veremos projetados no próximo, no 

semelhante. Por isso os Mestres em todos os tempos foram e são 

atacados, pois as "pessoas" veem neles suas próprias maldades. 

O Mestre morre a todo segundo, não tem como Ele ter qualquer 

reação, pois já está nascido e nascendo nas supradimensões, tem 

profunda consciência que este mundo aqui é denso, hipnótico, 

caótico, entrópico, enredado de discórdia, maldades, traições, 

infestado de demônios." 

"Pois é aí que entra o Silêncio e o Hermetismo do Perdão."  

"Se um inimigo te pedir para caminhar mil metros, vai 

Dois Mil com ele."(J.C.). 

"Ninguém poderá converter seu coração a não ser você  

mesmo! Seja Fiel aos Mandamentos do Cristo Vivo." (R.W.). 

"Pois o que se faz se receberá, então ao que der lhe será  

dado de volta e quanto mais der, mais receberá!" (S.A.W.)(R.W.). 

"Em contra partida, aquele que suas obras são 

contrárias ao ensinamento do Filho do Homem, não sabe amar o 

semelhante, pois é egoísta, pensando possuir o ensinamento só 

para si, querendo manipulá-lo, não faz hiperesforços por ajudar a 

humanidade, então, até o que tenha conseguido, lhe será tirado, 

assim diz a Lei. E se cumpre!" 

"Jamais alguém que busca ao Pai, poderá se preocupar  

com as aparências, "do que vão dizer de mim", ou essas coisas da 

vaidade, do orgulho, pois o ego quer ser aceito, elogiado, 

paparicado. E o caminho do Cristo é um Só, de honra na 

Jerusalém Celestial, mas aqui no mundo Denso, Um Christus é 
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Mal Visto. Ele sabe que terá que continuar a escalar os íngremes 

e estreitos degraus da ascensão ao Pai." 

"Aquele que caça logo será caçado! Que aprenda a 

caçar a  

si mesmo enquanto há ainda um lapso de tempo, pois são 

inúmeros e incontáveis agregados psíquicos que acorrentam a 

humanidade na ignorância!" Avante os que compreendem o que 

digo!  Que se façam valentes, como guerreiros de fato, levantando 

a espada contra si mesmos, pois há um trabalho emergente de 

segundo a segundo a ser feito! 

16. O Drama Cósmico - Al Hallaj 

O Imã Al Hallaj, o Christus Maometano, viveu em carne 

viva  

o Drama Cósmico , o único caminho que conduz à liberdade deste 

vale de lágrimas (Por Samael Aun Weor). 

O Onicósmico e Santíssimo Al Hallaj nasceu no Irã em 

857,  

tendo sido neto de um devoto do Grande Mestre Zoroastro. Al 

Hallaj foi Iniciado nos Grandes Mistérios do Sufismo. 

Contam as tradições árabes que quando ele cumpriu 40 

anos de idade, entrou em franco desacordo com os juristas e 

tradicionalistas ortodoxos e saiu à rua para pregar diretamente às 

multidões, os sublimes princípios da vida espiritual.  

Está escrito que Al Hallaj, o Grande Mestre Sufi, ensinou 

com a sua palavra e com o seu exemplo, viajando 

incansavelmente pelo Irã. pela Índia, pelo Turquestão, etc., 

chegou até as próprias fronteiras da velha China. 
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O Grande Mestre Al Hallaj foi sem dúvida alguma um  

tremendo revolucionário. 

Os Políticos com Ciúmes e invejosos acusaram-no de  

perigoso agitador. 

Os doutores da lei acusaram-no de confundir o humano 

com o divino. Os próprios integrantes do Sufismo não viram 

inconveniente em acusá-lo de romper as disciplinas do Arcano, 

divulgando os Mistérios esotéricos entre as pessoas. 

Como é normal nestes casos, não faltaram juízes 

dispostos a condená-lo por muitos supostos delitos, tais como o 

de farsante, Impostor, mago negro, feiticeiro, mentiroso, bruxo, 

profanador de mistérios, amotinador do povo, pregador ignorante, 

inimigo do governo e etc. 

 

Al Hallaj, o Grande Místico Sufi, ficou preso numa infame 

prisão durante nove anos, depois foi vilmente mutilado e 

executado a 27 de março de 922, no ano 309 da Héjira. 

Contam as sagradas tradições do Islã que quando veio 

a terrível noite em que deveria ser tirado do calabouço para ser 

justiçado na aurora, pôs-se de pé e disse a oração ritual 

prosternando-se duas vezes. 

 

 

Os que testemunharam dizem que, concluída a oração, 

repetiu sem cessar: “Engano, engano, engano...” até o final da 

negra noite. Depois, após um longo e profundo silêncio exclamou: 

“Verdade, Verdade, Verdade...” Voltou a erguer-se, cingiu sua 

cabeça com o véu, envolveu-se em seu bendito manto, estendeu 

suas sagradas mãos cristificadas, virou seu divino rosto na direção 

da caaba, entrou em êxtase e falou com seu Deus Interno. 
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Já de dia, quando saiu da prisão, as multidões viram-no 

em pleno  êxtase, jubiloso e dançando feliz sob o peso de suas 

cadeias... Os verdugos o conduziram sem misericórdia alguma à 

praça pública aonde, depois de o terem flagelado com 500 açoites, 

cortaram-lhe as mãos e os pés. 

 

Dizem as velhas tradições do mundo árabe que Al Hallaj 

foi crucificado depois da flagelação e da mutilação e que muitas 

pessoas ouviram-no falar em êxtase com o Pai que está em 

segredo de lá de seu próprio Gólgota:  

 

Ó Deus Meu, vou entrar na morada de meus desejos e 

ali contemplarei as suas maravilhas! Ó Deus Meu, manifestas o 

teu Amor ainda àqueles que te prejudicam, como então não O 

darias àquele que é prejudicado em Ti? 

 

Depois dessa oração, saída do coração do santíssimo 

Al Hallaj, as pessoas que presenciaram o suplício, viram Abu Bakr 

Al Shibli avançando para o patíbulo e a gritar bem forte o versículo: 

- Não te havíamos proibido de receber nenhum hóspede,  

fosse ele homem ou anjo? - Depois acrescentou: 

- Que é a Mística?  

Al Hallaj respondeu: 

- O Seu menor grau aqui o vês. 

- E seu Grau Supremo? 

- Tu não podes ter acesso a Ele e não obstante, amanhã  

verás o que acontecerá.  
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Eu O Testemunho no Mistério Divino em que existe, e 

para ti permanece oculto. 

À hora vespertina, quando chegou o momento da Oração, 

veio a ordem do Cruel e Sanguinário Califa autorizando a degolar 

a Santa vítima, mas os verdugos disseram: “É muito tarde, 

deixemo-lo para amanhã.” 

A Ordem do Califa foi cumprida bem cedo, Al Hallaj ainda 

com vida foi baixado da cruz e levado para que lhe cortassem o 

pescoço. Certa testemunha o ouviu dizer em voz alta:  

O Que quer o extático, o único, só Consigo mesmo. 

 

Depois cheio de êxtase, recitou o seguinte versículo 

sagrado: 

- Os que não creem na última hora são arrastados a ela 

com  

pressa, mas os que creem esperam-na com um temor reverente 

pois sabem que ela é a Verdade. 

 

Com estas solenes palavras concluiu-se a vida do  

onicósmico e santíssimo Al Hallaj. A Sua venerável e bendita 

cabeça caiu sangrando sob o fio da espada, como um holocausto 

sangrento na ara do supremo sacrifício pela Humanidade. 

O Venenoso Ódio dos verdugos foi tão grande que 

sequer foi autorizado se amortalhar o cadáver ou dar-lhe sepultura 

Cristã.Contam as velhas tradições do Islã que as sagradas cinzas 

do velho sufi Al Hallaj foram dispersadas pelo vento do alto da 

Almenara.  

Dizem as antigas lendas árabes que ao invés de um 

branco lençol, o cadáver do santo foi enrolado numa imunda 
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esteira umedecida com petróleo. Quando o santo Corpo ardeu, 

consumido pelo fogo do holocausto, a natureza inteira estremeceu 

cheia de infinito terror. 

 

O Grande hierofante sufi Al Hallaj à base de cinzel e 

martelo transformou a pedra bruta, deu-lhe forma cúbica perfeita. 

O Grande imolado Al Hallaj, antes de morrer, já estava 

completamente morto em si mesmo. 

 

A Resplandecente Alma de diamante do Imã Al Hallaj,  

caminhando pela senda celestial, dirige-se para o Absoluto. 

O Grande iniciado sufi Al Hallaj nasceu, morreu e sacrificou- se 

totalmente pela humanidade. 

 

Vale a pena concluir este último capítulo com esta inefável oração 

que o Cristo Maometano, o Imã Al Hallaj, nos deixou com infinito 

Amor e que se intitula: 

 

Oh! TODO DO MEU TODO...  

Eis-me aqui, Eis-me aqui, oh meu segredo, oh minha  

confidência! 

Eis-me aqui, eis-me aqui, oh meu fim, oh meu sentido! 

Chamo-te... Não! És tu que me chama para ti!  

Como te haveria falado a ti, se tu não me houvesse 

falado a mim? 

Oh essência da essência da minha existência, oh termo 

do meu desígnio! 
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Tu que me fazes falar, oh tu, minhas anunciações, tu 

meus pestanejares! 

 

Oh todo de meu todo, todo de toda coisa, enigma 

equívoco; obscureço o todo do teu todo ao querer te expressar! 

Oh tu, de quem meu espírito estava suspenso, já ao 

morrer de êxtase, ah! Continua sendo sua prenda minha desdita!... 

 

Oh supremo objeto que eu solicito e espero, oh meu  

hóspede, oh alento de meu espírito, oh minha vida neste mundo e 

no outro! seja meu coração teu resgate! Oh meu ouvido, oh minha 

visão! Por que tanta demora, em meu retiro, tão distante? Ah! 

ainda que para meus olhos te escondes no invisível, meu coração 

já te contempla, desde meu afastamento, sim! Desde meu exílio! 

(Al Hallaj)  

 

 

Fonte: A Noite dos Séculos - Por Samael Aun Weor 

 

Eis aqui o Drama Cósmico mais esta vez sendo postado 

para que reflitam verdadeiramente os que ousam dizer-se de si 

mesmos estudantes das realidades cristãs. Reflitam 

profundamente, os que se acham cumpridores dos ensinamentos, 

para que possam compreender profundamente e jamais lançar 

pedras contra aquele que veio em nome do Senhor. Tu não sabes 

nada Dele, mas tua conduta diante Dele é o que te pesará nos 

pratos de tua balança, seja do Kharma ou do Dharma.   
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Todos nós somos partículas do Eterno, porém raros "O" 

tem  

dentro encarnado, mas o exemplo está claro. Se o Sol brilha a 

todos, tanto para injustos, como aos Christus, porque serias tu 

aquele que poderia ter o Poder de julgar e de condenar a teu 

semelhante? Busca a teu Real Ser, perdoa sempre para que 

possas receber o perdão, ama a todos os seres para que possas 

receber Amor. Reflete profundamente! 

Quem dentre vós quer ser o califa, quem dentre vós é o  

verdugo iracundo? Eu vos digo, todos carregam dentro de si esses 

demônios! Por isso não usai da falsa erudição para se colocar em 

patamares mais elevados, não pisai na cabeça dos Christus para 

ser exaltado diante dos homens injustos, a fim de fama e de 

reconhecimento como caçador de homens, pois em verdade vos 

digo, assim será o vosso próprio destino, ser traído, ser 

amaldiçoado por ter robustecido esses Três Demônios dentro.  

Que atire a primeira pedra e que lance o primeiro açoite  

contra o seu semelhante, aquele que está livre do pecado, aquele 

que está livre de arrependimento! 

Antes de apontar um dedo a teu Irmão, reflete pois o  

verdugo cósmico está bem atrás de ti, e este não é iracundo, este 

verdugo é  quem te levará frente ao Tribunal de Justiça Cósmica! 

Reflete antes de cometer este ato contra o próximo, será 

que não tens os mesmos agregados que apontas no semelhante? 

Certamente os encontrará dentro, muito gordos que precisam ser 

dissolvidos ante os padecimentos profundos! 

Não pensa que algo poderia ser ocultado, pois bem sei, que  
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o tom de minha voz, tu não suportas! Por isso foges de me ouvir! 

Mas ainda assim Oro por você e te digo: Arrepende-te para que 

Ele que está em secreto possa te ajudar! 

17. A Trimurti 

Os Significados Ígneos da Trimurti 
Rogo a todos que tenham muita força de vontade para 

as auto-observações de si 

mesmos, com o único objetivo de 

descobrir, compreender e 

eliminar, nas súplicas à Mãe 

Divina, cada um desses 

agregados Psíquicos que forem 

descobertos, pois é na 

continuidade dessas súplicas que 

iremos acordando passo a passo. 

Formaremos nesta continuidade, a  

Ígnea Consciência Solar, pois se a consciência apontou um 

defeito, devemos imediatamente suplicar a sua morte, jamais ficar 

mastigando com a mente, pois é fato que essa mastigação gera 

tagarelices, robustecendo eus que ainda estão ocultos, que 

manipulam o corpo mental. É preciso compreender que as 

reflexões objetivas são feitas pela Essência, mediante práticas 

contínuas feita pelo estudante para despertá-la para o trabalho; 

quem vai pela mente, comete muitos erros de julgamento, e o 

fracasso é inevitável; por isso somente acirrando o trabalho prático 

na morte do ego é que compreenderemos com profundidade o 

trabalho, pois a mente são "diversas mentes", que certamente 

distorcerá o trabalho a ser realizado; por isso o que venho dizer 

nesta postagem é de grande emergência a todos aqueles que 

realmente querem o trabalho; estamos comprovando o que diz as 

Escrituras, quando se refere que são alguns poucos que 
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compreendem e que compreenderão ao ensinamento! São duas 

forças em ação, todo aquele que entrar na corrente Solar ficará 

em evidência, mas o que acontece, é que toda a humanidade sabe 

disso muito bem, porém evitam fazer o trabalho Crístico, porque 

não querem ser atacados pelos esquerdos e definitivamente 

perdidos, não querem ficar em evidência; mas é algo impossível 

de não ocorrer para aquele que entra na corrente Solar, pois é fato 

que a Luz ilumina as trevas; vemos com claridade que os 

habitantes das trevas odeiam mortalmente a Luz, então lutarão 

seguidamente por apagá-la; não obstante, se a humanidade não 

se der conta desta fatalidade, se farão submissos a esses 

traidores do Cristo Íntimo, cairão, então, em suas lábias, em suas 

falácias maledicentes.  

Abram seus olhos irmãos da humanidade. Amem uns aos  

outros, pois assim estarão cumprindo as lições do Cristo. E o Mal 

que odeia mortalmente o Cristo e qualquer "um" que se Cristifique, 

estará apartado de vocês enquanto praticarem o Perdão fazendo 

boas obras em nome do Amor ao semelhante, nada é mais 

importante que o Amor; aqui na Terra estamos todos para 

aprender, no entanto só se aprenderá essas lições Solares, 

lutando em nome do Amor maior por todos os Seres; deem uma 

Chance ao Perdão, Amem a seus inimigos, assim estarão amando 

ao próprio Cristo.  Não obstante, aqui nos dirigimos a todos sem 

exceções, em verdade lhes digo, pois, se um demônio se 

arrepender profundamente de sua miserabilidade, poderá vir a se 

tornar um grande Mestre, disso também sabem os dinossauros do 

ensinamento Gnóstico, esses que não entram na senda e não 

deixam os outros entrarem! 

Por Isso rogo a todos: Lutem diariamente, sem tréguas, não  
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se deixem esmorecer, pois é aí que o inimigo ganha força. Tenham 

Fé, Paciência e Tenacidade! 

Os significados 

de  

cada Símbolo: 

O Símbolo em  

verde representa Mercúrio, que dentro de nós vem a ser a 

transmutação das energias Sexuais, na castidade científica, no 

equilíbrio dos hidrogênios dos 5 centros da máquina, resultando 

na transformação dos Mercúrios propriamente ditos, que fará a 

construção dos Corpos Solares na ascensão do fogo Sagrado pela 

coluna vertebral. Em sua representação intrínseca no Labor do 

fogo Crístico no sacramento sexual entre Sacerdote e 

Sacerdotiza, aonde Mercúrio na união Solar com Vênus leva-nos 

a Autorrealização Íntima do Ser; também em relação direta está o 

Símbolo representando o Planeta Mercúrio no trabalho de grande 

profundidade do Logos Raphael. Na Loja Branca o Símbolo de 

Mercúrio representa Sabedoria Solar. 

O Símbolo em azul representa Vênus, que dentro de nós  

vem a ser a direta representação de nossa Essência Crística. 

Vênus Representa o Amor Solar, a Lei que Rege todas as Esferas 

por onde existam formas de vida, essências. Vênus é a Força 

intrínseca que impulsiona as Essências maduras à sua incessante 

luta pela ascensão ao Absoluto.  

Vale dizer que os simbolismos de Mercúrio e Vênus 

caminham Juntos por todo o cosmos infinito e no Drama Cósmico 

vivido, em súplicas dirigidas contra o agregado psíquico que já se 

tenha descoberto, rogando em nome do Cristo que as Mãos da 

Sagrada Mãe Kundalini empunhe a lança de Eros, mediante a 

cópula Metafísica, será lançado o fogo, que fulminará aquele 

espectro sinistro dentro de nós; essa é a química perfeita entre 
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Mercúrio e Vênus, representando o Amor e o Fogo, no Sahaja 

Maithuna; este é o objetivo de nossa existência, escalar os 

degraus dos difíceis trabalhos de dissolução de agregados 

psíquicos, na escala de ascensão ao Pai, na sábia condução das 

chamas do Poder Solar, dissolvendo-se, pois o que for do fogo 

(essência), se agregará a chama, o que não for do fogo 

(agregado), será convertido em poeira cósmica, assim deve 

conduzir-se o iniciado adentro nos íngremes degraus da 

ascensão. Assim sendo, desde a menor partícula até a maior, não 

poderia haver perfeição, nem ter ascensão ao Pai, sem que 

houvesse este trabalho revolucionário, originando a fusão desses 

dois importantes elementos da Criação, com o auxilio e sábio 

manejo das forças solares feito pela Trimurti. Vênus em seu 

aspecto planetário e Revolucionário é regido pelo Logos Uriel. 

 Na Grande Fraternidade Universal Branca, em toda  

venerável Loja Branca se fundamenta em: Mercúrio e Vênus, ou 

seja, Mercúrio = Sabedoria Solar + Vênus = Amor Solar. Em sua 

Fusão perfeita se fundamenta a Lei que rege todos os Mundos. A 

Chama da Chama. 

No centro do símbolo encontramos as Três Estrelas, que 

representam diretamente a TRIMURTI, que são as Três Forças do 

Universo: Brahma, Vishnu, Shiva ou em nossos conhecimentos  

Cristãos é o mesmo que Pai, Filho e Espírito Santo. A força 

dessa Trimurti é capaz de mudar todas as coisas, e quando o 

iniciado atinge a perfeição na Maestria se torna o Pentagrama 

representado na estrela do Meio de nossa Logo Marca, 

fundamentada na Maestria Cristificada com total comando dos 4 

elementos da natureza: Terra, Água, Fogo e Ar. O Tetragramaton, 

O Mestre Autorrealizado! Virão as outras Estrelas a se unificarem 

ao Mestre quando atingir o ápice de sua Obra na autorrealização, 

onde deixará o mundo físico, se fundindo ao Mahatma adentrando 

ao Absoluto, pleno em felicidade! Nos mundos Internos está 
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escrito em carvões acesos e aqueles que despertarem a 

consciência verão por si mesmos, que a frase escrita acima 

"Consciência Ígnea" representa a dissolução dos agregados 

psíquicos, pois somente assim se poderá atingir a Ígnea 

Consciência, ou seja, a Consciência Solar, a Chama da Chama da 

Sabedoria Solar, dando ênfase por fim na frase "O Caminho para 

o Resgate" pois é fato que não há outro caminho que não seja 

este, que ilustra com precisão  este símbolo. 

 O Resgate propriamente dito, será feito em fatos, tanto  

dentro, como fora, daqueles que "viverem plenamente as lições e 

continuidades do Grande Labor da Gnose", nos Três Fatores de 

Revolução da Consciência.  

Utilizem estes símbolos, protejam vosso labor, com seus  

significados Ígneos, que aqui foram decifrados a todos vocês, pois 

os tenebrosos fogem desses Símbolos de Poder Solar!  

18. O Tetragrammaton 

Aqui se faz necessário elucidar a 
todos o que significa em verdade os 
Símbolos do Pentagrama, para que 
não confundam mais, como fizeram 
os ignorantes ilustrados, chamando 
de um símbolo de magia negra. 

  Vale esclarecer que o 

símbolo de magia negra é quando o 

pentagrama está invertido, ou seja, com as duas pontas para cima 

e não para baixo. 

Diga-se de passagem, é magia negra tudo que estiver 

contrário ao que significa este símbolo, pois só há dois pólos, ou 

estamos ascendendo ao Pai, ou estaremos fazendo o caminho 

inverso. 
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Vamos elucidar os significados de cada símbolo deste 
pentagrama, também conhecido como Pentalfa de Salomão,  filho 
de Davi e que possui dentro deste símbolo esotérico o símbolo da 
estrela de Davi, que também possui seus significados intrínsecos 
com a senda solar que leva à autorrealização.O pentagrama 
representa o homem autorrealizado. 

 

Vemos que lá em cima no ângulo superior estão os olhos do Pai, 
o Espírito; Júpiter ali representa que o Pai é o mais justo dos 
Juízes, o poder que dirige e ordena a  todas  as  demais  partes;  
nos braços, Marte é a força, nos pés, Saturno, onde se apóiam os 
mestres   que   graças   à  morte   do   ego,  graças   à  morte   dos 
defeitos psicológicos obtêm a perfeição, a mestria, por isso se   
conhece   Saturno   como   o   símbolo   de  magia (magia  = 
significa magistério, aquele que se conhece a si mesmo). 



76                                     Gnose - O Estreito Caminho 

V.M. Raphael 

Somente  o homem  autorrealizado  se  levanta   com  as forças   

do  Sol   e   da   Lua,   que   se   encontram  nas   colunas   do 

templo;   externamente   representam  a   cruz   sexual   homem  e 

mulher;   e   internamente, se   olharmos   bem,   a   sua 

correspondência é idá e pingalá, ou seja, as forças solares e 

lunares dentro do organismo. Idá como força feminina é o Amor 

(Vênus) e Pingalá como força solar é Sabedoria (Mercúrio),  por 

isso  a Loja Branca é fundamentalmente Sabedoria e Amor. 

 

Refletindo nos Símbolos do Sol e da Lua, que representam o 

masculino e o feminino (homem e mulher), vemos que no ponto 

médio das colunas nasce o Caduceu de Mercúrio, símbolo claro 

da ascensão ao longo da coluna vertebral da terceira força, que é 

resultante do ponto de equilíbrio das forças solares e lunares, ou 

seja, Kundalini. Esta terceira força começa nos órgãos sexuais, de 

onde inclusive provém nossa vida.  
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Assim como diz a parábola do Mestre Jesus a Nicodemus:  

"O que nasce da Carne é Carne, o que nasce do 
Espírito é Espírito".      

 

Vamos elucidar esta parábola. Este "O que nasce" se  

refere as Sêmen-tes, pois se a Sêmen-te é lançada pelo Falo no 

Útero (Yoni) nasce-se em carne, se a mesma Sêmen-te não for 

mais lançada na carne e sim transmutada para dentro e para cima, 

num esforço único entre Marido e  Mulher  em Matrimônio  Perfeito,  

Unidos   em mesmo propósito,  ou  seja, morrerem em defeitos 

psicológicos e transmutarem suas energias criadoras, haverão de 

nascer em Espírito para ascensão do Cristo Cósmico, ao Pai 

Interno, ao Real Ser. 

Criando os corpos existenciais do Ser. 

Este é o  verdadeiro nascer de novo, pois ninguém 

jamais nascerá de teorias.  A Gnose é 100% PRÁTICA. Todos nós 

nascemos por meio do desperdício das energias, no desejo, isso 

é fornicação, mas  não deveria  ser  assim,  dado que é uma  

função  sexual  negativa. 

Ao contrário, a castidade científica  deveria   ser   o  método  

autêntico   de   concepção,   praticando   a transmutação integral 

ou arcano real. Desta maneira, entendemos a passagem bíblica 

de Nicodemus,  quando se refere ao que nasce da água ¹ e 

espírito, sendo este último a sabedoria do Pai, que é o 

conhecimento sagrado da Rosa e da Cruz , o cruzamento em 

sacramento que fundamenta a Gnose autêntica da Consciência 

Ígnea.  

Podemos observar que a figura à medida que ascende 

se estreita mais. Significa que se faz mais difícil e mais íngreme o 

caminho a medida que vamos nos aproximando de Deus. 
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O Alfa (A) e Ômega (Ù) representam a Energia Cristo, que é o 
princípio e o fim de todas as coisas. Se observarmos o Ômega, 
veremos que se encontra invertido porque é a vasilha de 
contenção do fogo sagrado,  o  cóccix,  o atanor  dos   alquimistas  
² ,  O SEXO é  o produto,  O Amor,   a  Rosa,  a  Transmutação,   a 
Cristificação, que como já dissemos nos dá a autorrealização 
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.  

 

Portanto, o princípio e o fim de toda a sabedoria universal se 
encontram na ascensão desta energia na coluna vertebral 

.  

Vale lembrar que o fogo sagrado da alquimia sexual apenas  

subirá pela coluna vertebral daqueles que aprenderam a fazer o 

pacto da aliança com o Real Ser, em obediência suprema 

cumprindo à risca a vivência direta nos Três Fatores que formam 

a Consciência Ígnea - Nunca  trabalhar apenas o 2º  fator  - o 

nascer -   Pois para nascer verdadeiramente nos corpos 

superiores é preciso morrer em defeitos psicológicos em suas 

mais ínfimas profundidades. O Mestre (Pai) só advém ao Cristo 

Revolucionário, ao 2º Logos da Criação - Cristificarse é obrigação 

de todo homem, aquele que ousa vencer a si mesmo, morrendo 

em si  mesmo,  negando a si  mesmo, carregando a pesada Cruz 

da  responsabilidade de  subir  por  estreitos  degraus  da Escada 

de  Jacob,  a Escada Maravilhosa do Ser. Se tornando assim, por 

direito, em um Mestre Autorrealizado, Um Liberado. 
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Notas do Autor 

É preciso aclarar com muita emergência sobre o 

caminho que a Gnose ensina. A Gnose como sendo o 

conhecimento hermético, é a única que pode nos revolucionar 

completamente. Viver os três fatores é no mínimo um ato de muita 

coragem. Vale ressaltar que nos mundos internos não temos visto 

esta coragem, só o que há é um exército de um homem só, frente 

à escola de mistérios maiores.  Neste ínterim, cito que muitos têm 

chegado, mas a tendência é ainda maior neste final dos tempos a 

descer na próxima estação por falta de  uma revolução verdadeira 

sobre si mesmos, morrendo de fato, mantendo uma continuidade 

de propósitos rumo ao Ser, para o Ser.  

Pelos Olhos de Hórus e de Hermes Anúbis nos é mostrado  

muitos traidores, que cheios de orgulho místico, de vaidade 

mística, no fanatismo e mitomania, sempre enredados com muitas 

evasivas e justificativas prontas, protestam contra os Senhores da 

Lei. Ninguém engana a Lei Cósmica. Por isso protestam 

violentamente contra a própria Cruz e contra as provas.   

Lamentável! Porém, não obstante, fica muito claro que é  

por se tratar de um estreito caminho que os traidores do Cristo, por 

ausência de coragem, buscam um caminho extra, mais leve, mais 

cheio de sensações e coisas maravilhosas e etc.; isto é triste, pois 

se o caminho é um fio de navalha cheio de perigos de todos os 

lados, que Gnose buscam esses traidores? E quem tem dado 

boas notas?  Quem entregou as tarefas? Foram raros, não? É um 

deles que escreve este livro! Vão se dar conta deste fato? A quem 

se possa enganar?  Ao Pai, Ao Cristo? Que se cumpra a Lei! 

Nós revolucionários da consciência rompemos com as  
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engrenagens, dissolvendo tudo. Um revolucionário não se deixaria 

prender nos enredos das engrenagens da doutrina do eu. 

  

Quem pode ter em si a coragem de erguer a cruz e carregá- 

la até o Monte das Caveiras nos mundos internos?  Mas o que se 

tem visto é que quando o ginásio psicológico começa apertar, logo 

já mudam de lado, pois é mais fácil descer do que subir. Isto é um 

fato.  

Os revolucionários nadam contra a corrente.  

Para entrar na escola de mistérios maiores é preciso ter  

humildade de aprender com o Mestre, pois se entramos nessa 

escola é para aprender com ele, não para tirar a escola do Mestre 

cobiçando fama, poder e etc. Isso me traz à memória uma das 

tantas chaves do ensinamento hermético, que os falsos discípulos 

viram as costas, que é a seguinte: Numa escola de mistérios 

maiores no antigo Tibete, entrou um jovem que gostaria de 

aprender os mistérios maiores. Então, todo dia pela manhã, na 

distribuição das tarefas, o mestre olhava a esse jovem e mandava-

o limpar o banheiro. Depois de seguidas vezes acontecer isso, o 

jovem já ia ao banheiro limpar reclamando, numa tagarelice 

infernal em sua mente; e o mestre neste momento sempre estava 

praticando a meditação; o mestre ouvia tudo o que resmungava o 

neófito; sendo que já havia sido orientado o neófito que qualquer 

pensamento, ou sentimento, ou irritação diante das tarefas e de 

tudo que iria viver no mosteiro, deveria ser eliminado mediante as 

suplicas à Mãe Divina. Mas não fazia, se deixando render ante as 

dores morais por estar todos os dias lavando o banheiro, uma 

cantoria infernal contra o mestre , suas  disciplinas, e não se dava 

conta de que ali nada estava oculto. Mesmo quando reclamava 

secretamente tudo era ouvido. O mestre, então, em profunda 
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paciência, via ali um problema a ser resolvido. Teve uma reunião 

dentre as tantas e lá estava o mestre orientando os discípulos 

sobre muitos desses detalhes do inimigo secreto, como agem na 

mente, como condicionam e etc. Falava que as situações se 

repetem justamente por causa dos mesmos atores que 

carregamos dentro (eus). Estavam presentes nessa reunião todos 

os discípulos da escola daquele mestre, incluindo o neófito, e 

prosseguiu o mestre dizendo: “Tudo que pensamos, sentimos, 

achamos, não gostamos e etc., gera dentro de nós uma 

frequência, que irá aterrorizar a pessoa que a gerou, pois cria-se 

uma forma mental ali, que usará aquela frequência para se 

manifestar e se robustece; então todas as atividades aqui no 

mosteiro são necessárias para que se descubra por onde o inimigo 

secreto age.” Mesmo assim não aplicava as orientações esse 

neófito, que logo saiu protestando e os irmãos o levaram para o 

conselho disciplinar do mosteiro. Lá lhe fizeram perguntas, se ele 

queria mesmo estar ali no mosteiro, sendo que todos lá vivem as 

disciplinas. E ele respondeu: “Sim! Estou de acordo com as 

disciplinas nas práticas de meditação, relaxamento, nas 

instruções, mas não estou de acordo com ter que lavar o banheiro 

todos os dias, já faz muitos meses.” E o mestre disse: “Bem se nós 

vamos a uma atividade que achamos desagradável e humilhante, 

que humildade queremos alcançar? Pois haverá sempre um para 

fazer o serviço de lavar o banheiro. Se nós não compreendemos 

a lição, teremos que repeti-la até que se aprenda a lição. Isso te 

foi orientado não foi?” E o neófito respondeu: “Sim, isso me foi 

orientado, que qualquer emoção ou pensamento de reclamação 

deveria ser eliminado.” E nova pergunta: “Mas você não fez isso, 

não é mesmo?” O neófito respondeu: “Não! Eu não fiz isso por que 

achei injustiça.” E o mestre disse: “Essa tarefa do banheiro é uma 

das mais importantes aqui no mosteiro. Até mais importante do 

que a meditação, e todos nós passamos por ela.” E o rapaz disse: 

“Se eu tiver que lavar banheiro de novo, não quero mais pertencer 
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a esse mosteiro.” E o mestre disse: “Sim! Você quis entrar aqui, 

ninguém te obrigou, agora quer sair, saia então, ninguém te 

obrigará.” E o neófito saiu da escola. E foi pedir abrigo noutra 

escola. Lá a primeira coisa que lhe mandaram fazer foi lavar o 

banheiro.  

 Não se tem encontrado  nesta humanidade pessoas  

capazes de realmente aprender o caminho. Já querem entrar 

como mestres. Acham-se muito importantes. Porém, se não há 

ascendência, haverá decadência. 

É como diz o Avatar, quando entram na Gnose nos veem  

como anjos, logo ao se depararem com as disciplinas estreitas que 

ferem diretamente a doutrina do eu, já nos veem como diabos. Isto 

é fato incontestável. Inventam todo tipo de calúnias, difamações, 

para camuflarem a incompetência de seguir a frente morrendo.  

Aos estudantes que realmente reconhecem a Gnose e suas lições 

estreitas, que compreendem o que é viver o ensinamento do fio da 

navalha.  

Observem, despertem, trabalhem vossas consciências,  

façam o máximo por despertar. Assim verão com seus próprios 

olhos o que aqui estou elucidando. Este que habita o meu coração, 

que está desperto dentro de mim, não falha, eu jamais o 

abandonei, nem Ele me tem abandonado. Certamente os 

Hanasmussens odeiam mortalmente o Filho do Homem. Que 

tenham muita força e decisão, o caminho é ainda mais estreito do 

que pareça ser. 

Fraternalmente, 

V.M. Raphael 



 

 

 


