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1. Prólogo
De todos os livros que escrevi se formaram grupos 

de pessoas que se tornaram praticantes dos ensinamentos 

neles contidos. Semelhante a um trem, os ensinamentos que 

entrego tem um destino certo, um itinerário rumo ao Ser, a 

parada deste trem é na Autorrealização do Ser. Porém, 

lamentavelmente, muitos chegam a este trem, entram, mas 

descem na próxima estação, desolados de que não é o que 

imaginavam, devido ao estreito que é o Caminho do Fio da 

Navalha. Não obstante, o Mestre está além do trem. 

Escrevo este livro para mais uma vez resgatar o 

ensinamento gnóstico autêntico. Este resgate somente é 

possível por aquele que estruturou a Pedra Cúbica do 

Conhecimento Hermético. Somente aquele que estruturou 

em si mesmo a Pedra Cúbica do Conhecimento Hermético 

poderá chegar a concluir o Caminho da Senda Estreita. Pois 

a personalidade já terá sido dissolvida frente aos trabalhos 

estreitos inerentes da Segunda Montanha da Ressurreição. 

Apenas nesta etapa, depois de atingir a sua metade, o Cristo 

Íntimo receberá os estigmas, os graus de sabedoria 

correspondentes ao seu desenvolvimento na Lei dos Sete. 

De sete a sete anos esotéricos, o Filho do Homem vem se 

manifestando dentro e fora, rompendo todos os elos de 

ligação ao mundo de Mammom na doutrina do eu.

Obviamente que a Pedra Cúbica somente virá se 

desenvolvendo à medida deste rompimento hermético. 

Assim como a doutrina do eu é oculta aos que dormem em 

berço esplêndido, assim também estará oculto o Filho do 
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Homem e seus trabalhos herméticos.
Por isso se faz emergente resgatar todo o 

hiperesforço feito nos trabalhos contidos nas obras dos 
Mestres Samael, Rabolú, Raphael que resgatam o 
ensinamento gnóstico autêntico, mantendo os princípios 
herméticos gnósticos estabelecidos pelo Colégio de 
Iniciados da Grande Fraternidade Universal Branca.

Neste livro, iremos aclarar muitos pontos que não 
foram compreendidos, além dos muitos que frustrados com 
a Gnose abandonam o conhecimento verdadeiro por ser 
difícil, tentam mesclá-lo, ou mudá-lo ligando-o à doutrina do 
eu, querendo torná-lo menos rígido, menos hermético, mais 
“maravilhoso”. Todas essas classificações provêm da 
doutrina de Balaão, de Balac que nos conta a Bíblia.

O Caminho Direto é recheado de difíceis provas 
iniciáticas. Muitos fogem aterrorizados frente à doutrina do 
Cristo Íntimo, trocando pelas diversas ramificações culturais 
subjetivas que são engrenadas pelos diversos eus místicos 
personificados.

De maneira nenhuma estas palavras devem ser 
vistas como uma afronta a esses equivocados, mas 
fundamentalmente o objetivo deste livro é de não permitir 
que a Gnose se torne mais uma ramificação meramente 
subjetiva na vã adoração a ídolos externos, os diversos 
ídolos de barro, além da destrutiva personificação das 
hierarquias a dogmas sectários, agregando a Deus e aos 
Mestres todas as características infradimensionais dos eus 
místicos que se desenvolvem ocultamente dentro de toda 
estrutura religiosa.  

 É preciso aclarar, com emergência, que a religião 

jamais poderá ser uma estrutura religiosa no mundo físico. É 

preciso compreender a fundo que aqui na Terra é uma 
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grande escola, que as boas notas precisam ser 

conquistadas na superação interior. 

A religião é o religare, algo muito individual e 

secreto a cada um que vivenciar o Estreito Caminho direto do 

Cristo Íntimo. Jamais o Caminho Direto poderá estar 

vinculado à alguma personalidade terrena, não há um 

amanhã para a personalidade.

 

2. A Personalidade
A personalidade nada mais é que um amontoado de 

sensações, personificações de características anímicas, 

dependentes ao meio que foram criadas. A personalidade 

não possui uma realidade divina, jamais possuirá. A 

personalidade é um esboço sem luz própria. Quando morre o 

sujeito, a personalidade fica vagando envolta do corpo que 

se decompõe no sepulcro. 

3.  Os Verdadeiros Discípulos

Todos aqueles que estiverem de fato vivendo o 

religare secretamente, seus sacrifícios serão sempre muito 

pessoais, com inúmeros padecimentos voluntários em 

busca de dissolver os defeitos psicológicos um a um em 

alerta novidade de instante a instante. Esses verdadeiros 

discípulos do ensinamento hermético serão atraídos pela 

própria frequência ascendente a encontrar outras pessoas 

de mesma busca. Porém, vale frisar que isso acontece 

igualmente aos que decididamente perdidos buscam trair o 

Cristo Íntimo querendo mudar, distorcer, acomodando o 

ensinamento cristão ao comodismo egóico automático, nas 
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mil engrenagens do comodismo místico, criados pelos 

diversos tipos de eus místicos existentes na doutrina do ego. 

A Gnose é um ensinamento único e perfeito que 

jamais poderá ser mudado. A Gnose não precisa de nós, 

somos nós quem precisamos viver as profundidades práticas 

que a Gnose entrega. A Gnose, por ser perfeita, será de fato 

exigente, necessitando de seus praticantes retomadas 

diárias na conduta, reflexões das mais profundas, para 

captar as mais diversas manifestações da doutrina do eu 

aqui e agora. Pois o eu sempre tenderá a distorcer o 

ensinamento hermético para satisfazer seus mais ínfimos 

desejos e fantasias, de forma que a pessoa por estar 

adormecida e apoiada na doutrina do eu, nem perceba a 

manipulação que se processa de forma oculta na psicologia 

humana. 

Saber desta realidade não quer dizer que se venha 

superando a manipulação oculta  dos inúmeros eus místicos 

religiosos que são abundantes dentro da psicologia humana. 

Muito pelo contrário, pode-se sabotar a obra do Pai deixando 

de forma subjetiva essas tantas informações objetivas 

carentes de realizações práticas, no confronto direto as 

tantas investidas diárias dos eus em nossa vida. Os eus 

certamente não querem morrer, por isso criam trilhos 

mecânicos de hábitos, robustecem as reações, certamente 

usarão de todas as forças, de todos os meios para enredar 

sempre o buscador a se iludir por sensações, projeções 

ilusórias tanto em astral como no físico, pelo robustecimento 

de eus místicos, megalomaníacos, fanáticos, enfim uma 

infinidade de delinquências místicas vindas da 

pseudoclarividência.
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4. A Gnose

Gnose significa: Conhecimento Superior, 

Conhecimento do Cosmos, do Ser aos Seres (o Caminho 

Direto), como que uma cartilha que se deve por em prática, 

vivendo profundamente suas lições, para se alcançar o 

objetivo da própria existência. Corresponde a um 

ensinamento universal e único, que deve ser vivido por todos 

aqueles ávidos de consciência. Este ensinamento é o único 

que pode conduzir as pessoas à Autorrealização Íntima do 

Real Ser. Essa Autorrealização Íntima do Ser é o objetivo 

dado à cada pessoa do planeta, é o próprio caminho para a 

felicidade autêntica, que fatalmente foi ignorado e ainda 

d is to rc ido  to ta lmente  pe la  human idade.  Não 

compreenderam os ensinamentos, nem o Primeiro e nem o 

Segundo dos Três Fatores do Cristo, sua aplicação 

intrínseca na Morte dos agregados psíquicos (defeitos 

psicológicos),  que na atual idade representam 

aproximadamente 97% da psicologia humana. É evidente, 

se as pessoas não aplicam as lições de morte de defeitos de 

momento a momento, estarão certamente alimentando e 

criando agregados que adoram falar sobre o ensinamento, 

sobre religiões, com pseudo-otimismos autossugestivos, 

com poses de justos, sábios e piedosos, porém jamais vivem 

as lições. Porque se deixaram ser manipuladas por esses 

a g r e g a d o s ,  q u e  d i s t o r c e m  a  v i v ê n c i a  d o s  

ensinamentos,fazendo dele um comércio de conhecimentos 
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subjetivos, inúteis aos propósitos do Pai, só sacrificam a 

humanidade com a falsa eloquência do saber teórico 

meramente subjetivo, tendenciando à idolatria, ao 

pseudognosticismo das letras mortas

Este livro é resgate do ensinamento, passando a 

limpo as verdadeiras práticas de morte dos defeitos 

psicológicos, de momento a momento e de instante a 

instante, pois certamente se todas as pessoas tivessem 

aprendido as lições do negar a si mesmo, obviamente o 

mundo estaria em ascendência e não em decadência.  

Como está explícito pelo quadro lamentável que se encontra 

o planeta. 

A hora é agora de se tomar consciência dos erros 

cometidos e de lutar para consertá-los, dentro de cada ser 

humano. Isso é um trabalho de superação interior que exige 

muita continuidade; não é autossugestão, nem trabalhos de 

otimismos subjetivos, nem de mentalismos autossugestivos.

Obviamente que a consciência só se desenvolve 

com esforços em ações conscientes. É um equivoco 

tremendo achar que a consciência possa se desenvolver 

sozinha, como algo mecânico, isso só acontece ao contrário, 

perdendo a consciência. Para perder a consciência basta se 

largar nas correntes involutivas da entropia se deixando ser 

tragado pelas forças centrífugas do Averno. As pessoas 

precisam de um hiperesforço para se questionarem em 

reflexões conscientes, para então vir buscando e  

compreendendo sua própria missão de vida. Verão por si 

mesmas que mudanças verdadeiras somente acontecem 

quando são realizadas desde as bases, desde os alicerces 

.
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da própria psicologia humana, resgatando todas as virtudes, 

dissolvendo todos os defeitos, um a um de forma ordenada e 

consciente. Pois cada um deles aprisiona as virtudes da 

essência cósmica dentro de nós. Este trabalho não acontece 

como algo instantâneo, automático, mas com muitos 

padecimentos voluntários. 

Você quer mesmo se corrigir e ascender? Então, 

terá que compreender a fundo os erros e as formas mentais 

que personificam defeitos psicológicos dentro de cada qual, 

caminhar pelos mesmos lugares, mas não mais errar, 

compreender e eliminar os atores secretos que concorrem ao 

delito, eles sempre se precipitam.

É emergente a retomada dianteira da psicologia, 

passando a assumir o controle do Corpo Mental, para 

descobrir, compreender e dissolver os eus, tomando 

consciência de cada agregado psíquico que somam uma 

multidão de defeitos psicológicos. Esses defeitos tornam as 

pessoas cegas, surdas e robotizadas, feito massa de 

manobra, programadas para o consumo e a serem 

consumidas pelos vários programas do anticristo, que estão 

impregnados em todos os meios, em todos os lugares, em 

tudo a volta. A humanidade está submetida aos programas do 

Anticristo à goela abaixo, como seres autômatos, escravos 

de roborados agregados psíquicos, que ainda ignoram 

totalmente que existam interiormente.

Somente os Três Fatores entregues pela Gnose 

desde a fundação do mundo, se forem vividos com 
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profundidade, fazem despertar a consciência, vindo, então, a 

libertar gradualmente as pessoas desses grilhões 

psicológicos invisíveis, que acorrentam a alma no 

subjetivismo, nos inúmeros elementos psíquicos inumanos 

que todas as pessoas carregam dentro, que representam 

97% em inconsciência, subconsciência e infraconsciência.

 O momento que a humanidade está atravessando é 

muito delicado, é decisivo, que optem pelo trabalho interior.

São tempos do fim e as palavras ditas no passado 

estão se cumprindo, estão à vista de todos. Tudo, tudo está 

muito nítido, que não há nada mais a se profetizar. O futuro do 

planeta é a incineração. Porém os equivocados procuram em 

nós, missionários das obras de Deus, algo confortante, que 

console, algo otimista. Eu sinceramente e muito francamente 

lhes digo: a única palavra que posso dizer em otimismo é a 

mesma que já foi dita há anos:

Todos aqueles que estiverem trabalhando 

acirradamente sobre si mesmos serão resgatados.(isto é 

bíblico e se cumpre).

Agora cabe àqueles que realmente querem ser 

resgatados compreender como é que se vive o ensinamento 

acirradamente, sem perder um só segundo; fazer a aliança 

com o Pai e as Hierarquias muito secretamente, se impondo 

diante de si mesmo, que irá se esforçar além do máximo de 

suas forças, tendo a certeza que, do nosso máximo, não é 

nem ao menos o mínimo em consciência para merecermos o 

resgate. Que não tomem isso como desânimo, mas como um 

impulso a mais, para que se esforcem cada vez mais, pois 

todos que estiverem realmente se esforçando serão 
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resgatados.
5 - A Fundação

A Fundação que aqui estou me referindo é a 

própria objetividade existencial. Se nós observarmos a 

natureza com seus reinos, veremos com assombro que tudo 

está em movimento, em desenvolvimento, veremos que há 

uma luta pela sobrevivência, porém dentro de um equilíbrio 

ecossistemático comum.

Refiro-me que toda a natureza respeita a natureza. 

Os ensinamentos que entregamos neste livro são do ponto 

ativo único, por onde se desenvolve a consciência cósmica. 

Não há o que contestar, se todos permitirem a si mesmos a 

reflexão imediata ao que nós aqui apontamos,  pois é fato, 

todos aqueles que são ávidos pela verdade sabem que em 

todas as criações cósmicas existe uma ordem num princípio 

ativo de desenvolvimento.

Mediante esta simples observação, veremos que 

há um ensinamento cósmico, que não poderia pertencer a 

uma pessoa, a um autor contador de histórias, nem teses, 

nem poderia ser um conceitualismo, muito menos uma teoria 

morta, mas fundamentalmente o ensinamento do 

Conhecimento Superior (GNOSE).

É o princípio básico cósmico comum (Os Três 

Fatores) para que todas as humanidades de todos os 

planetas alcancem a sabedoria cósmica.

Certamente achar que o que aqui dizemos é algo 

ilícito ou que possa interferir no livre arbítrio das pessoas é 

realmente já uma interferência ao livre arbítrio, não 

permitindo o acesso à informação. Vale esclarecer que 

ninguém é obrigado a aceitar o ensinamento que aqui 
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entregamos. Não somos educadores de escolas municipais, 

estaduais ou federais. Somos apenas estudantes 

praticantes da universidade da consciência, onde alguns se 

tornaram mestrados lá no Colégio de Iniciados da 

Fraternidade Universal  Branca local izada nas 

supradimensões. Isto não é algo subjetivo, nem algo ligado 

ao intelecto, ligado à literatura subjetiva, do vão 

conceitualismo vago do ego.

 Entregamos este estudo que é vivo, somos 

comprovadores diretos do que aqui explanamos. Isso é 

possível quando se tem o hiperesforço 100% prático.

Todos que se permitiram auto-observar para 

descobrir o que chamamos de defeitos psicológicos e se 

limparam deles se tornaram 100% conscientes de tudo, que 

sem maiores delongas, são esses defeitos psicológicos que 

levam as pessoas para as doenças, dependências de 

drogas e etc.

Este que escreve estas linhas foi curado de muitos 

males graças a este trabalho, regenerei-me totalmente, 

dando testemunho aqui da eficácia que é este trabalho de 

superação interior... 

Porém a pessoa para atingir os resultados, precisa 

querer o trabalho, querer vencer seus vícios, enfim todos os 

defeitos que a atormentam.

Ninguém é forçado a nada... Tudo depende da 

pessoa mesmo.

6. As Quatro Colunas
O Conhecimento Superior ou Sabedoria Cósmica 

(GNOSE) possui Quatro Colunas em sua 

fundação: 
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Arte, Ciência, Filosofia, Mística. 
Consta-me sempre dizer do que apalpei, na 

experimentação em vivência direta deste fundamental e difícil 

ensinamento cósmico comum. Digo, sem nenhum exagero, 

que foi através desta vivência nestas quatro colunas do 

ensinamento que vim a compreender verdadeiramente a 

vida, além de tudo aquilo que concorre contra os seres vivos.

Compreendi que a transformação ascendente 

também se principia de ações conscientes neste sentido de 

crescer espiritualmente, conhecer, aprender, desvendar, 

decifrar, lapidar, superar. Além das forças do polo contrário 

que se criam através de ações negativas.

Certamente que compreender tudo isso só se torna 

possível tomando o ensinamento como conduta decisiva, 

praticando suas lições com continuidade.

Abrindo mão do conhecer meramente especulativo, 

para me dedicar na experimentação direta dos fenômenos 

naturais destas Quatro Colunas, que estão latentes em cada 

um de nós aqui e agora; pois certamente não quis me tornar 

mais um falador sobre assuntos que jamais possa ter vivido. 

Por isso não me conformando com nenhum tipo de história 

que possam contar, quis aprender as ferramentas, no modo 

operante do trabalho, para que por mim mesmo pudesse 

comprovar verdadeiramente tudo o que foi dito pelos 

avatares, magistrados que se esforçaram por entregar os 

ensinamentos vividos à humanidade. Esses magistrados são 

todos os Profetas desde a fundação do mundo até os dias de 

hoje. Certamente Eles ainda existem, pois jamais os 

magistrados poderiam deixar o magistério de lado.
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A Arte - Está integrada a todas as outras colunas, 

onde nas Obras de Arte legítimas, feitas por iniciados 

(Cristãos Legítimos) e mestres, nota-se o ensinamento 

sendo entregue, como exemplo as pinturas, que abrem o 

sentido inquieto da essência para que seja compreendido 

pontos e objetivos existenciais. Obviamente que muitas 

vezes o meramente intelectual subjetivo não compreende 

este tipo de arte, assim como na música, onde muitas 

pessoas não compreendem o sentido dado à obra por alguns 

compositores que viveram o ensinamento e o transmitiram 

através da música a todos.

Na Arte está a cautela diante do campo de batalha, 

está a estratégia, o equilíbrio num caminho estreito feito o fio 

de uma navalha, para conduzir-se com espada em punho. 

Porém, todas essas coisas são feitas pelo Íntimo, Este é o 

Homem Autêntico dentro do iniciado. 

Vale dizer que aqui estão sendo ditas 

particularidades da conduta de um iniciado na Senda Estreita 

que leva à libertação. 

A Ciência - O princípio ativo da ciência é o nascer, 

pois sem o nascer a própria ciência não existiria. Então, é de 

fundamental importância a todos compreenderem que a 

Ciência em todos o seus aspectos está estritamente ligada à 

sêmen-te, pois quando um Ser Humano se dedica a lapidar-

se, dando ascensão às suas sêmen-tes, sua inteligência se 

amplifica assombradamente, passando a desenvolver a 

verdadeira ciência, que obviamente em si mesma fará 

florescer a Sabedoria Cósmica.

Na Ciência está a Castidade Científica, a 
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transmutação das sêmen-tes cristônicas, pois como foi dito 

em parábolas:

O que nasce da carne é carne (ou seja, a sêmen-te 

lançada ao útero nascerá em carne), mas o que nasce pelo 

Espírito, é Espírito (a sêmen-te sendo transmutada ou 

lançada dentro de si mesmo, ao coração, nascerá em fogo, 

em Espírito). Ninguém nasceu de teoria, todos nós nascemos 

da sêmen-te.

A Chave da Ciência foi guardada em parábolas, em 

metáforas, assim como todo o ensinamento do 

Caminho Estreito foi guardado sabiamente daqueles que já 

nasceram mortos em suas sêmen-tes, por isso em parábolas 

foram ditas essas palavras: "Deixem que os Mortos sepultem 

seus mortos." "Aos que têm ouvidos ouvirão, e aos que tem 

entendimento que entendam". Pois os demais mesmo tendo 

ouvidos para ouvir não ouvirão e nem compreenderão.

A Filosofia - É a compreensão vivida em 

experimentação direta da realidade, no sentido único da 

objetividade da existência, de aprendê-la na sua 

profundidade: O Real Ser (ora “Realidade Suprema”, 

vivenciada em profundidade, ora “Causa Primária”, ora “Final 

- Omega”, ora “Início de Tudo - Alfa”, ora Absoluto, Espírito, 

Matéria, Nascimento, Morte, Transformação, Lapidação, 

Regeneração, Sabedoria Solar, Transmutação, etc). A coluna 

da Filosofia se fundamenta na vitória sobre a psicologia, ou 

seja, o iniciado vence a si mesmo, vence sua própria razão, e 
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as considerações geradas pela própria razão, onde se chega 

sempre ao silêncio criador, de fato: 

A razão perde a razão quando se achar com a 

razão. Certamente a Filosofia é também Psicologia, pois 

retrata como já foi dito a experimentação direta, de tudo que 

se viveu no Drama Cósmico, das oito iniciações de cada uma 

das três etapas do Caminho de Autorrealização.

 

Certamente que aqui nos referimos à Filosofia única 

e verdadeira e não à filosofia como prosa, letra morta, como a 

pseudo-erudição decorativa na vã historicidade do vão 

intelectualismo dos termos vagos, dos tempos modernos. 

Sócrates sabia disso, Albert Einstein também, 

Freud, Dante Alighieri também, enfim todos que alcançaram 

níveis superiores de inteligência vivenciaram essas 

questões.

 Na Filosofia está toda a vivência revolucionária do 

iniciado (ou cristão autêntico), o Caminho do Cristo Íntimo, 

que sustentará em si as Quatro Colunas. Além disso dará 

ascendência, transformando todas as coisas internas e 

externas que a Ele forem direcionadas. Transformando tudo 

que a si mesmo chegar, como demonstrou publicamente o 

Mestre Jesus dizendo à Maria, sua Mãe, no momento em que 

caiu com a Cruz: " Veja Mãe, como transformo todas as 

coisas".

 A Mística - É esta a própria aliança firmada com o 

valor da vida pelo iniciado perante a sua peregrinação nas 
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Três Montanhas (mundos internos) da Autorrealização. A 

Mística é o Primeiro Mistério que é também o último, a 

devoção ao Pai, ao Real Ser. Na Mística está a busca pelo 

sentido único, do pulsar de um coração, está a restauração da 

consciência quando associada sabiamente com a morte 

psicológica, também conhecida como Morte Mística. 

Justamente por se suplicar ajuda a uma parte superior em 

nós, o nosso Deus Interior, que no aspecto feminino está 

sempre pronta a atender às nossas súplicas, A Mãe Divina 

(Nossa Senhora). Por este motivo é um ato místico de fé por 

uma transformação interior que se necessite naquele 

instante. Mas há o cuidado no manejo das forças místicas e 

revolucionárias, por serem forças de raios diferentes, não 

devem ser misturadas. Certamente que esclareço aqui aos 

que me compreendem, aos ávidos pela verdade, que a força 

não é a força bruta como se possa entender, mas sim me 

refiro à força revolucionária do aspecto das Chamas, para a 

transformação do imperfeito em perfeito, onde na Mística se 

encontra o outro aspecto da mesma Chama (Meditação) para 

dar sabedoria à essência que foi libertada pela chama da 

Revolução. Assim a essência se torna consciência. Na 

continuidade prática é que criaremos um centro de gravidade 

permanente. Porém os eus tentarão de todas as maneiras 

enredar todo aquele que tentar viver a profundidade do 

ensinamento. As próprias informações da Gnose os eus irão 

usar para eles, se infiltram no entendimento, assim 

ocultamente manipulam para continuar existindo. Por isso 

romper apoios seguidamente.
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7. O Princípio Gerador da Compreensão Criadora

Venho lembrar a todos sobre as tarefas a serem 

feitas diariamente, desde o princípio em que se recebeu as 

lições, que o mais importante é aprender como se deve 

aplicá-las a cada instante. Vale apenas relembrar que o ego 

é memória, se plasma e se fortifica das memórias, das 

intrigas, das discussões, das antipatias ou simpatias. Em 

todos os momentos, em nossas ações estão mescladas com 

influências negativas, das memórias nefastas do grande 

vilão dentro.

Vale ressaltar por este outro ângulo o que é 

realmente fazer um trabalho interno. O que digo é apenas 

para que saibam por onde começar a se limpar. É como ligar 

o aparelho pela primeira vez, zerando acontecimentos 

anteriores, se fomos maus ou bons e etc. 

Todos esses antecedentes não servirão para nada 

no começo do trabalho até que se atinja o fio da meada. 

Depois sim, poderá servir como histórico para a dissolução 

de um agregado específico. Caso contrário estará 

revivendo, alimentando as lembranças e recorrências. O 

princípio do trabalho sempre será reflexivo por uma busca 

interior, de uma imposição feita por nós de encontrar o zero e 

dali começar a vir limpando todas as formas mentais que 

possam vir buscar alimento, nas lembranças más ou boas, 

não importa. Este é apenas um fator importante a ser 

implantado na disciplina da superação interna. Buscando o 

ponto interior iremos descobrindo o que realmente somos. 

Porém não devemos gerar nenhum tipo de emoção negativa 

nesta descoberta, apenas ver que há personificação de 
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erros vindos de agregados que precisam ser eliminados e 

começar a dissolvê-los em continuidade.

O que estou mencionando é apenas um pequeno 

item, uma didática simples; não é autocondenação, nem 

autolibertação ilusória, mas uma conduta reta ao que se deva 

fazer de instante a instante, buscando dissolver o inferior que 

se manifestar de momento a momento. É esta pegada que 

estamos todos engatinhando por aprender.

Na prática diária, daremos de frente com a 

tagarelice mental, além das tormentosas preocupações com 

os diversos relacionamentos, compromissos, recorrências, 

obrigações, arbitrariedades, o falso testemunho (fofocas), as 

aparências diante dos outros e para os outros. Estar se 

justificando ou sempre pronto a se defender, nada disso é 

trabalho interior. Pelo contrário, é personificação de eus.  

Assim a legião de eus se alimenta, nesses detalhes.

O trabalho interior é realizado pela essência 

desperta, por isso precisamos despertá-la para o trabalho. 

Certamente a essência desperta jamais estará 

impulsionando as autoconsiderações, nas manias de 

grandeza e de perseguição, nas satisfações, ou 

insatisfações, nas reações automáticas e etc.  Saber viver 

perigosamente é saber ver que todos esses fatores 

remotamente acontecem para uma superação interior, nunca 

protestar contra as situações, mas sim estar em profunda 

busca por dissolver.

Quando alguém faz ofensas, certamente se não há 

trabalho na pessoa ofendida, tende fatalmente a protestar 

abrindo muitos e infindáveis argumentos em sua defesa, 
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porque os agregados se interessam por isso de certo e 

errado, de razões, aparências diante dos outros, reputação 

e etc. Porém "jamais" isto será trabalho interior.

As manifestações dos diversos tipos de agregados 

são em todas as direções, sempre estão vasculhando as 

sintonias para dali tirarem seu alimento, conduzindo a 

psique da pessoa para tomar tal ou qual atitude. Lançam 

suas frequências hostis para que recebam o retorno, que é a 

própria recorrência gerando identificação com a situação, 

fazendo perder energia, ou seja, gastando a energia vital, 

alimentando os agregados que já estão nos centros da 

máquina. Se não forem descobertos e dissolvidos fazendo 

súplicas à Mãe Divina, irão causar muitos estragos dentro e 

fora de nossa psique. De maneira nenhuma se deixar à 

deriva, ao acaso, será trabalho interior, pois mostra-nos 

claramente que se torna vulnerável a todas as frequências 

que chegam. Quem trabalha sobre si mesmo jamais se 

deixa manipular por dentro ou por fora, pois segue a si 

mesmo. Porém é preciso esclarecer que seguir a si mesmo 

jamais será seguir o ego, viver tagarelando, armando 

defesas ou planejando estratégias ou etc. Notoriamente 

essas ações são dos agregados psíquicos. Os Mestres 

estão despertos nos mundos internos. Eles, com as 

hierarquias, têm seus modos operantes de chegar e de levar 

a julgamento quem quer que seja. 

Digo que o Pai sabe de tudo, dele provém todas as 

saídas, soluções de todas as situações. Quando a 

pessoa compreende este princípio, que o trabalho não é 

personificar a sua culpa, nem a de seu irmão, nem também 
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ignorar os agregados psíquicos que concorrem a todos os 

instantes, muito menos se autoconsiderar grande sacerdote, 

alimentando a vaidade mística, mas fundamentalmente, é 

gerar trabalho de dissolução desses agregados, trabalhando 

sabiamente e tranquilamente dentro de si mesmo com 

dobrada atenção a tudo dentro e fora.

 Entretanto, aquele que está vivendo o ensinamento, 

não se deixará ser manipulado pela suposta razão que possa 

ser apresentada pelos eus, de fato se torna uma forma de 

frequência hipnótica. Obviamente tem uma vibração, que 

fatalmente tenderá a justificar a si mesmo, tem sempre um 

alvo de protesto. 

Aquele que trabalha sobre si tem um filtro neste 

sentido, não se permite ser o alvo, ou se deixar levar pelos 

agregados da ira, orgulho, presunção, de protesto e etc. Se 

faz alerta, pois sempre se dará conta que há muito por se 

fazer a cada novo instante na transformação das impressões. 

Nunca buscar apoio na razão alheia, seja de quem quer que 

seja, ou a opinião, acusações, evasivas, justificativas, 

autoconsiderações, objeções, que em forma de cantoria 

psicológica, passam a enredar os espectadores. 

Quando não trabalhamos sobre nós mesmos, os 

agregados sempre estão a gerar esses enredos. Certamente 

que isto que escrevo são fatos. Jamais alimentar este tipo de 

conduta será trabalho interior. Porém compreender essas 

grotescas atitudes das ações dos agregados em si mesmo, 

sim, aí começa o trabalho. Isso sim é emergente.

Exatamente este princípio da compreensão vemos 
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que é um ponto muito sutil, frágil, tênue, que custa muito 

encontrar para se conduzir no trabalho interno, é muito fácil 

de perdê-lo. É fato que uma vez encontrado o ponto de 

equilíbrio de sua existência, todos que são adeptos do pólo 

contrário na doutrina do eu se precipitam a tirar-nos de nosso 

estado de equilíbrio.

Vale ressaltar, com emergência, que é exatamente 

nos deixando vulneráveis às frequências sinistras, 

esquecendo-nos do trabalho emergente de transformar as 

impressões, que os esquerdos aos propósitos do Pai fazem 

uso das pessoas, pois ignoram o trabalho sobre si mesmas. 

Essas forças concorrem a nos fazer perder o 

trabalho e essa vulnerabilidade acontece devido ao apego 

que se cria com as pessoas, grupos, escolas e etc. Os eus 

concorrem a qualquer evento que estamos envolvidos. 

Mesmo que o grupo seja de Gnose, os eus criam 

engrenagens e sempre irão recorrer a condicionar tudo aos 

trilhos torpes dos hábitos mecânicos da doutrina do eu.

 Não se deve também desprezar as pessoas, nem 

tão pouco ter reciprocidade, cumplicidade com as tagarelices 

alheias, por considerações ou autoconsiderações ou etc., 

com esses estados equivocados dos outros ou nossos 

mesmos. Pois de fato, os agregados não querem estar 

sozinhos, buscam seguidamente novos consolos, buscam 

pessoas para se apoiarem em seus conceitos mortos, em 

suas razões feridas, em suas pré-ocupações inúteis e etc.

É fato que o orgulhoso enxerga pelas lentes do 

orgulho, vê todos os demais por essas lentes, então projeta 

nos outros o que se é, pois não há interesse em dissolver 
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esses agregados. Mas justificam as ações do agregado 

criando defesas, considerações, objeções e argumentos em 

defesa do nefasto agregado psíquico de vaidade e orgulho.

O mesmo acontece com todos os outros agregados 

quando estão no comando da máquina, usam essas 

mesmas projeções no semelhante, pois assim geram uma 

frequência por onde lhes trará alimento.

Vocês que leem este livro se permitem 

compreender isto?

Então, o que os esquerdos aos propósitos do Pai 

querem é isso, que as pessoas falem do ensinamento feito 

papagaios, mas nunca encontrem o princípio ativo do 

ensinamento. Querem os adeptos da perdição que todos 

façam do ensinamento um desfile de cantorias subjetivas, 

de justificativas e evasivas cheias de razões eloquentes, ou 

atitudes de protesto contra qualquer que seja o semelhante. 

Jamais isso será um ensinamento solar, estas são as más 

obras. É o que temos visto.

Meus votos a todos é que descubram as más obras 

e se afastem delas. Um meio prático de fazer isso é 

realizando boas obras aqui e agora, com o equilíbrio dos Três 

Fatores de Revolução da Consciência. É emergente que 

compreendam essas dicas que aqui estou passando com 

carinho e responsabilidade, perante a verdade sobre a 

prática deste ensinamento autêntico terrivelmente divino.

Digo enfaticamente, da parte que nos cabe 

compreender pelo ponto de vista superlativo do SER, sobre o 
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que é zerar e sempre estar recomeçando do zero, todo dia, 

toda hora, estar zerando-se, para que possa vir 

verdadeiramente se autodescobrindo. Isto é o básico.

Para poder dissolver o inferior precisa-se separar 

de si mesmo, de todas as emoções, sentimentos, razões, 

au tocons ide rações ,  p reocupações ,  ach ismos ,  

intelectualismos, além de emergentemente anular todas as 

reações automáticas em profunda auto-observação de si. 

A superação interior é 100% prática e esses fatores 

ditos acima somente são possíveis vivenciar quando 

passarmos a viver a cada segundo a busca pelo único ponto 

dentro, e ainda se hiperesforçar por se manter nele. Este 

ponto único é vazio de reações adversas, é um ponto íntegro 

e estável que devemos buscar diariamente e continuamente.

8.  Sugestão de Práticas

Há dois tipos de práticas. A primeira prática tem uma 

ação Revolucionária. Manter-se, disciplinadamente, bem 

relaxado e concentrado a um único ponto dentro. Manter-se 

nele. Neste ponto único não existem reações adversas, é um 

ponto íntegro e estável, ponto silencioso e altíssimo dentro 

de nós. Tudo o que se opor a essa prática já será uma 

manifestação contrária à nossa conduta, é uma precipitação 

dos agregados para nos fazer dissipar de nossa própria 

busca interior.

Neste instante, sem demora nenhuma, sem deixar 

gerar nenhum impulso sentimental, suplicamos à Mãe Divina 

para que tire essa manifestação de nós e voltamos 
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imediatamente à prática, não se deixando levar por 

devaneios raciocinativos sobre o agregado que se 

manisfestou, pois não é a mente que irá fazer o trabalho, 

mas a Mãe Divina e a Essência Desperta.

A Mãe Divina ensina e cuida da essência dentro de 

nós, nunca dos agregados que estão ativos na mente, que 

possuem suas mentes pensantes, em seus inúmeros 

compromissos. 

Na continuidade consciente dessas práticas vamos 

formando o despertar. A Essência Desperta e a Mãe Divina 

virão registrando todos os acontecimentos internos, as 

manifestações de todos esses diminutos detalhes de 

defeitos, que mais à frente virá a nos conferir uma 

compreensão profunda sobre a manifestação de cada um 

dos agregados psíquicos. Poderemos, então, levar um por 

um dos que foram descobertos à prática de decapitação (ler o 

livro Amor Maior). A segunda prática diária é muito similar, porém 

não há súplicas de morte dos defeitos:

9. Meditação

Manter-se, disciplinadamente, bem relaxado e 

concentrado a um único ponto dentro. Manter-se nele. Neste 

ponto único não existem reações adversas, é um ponto 

íntegro e estável, ponto silencioso e altíssimo dentro de nós; 

manter-se nesta atividade até que encontre o princípio 

meditativo ascendente, ou seja, caminhar adentro de uma 

meditação verdadeira. Se vierem pensamentos ou reações 

internas, aqui nesta prática devemos ignorá-los voltando a 
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buscar imediatamente o Silêncio Interior Iluminador. No livro 

Amor Maior contém um aprofundamento nesta prática de 

Meditação. 

É inquestionável o resultado positivo se essas 

informações forem compreendidas a fundo, nos seus pontos 

emergentes. Para isso é preciso que fundamentalmente 

sejam praticadas sem demora, pois irá conduzi-los ao 

despertar e estarão verdadeiramente vivendo o trabalho 

Cristão. Obviamente o que propõe este tema é que sejam 

compreendidos esses princípios, por onde nasce a 

compreensão criadora. Então, depois de se estar 

desenvolvendo nestas ações conscientes diante de si 

mesmo, vir adentrando nas outras informações mais 

detalhadas sobre o trabalho. Vale ressaltar que o trabalho 

todo é individual, é muito particular e secreto. Rogo a todos 

esforço nas compreensões, pois essas são as práticas 

emergentes para este final dos tempos, além do 2º Fator.

 

10. Metáforas da Gnose Cristã
Desvelando as tantas metáforas do Mestre Jesus 

“Ninguém é profeta em sua Terra”, que em síntese 

representa os trabalhos de superação desvelados pelo 

Avatar da Era de Aquário, Samael Aun Weor, ampliado pelo 

Mestre Rabolú, trazemos agora à tona os frutos deste 

hiperesforço feito. Mesmo que não aceitem isto, nós 

compreendemos que é devido à multiplicação dos falsos 

profetas, ídolos de barro que da noite para o dia se projetam 

frente às pessoas sem conhecimento algum sobre a Porta 

Estreita. De fato não se deve seguir personalidade de homem 
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algum. Entretanto “Pelos seus frutos serão conhecidos”. 

Conferimos a veracidade do ensinamento entregue pelo 

Avatar, na nitidez de esclarecimentos, na força da oração, no 

Verbo de Ouro, diretamente em Corpo Astral, dentre tantas 

outras fortes comprovações e revelações. É incontestável.

11. Metáfora do Cristo
“Quem comigo não recolhe, espalha”. 

(Mensagem do menor de todos que sustenta a imensa 

porta, entenderão os que com ele tem parte). 

“Aos que com Ele recolhem e não espalham!” (Rafael Weor)

Por este chão desértico pela ação da revolução dos 

elementos. Eis que seus pés deixam por hora seus passos na 

areia. Ninguém nunca O conhecerá, mas apenas ouvirá dizer 

Dele. Aos que recolhem com Ele, agrada saber sobre Ele que 

sempre tráz o bálsamo das boas novas. Outros que com Ele 

não recolhem, não compreendem suas palavras, O veem 

como uma ameaça sempre, assim espalham frequências 

daninhas por onde andam.

(J.C)

Porém! Quem O viu chegar? Quem sabe onde Ele  

está agora, como veio, ou para onde Ele vai?  Quem verá Ele 

partir? Senão apenas aqueles que com Ele foram Ungidos, 

que por Ele tiveram os pés lavados, que com Ele semeiam e 

colhem, que se fizeram com Ele em Espírito e Verdade, 

testificando profundamente Daquele que vibra dentro Dele, 

no Verbo, pois Ele é o Verbo, que sabe muito bem onde irá 

chegar. Que dentro de cada qual também vibrará, se com Ele 

recolher as essências Crísticas a cada segundo, terá parte 

com Ele!  E ao ouvir o Verbo de Ouro se comoverá.

 Pois assim é, Ele se fará em si mesmo, nascendo, 
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morrendo, tornando a nascer, tornará a morrer para que 

outros vivam! Eternizando-se. Ele já veio, os que possuem o 

embrião áureo já sabem, O recebeu com lágrimas nos olhos, 

o trono do Filho do Homem nunca ficará vazio. 

Os que possuem olhos  verão,  o voo sempre será 

alto, poucos são os que voam tão alto, a menos que se anele 

realmente a Autorrealização do Ser, negando-se em 

profundidade em tudo que vivia apoiado durante uma vida. 

Verá o Arcano 16 figurar-se, se verá então em meio a 

turbulentas ondas, decepções, tristezas, frustrações, porém 

a quem isso representa como uma Torre de Babel fulminada? 

Não olhe para trás para não se tornar pedra, 

petrificando-se novamente nos enredos, pois o Novo 

ninguém conhece, mas tentarão dizer-te que conhecem. 

Mentem, intrigam, se petrificam no velho. Porém muitos 

querem estar com Ele, mas será que suportariam sua 

Presença?  Pois de fato os defeitos saltarão aos olhos. Andar 

com Ele significa querer mesmo o trabalho interno. Quisera 

que todos me compreendessem nestas linhas.

O novo respeita o velho, porém com as bases 

firmes na doutrina do Cristo, entrega aquilo que pareça novo 

aos olhos e ouvidos, porém era o novo de antes que se 

tornou caduco pela ausência Dele que renova todas as 

coisas.    

Bendito seja o Cristo Vivo, que ferve o impuro, que 

diante Dele o traidor se torna explícito, açoitando-o em 

ignorância por não compreender o seu Verbo Criador. E 

assim dirá..

Quem é este que filosofando diz coisas que não 

entendemos nada? Quem é esse que se autoproclamou 
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mensageiro de Deus?

Sim, as reações são as mais adversas, pois de fato 

comem no erro, alimentam o erro, se fomentam de erro, não 

conseguem ver além, apenas projetam seus erros Nele. Que 

não sendo Criminoso, O chamarão de criminoso, que Ele não 

sendo Mentiroso, O chamarão de mentiroso, Ele não sendo 

Iracundo O chamarão de iracundo, Ele não sendo o Erro verá 

nele o próprio erro projetado.

Quem pode compreender o Filho do Homem, senão 

somente aquele que também foi Ungido pelo Pai?

Acolhido será então no Arcano 7 e a revolução 

realizar-se-á em si mesmo, tendo em mãos a espada da 

justiça e sobre os ombros a Pesada Cruz de sua Salvação. 

Transformando todas as coisas, jamais dirá nem em 

pensamento que desse cálice não beberei, pois uma vez dito 

isto, não mais será digno Dele que é o único que carrega a 

Cruz na Montanha da Ressurreição.

No final de toda a jornada a felicidade será plena, 

esplendorosa aos que se mantiveram firmes confiando Nele, 

ante os ventos da entropia, nadando contra a corrente em 

braçadas decididas e firmes. Ele é o único que promete e 

cumpre! 

Mas quem tornar-se-á fulminado? Não é o mesmo 

que teme essas palavras? Não é o mesmo que diz que este 

texto é cansativo? Que é mais um Jornal Enorme? Esqueceu 

a Arte, a Ciência, a Filosofia, a Mística? Que Gnose 

pode ser essa sem Colunas? Que homem pode ser esse que 

sem as Colunas do Templo Interno poderia se sustentar? 
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Suportaria então o frio e o calor do deserto? Descobrir e 

decifrar todas as profundezas é o que pode sustentar-te, 

além das próprias súplicas, é a vontade de vencer a si 

mesmo, a Medusa Interior que sempre reflete a falsidade.

Felizes são aqueles que buscam refúgio no Senhor, 

anulando a si mesmos, negando-se tudo que em si palpita 

nos afetos, temores, rancores, mágoas, preocupações, 

sensações, sentimentos, possessividade, deslealdade, 

prepotência, o autoengano da sensação de felicidade. Este 

que se fez apenas instrumento da vontade do Pai. As oitavas 

só podem ser agudas.

O espectro hostil (ego) findará porque Nele palpita a 

Vontade Budhica da Unção, que jaz em cinzas pela força do 

Pai e da Mãe, nas súplicas fervorosas no momento preciso 

de reflexão objetiva, não se deixou mais ouvir as tantas 

vozes que nada dizem dentro da Torre de Babel... Morreu, 

Morreu, Morreu, nascendo em esplendor magnífico! 

Mas quem viu tudo isto acontecer? Bem aventurados 

os que Creem sem a necessidade de ver. Bem aventurados 

- Essa pergunta ecoou no Alaya sem uma só 

resposta de alguém? - assim disse o Senhor da Perfeição

-  Muito Obrigado por ajudar a mim!

Nas horas mais amargas não te esqueceste de mim 

que dentro, muito dentro, caminhava silencioso carregando-

os que depois da Torre Fulminada ressurgem para a luz, 

como a ave fênix, em uma vida agora feita de boas obras ao 

SENHOR.  Quem testificaria estas  palavras?
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te, por mim suplicaste pedindo forças para concluir o pacto 

com o Pai.

Disse Ele! - Tu sabes a quem ajudas, não há como 

isto ocultar aos olhos daqueles que se fizerem vivos em Amor 

Maior, que de fato na continuidade das braçadas certeiras, 

bravamente atingirá o voo tão alto quanto o Dele, porém Nele  

de fato também estará, pois O Voo somente Ele pode Dar.

pensamento, não importa se é de luxúria, orgulho, ira, etc. 

Devemos não pensar, esta é uma imposição feita por nós 

mesmos se é que anelamos o resgate e a Autorrealização.

12.  O 1º Fator de Revolução da Consciência

A Auto-Observação e a Morte em Marcha

O trabalho sobre si mesmo envolve tudo que se faz  

no diário viver, concentrado na tarefa que estiver fazendo, 

sempre observando a si mesmo e aplicando a Morte em 

Marcha aos defeitos que se assomarem a cada minuto. 

Qualquer pensamento involuntário vem de uma criatura 

pensante dentro de nós, que nos obriga a pensar 

involuntariamente. A Morte em Marcha elimina este 

Aquele que estiver fazendo o contrário, indo atrás 
de cada pensamento que vier, estará vulnerável, cometerá 
erros com certeza. É preciso lutar contra este emaranhado de 
pensamentos, cada um tem uma direção. 

Estes são os detalhes que alimentam os defeitos 
dentro de nós aqui e agora. Precisamos sair urgentemente do 
domínio das ondas negativas desvelando onde a nossa 
psique está apoiada, pois sempre estamos criando ondas 
negativas.

Os eus criam essas ondas para se alimentarem, 
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gerando as recorrências, por isso a auto-observação é 
contínua, a morte psicológica é algo seguido, para não se 
criar ondas degeneradas e também não cair nos ataques de 
ondas hipnóticas dos outros, assim poderemos ajudar as 
pessoas a sair dessa situação. 

De um pensamento vem uma emoção, uma ação, 
um impulso, um desejo, cria-se uma onda sinistra 
hipnotizante que conduzirá ao erro. 

O trabalho é contínuo para se criar o centro de 
gravidade permanente. Devemos achar o ponto de equilíbrio 
nesta tarefa de não pensar, colocando a auto-observação em 
atividade constante com os sentidos voltados para dentro, ao 
nosso interior. 

Quando uma pessoa aprender a aplicar a morte dos 
eus, de fato se tornará mais feliz, se atendo nos detalhes, é 
nos detalhes que os defeitos se mantém alimentados. 
Enquanto esses agregados mantiverem ocultamente a 
doutrina do eu viva, seremos infelizes.

 Por isso enfatizamos tanto as compreensões, 
abordando profundidades sobre as diversas manifestações 
desses eus em nosso dia a dia. Os defeitos nos tem como 
presa fácil. Quando despertarmos para esta realidade nós 
nos daremos conta do quão é importante este livrinho. Vale 
ressaltar que o trabalho não é só aceitar as compreensões 
aqui contidas, mas fundamentalmente a experimentação 
direta de cada uma delas.

 Como já explicamos

verdadeira obra Cristã é fundamental para a criação dos 

corpos solares e de nascimento em outras dimensões, 

ninguém pode nascer sem morrer. 

Nós somos o ego, pensamos, sentimos, agimos 

através das lentes do ego. O que poderíamos interpretar 

destas emergentes lições, que o ego com seus inúmeros 

agregados psíquicos não venham a sabotar a verdadeira 

, este Primeiro Fator da 
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compreensão. Somos marionetes por causa desses 

agregados psíquicos, não temos uma unidade consciente 

dentro, somos dissipados em emoções e sentimentos 

diversos, hora felizes, hora zangados e etc, vítimas das 

circunstâncias, vulneráveis às ondas negativas, 

adormecidos, vivemos sonhando, sempre nos frustramos.

A auto-observação plena faz autodescobrir as 

centenas de defeitos que carregamos dentro e com a súplica 

à nossa Mãe Divina desta forma: “Mãe Minha, destrua este 

defeito, desintegra-o”, os defeitos vão morrendo, vamos 

equilibrando os centros e transformando os mercúrios. 

Muitas vezes a Morte em Marcha é pronunciada pelo 

estudante milhares de vezes no dia e aquele mínimo 

pensamento que achamos que não é defeito, resulta que é. 

Se fizermos, por exemplo, centenas de vezes ao dia a súplica 

à Mãe Divina calculando o trabalho de forma mental 

subjetiva, isso é 100% equivocado. 

O defeito não morre por autossugestão, nunca pedir 

à Mãe para eliminar todos os defeitos duma vez, o trabalho se 

realiza no passo, um por um, de instante a instante, 

trabalhando equilibradamente com os Três Fatores para 

que elimine aquele impulso mental ou pensamento 

involuntário que descobrimos através da continuidade da 

auto-observação. Olhe o quanto faremos em um ano! Mas 

nunca ficar preso, sonhando com  números, quantidades. 

Mecaniza-se o trabalho se não estiver se auto-

observando seguidamente. Aí sim, se mecaniza. A auto-

observação é como ligar um aparelho de circuito fechado 
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dentro de nós, ininterruptamente, sem pensamentos, 

manter-nos sempre alertas, ligados ao nosso interior, nos 

três cilindros principais que são: Mente, Coração e Sexo. 

Assim não se mecaniza, torna-se eficiente.

Saiba que o Íntimo é um Guerreiro Solar dentro de 

nós mesmos e nunca devemos nos sentir incapacitados. 

Tem-se inquietudes e arrependimento? Então nós temos 

chance, pois estes sintomas são enviados pela essência e 

pelo Íntimo. Se queremos realmente nos salvar, não existe o 

disse que me disse, é tudo ego, repito! Sejamos sérios!

É preciso romper com a mecânica. Precisamos sair 

dela, zerando pensamentos, emoções, ou seja lá onde for 

que esteja apoiada a nossa psicologia, quebrando o trilho 

mecânico de hábitos com a Morte Psicológica Intensiva. Só 

assim passaremos a ver o novo.

13. Tratado de Disciplina Esotérica

A Morte do Ego-ismo

A Morte do Ego que cada estudante de Gnose 

deverá fazer dentro de si mesmo aqui e agora. Para 

realmente lograr a Autorrealização, na união com o Pai 

Celeste (Real Ser), 

caminhar nesta trilha estreita, custe o que custar e doa o que 

doer, que assim seja para o próprio bem. Nos 49 níveis da 

mente, o ego atua incessantemente. 

Quando estamos em auto-observação, podemos 

deverá estreitar disciplinas para
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ver os defeitos atuarem a todo instante. É preciso se tornar 

consciente de todos os agregados que de segundo a 

segundo se precipitam dentro de nós.

Para isso, só há uma prática capaz de nos capacitar 

a executar esta tarefa de reconhecimento interior. 

Essa prática é a Morte Intensiva, que seria a 

concentração a um único ponto interior a fim de despertar a 

essência, impondo-se na continuidade neste trabalho. 

Veremos com assombro que sempre somos interrompidos 

por pensamentos, incômodos ou etc. Estas já são as 

manifestações dos defeitos. 

Mas não basta saber disso, é preciso por em 

prática, pois o ensinamento que você está aqui recebendo é 

100% Prático. É praticando que vamos compreendendo e 

acirrando esta prática; na continuidade vamos resgatando 

Essência/Consciência. Nunca deixar este ensinamento ficar 

como teoria morta.

14. Os Métodos

1° A Disciplina

Para se obter resultados positivos neste trabalho, 

necessitaremos criar uma disciplina. Há uma disciplina 

perfeita, que se aplicada a cada segundo, irá acender o 

látego da vontade consciente.

a) O Primeiro passo é manter a mente concentrada 

em cada atividade diária, em alerta de instante a 

instante. Se outro pensamento surgir, aplica-se a Morte em 
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Marcha.

b) Manter a nossa palavra perante nós mesmos, 

nos esforçando além do máximo para cumprir a disciplina na 

qual estamos nos propondo (assim nasce o Soldado do 

Cristo).

c) Cada pensamento involuntário é um intruso que 

vem nos fazer sonhar tirando-nos de nossa disciplina, 

proposta por nós mesmos. Aplica-se a Morte neste instante, 

que é uma súplica à nossa Mãe Divina para que elimine tal 

impulso mental subjetivo, assim: “Mãe minha, destrua este 

defeito, desintegra-o!” 

Desta forma iremos nos acercando da ativação da 

essência para o trabalho e despertando os sentidos que 

estão atrofiados, como  a auto-observação, a concentração e 

o desdobramento astral, indispensáveis para o avanço.

d) Nunca se deixar sonhando pelas tagarelices da 

mente. A mente “mente”, pois não se tem apenas uma mente 

como as pessoas pensam ter, mas sim milhares de mentes 

pensantes. 

Cada defeito psicológico possui uma mente 

particular, com propósitos distintos uma da outra, por isso 

sempre eliminar qualquer conversa mole dentro do lago do 

Corpo Mental. Isto é algo constante e não de vez em quando, 

com cuidado para não reacionar teoricamente, tornando-se 

como escravo dos eus. Sempre há uma falação, uma 

cantoria  psicológica, a tagarelice interior.

Necessita-se ter uma vontade contínua de vencer a 
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si mesmo, estando ciente que não se é confiável enquanto 

existir o EU, a tagarelice.

Amigos, esta tarefa acima é a Morte em Marcha. 

Alguns equivocados dizem que a Morte em Marcha causa 

danos aos neurônios, dizem que o ego é algo neural. 

Certamente não nos agrada vir a público para dizer 

que ainda não compreenderam nada sobre as 

infradimensões, sobre o ego, a essência ou consciência, nem 

sobre as provas do Colégio de Iniciados da Fraternidade 

Universal Branca. 

Com essas afirmações se fazem coniventes com os 

agregados psíquicos. Certamente que jamais farão qualquer 

trabalho de desenvolvimento da consciência.

 

Vale esclarecer mais esta vez, que os agregados 

psíquicos são formas mentais, plasmadas com matéria 

mental, que buscam se alimentar na máquina orgânica a todo 

instante. Alimentam-se de nossas cargas vitais dos vórtices 

de força. Por isso as disciplinas devem ser aplicadas aos 

detalhes, de instante a instante e de momento a momento, 

pois são pelos detalhes que alimentam-se os defeitos. 

Tirando estes detalhes de manifestação, os agregados 

psíquicos vão morrendo. 

O normal é que aconteça no dia centenas de 

súplicas à Mãe Divina e não importa que detalhe foi que se 

manifestou, apenas se ater em suplicar cada vez que nossa 

disciplina for interrompida por pensamentos involuntários.
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15. O Poder da Súplica

, 

Vaidade, Orgulho, Ira, Inveja, Preguiça, que estão latentes 

Explicamos de forma diferente do documentário O 

Poder da Súplica, a Gnose, aclaramos esta realidade aos 

praticantes do Cristianismo Primitivo Autêntico, que é a 

Gnose Cristã que existe muito antes da própria fundação do 

Planeta Terra.

O Universo todo se fundamenta em revoluções, 

transformações, lapidações, com desenvolvimento em todos 

os aspectos, desde o princípio ativo (origem cósmica, como 

substância) até a sua característica densa ou matéria bruta a 

ser transformada.

 A própria fórmula de Albert Einstein nos mostra essa 

evidência. Não é por acaso que essa fórmula foi citada no 

documentário A Inconsciência Global. Einstein propôs uma 

fórmula para a equivalência entre massa e energia, a famosa 

equação E=MC², pela qual a energia E de uma quantidade de 

matéria, com massa M, é igual ao produto da massa pelo 

quadrado da velocidade da luz, representada por C.

Vale dizer que tudo que existe no planeta contém 

essa mesma ordem atômica, isso inclui os seres humanos. 

Partindo desse ponto, vamos aplicar a fórmula em nossos 

próprios átomos pesados que estão na densidade do caráter, 

que já foi estudado pela relação direta com a cadeia de DNA. 

Assim sendo, as deficiências no DNA vêm a classificar as 

debilidades contidas no caráter das pessoas, os átomos 

pesados (massa densa) infradimensionais, são muitíssimos 

defeitos psicológicos que carregamos de Luxúria, Gula



41Gnose - Consciência Ígnea

V.M. Raphael

de transformação consciente. Cada um desses elementos 

inumanos armazena em si mesmo muita essência, o que na 

fórmula representaria o C (Luz).

A Nossa Consciência, Self, Real Ser, com o 

princípio de Mãe Divina, Nossa Senhora, ou como queiram 

chamar, é a nossa Luz Livre (interior) e está muito além do 

tempo, a única força capaz de transformar esses átomos 

pesados mediante a descoberta, compreensão e eliminação 

de cada um deles, um a um. A Mãe não elimina todos os 

defeitos duma vez como equivocadamente já disseram. 

Resumindo nos é dado o esquema abaixo, combinado com a 

fórmula passada assim:

C² (Essência e Mãe Divina) = Luz x Luz > M = 

Transformação do Átomo Pesado (defeito psicológico).

O C² para aqueles que estão atentos a nossa 

explicação e que querem aprender terminantemente a 

possibilidade única de se transformar, regenerar ou corrigir a 

cadeia de DNA, aqui demonstramos claramente que a LUZ 

representada por C é dentro de nós aqui e agora a nossa 

Essência e o seu ² é justamente a ação direta de nossa 

fração superior, uma divisão supradimensional do Self, ou 

Real Ser, chamada de Ramio, Nossa Senhora ou etc...  

Que tem esse poder de transformação pela ação 

consciente direcionada após descoberta feita pela auto-

observação, resultando que pela multiplicação da Luz diante 

do Poder da Súplica, a essência que está condicionada no 

defeito em questão sente a vibração consciente da Luz  que

está vindo externa à massa que a ela condensa que é o 
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defeito em questão representado por M; neste momento a 

essência presa mantém um elo com a Luz da Mãe que vem 

ao seu resgate. 

Assim é que há transformação do átomo imperfeito, 

que gradualmente pela continuidade prática que se 

estabeleça o átomo transformar-se-á em perfeito. 

Aqui explica que somente Deus possui o poder 

através da Mãe Divina, na capacidade de transformar o 

átomo, dando ascendência supradimensional a ele.

Assim sendo, enquanto o homem ignore a Deus ao 

manusear essas informações, querendo colocar no lugar da 

Mãe uma multiplicação artificial da Luz, claramente que 

resultará em uma bomba que o destruirá, como é o caso aí já 

demonstrado da bomba nuclear. Fica claro que Deus está 

em nós, assim como em cada átomo que existe, tem frações 

da Luz da Criação. Aqui fica claro que a manipulação do ego, 

ou seja, uma especulação egóica, apartada dos objetivos 

existenciais do princípio criador (da transformação interior), 

meramente para descobrir os mistérios da Ciência por 

Orgulho e Vaidade, sempre acabarão em desgraça, na 

criação da autodestruição.

Luz² > Massa (átomo pesado sendo trabalhado no 

momento da súplica) resultado = E = Energia = excedente, 

ou seja, com a ação propriamente dita se desprenderá a 

essência que estava condicionada que em forma de luz se 

unirá com a Luz (essência livre), enquanto que a massa 

trabalhada irá gerar um excedente de energia que 

chamaremos de Hidrogênio 12, que é a energia não 
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consumida pela ação do defeito. Já é um princípio da 

regeneração (processos de alteração do mercúrio: de seco a 

branco, a amarelo, a vermelho) = equilíbrio dos cinco centros 

inferiores da máquina orgânica que são: Intelectual, 

Emocional, Motor, Sexual e Instintivo = o Mercúrio 

Vermelho já é o Fogo Regenerador, já se inicia a 

transformação dos corpos, cura de células doentes, correção 

do DNA. 

É fundamental ao praticante que se esforce além do 

máximo para compreender que os defeitos psicológicos 

possuem muitas faces, são muitos. Quando se começa o 

trabalho de transformação eles se rebelam contra, se 

precipitando onde o praticante poderá capturá-lo, 

compreendê-lo (isso se refere a ter o conhecimento da 

atuação deste defeito), assim suplicará à Luz (Mãe Divina) 

para que o dissolva imediatamente.

Este processo todo deve ser feito a cada instante de 

nossa vida, mantendo um estado de auto-observação 

contínua, pois na baixa da guarda os defeitos voltam a 

engordar facilmente. O Excedente, já com o equilíbrio dos 

centros, passa a dar uma oitava superior, devido a essa 

regeneração na transmutação das energias, torna-se o SI 12. 

É o resultado na Alquimia (2º Fator).

É um trabalho conjunto os Três Fatores trabalhados 

em equilíbrio. Mas uma pessoa solteira pode trabalhar e dar 

resultados positivos com este trabalho que aqui elucidamos. 

Certamente que com a continuidade na morte dos defeitos 

uma pessoa do sexo oposto aparecerá, deverão se casar 

legitimamente. 
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Vale dizer que todo esse labor tem algo de secreto, 

ou seja, é um laboratório que precisa ter todos os cuidados 

para que não entre uma contaminação externa, que poderá 

colocar a perder todo o trabalho. Enfatizo aqui me dirigindo a 

átomos pesados contidos em alguns alimentos animais 

derivados da carne suína, que já foi constatado que é algo 

100% nocivo à saúde.

Essa explicação toda tem um objetivo muito claro 

ao que se fundamenta, aclarar a todos onde a ciência vem 

errando, assim podemos elucidar que há as partículas de 

Deus dentro dos próprios cientistas que até então 

desconhecem, pois  fazendo-os reconhecer este princípio de 

onde se fundamenta a vida. Só assim poderão adquirir o 

respeito a si e a todas as formas de vida, que obviamente tem 

uma ordem, como tudo no universo possui uma ordem. 

Comprovar essas informações é algo emergente. 

Raros tem conseguido através de seus hiperesforços.

 Certamente que tem  endereço certo tudo que aqui 

foi escrito. Algo necessário devido a muitos terem perdido o 

foco da morte de defeitos, deixando claro que a morte 

psicológica deve ser de instante a instante e de momento a 

momento, ou chamemos de Morte em Marcha,Intensiva... ou 

etc. Deixando claro que o defeito psicológico se processa a 

todo segundo, então a prática deve-se estender aguçando a

auto-observação aos detalhes mais diminutos, em alerta

novidade sempre. Pois a tendência dos átomos pesados em 

nossa psique é de se robustecerem cada vez mais, indo dar 
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ao fundo. O fundo é o caminho da entropia que os defeitos 

psicológicos buscam; vai dar no que chamamos de 

involução, aonde a natureza se encarregará de fazer este 

processo de libertar a essência (luz) de dentro desses 

átomos pesados; porém a diferença é que não se possuirá 

consciência. Toda pessoa que permitir a si mesma refletir 

nestas linhas, verá que há um trabalho emergente a se fazer 

neste exato segundo. 

Por isso, fica claro que quando uma humanidade 

ignora o trabalho de transformação de sua própria 

constituição psicológica através dos Três Fatores, acaba 

caindo em degeneração. Vemos isso nos inventos ou 

tecnologias que uma humanidade possa desenvolver, pois 

este fator é relativo ao desenvolvimento de sua consciência. 

Se uma humanidade não desenvolve sua consciência, 

lamentavelmente isto estará explícito no nível de sua ciência, 

nos artefatos que produz; como exemplo claro disso vemos 

que esta humanidade criou e está criando bombas de 

destruição em massa. 

A partir desta simples observação, encontraremos 

incontestavelmente o nível de consciência (ou inconsciência) 

diante do quadro de desenvolvimento da humanidade. Essas 

palavras já foram ditas no passado, por muitos sábios... Mas 

todos refletiram no que diz respeito? Compreenderam e 

estariam de fato dispostos em transformar o mundo em um  

lugar melhor? Então teriam que voltar para dentro, cada ser 

humano e rever todas as suas mais diminutas debilidades, 

manias, preconceitos, medos, enfim todo tipo de defeito 



46
Gnose - Consciência Ígnea

V.M. Raphael

psicológico. As causas dessa deficiência estão muito 

explícitas nos tempos modernos. 

16. O 2º Fator - O Nascer de Novo

O Amor como arte, ciência e cura, como um 

laboratório humano, precisa ser estudado, compreendido e 

ensinado. Pois enquanto isso não for visto como uma 

necessidade humana, a ignorância ao sexo e tudo o que diz 

respeito ao sexo estará de fato sempre associada à 

promiscuidade, ao tabu, ao preconceito, à banalização, 

desprezo ou abuso dele. 

Dizer que nesta página exista pornografia, de fato 

confirma o tabu, o desrespeito, desprezo e incapacidade de 

aprender a manejá-lo com consciência. Assim deixará o sexo 

à deriva de informação sobre sua poderosa capacidade 

criadora e de regeneração que é uma cultura das mais 

antigas. Negar a cultura aos jovens é de fato uma ditadura, 

uma agressão à liberdade de discernir dentre todas as 

tradições culturais... Desta forma deixar de ensinar a 

condução correta, ficará no lugar a condução errada de si 

mesmo frente ao sexo.

Assim é que nascem os violentos sexuais, a 

prostituição. Enfim, todos esses distúrbios que levam à 

promiscuidade, por ausência de informação sobre a enorme 

importância que tem o sexo. 

Torna-se um engodo mesmo dizer de educação 

ignorando este princípio humano que está latente de 

informação na condução correta em cada ser humano. 
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Alguns falsos puritanos reclamam deste tema por 

conter essas informações. Essas atitudes preconceituosas 

deixam explícito o favorecimento à promiscuidade, não 

permitindo a si mesmo o despertar de sua consciência, 

refletindo assim aos inúmeros apelos sexuais nos outdoors 

com mulheres desnudas fazendo propaganda de bebidas 

alcoólicas por toda parte do país, estimulando, assim, o 

consumo de tal droga letal. 

Pois ou se tem a educação sexual ou se é conivente 

com o quadro lamentável que se encontra a humanidade. 

Assim sendo, fica claro a conivência com todos os 

males que afetam a sociedade.

 O descaso a uma só área da educação humana 

abrem-se portas para o submundo, alimentando fantasias, 

ilusões, que comprovadamente levam à frustração, 

depressão e ao consumo de substâncias degenerativas. 

Pela repressão e omissão aos direitos do jovem à 

informação sobre a educação da consciência humana. 

17. A Transformação do DNA

O 2º fator consiste na transmutação das energias 

criadoras, no trabalho com a Alquimia, ou chamado de 

Arcano AZF. Para você que não sabe o que é AZF, 

refere-se à região do cromossomo "Y", DNA. O Amor entre 

Marido e Mulher tem o poder de curar as debilidades 

apontadas na cadeia de DNA que já foram observadas pela 

ciência. Porém este procedimento é algo muito particular de 
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fato. Algo que cada qual precisa se esforçar e muito para 

atingir a total regeneração de si mesmo. 

Aqui escrevemos isto para os que buscam 

realmente o aprofundamento em si mesmos, buscando curar 

as doenças e debilidades em geral, praticando a descoberta 

delas partindo da auto-observação de si mesmo. A  

superação interior vivendo os Três Fatores faz 

transformações profundas no DNA, corrigindo-o. 

Vale ressaltar que o sexo é tratado pelas pessoas 

da 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.

A Castidade Científica (glândulas endócrinas), 

quando vamos eliminando o ego, vamos adquirindo este 

fator, equilibrando os centros e vamos nascendo nos planos 

superiores da natureza.

O sexo é sagrado, é o Alfa e o Ômega da criação. A 

Castidade Científica nasce da luta acirrada da pessoa em 

superar tudo em busca de si mesmo, dos valores perdidos 

nas obscuridades do ego. 

Porém se aprendermos com o suprassexo, a utilizá-

l o  c o r r e t a m e n t e ,  r e s p e i t a n d o - o ,  a s s o c i a n d o  

equilibradamente à eliminação dos agregados psíquicos, à 

medida que vamos nos investigando e suplicando a morte de 
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defeitos, poderemos levar os defeitos mais resistentes para a 

prática com o arcano, onde a Mãe Divina empunhará a lança 

de Eros e reduzirá à cinzas o agregado descoberto. 

Do sexo nós nascemos no mundo físico e através 

do sexo nasceremos na eternidade, na Alquimia, na 

transmutação, na sublimação, nas inalações e exalações do 

ar no momento do ato sexual, Transmutando as Energias 

para dentro e para cima, imaginando que chegam ao cérebro 

e do cérebro ao coração (Sahaja Maithuna).

O Sentimento puro entre Marido e Mulher ascende o 

anelo espiritual, onde mediante a educação psíquico-sexual 

que aqui narramos, irá abrir as glândulas endócrinas. 

Vão gradualmente transformando a si mesmos 

em seres verdadeiros e regenerados pela Força do Amor 

no labor do Fogo Sagrado. 

Desta forma passarão a transformar o mercúrio 

equilibrando o hidrogênio de cada centro inferior da máquina 

orgânica, que começará a se regenerar muito gradualmente, 

e a energia sexual jamais poderá ser ejaculada, pois se 

transformará em energia regeneradora, que dará origem ao 

Fogo Sagrado. Deverão então, os vapores subir por 

condutos secretos Ida e Pingala envoltos à coluna vertebral, 

até o cérebro. O casal fará aspirações e exalações do ar, no 

momento e após a conexão sexual; todo e qualquer 

pensamento profano, ou imagens eróticas, devem ser 

eliminados mediante súplicas à Mãe Divina. 

Agindo sempre muito tranquilamente, irá se dirigir em 
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imaginação suplicando à Mãe Divina para eliminar esses 

defeitos psicológicos, e volta-se imediatamente à 

concentração interior, nas gônadas.

A Oração que os Yogues do Tantrismo Branco devem 

dizer no momento do ato sexual é: 

Minha Mãe, em nome do Cristo, pelo Poder do 

Cristo, pela Força do Cristo, pela Majestade do Cristo, 

conduza esta energia para dentro e para cima ao cálice e 

do cálice ao coração.

Está é a chave da felicidade, a chave da Ciência no 

Matrimônio que se tornará união perfeita.

18.  O 3º Fator - Amar o Semelhante

É o que afirmou Jesus: “Siga-Me”. Seguir o caminho 

do Cristo, levar o ensinamento para que todas as pessoas 

possam trabalhar sobre si mesmas, alcançar a felicidade 

definitiva depois da superação interior calcada nestas 

ferramentas. Este é o nosso sacrifício por Amor à 

Humanidade. Por isso escrevo estas linhas. É emergente 

que todos que lerem estas palavras compreendam que nós 

não estamos aqui a passeio, e sim, por uma revolução 

interna; que são raras as escolas autênticas que ensinam 

essas verdades a seus discípulos, onde estes aspectos 

são secretos e não de domínio público, por isso poucos 

alcançam a liberdade. Os que se presumem de sábios, justos 

e soberanos que tenham então a coragem de mostrar os 
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frutos do arrependimento profundo.

A mente animal é habitada por inúmeros agregados 

psíquicos, que personificam a besta. Isto tem a relação direta 

com a infraconsciência, pelos estados de inconsciência e 

subconsciência, que são trevas internas. Encontra-se em 

obscuridade 97% da psicologia humana, resultando nas 

pessoas, devido a essa fatalidade, a incapacidade de 

arrepender-se de seus erros e atitudes que personificam 

defeitos psicológicos. Sendo que não há esforço por se 

enxergarem como pecadores. Comumente sempre 

justificam seus erros e atos contra a Divindade interna e 

externa, com muitas queixas, justificativas, considerações e 

etc. Este fato é histórico, a Bíblia mesmo conta dos combates 

contra a legião de esquerdos aos propósitos do Pai, desde 

Abel, Abraão, Moisés, Josué, Jacob, Davi, Salomão, João 

Batista, Jesus, e etc., sempre existiram muitos combates. 

São fatos já explícitos, os vemos sempre se precipitando a 

atentar contra aqueles que transmitem a verdade, o caminho 

e a vida. Isto acontece por que as trevas odeiam a luz e a luz 

precisa clarear as trevas. Então, como as pessoas estão em 

trevas irão sempre justificar suas tristes condições internas, 

verão sua realidade projetada naquele que chegou à 

iluminação. Qualquer iluminado que venha a mostrar para a 

humanidade a realidade desta situação interna será 

acusado, caluniado, perseguido e etc., como exatamente 

testificou Platão o filosofo grego.  É fato que aquele que 

chegou à iluminação sabe sobre os degraus de fogo do 

Caminho e conhece os agregados psíquicos contrários à 

ascensão a esta Escada do Ser, que comandam as pessoas 

através das trevas do inconsciente, subconsciente e 
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infraconsciente.

Assim caminha a grande maioria da humanidade, 

programada. Se não se derem conta de que são marionetes, 

e se arrependerem com coração compungido de remorso de 

suas miserabilidades internas, nada poderá ser feito, pois os 

agregados psíquicos ativos na máquina os fará se 

presumirem de que são melhores, mais dignos, justos a 

ponto de julgar, flagelar, condenar. 

Está explícito a todos que possuírem ao menos 3% 

de consciência desperta que existem pessoas iluminadas 

que ensinam gratuitamente o Caminho de volta para casa. 

Estes seres que transmitem os Três Fatores para a 

Humanidade pertencem a grupos ascendentes. 

O Drama Cósmico apresenta os dois lados da Via 

Crucis. Abre-se então a opção de escolha, dos que sobem ao 

Pai carregando a Cruz nos mundos Internos, e dos que 

fazem a escolha errada, passando a flagelar aquele que 

carrega a Cruz. Certamente são esses os dois lados, qual 

deles você irá escolher? 

Esses Seres Solares que ensinam a firmeza do 

Amor e a Castidade são considerados pelos hipócritas como 

traidores, farsantes, blasfemos. Mas na realidade é uma 

grande ironia, pois as calúnias são, lamentavelmente, a 

realidade interna deles mesmos espelhada na Divindade 

que acusam e condenam. Não suportam ouvir a verdade.

Comumente vivem se justificando e se queixando 

das disciplinas, não suportam ouvir a voz do Filho do

Homem, dizem que ele está bravo, iracundo, e etc. Muito fácil 

é agir desta forma, difícil é ouvir e se arrepender quanto às 

realidades apontadas pelo Mestre. Isto é irrefutável.
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Por mais que nasçam Mestres neste Vale de 

Lágrimas, seriam traídos. De certo sempre existirão aqueles 

que fazem as más escolhas, os duplos, como testifica a 

história, sobre a maioria dos Saduceus e Fariseus contrários 

à uma Hierarquia encarnada. Os intelectuais sempre se 

camuflam na pose da ignorância. Lamentavelmente não se 

dão conta de seus apoios psicológicos equivocados e assim, 

justificam seus erros a cada segundo. Sempre esperam 

merecimentos, recompensas, reconhecimento, se 

preocupam muito com sua reputação, obviamente isto tudo 

vem do orgulho e vaidade.

Como dizem as escrituras, são como sepulcros 

caiados. Notoriamente nunca essas criaturas se lançariam a 

fazer boas obras, no objetivo único de pagarem as suas 

dívidas perante o Tribunal Cósmico, pois irá requerer 

hiperesforço e um certo sacrifício por amor à Humanidade, 

levando, vivendo e ensinando a Obra do Pai nos Três 

Fatores. Obviamente, como só existem duas escolhas, se 

não escolhem o caminho que sobe, escolherão o contrário, o 

que baixa. Passam então a sacrificar a Humanidade, suas 

frequências vibratórias, já não possuem anelos divinos, 

justificam o porque não se arrependem. De fato, qualquer 

clarividente verá a ofuscação da aura desses que fazem as 

más escolhas. 

Como diz a parábola de Cristo que serve para que 

nós reflitamos sobre todos os aspectos internos e

externos que diz :"Diga-me com quem andas e eu (o Cristo) 

te direi quem és". Com quem andamos em nossa psicologia?  

Terá sua projeção externa perante o ciclo de amizades que 
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t e m o s .  

sempre virá aos doentes, aos que buscam e não encontram, 

jamais aos que se julgam sãos, salvos, perfeitos, justos, 

soberanos, que acham que não necessitam de 

arrependimento, nem de trabalho interno.

Vale também salientar que as escolas que não 

ensinam e orientam seus discípulos para estas verdades são 

falsas e só existem dois caminhos: dos que ascendem com 

as ferramentas da Revolução da Consciência e dos que dão 

as costas à humanidade, negando, distorcendo ou ignorando 

essas verdades. Vão apagando de vez a chama da essência 

dentro do ego, pois essa chama é o que sustenta o Amor no 

coração.

Em nossa formação corpo-espírito existe uma 

ordem hierárquica. O Corpo Mental Lunar é inferior, jamais 

terá uma hierarquia. O Corpo Mental é um veículo a ser 

regenerado, sua natureza é passiva, a consciência ou a 

essência tem de estar ativada. 

O coração é o Templo do corpo, lá estão as nossas 

partículas divinas. Nunca a mente animal irá escravizar o 

coração, o Corpo Mental tem de ser escravo do coração, não 

o contrário.

Todo traidor da humanidade quer escravizar o 

coração com a mente animal. O resultado disso é a traição a 

si mesmo, à humanidade, indo para a involução nos mundos 

infernais para que a natureza elimine o ego, já que essa 

pessoa não teve capacidade de fazê-lo em vida.

19. O Amor pela Humanidade
Os veículos físicos dos mestres negam a si mesmos 

O b v i a m e n t e  q u e  O  C r i s t o  Í n t i m o
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para servir ao Pai e às Hierarquias, neste único objetivo de 

servir à humanidade, jamais para engordar os agregados 

psíquicos.

Este servir é no sentido único de que a humanidade 

que aqui mencionamos são as Mônadas que possuem seus 

veículos físicos (pessoas da Humanidade que se debatem 

na ignorância total). É aí que se encaixa a frase Servir à 

Humanidade. De maneira nenhuma estamos nos referindo 

em servir à personalidade animal, aos caprichos e 

autoconsiderações reacionárias criadas pelos inúmeros 

agregados psíquicos que habitam o Corpo Mental das 

pessoas, condicionando-as ao erro contínuo nos trilhos de 

hábitos mecânicos, como fantoches, como marionetes 

manipuladas por forças sinistras que desconhecem 

completamente.

O Servir que mencionamos, se trata efetivamente 

em mostrar às pessoas que possuem anelo interno, essas 

que possuem dentro si a essência latente por liberdade, 

pessoas que ainda se arrependem. Nosso esforço é para 

que despertem essa essência, dando-se conta da sua 

própria realidade psíquica. 

O Servir é fazer compreender os que são ávidos 

por consciência das tarefas emergentes a serem feitas com 

Os Três Fatores do Cristo Vivo, antes que se esgotem todas 

as esperanças. Como escrito está em parábolas:

Matheus 12,30 diz: Aquele que não está comigo, 

está contra mim; e aquele que comigo não ajunta, espalha.

Vale elucidar os significados intrínsecos das 

parábolas, pois de fato se referem diretamente ao Cristo 

Cósmico Individual, que todos os Iniciados terão que 
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alcançar, Cristalizando-o e Cristificando-o em todos os 

corpos. Assim viver o Drama Cósmico propriamente 

demonstrado pelo Cristo Jeshua Ben Pandirá, e ainda Por All 

Hallaj, Quetzacoalt, dentre outros, que a literatura jamais 

poderia descrever suas vidas. Assim como jamais a literatura 

poderá descrever a vida, o máximo é se aproximar de uma 

história vivida. Mas será recebido por outros seres vivos 

como uma mera teoria, uma história. Jamais poderá 

representar a vivência direta que cada qual teve e tem por 

experimentar, vivenciando diretamente a Senda do Fio da 

Navalha, o verdadeiro nascer de novo, é algo 100% prático, 

pessoal, incontestável, intransferível e até indizível.

As Obras feitas são do Pai. Ele é o merecedor de 

todos os méritos. Por isso, disse inúmeras vezes nos livros e 

nas palestras uma lição muito antiga que inclusive está na 

Bíblia, no Sermão da Montanha, que nos vale como uma 

lição de conduta, incontestavelmente que na Senda Estreita 

jamais devemos buscar algum merecimento diante de Nosso 

Pai que está em secreto. 

Nossa obrigação é o trabalho contínuo na auto-

observação. Levando a luz da consciência aos inúmeros 

cantos escuros  da inconsciência, subconsciência e 

infraconsciência. Libertando as nossas percepções do 

domínio nefasto do ego. Isto tudo requer inúmeros 

padecimentos voluntários e muito secretos. Vir dissolvendo 

um a um cada agregado que for descoberto nessas regiões 

de nossa psique.

Jamais alguém chegará ao Pai carregando trevas 

em seu interior, alimentando a discórdia e incompreensão 

perante essas lições emergentes de superação interior. Pois 
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estamos aqui por Ele, sabemos o que precisamos descobrir 

dentro de nós.

É fato que quem não aceita as correções do Filho, 

não se doará em sacrifício aos irmãos da humanidade. Não 

virá depois dos Christus, em Especial Jeshua que deu-nos o 

comando, Quem vier depois de Mim que: 1º Negue a si 

mesmo, 2º pegue a sua Cruz dia após dia (trabalho 

alquímico com o fogo sagrado) e 3º siga-me (seguir este 

ensinamento, entregando-o a todos de graça, doando-

se em sacrifício). Obviamente quem ignorar estes 

comandos, certamente ignora ao Filho, colocando-o do lado 

de fora de seu coração. Assim sendo tão pouco estará em 

sacrifício pelo Pai.

Isso está claramente demonstrado quando um 

estudante não compreende a lição a ser vivida. Assim 

sendo, não morre em si mesmo nos instantes, nem ao 

menos compreende onde deve morrer, pois não há esforço 

neste sentido. Não se auto-observa para descobrir os eus 

que estão sempre prontos a reacionar. Passará então a 

raciocinar sobre o que representa as lições, e de forma 

mental subjetiva dando assentamento no que já está em sua 

mente, assim desta forma o ego ganha a dianteira. 

Comumente os vemos protestar contra as lições, contra as 

correções e demais alertas dos Mestres. Mesmo lendo não 

entendem, mesmo ouvindo não escutam, mesmo 

vendo não enxergam. Essa é uma triste realidade. No 

robustecimento dessas atitudes, claramente estarão 

açoitando ao Cristo Íntimo, estarão flagelando ao Cristo 
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Íntimo. São condutas assim que os fazem precipitar-se ao 

Abismo. 

Tendo em vista o que foi aclarado até a saciedade 

nas obras deste grupo,  para que todos assimilem o trabalho 

a ser feito morrendo psicologicamente de instante a instante 

e de momento a momento, em qualquer onda que se chegue, 

não se deixando identificar, necessitando com emergência 

aguçar as práticas, intensificando a auto-observação, a 

Morte Intensiva e etc., só na intensificação de todas as 

práticas buscando pela essência interior é que irá se 

autodescobrindo e vencendo a si mesmo. 

Certamente desta forma prática que elucidamos, 

não haverá protestos contra as Lições do Cristo nem dos 

Mestres, mas sim haverá uma maior compreensão sobre 

elas.

Obviamente que isso só acontece mediante uma 

imposição muito particular da pessoa perante si mesma, 

querendo descobrir reações automáticas mediante as mais 

variadas provas lançadas pelos Mestres. Tudo que for vivido 

neste ensinamento se projetará nos mundos Internos, aonde 

poderá o estudante se autodescobrir com maior eficiência, 

pois lhe será mostrado em simbologias as suas maiores 

deficiências e assim virá gradualmente atingindo maiores 

níveis de consciência em si mesmo. Há um esforço de todas 

as hierarquias de todos os raios. 

Há uma emergência interna para que todos atinjam 

certo nível muito particular de consciência para que  

assim possam vir resgatando a si mesmos. Quem tiver 

consciência não perderá a existência, lhe será prorrogada a 

vida para que conclua a sua obra em local seguro.
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20. O Magnetismo Sinistro 
É emergente que todos os seres compreendam que 

a humanidade por causa da doutrina do eu, a doutrina do 

ego-ismo, criou um magnetismo sinistro que atrai as pessoas 

a serem levadas a impulsionar as engrenagens que movem 

as forças esquerdas aos objetivos reais da existência 

humana. 

De fato essas engrenagens estão presentes por 

todas as partes. Como o próprio capitalismo devastador que 

impulsiona todos ao consumismo, onde os produtos todos 

são descartáveis, originando terríveis produções de lixo de 

todos os gêneros, que já estão ocupando o espaço da 

natureza. O lixo de cada pessoa equivale no mínimo a uns 

três quilos por dia aproximadamente. Multiplicando isso a 

cada pessoa que habita o planeta Terra teremos uma idéia do 

estrago, além do que é lançado na natureza.

As engrenagens lúgubres que foram demonstradas 

nos documentários Terráqueos, O Futuro Roubado e A 

Inconsciência Global retratam com clareza todas as 

delinquências humanas. Como se não bastasse, querem 

inclusive consumir as próprias lições divinas, criando 

engrenagens religiosas que pertençam ao mesmo sistema 

capitalista. Consumo Religioso.

Lamentavelmente que a humanidade por se deixar 

dormir nessas engrenagens alimenta e faz alimentar ao 

egoísmo que destrói a todos muito lentamente, vítimas são 

de seus próprios inventos destrutivos, como foi demonstrado  

por falta de consciência a humanidade impulsiona a essas 

engrenagens. 

Porém além de todo esse mal físico que todos os 

seres estão submetidos, existe o próprio magnetismo de 
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manipulação que está oculto aos olhos. Este magnetismo 

sinistro trabalha ocultamente, é o que chamamos de A 

Doutrina do Eu, que são formas mentais criadas pela 

inconsciência, pela ausência de trabalho de nutrição 

psicológica, as pessoas temem morrer de fome se 

romperem com o sistema de entropia, pois o próprio sistema 

impõe o terror psicológico em suas leis mundanas egoístas. 

Ai daquele que se rebelar contra essa engrenagem 

sistemática entrópica!

Assim disse Platão: Se o homem Justo (Filho do 

Homem) entrar neste mundo ele será humilhado, 

castigado, flagelado e depois de todo sofrimento será 

crucificado para que todos vejam. 

Este sistema podre é comandado por esquerdos 

conciliábulos  infradimensionais, obrigando a todos os seres 

a compactuarem com essa engrenagem subversiva. 

Lamentavelmente é que a humanidade, por tremendo 

adormecimento, não se dá conta do quanto é manipulada 

diariamente por essas forças sinistras pertencentes à 

doutrina do eu, à doutrina do ego-ismo, ou para melhor 

compreender a cultura do ego. 100% destrutiva a tudo o que    

possua vida. Alimenta diariamente milhões de agregados 

psíquicos inumanos dentro da psicologia do pobre 

homúnculo terráqueo. No livro O Estreito Caminho, no 

capítulo As Infradimensões, explico sobre o Tártaro, a 

Involução de todos aqueles que ignoraram o 

desenvolvimento da consciência, optando pela Involução 

nos mundos infradimensionais, ficando claro que além de 

sofrer quando estavam vivos, como escravos das 
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engrenagens do Anticristo na doutrina do eu, agora após a 

morte do corpo físico terão de sofrer os horrores do abismo 

que demonstra a Bíblia quando se refere à Morte Segunda. 

Porque não há amanhã para a doutrina do eu, jamais o ego-

ismo terá ascensão à divindade. A Involução submersa se faz 

necessária para a desintegração dos múltiplos agregados 

psíquicos que cada pessoa carrega dentro, uma verdadeira 

multidão de defeitos psicológicos que cada um deles possui 

uma vontade distinta, um compromisso. Todos eles opostos 

um aos outros. São formas mentais infradimensionais que 

aprisionam grande porcentagem de nossa essência imortal. 

Na Involução submersa é onde a essência será libertada 

desses espectros que aprisionam a própria alma.

21. O Caminho Direto

O Caminho Direto só quem poderá percorrê-lo é o 

Filho do Homem que nascerá no iniciado que se tornou apto 

vencendo todas as provas inerentes das iniciações. Após a 

Primeira Montanha o próprio mestre abre mão de todos os 

poderes, pois sabe que os poderes são todos do Pai por 

obediência e humildade, não iria colocar tudo a perder devido 

à vaidade mística que derruba muitos na Primeira Montanha.  

Devido a buscar a perfeição na Maestria, deverá então 

caminhar pelas mais estreitas disciplinas, aprender a beijar o 

látego do verdugo cósmico, aprender a mostrar a outra face 

em perdão, aprender a conduzir a espada com coragem e 

determinação. Irá dar de frente a uma série de outras provas 

deveras doloridas, que ninguém entenderá, somente o 

Mestre saberá os reais significados de todos os 
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acontecimentos de sua vida a partir do momento em que 

passa a percorrer a Segunda Montanha da Ressurreição. O 

Hermetismo é uma questão de honra ao próprio colégio e a 

todas as hierarquias divinas. Quebrar o hermetismo será 

motivo mais que suficiente para ser lançado fora do 

conhecimento hermético do Ser e para o Ser.

É na Quinta Iniciação de Maiores que o Iniciado 

suplicará ao Pai para que escolha o Caminho Direto. Porém 

neste instante terão ali outros personagens do Nirvana 

querendo persuadir-nos a não ir pelo caminho estreito. De 

todas as maneiras nos tentam desviar do Caminho Direto 

dizendo que se trata de um caminho muito dolorido, que irá se 

despedaçar por lá, um caminho de muita dor e sofrimento.

Porém o revolucionário ali é provado mais esta vez, 

dentre tantas as vezes que isso ocorrerá, ele terá que ser 

firme ante suas próprias decisões, pelo fato de já ter 

conhecido a doutrina do eu e suas mil e uma justificativas em 

busca de confortos, no conformismo infradimensional.

O iniciado ali rompe de vez com toda essa lábia grudenta 

suplicando ao Pai que seja feita a vontade Dele.  O Pai em 

seu lugar, então escolhe o Caminho Direto do Cristo vivo.   

Somente o Caminho Direto leva à Autorrealização do Ser.

Aquele que nem chegou a escolher o Caminho 

Direto, nem ao menos pode dizer de si mesmo que é um 

Mestre de Mistérios Maiores. Pois isso de Mestre de 

Mistérios Maiores não é algo que se sai por aí dizendo, tendo 

em vista o quanto são estreitos os degraus e os espinhos do 
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Caminho. Dizer essas coisas de si mesmo é abrir mão de 

caminhar pela condução estreita em busca de ínfimas 

manifestações do satã interior que sempre se vangloria 

dessas atitudes, alimentando os Três Traidores. De fato ser 

Mestre é algo muito estreito, muito dolorido, poucos têm 

passado da Primeira Montanha, para não dizer “raros”. Isso é 

algo irrefutável. (ver no Livro Amor Maior o tema 36). 

 Pois ao se entrar na Segunda Montanha da 

Ressurreição será algo semelhante ao regresso de Adão ao 

Paraíso e o máximo que se tem é uma folha de parreira para 

tampar a vergonha de ser um pecador. 

Aqui nestas palavras jamais se poderá demonstrar 

o que é a Segunda Montanha. Todo o processo da Segunda 

Montanha se passará muito lentamente. O Ascenso do Fogo 

Sagrado requererá muitíssimas retomadas de consciência e 

infinitos padecimentos voluntários a cada manifestação 

diminuta dos eus.

 22. O Nirvana
O Nirvana, ou melhor chamar de Caminho Espiral, é 

o caminho de uma humanidade, ou seja, se 50% mais uma 

pessoa decidir trabalhar sobre si mesma eliminando o ego de 

instante a instante e de momento a momento, de fato 

ingressará no Caminho do Nirvana, ou Caminho Espiral. 

Então temos aqui uma explicação exata a esta questão, onde 

aclaramos que se todas as pessoas da humanidade 

passassem a trabalhar sobre si mesmas, ingressariam no 

caminho espiral. Neste caminho espiral a humanidade 

passaria a revolucionar o corpo planetário, onde viria subindo 

nos planos da natureza. O primeiro desses planos seria o 

tetradimensional, ou plano etérico (demonstrado no 
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documentário, A Inconsciência Global). 

Porém isso só aconteceria se a maioria da 

humanidade adotasse o trabalho interior como objetivo de 

vida.  

Alguns equivocados, não sabendo dessas 

informações, dizem da possibilidade de se viver 

individualmente lá no Nirvana. Sem o trabalho interior, 

apenas com vocalizações de mantrans, ou devoção 

subjetiva à divindades externas dizem eles ser possível 

atingir o nirvana.  Muitos praticam a Meditação, fazendo 

muitos esforços por apenas visitar o Alaya ou Mundo Causal, 

alcançando até certa compreensão importante sobre a vida. 

Porém, sem rodeios, dizemos que não alcançarão a 

liberação se não buscarem suas raízes infradimensionais 

(defeitos psicológicos) e dissolvê-las todas. Precisaria, para 

se tornar um verdadeiro iluminado, caminhar pelo Caminho 

Direto da Revolução da Consciência. Vivendo todo o Drama 

Cósmico do Cristo Íntimo nos mundos supradimensionais. 

Nascendo assim para os planos superiores da natureza, que 

é elucidado no livro Amor Maior. 

O Caminho Direto é realmente demasiado estreito, 

cheio de provas, cheio de perigos por todos os lados, e isso 

que digo não é um mete medo como podem achar os que 

dormem em berços esplêndidos. Certamente que acreditar 

em um Mestre de Mistérios Maiores não é o suficiente, nem 

mesmo concordar com seus ensinamentos, muito menos 

seguir os seus passos, nem mesmo copiar suas atitudes, 
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suas palavras, decorar suas frases. Isso jamais nos levará à 

Autorrealização.

Porém é preciso de fato romper com os elos 

hipnóticos do ego, na doutrina do eu. Pelo fato que os eus 

sempre estarão prontos a roubar qualquer inquietude 

revolucionária autêntica que venha do SER, para destroçá-la 

em suas tantas manhas e articulações na manipulação do 

ânimo e da vontade, distorcendo completamente a 

inquietude, trazendo-a aos trilhos de hábitos mecânicos por 

onde os eus se alimentam. Ou seja, tudo que vem do SER 

será distorcido pelos eus, enquanto não se aprender a 

despertar a consciência para os diminutos detalhes por onde 

os defeitos psicológicos se alimentam.

De fato esse trabalho é revolucionário. Algo que 

somente os humildes de coração têm alcançado. Algo difícil, 

que requer muitas retomadas, muitos recomeços, muitas 

revalorizações do SER. E isto é apenas o básico.

23. As Retomadas de Consciência 
As Provas

É de fundamental importância enfatizar a 

emergência de cada candidato à Autorrealização, as 

inumeráveis retomadas de consciência nos infinitos 

padecimentos voluntários. Os defeitos de fato serão todos 

colocados em prova nos degraus que sobem ao Pai. 

Nenhum defeito poderá passar pelas provas, ou se 

estará pelo Pai, ou pelo eu. Essas retomadas são aplicadas 
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justamente nesses instantes em que a nossa “reputação” é 

colocada à prova. Diversos eus de aparências ligados ao 

orgulho místico, diversos eus ligados a uma infinidade de 

agregados psíquicos irão de fato protestar contra as provas, 

deixando claro o que tem praticado o candidato. Os que 

realmente estão trabalhando fortemente passam em todas 

as provas. Os falsos discípulos alimentam a deslealdade 

disfarçada de amizade. Sempre irão subjugar ao Mestre, 

condenando suas atitudes, condenando sua retidão e 

disciplina. Porém quanto mais protestem, mais baixo vão 

descendo, pelo fato de não enxergarem as provas e de nem 

aplicarem a si mesmos as disciplinas estreitas, os 

padecimentos que precisam ser aplicados a todos os 

instantes. Pois por não estarem decididamente prontos a 

morrer de instante a instante, se tornam mornos, se tornam 

hipócritas, se tornam hanasmussens, pois não estão pelo 

Pai. De fato com todas essas atitudes estão enredados a 

defender a doutrina do eu. Isso é lamentável. 

24. A Proteção 

Quando começamos o trabalho interno, nós somos 

acompanhados pelas hierarquias que passam a nos proteger 

de certos eventos externos. Porém é a Deus rogando e com 

malho dando, como diz o ditado, compreendemos que 

quanto mais nós nos reduzirmos à nossa própria ignorância, 

iremos nos dar conta de nossa multidão de eus, de 

agregados psíquicos. Então ao começarmos o trabalho, os 
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agregados irão sempre se precipitar de forma contrária, por 

isso sugerimos que façamos a proteção não só do ambiente 

de onde se dorme, mas também ao redor de nossos chacras.

Em volta dos chacras faremos o sinal da cruz com a 

mão esquerda sobre o plexo solar e a direita vai ao 

entrecenho e descerá até o sexo, depois vira ao ombro 

esquerdo, depois ao direito. Em seguida se fará um círculo ao 

redor do corpo, começando do entrecenho, indo em direção 

ao ombro direito, fazendo uma circunferência

 passando pelo ombro esquerdo, retornando ao entrecenho. 

Como no exemplo da figura.

25.  A Conjuração

A Conjuração são palavras de poder solar que 

quando pronunciadas com fé limpam o ambiente das forças 
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tenebrosas. Muitas vezes somos acompanhados por 

entidades esquerdas aos propósitos do Pai, ou por afinidade, 

pactos, envolvimentos; por causa de nossa ingenuidade nos 

deixamos influenciar por essas forças esquerdas. Então 

precisamos limpar o ambiente, fazendo a Oração do Belilin. 

Esta oração limpa o ambiente das forças sinistras. Deve-se 

pronunciá-la por três vezes:

Belilin, belilin, belilin,

Ânfora de salvação, 

Quisera esta junto a ti, 

O materialismo não tem força junto a mim.

 Belilin, belilin, belilin. 

26. O Círculo Mágico de Proteção

Todos nós temos dentro de nós o Intercessor 

Elemental que é como se fosse um anjinho que nos protege. 

Devemos pedir ao Pai Interno para ordenar ao Intercessor 

Elemental traçar um círculo mágico de proteção em volta do 

interior de nosso quarto, em volta da cama, ou interior de 

nossa casa. Colocamos a mão esquerda no plexo solar e 

fazemos as petições ao Pai e com a mão direita traçamos o 

círculo em volta de nós, imaginando que o Intercessor está

traçando em volta do lugar que mencionamos com os três 

dedos esticados, o polegar, o indicador e o médio, os outros 

dobrados na mão.
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27. Conjuração de Júpiter

Esta Conjuração usamos quando desdobramos em 

astral. Quando qualquer sujeito se aproximar de nós, 

devemos conjurá-lo dizendo as seguintes palavras: 

Em nome de Júpiter, Pai dos Deuses, eu te 

conjuro te Vigos Cosilin.

28. Notas do Autor

Este livro está sendo publicado; foi revisado e 

ampliado alguns temas. A primeira edição deste livro 

recebeu o nome de Estreito Caminho, cujo o conteúdo foi 

também ampliado, resultando no surgimento de dois livros 

com profundidades muito importantes. Pois a Consciência 
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Ígnea só será alcançada por aqueles capazes de reconhecer 

a sua própria ignorância. De certo que isto jamais poderia ser 

feito da boca para fora, como fizeram com a parte esotérica 

transformando-a numa falácia mecânica, em fanatismo, 

idolatria. Quiseram mesclar a doutrina do Cristo com os 

trilhos de hábitos mecânicos da doutrina do eu. Porém o 

caminho estreito foi transmitido a todos pelo Mestre sem 

distorções, sempre alertando as pessoas quanto à vivência 

do trabalho como algo muito pessoal e secreto. 

O Hermetismo é algo que nos é muito cobrado. 

Aquele que não compreende as lições e todos esses 

cuidados, não compreenderá os passos do caminho. O ego e 

sua doutrina oculta, assim é porque lhe convém manter as 

pessoas dormindo, pois se tornam facilmente manipuláveis, 

por isso as palavras do Mestre Raphael, Real Ser deste 

insignificante sujeito que aqui escreve, com muita firmeza 

está presente mesmo que muitos se queixem, a voz do 

Mestre faz estremecer a doutrina do eu. Entretanto seu 

ensinamento é único, e Ele tem ensinado com clareza todas 

as mais estreitas lacunas por onde a doutrina do eu destroça 

o ensinamento verdadeiro, elucidando que a doutrina do eu é 

oculta, assim como a doutrina do Cristo também é oculta ao 

ego. Isso demonstra com claridade que o trabalho interno se 

estrutura de segundo a segundo, de forma que em um 

segundo sequer, podemos estar alimentando a doutrina do 

eu, pois essa doutrina possui seus princípios por onde 

mantém-se alimentada. A cada segundo os eus estão 
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concorrendo à máquina para buscar alimento. Por isso o 

trabalho interno precisa ter uma continuidade única, por que a 

doutrina do Cristo busca o que é do Pai (essências) para 

aglutinar em si uma unidade consciente dentro. A Força 

Crística Universal aglutinada em nós fará nascer o Cristo em 

nós. As nossas essências sendo aglutinadas nos agregados 

psíquicos  geram a personificação do satã interior que nos diz 

a Bíblia. Por isso não há um segundo a se perder. Se 

perdermos um segundo de nossa vida, certamente ali já 

alimentamos a doutrina do eu... Não há meios termos. Neste 

ínterim é que compreendemos a frase do Cristo que diz:

Matheus 12,30 Aquele que não está comigo, está 

contra mim; e aquele que comigo não ajunta, espalha.

Compreende-se claramente esta frase por este 

único ponto de vista da consciência que diz: Ou estamos pelo 

Pai trabalhando seguidamente em sua Obra, ou estamos 

contra Ele alimentando a grande rameira que sempre terá 

muitas queixas contra o Filho do Homem, isto é irrefutável.

Concluo este livro dizendo que o caminho estreito 

não é o que nós imaginamos. Podemos estar entregando 

milhões de livrinhos por dia, isso pode ser até negativo. Pois o 

que adianta entregar milhões de livrinhos como este, e não 

ter compreendido nada do que é a GNOSE CRISTÃ, saindo à 

frente da humanidade sem alicerce algum, sem profundidade 

nenhuma? Isso vem de cima. Isso só vem do Pai. 

Pouquíssimos alcançaram a segunda montanha da 

ressurreição. A Maioria nem ao menos passou das primeiras 

provas da Primeira Montanha. O corte acontece 
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internamente, onde o iniciador diz a frase: Até aqui tu 

chegaste, devido a muitas provas e muitas reprovações. 

Como uma fatalidade, por desatenção, autoconsideração, 

dentre tantos outros defeitos, depois de acontecer isso, 

passam a nos insultar, a caluniar, atitudes degradantes.  

Envaidecidos se lançam à involução dando golpes no peito, 

cheios de autoconsideração de que são justos, sábios e 

piedosos.

O Caminho Interno da Senda Estreita Solar é algo 

Terrivelmente Divino. Aquele que possui entendimento que 

entenda, isso é uma terrível realidade.

O Conhecimento Hermético precisa ser 

desvendado em segredo. A Senda é uma eterna descoberta 

que cada um que buscar adentrar nesta Senda Luminosa, 

terá que vencer os diversos perigos do caminho.

Que aprenda a negar a si mesmo de fato, pois nos 

provam em tudo. 

Os humildes de coração tem conseguido chegar ao 

final da senda; os orgulhosos não chegam nem à metade do 

caminho.

Que o Pai que está em secreto vos bendiga sempre.

Fraternalmente,

V.M. Raphael
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