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"... de todos os pecados que contaminam a um
homem, o que o contamina mais neste mundo e no
mundo por vir, é o pecado de derramar a própria
semente [o sêmen]. Um homem culpável deste
pecado não entrará dentro da Cortina Celestial e
não verá a presença do Ancião de Dias." (O Zóhar,
Volume II, Seção "Vayeschev").
"... recomendai a virtude a vossos filhos, só esta
pode dar felicidade, não o dinheiro, falo por
experiência, só foi a virtude que me susteve na
dor,..." (L.V. Beethoven).
"... não esqueçamos que o conhecimento
[intelectual, científico] e as aptidões técnicas não
levam a humanidade a uma vida digna e feliz. A
humanidade tem todo seu direito de colocar aqueles
que expressam valores morais acima daqueles que
descobrem a realidade objetiva. O que a
humanidade deve a Buda, Moisés e Jesus é muito
mais importante que (...) as investigações realizadas
pelas mentes de cientistas. A humanidade deve
defender com todas as suas forças os ensinamentos
destes grandes homens se não quer perder sua
"raison d'etre", a certeza de seu destino e a alegria
de sua existência." (Albert Einstein).

Estes estudos que aqui apresentamos não são teoria
somente, senão teoria e prática, porque são o resultado
dos estudos e a prática dos ensinamentos Gnósticos que
temos recebido de Nosso V.M. Samael Aun Weor e de
Nosso V.M. Rabolú.
É o resultado do que tenho vivido e estou vivendo...
Não é simplesmente teoria… É teoria e prática ao
mesmo tempo.
Como pessoa, sou somente um ser humano, um
membro da Humanidade que luta incansavelmente por
fazer seu dever, e por fazer que sua Luz brilhando nas
trevas, ilumine o Caminho Iniciático-Esotérico à
Humanidade...
Todos meus Testemunhos entrego-os em forma
completamente gratuita à pobre Humanidade doente.
Não tenho cobrado, não cobro, nem cobrarei jamais
nem um só centavo por transmitir estes Sagrados
Ensinamentos.
Quem copie estes Sagrados Testemunhos é para estudálos, para praticá-los, para vivê-los e não para fazer
negócio com eles.
Não peço nem exijo dinheiro a ninguém por transmitir
os Sagrados Ensinamentos Gnósticos, que por Graça
(Gratuitamente) temos recebido do Espírito Santo do
Pai, do Cristo, de nosso Amado Guru e de nossos
Veneráveis Mestres. Entregamos gratuitamente todos
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nossos Testemunhos com imenso Amor a toda a Pobre
Humanidade Doente.
Esta Obra "Testemunhos de um Discípulo", e da qual
forma parte este trabalho "Preparação para Ser um Fiel
Discípulo da Loja Branca", tenho escrito de acordo às
necessidades do momento, tanto para a Obra e Missão
do V.M. Thoth-Moisés, como para o bem de toda a
Humanidade...
A Primeira Edição publicada por Internet deste estudo
"Preparação para Ser um Fiel Discípulo da Loja
Branca", foi terminada de escrever, com a Ajuda de
Deus, no dia 14 de Junho do ano 2002.
A Edição que agora estamos revisando é de 14 de
Setembro do Ano 2010.
Não é um livro escrito de acordo aos padrões rígidos
convencionais. É uma obra que se deve estudar como os
Sagrados Livros da Toráh: indo para adiante em suas
páginas e voltando a regressar a suas páginas anteriores,
para voltar novamente às posteriores... Isto gera um
suave vai e vem na mente do leitor... como o delicioso
movimento de uma palmeira que se move de um lado
para o outro, balançada pela cálida brisa de uma
formosa Véspera do Shabbath...
E, então, enquanto a mente é arrulhada com este ir e vir
constante, o coração lê, capta e apreende o significado
do que somente se pode ler com o coração...

Aqueles que têm lido este estudo com o coração, foram
captando-o e acolhendo-o, e a força que recebem, ao
acolhê-lo de coração, é muito poderosa, pois lhes ajuda
em grande maneira a ter Fé, Esperança e Amor, por seu
próprio Pai-Mãe Divinal, ou seu Deus interior profundo,
pelos Veneráveis Mestres da Loja Branca, pela Pobre
Humanidade Doente, e por si mesmos…
De toda maneira, e para atender às necessidades da
difusão de uma Obra que já começa a ir mais além das
fronteiras daqueles que estão informados basicamente
sobre os princípios Gnósticos, Obra que começa a
acercar-se daqueles que não estão informados dos
mesmos, temos decidido voltar ao princípio, a seus
começos básicos e fundamentais, para o qual temos
escrito este Capítulo titulado "Preparação para Ser um
Fiel Discípulo da Loja Branca"…
Aclaração: Este "Capítulo" ("Preparação para Ser um
Fiel Discípulo da Loja Branca" ou "Os Três Fatores da
Revolução da Consciência"), está baseado (com novas
ampliações posteriores) na Primeira Edição editada
em 10 exemplares em papel, e em fotocópias... de
nosso: "Livro-Documento", "Primeira Edição Manual",
"Distribuição Gratuita", "Testemunhos de um Discípulo"
com data de "19 de Fevereiro do Ano 2001".
Destes 10 exemplares, enviamos por correio 7
livros... Quatro tiveram acolhida, os outros três
foram rechaçados...
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Convidamos, pois, a todos nossos amáveis leitores, a
estudar com o coração, este novo capítulo, e a vivê-lo
com "Alma, Coração e Vida"...
Está escrito em uma linguagem que poderá ser
entendida por todos aqueles que queiram entendê-lo…
Explicamos neste capítulo, numa linguagem muito
simples e prática, os fundamentos dos Ensinamentos
Gnósticos, os que temos estudado, vivido e
compreendido, graças às valiosíssimas orientações
verbais, escritas e esotéricas de nosso Venerável e
Amado Mestre Samael Aun Weor e de nosso Venerável
e Amado Mestre Rabolú, e ao que temos podido
experimentar em nosso Próprio Ser.
Alguns leitores intuirão a verdade de minhas palavras, e
talvez não sintam a necessidade de maiores explicações,
nem de muita documentação, pois para aquele que
saiba escutar com o coração o chamado da Voz de meu
Pai Interior e Celestial Thoth-Moisés, poucas palavras e
quiçá um só documento bastariam... Porém, para o que
não a queira escutar, nem toda a erudição de extensas
obras, nem mil documentos autênticos, servir-lhe-iam...

É uma obra que se foi formando de acordo aos
acontecimentos, tanto interiores, como exteriores, que
começaram a dar-se a partir do momento em que
comecei o "percurso" pelo Caminho Interior, IniciáticoEsotérico...
Não pretendo de nenhuma maneira, que esta obra seja
superior às Obras de nosso Venerável e Amado Mestre
Samael Aun Weor ou de nosso Venerável e Amado
Mestre Rabolú. Tampouco se deve cair no erro de
compará-la, pois toda comparação falseia a realidade de
umas e de outras, e não permite apreender aquela parte
da Sabedoria que um verdadeiro Iniciado nos oferece
como um aporte muito próprio do "Raio" de seu
próprio Ser Íntimo, Interior, Particular...
Uma prudente advertência faço ao leitor: Sobre assuntos
Esotéricos somente se pode escrever com autoridade,
quando se escreve com base na própria experiência
vivida esotericamente; isto é, quando um Iniciado haja
encarnado em seu Coração a seu Mestre Íntimo, e,
ademais, com a devida autorização das Hierarquias da
Lei Divina...

Escrevo, pois, para os que queiram escutar o chamado
da Voz de meu Pai Celestial Thoth-Moisés, "no deserto"
das cidades destes "Tempos do Fim"...
Esta obra não se enquadra dentro dos "padrões"
estabelecidos pelos eruditos intelectuais de nossa época.

Os Mistérios do Ser, somente podem ser compreendidos
pelo mesmo Ser, e unicamente o Conhecimento
Intuitivo, a Consciência Desperta e a Intelecção
Iluminada, podem abrir-nos seu Entendimento e
Compreensão… Mas não os raciocínios intelectuais e
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especulativos que são a característica da mente inferior,
por muito erudita que esta seja...
Pois "o homem animal não recebe as coisas que são
do Espírito de Deus, porque lhe são loucura: e não
as pode entender, porque se têm de examinar
espiritualmente... Porque, quem conheceu a mente
do Senhor? Quem lhe instruiu? Mas nós temos a
mente de Cristo"... Assim nos diz o Apóstolo Paulo
de Tarso (1 Cor. 2, 14-16) (Antiga Versão de Casiodoro de
Reina, revisão de 1909).
A mente "animal", não poderá jamais receber "as coisas
que são do Espírito de Deus, porque lhe são loucura"...
Somente os Iniciados que hajam Cristificado seu Corpo
Mental, têm "a Mente de Cristo", e podem receber com
compreensão os Mistérios do Ser...
Não obstante, o estudante sério, poderá receber por
Intuição, alguns lampejos da Sabedoria "das coisas que
são do Espírito de Deus". O Supremo Mestre de
Mestres, nosso Senhor Jesus O Cristo, nos disse:
"Te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, que hajas
escondido estas coisas dos sábios e dos entendidos, e
as hajas revelado às crianças. Assim, Pai, pois que
assim agradou a teus olhos." (Mateus 11: 25,26).
Isto é, Iniciados que voltaram a ser “como crianças”,
pois somente estes poderão entrar ao "Reino dos Céus".

Já, pelo ano de 1994, tal e como declara nosso
Venerável e Amado Mestre Rabolú em uma das cartas
que nos escreveu e nos enviou ao Brasil, havia chegado a
ser esotericamente "como" "uma criança", preparandome para quando chegasse, esotericamente, mais adiante
"a ser adulto"... Que é quando o Mestre Íntimo chega à
Estatura Interior, no Caminho Esotérico "À Idade
Madura":
"A quarta experiência, é lógico que a você o estão
tratando como a uma criança ainda, para que
receba a orientação fundamental para quando
chegue a ser adulto; de modo, pois, que isso está
muito bem. Felicito-o e meu desejo é que siga
adiante!" (Carta "1055A" del "12 de septiembre de
1994")
A Base, o Fundamento de todo o Trabalho Iniciático,
Esotérico, Gnóstico, está em:
Os Três Fatores da Revolução da Consciência:
Morte Mística, Nascimento Alquímico e Sacrifício
Consciente pela Humanidade. Estudemos, pois, cada
um destes Três Fatores.
"Há que seguir adiante com três fatores
definitivamente, já não verbal senão de fatos, para ir
ascendendo pouco a pouco por este Caminho que
traz muita dor, amarguras, porém que no fundo é
doce." (Carta "1245" del "5 de octubre de 1994",
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(pág. 2) Quando um Iniciado está Trabalhando já
"No Caminho Direto", as Hierarquias Superiores
da Grande Loja Branca lhe dizem que tem que
"seguir adiante com três fatores definitivamente, já
não verbal senão de fatos..."
(Leiam-se e Estudem-se estes Ensinamentos que o
Mestre me escreveu na Carta anterior, também nas
últimas Obras de nosso Venerável e Amado Mestre
Rabolú: "Síntese das Três Montanhas" e "A Águia Rebelde").

PRIMEIRO FATOR
“A MORTE MÍSTICA”
I sto é: A Desintegração dos "eus" ou defeitos
psicológicos.
"À medida que você intensifique o Trabalho mais e
mais contra o ego, o Trabalho da Morte, mais serão
os ataques; porém terão também força suficiente
com que defender-se." (Carta "936" del "3 de
agosto de 1994").
"... Não esqueça este conselho, que o único que
serve a uma pessoa neste Caminho, é a
morte." (Carta "461" del "29 de marzo de 1995" ).
"3.- Isto indica que está morrendo de fatos e esta
mudança leva-o à Liberação. De modo, pois, que
adiante, não desmaie nem um instante; sempre
passo firme e decidido, a triunfar! Todo o que tome
o Caminho Direto passa pela morte, ou seja a
morte mística dos defeitos; isso lhe querem dizer
com isso." (Carta "905A" del "12 de julio de
1995" ).
"Quanto a suas experiências, isso está muito claro,
que somos companheiros muito antigos e que
estamos escalando outra vez as possessões (graus
esotéricos) que possuíamos naquela época. De
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modo, pois, que adiante com a morte, morte e mais
morte, instante em instante, momento em
momento; não há que perder um instante, que por
meio da morte vem os nascimentos, vem os prêmios
e assim vai ascendendo pouco a pouco pelas
montanhas." (Carta "1693" del "14 de diciembre de
1995").

"NO FINAL DOS TEMPOS"
Estamos nos "Últimos Dias" dos "Tempos do Fim"... A
violência, a degeneração e a ambição, generalizada
quase por completo em todo o planeta, tem chegado a
extremos espantosos, atravessando já a linha do não
retorno... E por este caminho de autodestruição e
degeneração, tudo tende a ser igualado pela "Lei da
Entropia"... Isto é, pela Lei da igualação de todas as
coisas... O mais grave, é que se isto não muda a nível
individual (pois coletivamente já não há nada que se
possa fazer), depois desta existência na carne, a maldade
continua aumentando ater radoramente, e
multiplicando-se cada vez mais, em degeneração e dor,
nas infradimensões da natureza ou regiões infernais do
abismo, onde somente se escutam o choro e o ranger de
dentes, onde não se vê nunca o sol… na cidade da dor...
Porém mais grave ainda, é a separação completa do
Deus Íntimo de quem ingressa nas esferas dantescas do
abismo... Esta lamentável separação do Deus Íntimo em
uma pessoa, dá-se ainda, quando se está na carne; pois o
Deus Íntimo, não suportando mais a maldade interior,
decide abandonar essa Sodoma e Gomorra interna, e
entregá-la à desintegração do Raio da Justiça Cósmica...
Dado que a degeneração está generalizando-se cada vez
mais e mais em todo o Planeta, e como queira também,
que " o interior" vai refletindo-se exteriormente, então a
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Sodoma e Gomorra coletiva psicológica, da mesma
maneira, vai exteriorizando-se... E voltará a ser
destruída pelo Raio da Lei de Deus... Porém o dia e a
hora somente são conhecidos por nosso Pai que está nos
Céus. Pois "…o dia do Senhor virá como ladrão na
noite; no qual os céus passarão com grande estrondo, e
os elementos ardendo serão desfeitos, e a terra e as obras
que nela estão serão queimadas…" (2 Pedro 3:10).
D eve m o s, p o i s, e s t a r e m Vi g í l i a e O r a ç ã o
constantemente, a cada instante, pois o desenlace final
está muito próximo... "Velando" e "Orando"
continuamente, não cairemos em tentação, e nossa vida
será de acordo à Vontade de nosso Pai Celestial... Nosso
Senhor Jesus O Cristo, que é "O Santo, Bendito Seja",
nos disse: "Velai e orai, para que não entreis em
tentação..." (Mateus 26: 41).
"Velar" é estar em Vigilância constante, dirigida aos
nossos pensamentos, sentimentos e ações. Em termos de
"Psicologia Gnóstica", é o mesmo que a prática da
"Auto-Observação Psicológica" nos "três cérebros":
mente, coração e sexo.

saque e nos desintegre esse eu (um eu por vez, e não dois
ou três, etc., como muito equivocadamente algumas
pessoas andam dizendo) ou defeito psicológico que
temos descoberto, tal e como nos tem sido Ensinado por
nosso Venerável e Amado Mestre Rabolú. Há que ter
muita Fé em que nossa Mãe Divina Kundalini Íntima e
Particular, sim desintegra esse "eu" ou defeito
psicológico imediatamente. Esta "Oração" ou súplica a
nossa Mãe Divina Kundalini, devemos praticá-la a cada
instante, (definitivamente, durante toda a vida), e no
mesmo momento em que descobrimos um "eu" ou
defeito, por pequeno ou grande que nos pareça, já seja
na mente, no coração ou no sexo. Velar é, portanto,
Auto-Observar-nos "de instante em instante"... "Orar",
significa aqui, pedir de imediato com Fé e com Força a
nossa Mãe Divina Kundalini, Interior, Particular, a
"Morte Mística" do defeito que descobrimos no
momento. Assim como nosso corpo físico ou carnal tem
sido engendrado por um homem e por uma mulher,
nossa alma também tem um Pai e uma Mãe espirituais,
íntimos, particulares... "Honra a Teu Pai e a Tua Mãe",
ensina-nos A Lei de Deus... E este Mandamento que é
também aplicável aos progenitores de nosso corpo
carnal, há que aplicá-lo principalmente a nosso Pai
Interno e a nossa Mãe Divina Kundalini ou Shejináh
interior, particular, individual...

Ao descobrir qualquer "eu" ou defeito psicológico (seja
de ira, cobiça, luxúria, inveja, orgulho, preguiça, gula,
etc.,) em qualquer dos "três cérebros", imediatamente
temos que apelar a sua desintegração "Orando" com Fé
e com Força a Deus-Mãe, a nossa Mãe Divina
Kundalini ou Shejináh, Íntima e Particular, que nos
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Negar-se a Honrar a nossa Mãe Divina Kundalini ou
Shejináh, íntima; à Mãe de nossa Alma, de nosso Ser, é
ingratidão da pior classe, e não cumprir o Mandamento
Da Lei de Deus... De nossa Mãe Divina Kundalini ou
Shejináh, escreve o Grande Rabino Iluminado Simeón
Ben Yojai:
"... Vinde e vede: Todo aquele que tem o privilégio
de fortalecer-se Na Shejináh obtém proteção para si
mesmo daqueles assuntos que se consideram como
opostos à Shejináh. Quem está protegido? O que
não diz falsidades no sinal da Santa Aliança [o que
não fornica] ou não se une a um deus estranho [o
que não adultera "não se une a um deus estranho"].
E o que se observa a si mesmo para assegurar-se de
que obra bem está enlaçado com a Unidade Mística
de Israel, a qual, por sua vez, protege-o e saúda-o
pacificamente. E ainda mais se ele tem tido o
privilégio de obter o Sinal da Santa Aliança. [a
verdadeira Castidade] " (Rabbí Simeón Ben Yojai, O
Zohar).
Ensina também O Zohar:

Certamente, quem não honra este Nome?" (O
Zohar).
Ai daqueles que blasfemam contra o Sagrado Nome Da
Shejináh, que a profanam, que não a honram... Pois Ela
é também nossa mesma Mãe Divina Kundalini!... Pois, é
"Ela" junto com Seu Filho (O Cristo Íntimo), quem têm
o Poder, dado pelo Pai Interno e Celestial, para quebrar
a cabeça "da serpente tentadora", e de sua "linhagem"
que são os eus ou defeitos psicológicos, seja pela mente,
pelo coração ou pelo sexo...
Quando a Humanidade Edênica (simbolizada por
"Adão e Eva") caiu na tentação do pecado, foi-lhe
indicada a única possibilidade de redenção, na
"Mulher" e em Sua "Linhagem", isto é, em Deus Mãe
(nossa Mãe Divina Kundalini Particular), e em Seu Filho
(O Cristo Interior). Enquanto "à serpente tentadora" e
sua "linhagem"; são a força hipnótica tentadora dentro
de cada um de nós mesmos; e sua "linhagem",
"semente" ou "descendência", são os "eus" ou defeitos
psicológicos que carregamos interiormente. E Deus disse
à serpente tentadora: "E inimizade porei entre ti e a
mulher, e entre tua semente e a semente sua; esta te
ferirá na cabeça, e tu lhe ferirás no calcanhar." (Gênesis 3:
15).
"Esta", é claramente, "A Mulher", a "Shejináh"; isto é,
Deus-Mãe, nossa Mãe Divina Kundalini particular... E
somente Ela é a que pode quebrar a cabeça da serpente

"Quem não honra ao Santo Nome nem respeita à
Toráh e Seus serventes? Assim, de igual maneira, a
quem não lhe preocupa a Honra do Santo Nome, o
qual é a Shejináh, para que não se lhe profane na
terra? E, a quem não lhe preocupa a Honra do
Eterno, Bendito Seja, o qual é Zeir Anpín?
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tentadora e de sua descendência, que são os "eus" ou
defeitos psicológicos. Depois da caída edênica, Deus
assinala à Humanidade a única possibilidade de
redenção, indicada unicamente na "Mulher" e em Sua
"Linhagem"; isto é: Na Mãe Divina Particular e em Seu
Filho O Cristo Interior... Não aceitar À Mãe Divina
Kundalini e ao Cristo Interior, é não aceitar a Deus-Pai,
pois a Mãe Divina Kundalini é o mesmo Pai Interno,
porém "Desdobrado" em Seu Aspecto DivinalFeminino. Quem não recebe à Mãe Divina Kundalini
ou Shejináh, tampouco recebe ao Cristo, nem ao Pai...
Só se chega ao Pai Celestial por meio do Cristo; e só se
chega ao Cristo Interior através de nossa Mãe Divina
Íntima e Particular...
"Velando" e "Orando" em todo momento, ou seja,
Auto-Observando-nos na mente, no coração e no sexo, e
"morrendo instante em instante", nossa Mãe Divina nos
irá limpando interiormente de tanta imundice e
maldade que carregamos dentro de si mesmos. E então,
de fatos e não de palavras, de coração, estaremos em
verdade

com o passar dos tempos foi adulterando-se mais e mais,
até ficar como complicadas "doutrinas e mandamentos
de homens", e não como Moisés os recebeu de Deus e
os transmitiu corretamente ao "Povo de Israel"... "... o
que sai da boca, do coração sai; e isto contamina ao
homem." "Porque do coração saem os maus
pensamentos: mortes, adultérios, fornicações, furtos,
falsos testemunhos, blasfêmias." "Estas coisas são as que
contaminam ao homem..." (Mateus 15: 18-20).
"Morrer", pois, "instante a instante, momento a
momento", de fatos, em pensamentos, em sentimentos e
em ações, é verdadeiramente Honrar a Deus Pai-Mãe...
Pois, "Nem todo o que me diz: Senhor, Senhor, entrará
no reino dos céus: mas, o que fizer a Vontade de Meu
Pai que está nos Céus." "Muitos me dirão naquele dia:
Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, e em
teu nome expulsamos demônios, e em teu nome fizemos
muitos milagres?" "E então lhes protestarei: Nunca os
conheci; apartai-vos de mim, obradores de
maldade" (Mateus 7: 21, 22, 23).
Entendido, pois, quer dizer que ainda que se fale muito
e se predique muito no nome do Senhor, ainda que se
diga: que se profetiza em seu nome, que se expulsam
demônios, e que se fazem muitos milagres e curas...
Ainda que se "fale em línguas"... porém sem fazer "a
Vontade de Deus", jamais se entrará no "Reino dos
Céus"... E... qual é "a Vontade de Deus"? "... A vontade

Honrando a Deus Pai e Mãe... O Profeta Isaías, disse:
"Este povo de lábios me honra; Mas seu coração longe
está de mim. Mas em vão me honram, Ensinando
doutrinas e mandamentos de homens." (Mateus 15: 8,9).
Porque a Doutrina e os Mandamentos da Lei de Deus,
entregues por Seu Servo Moisés ao "Povo de Israel",
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de Deus é vossa santificação: que os aparteis de
fornicação; que cada um de vós saiba ter seu vaso (sua
Esposa) em santificação e honra; não com afeto de
concupiscência como os Gentis que não conhecem a
Deus..." (1 Tessalonicenses 4: 3-5).
As palavras anteriores significam o seguinte: A
"santificação" somente se logra com a "Morte" "instante
a instante" de nossos "eus" ou defeitos psicológicos: ira,
cobiça, luxúria, inveja, orgulho, gula, preguiça, etc.
Apartar-se de "fornicação" é Saber "ter" à "própria
esposa" (chamada o "vaso") "em santidade e honra",
sem "afeto de concupiscência" (isto é, sem luxúria, sem
fornicações), com Castidade, conforme "Ciência e Arte",
pois quem assim não o faz (e o que seja capaz de fazê-lo,
que o faça) é um "Gentil" que não conhece a Deus... De
nada serve, pois, dizer: "Senhor, Senhor", se não se faz
"a vontade de Deus", que é a "santificação" que
podemos lograr com a "Morte" de nossos "eus" ou
defeitos psicológicos; se não se realiza a prática da
Ciência e a Arte da Castidade Científica com a "própria
esposa", ou "Vaso Hermético"; e se não se pratica o
Amor, ou o Sacrifício Consciente pela Humanidade...
Há que saber Amar à "própria esposa", "... Conforme
ciência, dando honra à mulher como vaso mais frágil, e
como a herdeiras juntamente da graça da vida; para que
vossas orações não sejam impedidas." (1 Pedro 3: 7).
"Para que o tempo que resta na carne, viva, não às

concupiscências dos homens, senão à Vontade de Deus."
(1 Pedro 4: 2). Porque: "... o corpo não é para a
fornicação, senão para o Senhor; e o Senhor para o
corpo." (1 Coríntios, 6: 13).
"... o tempo é curto, o que resta é, que os que têm
mulheres sejam como os que não as têm..." (1 Coríntios
7: 29). Pois, "... há eunucos que se fizeram a si mesmos
eunucos por causa do Reino dos Céus; o que possa ser
capaz disso, seja-o." (Palavras do V.M. Jesus O Cristo, em
Mateus 19: 12).
"Eunuco" no Matrimônio, é aquele que não fornica, ou
seja, que não derrama nem tão sequer uma gota do
"Esperma Sagrado", em nenhuma maneira, e durante
toda a vida, nem sequer com sua esposa... E, "o que
possa ser capaz disso, seja-o".
Pelo qual, disse Deus a Moisés: "Falai aos filhos de
Israel, e dizei-lhes: Qualquer varão, quando sua semente
manar de sua carne, será imundo." (Levítico 15: 2). "E o
homem, quando dele sair derramamento de sêmen,
lavará em águas toda sua carne, e será imundo até a
tarde." (Levítico 15: 16). "E a mulher com quem o varão
tivesse ajuntamento de sêmen, ambos se lavarão com
água, e serão imundos até a tarde." (Levítico 15: 18).
"Esta é a lei daquele que tem fluxo, e daquele que sai
derramamento de sêmen, vindo a ser imundo a causa
disso;..." (Levítico 15: 32). "Manda aos filhos de Israel
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que expulsem do campo... a todos os que padecem fluxo
de sêmen,..." (Números 5:2). Esta Lei de Deus, não
somente se aplica ao que é "solteiro", senão também ao
que é "casado”, ao esposo e a sua esposa, como está
muito claro em Lev. 15: 18. Mas, para lograr a completa
e total "Castidade Verdadeira", há que estar "Morrendo
instante a instante, momento a momento", pois: "Só
com a Morte do ego, advém o novo!"... AutoObservação Psicológica nos "Três Cérebros" (mente,
coração e sexo), e Morte a cada eu ou defeito
psicológico que descubramos, "de instante em instante",
por meio da súplica a Nossa Mãe Divina Kundalini
Interior, particular, é o único caminho para Poder
Morrer…
Esta é a única Porta de Redenção que desde o Gênesis,
Deus assinalou à Humanidade… O Trabalho para a
Dissolução do ego, dos "eus" ou defeitos psicológicos,
tem sido Ensinado Magistralmente por nosso Venerável
e Amado Mestre Samael Aun Weor, nos seguintes
termos: "Observação, Juízo e Execução, são os três
fatores básicos da dissolução. Primeiro: observa-se.
Segundo: julga-se. Terceiro: executa-se." (V.M. Samael
Aun Weor). Nosso Venerável e Amado Mestre Rabolú
nos tem sintetizado muito Sabiamente, de uma maneira
muito simples e prática estes Ensinamentos, com a
prática da Auto-Observação Psicológica nos "três
cérebros", e a Morte em Marcha, "instante a instante"...

Pois, ao estar Auto-Observando-nos, estamos aplicando
a "Observação" Psicológica em nossos três cérebros:
mente, coração e sexo. Desta maneira, pois, "observa-se"
ao ego, ao eu... Ao suplicar a nossa Mãe Divina
Kundalini ou Shejináh, na Prática da Morte em
Marcha, que nos saque e nos desintegre esse eu ou
defeito que temos descoberto por meio da AutoObservação Psicológica, nos "três cérebros", então surge
em nós a urgente necessidade do "Julgamento", de
Ajuizá-lo, suplicando a nossa Mãe Divina a "Morte"
imediata desse eu. É assim, pois, como "se julga" o
defeito psicológico, ego, ou eu, em plena "Morte em
Marcha"...
E, quando nossa Mãe Divina o elimina, então "se
executa"... Isto é, nossa Mãe Divina, ao eu ou defeito
psicológico o "executa"..., elimina-o de imediato, no
ato... Este é também nosso Testemunho dos
ensinamentos simples, práticos e cem por cento efetivos
que nos tem explicado sabiamente nosso Venerável e
Amado Mestre Rabolú em seus Livros, e muitas vezes
verbalmente, pessoalmente também, e que nos ensina
nosso
Venerável e Amado Mestre Samael Aun Weor! Os
grandiosos ensinamentos de nosso Venerável e Amado
Mestre Rabolú, nos têm ajudado a entender e a
compreender corretamente, em sua forma simples e
prática, os grandiosos ensinamentos de nosso Venerável
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e Amado Mestre Samael Aun Weor, para "Morrer de
instante em instante, de momento em momento", que é
o requisito fundamental para o Resgate nas Astronaves
Extraterrestres, antes do Cataclismo Final que se
avizinha. O método de compreender os defeitos
psicológicos "a base de Meditação" é um ensinamento
"para os que começam". Em todo caso e tendo sempre
como base fundamental durante toda a vida,
continuamente, "a Morte de instante em instante, de
momento em momento", há Ensinamentos Superiores
para a eliminação total do Ego, e aos quais se refere
nosso Venerável e Amado Mestre Samael Aun Weor,
cujas palavras textuais transcrevemos a continuação:
"Pois há Ensinamentos Superiores e há Ensinamentos
para os que começam, para os de Jardim de Infância.
Eu agora lhes estou dando Ensinamento Superior a
vocês, que é o importante, é o que conta. Em todo caso,
os que estão começando, os "nenéns de mamãe", eles
têm que, forçosamente..., que trabalhar com o que
possam. Para os que estão começando, o que se
necessita é trabalhar à base de Meditação, não?
Compreender os defeitos e logo suplicar à Divina Mãe
Kundalini que os elimine. Isso quando estão
começando... No Trabalho Avançado Trabalha-se como
os Homens, lá embaixo nas Trevas na Superobscuridade
e o silêncio augusto dos Sábios... Como para ir
começando, está bem no começo descobrir um defeito e

compreendê-lo, e logo pedir à Mãe Divina que o
elimine, isso está muito bem. No trabalho avançado
trabalha-se lá, embaixo, na Nona Esfera, lá embaixo nos
Infernos [descendendo conscientemente ao Abismo,
como o fez Dante Alighieri, trabalhando com "Os Três
Fatores" -Nota nossa], tendo por companheiro a
Lúcifer." (De uma Cátedra Esotérica de nosso Venerável
e Amado Mestre Samael Aun Weor, sobre "As Três
Calcinações Alquímicas".) Dos ensinamentos Gnósticos
de nosso Venerável e Amado Mestre Samael Aun Weor,
e de Suas Próprias Experiências e Vivências, nos diz
nosso Venerável e Amado Mestre Rabolú, que o
ensinamento Gnóstico é para o Mestre (e também para
todos nós) algo tão grande "porque verdadeiramente
ensina a pessoa a viver." Pois em verdade, há que viver,
para "Morrer"... Isto é, para Desintegrar a nossos
próprios "eus" ou defeitos psicológicos "de instante em
instante, de momento em momento", continuamente,
durante toda a vida.
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grande missão." (Carta "1082" del "17 de agosto de
1995".)
O “menino” é o Menino Íntimo, o Mestre Íntimo
("Moisés"...) que já o havia recebido no Ano de 1993, no
Brasil, como consta na Carta "1052A" del "7 de octubre
de 1993", citada anteriormente, que "é o nascimento
interno", o Nascimento do meu menino Íntimo Moisés
que minha Mãe Divina Kundalini estava ocultando "até
a última hora" até que chegou "o momento
verdadeiramente de descobrir-se..."
Para que o Menino ou Mestre Íntimo "possa crescer,
surgir dentro do Iniciado e cumprir sua grande missão",
primeiro teve que haver Nascido dentro do Iniciado...
Isto é muito óbvio à Luz do Esoterismo Gnóstico!... Em
todo caso, "Herodes" que é "A Loja Negra", sempre tem
perseguido em todos os tempos, a todo “Menino”
Íntimo que se Encarna no "nascimento interno" de todo
Verdadeiro Iniciado e Discípulo da Grande Loja
Branca... Pelo qual me adverte nosso Venerável e
Amado Mestre Rabolú "Desses perigos" que sempre
tenho tido e sigo tendo "que cuidar e estar em alerta e
vigilante, diário, dia e noite", para que meu Mestre
Íntimo Moisés, que já tem “Crescido" e chegado "à
Idade Adulta" e tem Surgido, isto é, tem-lhe tocado ou
correspondido "DESCOBRIR-SE", possa continuar
cumprindo, realizando "sua grande missão", na Grande
Obra do Pai e por Amor a toda a Pobre Humanidade

SEGUNDO FATOR
“O NASCIMENTO ALQUÍMICO”
Por meio da Transmutação de nossas Energias
Criadoras Sexuais, no Matrimônio.
"Esse menino que estava limpando, esse é o nascimento
interno seu, que há que lavá-lo com as águas puras da
vida que são nossas energias, para que ele cresça, se
desenvolva." (Carta "1052A" del "7 de octubre de
1993").
"Quanto ao menino quem está praticando a castidade
tem que criar um menino; isso é lógico e você é a
mamãe, você o criou. De modo, pois, que adiante, não
há que desmaiar, com a morte e a castidade." (Carta
"1244" del "5 de octubre de 1994").
"Esse é o Íntimo; o resultado de todos os esforços que
estão fazendo, tanto na castidade como a morte e o
sacrifício pela Humanidade." (Carta "1245" del "5 de
octubre de 1994").
"4.- Esse é o nascimento interno, que a Mãe Divina
oculta até a última hora, quando chega o momento
verdadeiramente de descobrir-se. Isso vai muito bem."
"5.- Esses perigos são os que tem que cuidar e estar em
alerta e vigilante, diário, dia e noite, para que o menino
possa crescer, surgir dentro do Iniciado e cumprir sua
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Doente... Mas "Herodes" que é "A Loja Negra", tem
querido sempre impedir o crescimento, o surgimento, e
o cumprimento da Grande Obra e Missão do V.M.
Thoth-Moisés reencarnado em seu Bodhisattwa em
minha "vã" ("Shegam") pessoa e "gusano de Jacob", "...
Opróbrio dos homens e refugo do povo" (Salmos 22: 6).
Mas Graças ao Céu, o V.M. Thoth-Moisés, que é meu
Mestre Íntimo que encarnei ao lograr meu "nascimento
interno", tem podido crescer, surgir e cumprir "Sua
Grande Missão", tal e como me anunciara nosso
Venerável e Amado Mestre Rabolú. Para poder "Nascer
pela Segunda Vez", é necessário estar também
"Morrendo instante a instante, momento a momento."
"Néscio, o que tu semeias não se vivifica (não nasce), se
não morresse antes... (se antes não morre...)", diz-nos o
Apóstolo Paulo de Tarso. (1 Coríntios 15: 36). Se assim
o fazemos, se estamos Morrendo "de instante em
instante", então o Trabalho com a Ciência e a Arte da
Alquimia Sexual no Matrimônio, dará resultados
positivos e "bons frutos"... E assim se fará da união
sexual amorosa, entre o esposo e a esposa "uma forma
de oração", e "um caminho sereno até os céus". Sem
fornicação, nem adultério. "Honroso seja em todos o
matrimônio, e o leito sem mancha; mas aos fornicários e
aos adúlteros julgará Deus." (Hebreus 13: 4).
Pois nesta união sacralizada, o esposo e a esposa, não
fornicam, isto é, não derramam nem tão sequer uma

gota da Força Sexual, nem antes da união sexual, nem
durante a união sexual, nem depois da união sexual,
nem em nenhum momento durante toda a vida. Desta
maneira, se é como um "eunuco", "que a si mesmo" se
faz "eunuco", "por causa do reino dos céus"... "O que
possa ser capaz disso, seja-o." Então a Força Sexual se
Transmuta em Energia Criadora, e desta maneira, o
esposo e sua esposa crescerão Interiormente, e dar-se-á a
multiplicação do Israel Interior, como assim mesmo, do
Reino de Judá, no coração daqueles que vivam esta
união Casta e Santa, na qual Cantarão um Novo
Cântico ao Santo Tetragrammatón YHVH, cuja
pronúncia Sagrada é IAO; e Sua "Shejináh", ou Mãe
Divina, cobri-los-á com seu Véu Protetor... Não
obstante, este Nome Santo, não se deve pronunciar em
vão... E Nascerão como "Crianças" no Reino dos Céus;
dentro, muito dentro de seus corações... "Se não
voltardes a ser como crianças, não entrareis no Reino
dos Céus..." Palavras de nosso Senhor Jesus O Cristo,
que deveriam ser motivo de reflexão por todos aqueles
que pretendem ignorar, ou ignoram sem pretendê-lo,
não haver nascido já pela Segunda Vez... Esta é a
Ciência e a Arte Hermética da "Regeneração"; isto é, do
Nascimento Alquímico, do qual falou Jesus a Nicodemos
e à Samaritana, praticado pelos Apóstolos do Cristo, a
quem lhes disse: "Em verdade vos digo que vós, que me
seguistes, na regeneração, quando, o Filho do homem se
assentar no trono da sua glória, também vos assentareis
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sobre doze tronos, para julgar as doze tribos de
Israel" (Mateus 19: 28). Alcançaremos assim, então, a
Misericórdia do Cristo: "... pelo lavatório da
regeneração, e da renovação do Espírito Santo,..." O
qual será derramado interiormente
"em nós
abundantemente por Jesus Cristo (O Cristo Interior)
nosso Salvador".
E somente por ele, seremos "justificados por sua
graça" (e como) "herdeiros conforme a esperança da
vida eterna:" (Tito 3: 5-7).
E o Juízo no Tribunal da Lei de Deus, não será lapidário
para nós...
Quando a Força Sexual é canalizada para a reprodução
da espécie humana, produz "geração". Isto é, a
"geração" produzida pela "fornicação", pelo derrame ou
ejaculação seminal, sendo por isso a espécie humana
outra espécie "animal" a mais, ainda que dotada de
"intelecto". Todo aquele que aspire a transformar-se em
um "Verdadeiro Israelita" e em "Verdadeiro Judio" de
coração, deve Morrer ao "animal", e deve "circuncidar"
o sexo, o coração e a mente; isto é, nunca, jamais
fornicar durante toda a vida, nem em pensamentos,
nem em sentimentos, nem em ações. Pois, quando se
derrama o sêmen, ainda que seja uma gota, já seja como
solteiro, já seja como casado, se é "fornicário como
Esaú, que vendeu sua primogenitura por um prato de
lentilhas"... Pois o "Sêmen" ou o "Esperma Sagrado", é

o autêntico e verdadeiro "Corpo de Cristo", em nós,
simbolizado pelo Pão da Transubstanciação…
Jamais na vida deve sair das glândulas sexuais, nem tão
sequer uma gota do "Esperma Sagrado", que é o
"Corpo de Cristo"… Quem extrai por qualquer meio
seu "Sêmen" ou "Esperma Sagrado", está matando o
"Corpo de Cristo"… É por isso que toda fornicação, isto
é, todo derrame do sêmen, ainda que seja somente de
uma gota, é um pecado contra o Cristo, pois o Sêmen é
o "Corpo de Cristo". O Sêmen ou Esperma Sagrado,
jamais deve sair do corpo físico, jamais deve sair de suas
glândulas sexuais. Para todo Autêntico Aspirante a
transformar-se em um "Filho de Israel" (do Israel
Interior e Celestial), está proibido na Lei de Deus, a
fornicação, ejaculação ou derrame do sêmen, ainda
durante a união sexual entre esposo e esposa; como
t a m b é m e s t á p ro i b i d o o a d u l t é r i o, e t o d o
comportamento infrasexual, animal ou bestial...
"... Não erreis; que nem os fornicários, nem os idólatras,
nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os que se
deitam com varões, nem os ladrões, nem os avaros, nem
os bêbados, nem os maldizentes, nem os trapaceiros,
herdarão o reino de Deus." (1 Coríntios 6: 9-10).
(Gálatas 5: 16-24). (Colossenses 3: 5-17). (Ap. 21: 8; 22:
15).
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Tradução: "... esse LUGAR SANTO no Alto, A
SABER, A NUKVAH DE ZEIR ANPÍN QUEM É
CHAMADA A TERRA DO VIVENTE." (O Zohar).
"... the Holy Place is distanced by them, WHICH IS
MALCHUT,..." (The Zohar).
Tr a d u ç ã o : " . . . o S a n t o L u g a r. . . QU E M É
MALJHUT,..." (O Zohar).
"... 'let no man go out of his place' refers to the holy
place of glory, WHICH IS MALCHUT;..." (The
Zohar).
Tradução: "... 'que nenhum homem vá fora de seu lugar'
se refere ao LUGAR SANTO de Glória, QUE É
MALJHUT;..." (O Zohar).
"... the holy place, NAMELY, MALCHUT..." (The
Zohar).
Tradução: "... o Lugar Santo, A SABER, MALJHUT..."
(O Zohar).
"38b. Rabbi Pinchas said to him: Do not say that they
made Her dwell outside, but that the Congregation of
Yisrael was not linked through them WITH ZEIR
ANPIN, for the Congregation of Yisrael does not rest at
all upon a place where there are no Male and Female.
Therefore, He warned the priests, as it is written: "Thus
shall Aaron come into the holy place," MEANING that
there is a Male and a Female, OTHERWISE "THUS,"
WHICH IS MALCHUT, WILL NOT REST UPON

"O LUGAR SANTO"
Na linguagem esotérica da Toráh, "Lugar" significa a
Santa Shejináh, a "Nukvah" (a Feminina), A
MULHER... "... o que perseverar até o fim, este será
salvo. E será predicado este evangelho do reino em todo
o mundo, por testemunho a todos os Gentis; e então virá
o fim. Portanto, quando virdes a abominação do
assolamento, que foi dita por Daniel profeta, que estará
no lugar santo, (o que lê, entenda), então os que estão na
Judéia, fujam aos montes;..." (O Santo Evangelho
Conforme São Mateus, 24:13-16). Na Toráh o
Sacramento do Matrimônio ENTRE UM HOMEM E
UMA MULHER é chamado "O Santo dos Santos", e A
MULHER, A ESPOSA, "O LUGAR SANTO".
No Zohar "A FEMININA" ou "A NUKVAH" é
chamada "O LUGAR SANTO" e "A TERRA DO
VIVENTE":
"... the land of the living, WHICH IS THE SECRET
OF THE NUKVA..." (The Zohar).
Tradução: "... a terra do vivente, QUE É MALJHUT É
O SEGREDO DA NUKVAH [A FEMININA]." (O
Zohar).
"... that holy place on high, NAMELY THE NUKVA
OF ZEIR ANPIN WHICH IS CALLED THE LAND
OF THE LIVING." (The Zohar).
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IT. Therefore, a priest must not enter the sanctuary until
he is married in order that he may have a share in the
union of the Congregation of Yisrael. For he who does
not marry leaves the Congregation of Yisrael outside,
and She does not unite with him. Therefore they were in
tumult on that day."
Tradução: "38b. Rabbí Pínjas lhe disse: Não digas que
eles fazem Sua morada afora, senão que a Congregação
de Yisrael não estava unida por meio deles COM ZEIR
ANPÍN, porque a Congregação de Yisrael não repousa
completa sobre um lugar onde não há Macho e Fêmea.
Portanto, Ele advertiu aos sacerdotes, como está escrito:
'[Com] Esta, Aarão venha ao Lugar Santo,'
SIGNIFICANDO que há um Macho e uma Fêmea, DE
OUTRA FORMA, 'ESTA', [... Hebreu zot] QUE É
MALJHUT, NÃO REPOUSARÁ SOBRE ELA [sobre
a Congregação de Yisrael]. Portanto, um sacerdote não
deve entrar ao santuário até que ele esteja casado de tal
forma que ele possa ter uma participação na união da
Congregação de Yisrael. Porque se ele não está casado
deixa a Congregação de Yisrael fora, e Ela não se une
com ele. Portanto eles estiveram em tumulto nesse dia."

NAMED ALL, He did in its time REFERS TO
MALCHUT CALLED TIME, one with another, and
no other thing may come between them. It is literally 'in
its time,' MEANING MALCHUT and not in another.
For this reason, it is a warning to Aaron 'that he come
not at all times into the holy place.' With what may he
enter? With Zot, MEANING MALCHUT CALLED
ZOT, as we established from the verse, 'Thus (with zot)
shall Aaron come into the holy place'... " (Vayikra 16:3).
(The Zohar).
Tradução: "42. Rabbí Yosi disse como está escrito. 'Ele
tem feito cada coisa formosa em seu tempo' (Eclesiastes
3:11). Este assunto foi explicado pela Santa Luminária
[O Rabbí Shimon ben Yojai], e é assim que temos
aprendido que 'Ele fez cada coisa formosa em seu
tempo.' Seguramente tudo, QUE É YESOD [O FALO
M A S C U L I N O E O Ú T E RO F E M I N I N O ] ,
CHAMADOS TUDO, Ele as fez em seu tempo, QUE
SE REFERE A MALJHUT CHAMADA TEMPO, um
com outra, e nenhuma outra coisa pode vir entre elas.
Literalmente, 'em seu tempo,' SIGNIFICANDO
MALJHUT e não em outro. Por esta razão, é uma
advertência a Aharón 'que ele não venha em todos os
tempos dentro do lugar santo.' Com que deve ele entrar?
Com Zot, QUE SIGNIFICA MALJHUT CHAMADA
ZOT, como nós temos estabelecido desde o verso'[Com]

"42. Rabbi Yosi said that it is written, 'He has made
every thing beautiful in its time' (Kohelet 3:11). This
matter was explained by the holy luminary, and it is so
that we learned that 'He has made every thing beautiful
in its time'. Assuredly everything, WHICH IS YESOD
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esta (com zot) Aharón virá dentro do Lugar
Santo'..." (Levítico 16:3). (O Zohar).
"838. And for this reason it was said about her: 'and his
offering was one silver dish' (Bemidbar 7:13), NAMELY
MALCHUT. For there is no grade that can draw near to
Yud Hei Vav Hei without MALCHUT, and there is no
prayer, nor precept of any of the precepts that are in the
Torah or any of the sacrifices and burnt offerings that
are outside OF MALCHUT. And in all the grades that
are in the Sfirot, none is received before Yud Hei Vav
Hei without her, which is why it was said about her:
'Thus (lit. 'with this', Heb. zot, feminine)shall Aaron
come into the holy place' (Vayikra 16:3),WHERE
MALCHUT IS CALLED 'ZOT'. And for this reason
the prophet said: 'But let him that glories glory in this
(zot)'... "(Yirmeyah 9:23).(The Zohar). * "Let him that
glories glory in the Lord." ("Que ele Glorifique a Gloria
no Senhor"). O Anjo do Senhor É A FEMININA OU
NUKVAH, A SHEJINÁH DO SENHOR."
Tradução: "838. E por esta razão foi dito acerca Dela: 'E
sua oferenda foi um prato de prata' (Números 7:13), A
SABER MALJHUT. Porque não há grau que possa
acercar a Yud Hei Vav Hei sem MALJHUT, e não há
oração, nem mandamento ou qualquer dos
mandamentos que estão na Torah ou qualquer dos
sacrifícios e oferendas de fogo que estejam fora DE
MALJHUT. E em todos os graus que estão nas

Sephiroth, nenhum é recebido ante Yud Hei Vav Hei
sem Ela, que é pelo que foi dito acerca Dela: 'Thus
(literalmente 'com Esta') (Hebreu zot, FEMININA) virá
Aharón dentro do Lugar Santo' (Levítico 16:3), ONDE
MALJHUT É CHAMADA 'ZOT'. E por esta razão o
profeta disse: 'Porém que ele glorifique a glória Nesta
(zot)'..." (O Zohar). "Esta" ou "Zot" é o Anjo do Senhor,
a SANTA SHEJINÁH, A NUKVAH, A FEMININA!!!,
A MULHER!, O LUGAR SANTO. Os homossexuais
estão usurpando "O LUGAR SANTO", "O LUGAR"
QUE É DA MULHER, E QUE É A MULHER. "... o
fim..." "desta geração" em todo o Planeta está muito
próximo, posto que "a abominação do assolamento que
foi dita por Daniel profeta, que estará no lugar santo, (o
que lê, entenda)", é o homossexualismo e o lesbianismo
que é o cúmulo da degeneração e se tem metido "no
lugar santo" que é o Sacramento do Matrimônio
ENTRE UM HOMEM E UMA MULHER TAL E
COMO FOI ESTABELECIDO POR DEUS NO
PA R A Í S O T E R R E NA L . A " a b o m i n a ç ã o d o
assolamento" é o homossexualismo e o lesbianismo e o
abominável "matrimônio" entre homossexuais. Os
Animais que a ciência chama "irracionais", em sua
condição normal e natural somente se unem macho
com fêmea e unicamente na época do cio para a
reprodução da espécie. Mas a espécie chamada pela
ciência "animal racional", se une sexualmente em todo
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momento, e na maioria das vezes o "macho" com várias
"fêmeas", e a "fêmea" com vários "machos"... durante
todo o ano. Porém o cúmulo da condição, já não
somente "animal" senão bestial é a do homossexualismo
e lesbianismo, e pior ainda da "abominação desoladora"
do "matrimônio" entre homossexuais, e o pior do pior
com adoção de crianças... Assim voltamos a dizer agora
também no "deserto" das cidades destes "Tempos do
Fim". A Base e os Fundamentos dos Valiosíssimos
Ensinamentos Gnósticos de nosso Venerável e Amado
Mestre Samael Aun Weor, e de nosso Venerável e
Amado Mestre Rabolú são OS TRÊS FATORES DA
REVOLUÇÃO DA CONSCIÊNCIA: a única TÁBUA
DE SALVAÇÃO. Porque estas cidades destes tempos do
fim estão "desertas" do Verdadeiro Amor de Deus e do
Verdadeiro "Temor de Deus", pois seus moradores
rendem culto ao "Bezerro de Ouro", e aos ídolos que
seus habitantes veneram em seus corações: ídolos de ira,
cobiça, luxúria, inveja, preguiça, orgulho, gula, etc.
Como na Antiga Atlântida e na época ou tempos do
Profeta Moisés no Êxodo pelo Deserto com o Povo de
Israel... "O Temor de Deus é o princípio da
Sabedoria"... (Salmos 111: 10; Provérbios 1: 7). E sem
"Temor de Deus", nos corações, não se podem aprender
as primeiras letras Da Sabedoria Oculta... Quando a
Força sexual se canaliza para a fornicação ou
ejaculação, para o adultério, para a masturbação, para o
h o m o s s ex u a l i s m o, l e s b i a n i s m o, e t c . , p ro d u z

"Degeneração", e entrada, ainda em vida, ao abismo, à
involução dos mundos infernos... Porém, quando é
utilizada Sabiamente "Conforme Ciência", e Conforme
Arte, Transmutando-a em Energias Criadoras em "o
matrimônio e o leito sem mancha", sem fornicação nem
adultério, então Produz "Regeneração". Isto é: O
Nascimento Segundo. A esta Ciência da "Regeneração",
se refere A Mãe Divina, quando diz a Seu Filho:
"Que filho meu? E que filho de meu ventre? Não dê às
mulheres tua força, Nem teus caminhos ao que é para
destruir os reis." (Provérbios do Rei Salomão, 31: 2-3).
Se trata, pois da "Força" Sexual... Sansão, perdeu sua
"Força" Espiritual, e ficou cego espiritualmente, quando
perdeu sua Força Sexual com a mulher que o seduziu.
Isto é, violou seu pacto de "Nazareno", ao embriagar-se
com o vinho da luxúria...
Ao Cristo somente se lhe pode seguir "na Regeneração",
sem arrojar jamais "a Semente", para que interiormente
"Morra" e "Nasça", e produza A Árvore que dá os
Frutos da Vida No Cristo Interior Nosso Senhor. Pois,
"A Semente é a Palavra de Deus." (Lucas 8: 11).
Nisto temos de Conhecer a Árvore que dá "Bons
Frutos", os Frutos da Vida em Cristo, que somente se
produzem com a Ciência da Regeneração ou
Transmutação das Energias Criadoras Sexuais, com a
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Morte dos "eus" a cada instante, e com o Amor no
Sacrifício pela Humanidade.
"Por seus frutos os conhecereis"...
Pois os "frutos" da exclusiva "geração" da carne, e os
"frutos" da "degeneração" sexual, os "frutos" dos "eus",
frutos de morte são, sem a Vida do Cristo Interno Nosso
Senhor...
"Maus frutos" que serão cortados e lançados ao fogo das
trevas do "abismo", onde só se escutam o choro e o
ranger de dentes...
Quantos há, que sendo unicamente "frutos" da árvore
da morte, da fornicação, do adultério, da degeneração
sexual, repetem aquelas, e outras palavras de Nosso
Senhor O Cristo!!! Todos se escondem atrás dos
sublimes Ensinamentos do Cristo…
E sem embargo, constantemente estão matando o
"Corpo de Cristo", ao derramar suas Energias
Criadoras Sexuais, ao permitir que saiam de seu sexo. A
árvore que não dá bons frutos, é quem fornica, adultera,
etc., e quem não está morrendo aos "eus", ou defeitos,
que são os frutos de perversidade da árvore de perdição,
da serpente tentadora do Éden...
"Assim que, irmãos, devedores somos, não à carne, para
que vivamos conforme à carne: Porque, se viverdes
conforme a carne, morrereis; mas se pelo espírito
mortificardes as obras da carne, vivereis."

"Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, os
tais são Filhos de Deus." (Romanos 8: 12-14). Todo
aquele que logra o "Nascimento Segundo", "na
Regeneração", o tal é "Filho de Deus"... Com a Morte
dos "eus" e com a Ciência da Regeneração, vai
Nascendo o "Homem Interior", e vai morrendo o
"homem" animal, ou o "animal racional"... "
Semeia-se corpo animal, ressuscitará espiritual corpo.
Há corpo animal, e há corpo espiritual..." (1 Coríntios
15: 44).
"Portanto, não desmaiamos: ainda que este nosso
homem exterior vá desgastando-se, o interior entretanto
renova-se dia após dia." (2 Cor. 4: 16).
"Porque conforme o Homem Interior, deleito-me na Lei
de Deus..." (Romanos 7: 22).
Pois, "... os que são de Cristo, têm crucificado a carne
com os afetos e concupiscências." (Gálatas 5: 24).
Isto é, quando o esposo e sua esposa se "cruzam"
sexualmente, sem afetos de concupiscências, de luxúrias,
sem fornicações, "têm crucificado a carne", e portanto,
estes são: "os que são de Cristo...", porque não fornicam,
ou seja, não derramam nem uma gota da Força Sexual,
nem dentro do sexo, nem fora do sexo, nem em
nenhuma parte, nem tampouco adulteram. Esta nossa
"Cruz" é loucura para "o mundo"... Aqueles que logram
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o "Nascimento Segundo", poderão Formar ao Cristo
Interior...
Não obstante, aqueles que não possam realizar a prática
da Transmutação Sexual, por estarem solteiros, ou pela
idade, devem manter a Castidade Total durante toda a
vida, e dedicar-se intensivamente ao Trabalho com a
Morte dos "eus" em pensamentos, sentimentos e ações,
"de instante em instante, de momento em momento"
por meio da auto-observação psicológica e da súplica à
Mãe Divina Kundalini; e assim lograrão também, pela
Misericórdia do Céu, serem "Resgatados", pelo Exército
dos Anjos do Cristo, que aparecerão nas nuvens do Céu,
em suas Naves Extraterrestres, pouco antes do
"Cataclismo Final" que se avizinha...

A PRÁTICA DA CIÊNCIA DA
TRANSMUTAÇÃO SEXUAL NO
MATRIMÔNIO
"Necessita retemperar a espada. Temperar a espada se
diz esotericamente, praticar o arcano com mais cuidado
para que essa energia vá purificando-se mais, sutilizando
e essa é a que se usa para a eliminação, para que a Mãe
Divina possa trabalhar com mais potência." (Carta
"932" del "27 de noviembre de 1990").
Para poder "retemperar a espada", que é o Fogo
Sagrado do Kundalini, há que ter primeiro a Espada,
isto é, há que haver Despertado o Fogo Sagrado do
Kundalini. Isto é óbvio, muito claro, e não admite
questionamentos de nenhuma classe.
Por aquela época, estávamos ainda nos inícios da
"Primeira Montanha", que é o começo do "Caminho
Iniciático-Esotérico", e não obstante ter já a Espada do
Kundalini, havia que Retemperá-la, Polir o Trabalho e
"Praticar o Arcano com mais cuidado" para que a
Energia fosse "purificando-se mais, sutilizando", de tal
maneira que nossa Mãe Divina Kundalini pudesse
"trabalhar com mais potência" com a eliminação de
nossos eus ou defeitos psicológicos. A Prática do Arcano
deve realizar-se, depois da meia-noite e antes do raiar da
aurora.
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Assim o organismo haverá recuperado as energias vitais,
gastas durante o dia. Ademais, é uma Lei e uma Regra
da "Alquimia" que há que aprender a respeitar, para
que o resultado do "Trabalho" dê frutos positivos. O
Zohar (que contém a Sabedoria Esotérica do Grande
Rabino Iluminado Shimeón Ben Yojai) nos ensina, que
somente se deve realizar a prática da Transmutação
Sexual, a partir da meia-noite. Assim também nos têm
ensinado nosso Venerável e Amado Mestre Samael e
nosso Venerável e Amado Mestre Rabolú. De igual
maneira, assim se ensina nas melhores Obras de
Alquimia... Não admitir nenhum pensamento de
lascívia, nem morboso; nem pensamento algum
negativo. O Esposo e a Esposa, na completa intimidade
de sua Câmara Nupcial, antes da união amorosa, orarão
intensamente a seu Pai Interior e Celestial e a sua Mãe
Divina Kundalini, Íntima e Particular, suplicando-lhes
ajuda e proteção durante toda a prática, para que não
os deixem cair em tentação e os protejam em todo
momento. Antes da união, o casal deve preparar-se
muito bem, acendendo o Fogo do Amor, com pureza,
com beijos e carícias, sem admitir luxúria, nem
pensamentos negativos. A União Sexual Amorosa, deve
fazer-se com muito cuidado, sem violência, sem
movimentos bruscos, e sem chegar em nenhum
momento ao espasmo ou contrações dos músculos dos
órgãos sexuais, nem muito menos ao orgasmo
fisiológico.

A União Sexual Amorosa, entre o Esposo e Sua Esposa,
é a União Sexual Natural: "União do Lingam-Yoni
(Falo-Útero)", sem derramar jamais na vida o sêmen.
Não há nenhum outro tipo, nem outra classe de União
Sexual permitida pela Loja Branca, diferente da União
Natural Sexual do Lingam-Yoni ou do Falo e do Útero
entre o Esposo e Sua Esposa. Qualquer outro tipo de
união é antinatural, e comete um grave pecado, uma
terrível violação da Lei de Deus, quem chegue a praticar
qualquer tipo de união antinatural! Repito: A Única
União Sexual permitida pela Loja Branca, pela Lei de
Deus, é a União Sexual entre um homem e uma mulher,
isto é, entre o Esposo e Sua Única Esposa, ou entre a
Esposa e seu Único Esposo, em União Sexual Natural,
entre o Lingam ou Falo Masculino do Esposo e o Yoni
ou Útero Feminino de Sua Legítima Esposa, sem
derramar jamais na vida nem tão sequer uma gota do
Esperma Sagrado! O anterior deve ficar muito claro, de
uma vez e para sempre! Durante a União Sexual,
Natural, tal e como volto a dizer nos parágrafos
anteriores, sem derramar nem tão sequer uma gota do
Esperma Sagrado em nenhum momento, o casal deve
Transmutar suas Energias Criadoras, mediante a
respiração, a imaginação e a vocalização, da seguinte
maneira:
1º: Inalar pelas fossas nasais, imaginando que a Energia
Criadora, como um Fio de Ouro, ascende desde as
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Glândulas Sexuais até o Sacro Cóccix, e desde o Cóccix
e pelo centro da Medula Espinhal, até o Cérebro e dali
até o Coração... Terminando aqui a inalação.
Seguidamente, exalar o ar pela boca, ao mesmo tempo
que se pronuncia a Vogal "I", suavemente e em forma
alargada (Iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii), imaginando que a Energia
Criadora que tem chegado até o Coração, penetra e
compenetra nosso coração, como um rio de Ouro.
2º: Voltar a inalar pelas fossas nasais, e repetir tudo
como se explicou antes no parágrafo 1º, porém ao
exalar, vocalizar desta vez a Vogal "A", da mesma
maneira, alargando-a (Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa),
imaginando, igualmente, que a Energia Criadora
compenetra o coração.
3º: Inalar outra vez pelas fossas nasais, repetindo como
se explica no parágrafo 1º, mas ao exalar, vocalizar a
Vogal "O", alargando-a (Oooooooooooooooooooooo),
imaginando como se explicou anteriormente. Desta
maneira, completou-se a vocalização do Sagrado
Mantra (ou Palavra Sagrada) "I.A.O.", que é o Nome de
Deus, tal e como foi Revelado ao Profeta Moisés, e
como foi conhecido pelos Gnósticos do Cristianismo
Primitivo... Este Nome Sagrado, não se deve pronunciar
em vão... Seguidamente se deve continuar repetindo as
vezes que o casal queira, as indicações dos pontos 1º, 2º
e 3º, com muito respeito, Amor e Castidade, sem perder
nem tão sequer uma gota do Esperma Sagrado, e sem

chegar nem ao espasmo ou contrações musculares, nem
muito menos ao derrame (nem tão sequer uma gota) da
Força Sexual.
Antes de terminar a União Sexual Amorosa, o casal
pode suplicar à Mãe Divina Kundalini, Interior,
Particular, que elimine o "eu", ou defeito psicológico que
mais os está prejudicando. Se pede pela "Morte" de um
"eu", de um dos cônjuges, seja por um "eu" da esposa ou
do esposo. Suplicar à Mãe Divina que o queime e o
desintegre com sua lança de fogo. Em outra noite, em
outra prática, o casal se põe de acordo para pedir por
um "eu" do outro cônjuge; e assim sucessivamente.
O casal assim unido são como um só, como uma só
carne. Quando se pede esta "Morte", há que fazer de
conta que esse "eu" ou defeito, é de ambos cônjuges,
pois nesses momentos, são realmente "Um"...
A Mãe Divina, na prática do Arcano ou Transmutação
Sexual, pode pulverizar, desintegrar de imediato, aquele
eu pelo qual se lhe pede a Morte nesse instante...
É como um Raio poderosíssimo de altíssima voltagem,
que a Mãe Divina dirige contra esse eu-diabo, contra
esse eu-demônio que se quer eliminar... Terminada a
súplica de "Morte", o casal se separa sexualmente com
muito cuidado, sem derramar nem tão sequer uma gota
da Energia Sexual. Logo, cada um, deita-se de costas
contra o leito, e continuam, independentemente,
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fazendo subir suas Energias, com a Respiração e com a
Imaginação, como se explica nos pontos 1º, 2º e 3º,
várias vezes, porém sem necessidade de pronunciar
agora o Sagrado Mantra "I.A.O."
Esta Prática do "Arcano" Sagrado, somente se pode
praticar, no máximo, uma vez a cada 24 horas, e nos
horários antes indicados. Quando há o período
menstrual, não se pode praticar a União Sexual. Esperar
no mínimo sete dias, contados desde o primeiro dia em
que começou a esposa seu período.
O mais exato é contar quatro dias mais, depois de que a
Esposa já não tenha nem uma pinta de sua
menstruação.
Por exemplo: se o período menstrual da Esposa dura
três dias, esperam-se quatro dias mais, o qual no total dá
sete dias.
Depois destes dias, pode-se começar a praticar outra vez
este Arcano Sagrado.
Não se deve tomar banho, senão depois de algumas
horas (duas ou três) de terminada a prática.

Esta prática é o único método de "Controle da
Concepção e não da Natalidade", que está de acordo
com A Lei de Deus, que nos diz: "Não fornicar".
Em casos pouco comuns, pode dar-se que um só
espermatozoide "escape" e fecunde um óvulo... Então o
casal, se absteria de toda união sexual, desde o primeiro
momento em que se conheça que a esposa está gestando
a uma criatura (bebê/criança), e depois de seu
nascimento, esperar no mínimo seis meses, ou até que a
mãe termine o período da lactância.
Para seguir a Cristo "na Regeneração", a união sexual
somente se pode dar entre o Esposo e sua Esposa, sem
fornicar; isto é, sem derramar nem tão sequer uma gota
do "Esperma Sagrado", e sem adulterar. São estes, os
que, sendo casados é como se estivessem solteiros, como
diz o Apóstolo Paulo. E, também, os "eunucos que a si
mesmos fizeram-se eunucos por causa do Reino dos
Céus" ("... o que possa ser capaz disso, seja-o...", Mateus
19: 12), e aos que se refere Nosso Mais Amado e
Venerável Mestre e Nosso Senhor (ADONAY) Jesus O
Cristo.

Não praticar a União Sexual quando um dos dois, ou
ambos, estejam enfermos, nem quando esteja, ou
estejam indispostos.
Jamais se devem utilizar anticonceptivos, preservativos,
etc., pois tudo isto está contra as Leis Sagradas da Arte e
da Ciência da Alquimia Sexual.

De acordo ao exposto anteriormente, e "conforme
ciência", e "na regeneração", somente se pode realizar a
União Sexual entre o Esposo e sua própria Esposa; e
somente e exclusivamente para a prática do Sagrado
Arcano da Transmutação Sexual, tal e como temos
explicado. Este é um dos Mistérios dos Dois Querubins,
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que colocados frente a frente, e tocando-se com suas
asas, estavam cobrindo "A Arca da Aliança"; isto é, o
Arcano da "Aliança" Sagrada e Matrimonial entre um
Homem e uma Mulher que têm unido suas vidas,
fazendo da União Sexual, um "Sacramento", no qual,
com Amor, realizam o Sacrifício ou o "Sacro-Ofício" no
"Santo dos Santos" no qual o Esposo-Sacerdote com sua
Esposa-Sacerdotisa, Cantam o Canto Sagrado
pronunciando o Nome de Deus: o Sagrado IAO...
O corte do "Anel" ou "Aliança" do prepúcio da
"circuncisão", praticada na religião judia, e a "Argola"
ou "Aliança" Matrimonial, são símbolos da circuncisão
da carne, que ganha validez somente quando o
matrimônio se Une Sexual e Amorosamente, sem
derramar "O Esperma Sagrado" jamais na vida. Quem
pratique este "Arcano", não necessita, agora, da
circuncisão simbólica da carne, pois quem tem logrado
a Castidade, é "Circunciso" ante os olhos de Deus... Este
é o Sagrado Mistério do Pacto da Aliança, que Deus
transmitiu a Moisés e mais tarde a Elias, o "Zelador" do
Pacto desta Aliança Santa... O Zóhar Ensina que:

a Alma Divina, o Buddhi, Guevuráh] foi associada com
Abraham, Isaac e Jacob junto com José, dado que os
dois últimos são em essência um, sendo cada um a
imagem do outro, como se indica nas palavras: "Estes
são a descendência de Jacob: José" (Gênesis 37: 2)."
Todos os "613 Preceitos da Toráh" se sintetizam nos 10
Mandamentos da Lei de Deus (613 = 6+1+3 = 10).
Os Mandamentos da Lei de Deus se cumprem
cabalmente Praticando definitivamente, durante toda a
vida "de fatos e não de palavras", Os Três Fatores da
Revolução da Consciência, com os quais se consegue A
Castidade Total e a Preservação "... do Santo Pacto em
sua Integridade..."
O Zóhar Ensina também que José o Justo, o "Filho" de
Seu Pai Jacob (isto é, Seu Bodhisattwa, porque José é a
Pessoa Física do Bodhisattwa de Jacob ou Israel, e pelo
qual se Ensina no Zóhar que Jacob e José ";... são em
essência um...", como temos visto antes), praticou, viveu
com uma só ação todos os "613" Preceitos da Sagrada
Toráh, ao Preservar Intacto e Completamente o Pacto
d a S a g r a d a A l i a n ç a , S I M B O L I Z A D O, p e l a
Circuncisão, que é a Castidade Total... Mas para
conseguir a Castidade Total e Manter "em sua
Integridade" o "Santo Pacto", há que estar "Morrendo
de instante em instante, de momento em momento" aos
eus ou defeitos psicológicos (ira, cobiça, luxúria, inveja,
preguiça, orgulho, gula, etc.,), tal e como nos é Ensinado

"... todos os (613) preceitos da [Sagrada] Toráh se
acham ligados à Preservação do Santo Pacto em sua
Integridade [O Pacto da Castidade Total, que se logra
Praticando durante toda a vida Os Três Fatores da
Revolução da Consciência]. Assim foi que a Shejináh [A
Mãe Divina Kundalini e em Outro Aspecto a Walkyria,
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nas Sagradas Obras Gnósticas de nosso Venerável e
Amado Mestre Samael Aun Weor, de nosso Venerável e
Amado Mestre Rabolú e nos "Testemunhos de um
Discípulo" do Bodhisattwa do V.M. Thoth-Moisés.
Porque da Morte dos eus, continuamente, por sempre,
surge a Verdadeira Castidade Total e o Verdadeiro
Amor pela Grande Obra do Pai e pela Humanidade
Doente. Realizando a prática deste Sagrado e Grande
Arcano (ou "Arca de Noé), acompanhado durante toda
a vida da Morte dos eus ou defeitos psicológicos, e com
o Sacrifício pela Humanidade Doente, chega o
momento em que se Desperta o Fogo Sagrado do
Kundalini, ou o que é o mesmo, a Serpente de Fogo que
Moisés levantou na Vara de sua Coluna cérebroespinhal, no deserto de sua vida Iniciática...
O Fogo Sagrado do KUNDALINI, é igualmente A
ESPADA de Fogo do Iniciado, a qual, e como Ensina
nosso Venerável e Amado Mestre Samael Aun Weor, é
"Consagrada" com Fogo nos finais da "Primeira
Montanha"...
Sobre "A Consagração da Espada", que É, o Fogo
Sagrado do Kundalini, Escreve-me Nosso Venerável e
Amado Mestre Rabolú quando estávamos realizando
Missão no Brasil, na Carta "1052A" del "7 de octubre
de 1993":
"A consagração da espada, é lógico que a espada se
consagra é com fogo; isso é muito natural." Não se pode

receber A "Espada" de Fogo, sem haver Despertado o
Sagrado Fogo do KUNDALINI... Não se pode receber
"A consagração da espada", que "é com fogo"... se não
se estão concluindo os Processos Iniciáticos-Esotéricos
na "Primeira Montanha"... Isto sabem muito bem todos
os Verdadeiros Esoteristas. Este é o começo da "Primeira
Montanha", o começo da Fabricação dos Corpos de
Fogo, ou Corpos Solares, com suas correspondentes
Iniciações de Fogo.
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"Amor É Lei, porém Amor Consciente"... A "Morte
Mística" (ou a Morte dos Eus), o "Nascimento
Alquímico" (por meio da Transmutação de nossas
Energias Criadoras Sexuais), e o "Sacrifício Consciente
pela Humanidade", são "Os Três Fatores da Revolução
da Consciência", ensinados em Suas Grandiosas Obras
por nosso Venerável e Amado Mestre Samael Aun
Weor, e por nosso Venerável e Amado Mestre Rabolú.
O Segundo e o Terceiro Fator, surgem, com a prática do
Primeiro que é a "Morte" de nossos defeitos, pois com a
"Morte" logra-se a Verdadeira Castidade e o Autêntico
Amor e Caridade pela Humanidade...
"Em que vos ameis uns aos outros como Eu vos tenho
amado, provareis que sois meus discípulos", nos diz
Nosso Senhor Jesus O Cristo... "...
Como Eu vos tenho amado..."
E para Poder Amar, como Ele nos tem Amado, há que
chegar como "Homem Interior" à "estatura", ou
"medida" correspondente, No Cristo Interior.
Não qualquer pessoa (pelas vias fáceis e enganosas),
pode "Amar" "como" Ele nos tem "Amado"...

TERCEIRO FATOR:
O AMOR CONSCIENTE
PELA HUMANIDADE DOENTE
"Isso do coração é o amor que cresce ou seja, chegará a
tornar-se imenso: o amor pela humanidade. É lógico
que o amor queria absorver você porque ele tem que
invadir todos os sentidos, converter-se verdadeiramente
em um Cristo pois Cristo é amor." ("29 del mayo de
1990" "480A")
"... quer dizer que você vai tomar o Caminho Direto e
acima o espera o Cristo. É muito lógico que lá se paga o
último que deve o Iniciado para poder chegar ao Cristo,
ou seja à Cristificação total." (Carta "755A" del "20 de
agosto de 1992").
"Esse é o Caminho Direto, que o recorreu em um
elefante..." (Carta "807A" del "19 de agosto de 1993").
"... se acerca ao Natal, ao Natal que vem a ser o
coração." (Carta "605" del "25 de mayo de 1995").
"2.- Não há nada que duvidar, que vá pelo Caminho
Direto, ascendendo pouco a pouco... " (Carta "905A"
del "12 de julio de 1995").
"Isso da montanha, isso indica que vocês tomaram o
Caminho ascendente; isso está muito bem. O senhor,
são Mestres que vão guiando e ajudando ao
Iniciado."(Carta "906" del "12 de julio de 1995").

Há que chegar a ser "como" ELE, na "medida" do
Cristo Interno, para Poder Amar "como" ELE... O qual
é somente possível:
"Até que todos cheguemos à unidade da Fé e do
Conhecimento (Gnose) do Filho de Deus a um Varão
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Perfeito, à medida da idade da plenitude de
Cristo." (Efésios 4:13).
Que é a Fé? Que é o Conhecimento? E, Que é "a
Unidade" de ambos, "do Filho de Deus"?
"É pois a Fé a substância das coisas que se esperam, a
demonstração das coisas que não se veem. Porque por
ela alcançaram testemunho os antigos. Por Fé
entendemos ter sido compostos os séculos pela palavra
de Deus, sendo feito o que se vê, do que não se
via." (Hebreus 11:1-3).
É, pois, a Fé, a demonstração com fatos visíveis aos
olhos da Alma e do Espírito, à Visão Interior, das
realidades "invisíveis ", ou "que não se veem", e por
estes "fatos", "alcançaram testemunho os antigos"...
A Fé Verdadeira, é pois, muito diferente às simples
crenças... Crer, é pois, uma fé sem Obras, não baseada
nos fatos, e portanto, "uma fé morta"...
A Fé Viva, é pois, a Consciência Desperta, a que
permite Ver, ou Intuir, o que não podem ver os olhos da
carne. Ainda hoje em dia restam alguns ecos do
significado da palavra "Fé". Os Notários ou Escrivães,
dizem: "Dou fé de que tenho tido ante minha vista", tal
documento, etc. É necessário, pois, o Despertar da
consciência, para ter Fé Consciente, Fé Verdadeira, e
poder Ver com os Olhos da Alma, do Espírito, "... a
demonstração das coisas que não se veem...". Tendo

Consciência Desperta, a que se logra com a Morte dos
Eus "instante a instante", e com a Castidade Científica
ou Transmutação das Energias Criadoras Sexuais,
conforme Ciência e Arte, pode-se, então, praticar o
Terceiro Fator da Revolução da Consciência, que é o
Sacrifício Consciente pela Humanidade: "Levantando
bem alto a tocha do Entendimento, para iluminar O
Caminho aos demais..."
Fé (Pistis) e Gnose (Conhecimento), devem estar unidas
dentro de nós no Caminho do Conhecimento da
Verdade.
Pois somente o Conhecimento (Gnose) da Verdade (do
Cristo), nos poderá fazer Livres...
Isto é: Somente a Gnose do Cristo nos faz Livres... "...e
conhecereis a Verdade, e a Verdade os libertará."(João 8:
32).
O Evangelho Gnóstico-Cristão do Apóstolo Felipe, diz
nos seguintes termos:
"110.- Quem possui a Gnose da Verdade é livre. Quem
é livre não peca. Quem faz o pecado é escravo do
pecado. A Mãe é a Verdade; a Gnose é o vínculo de
União. Aqueles a quem não é permitido pecar, são
chamados livres do mundo. A Gnose da Verdade eleva
os corações daqueles a quem não lhes é permitido pecar,
isto é, torna-os livres e eleva-os por cima deste mundo..."
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Faz hoje exatamente dois meses, no dia de Quarta-feira
14 de Julho deste ano 2010, que me visitou em Seu
Corpo Astral, nosso Senhor Jesus O Cristo, e disse-me
as seguintes Palavras:
"Diga a teus irmãos e a meus irmãos que tenham Fé em
Mim e serão Livres...".
Transcrevo à continuação os detalhes desta Experiência
Astral:
"Quarta-feira, 14 de Julho do Ano 2010."
"Águia dourada, celestial mensageira das Misericórdias
do Pai, do Santo, Bendito Seja, do Deus de Israel, Anjo
de Sua verdade e Seu Espírito Santo, que descendendo
das alturas mais elevadas, em rápido voo presto chegaste
acudindo a nossas súplicas, a nosso chamado; e voando
em círculos até a direita (*), passaste por cima daqueles
que, em êxtase místico, contemplávamos admirados tuas
resplandecentes asas douradas e escutávamos
assombrados teus gritos, à medida que velozmente a
nossa humilde morada te acercavas..."
(*) Até a direita em sentido horário.

o Cristo com vestimentas de cores branco e café claro
(marrom, castanho ou carmelita claro), com sua
cabeleira e barba nazarenas, igual a minha estatura, que
era sua semelhança, e com Palavras cheias de ternura e
de infinito Amor, boca a boca falando-me com claridade, e
não em enigmas, recebi a mensagem divina estando de pé e com
todos meus sentidos não menoscabados, e o compreendi
plenamente, como está escrito: de tudo manifestamente, e não
em palavras obscuras... (Números XII, 8.,) e me disse: Diga a
teus irmãos e a meus irmãos que tenham Fé em Mim e serão
Livres...
Estas palavras, o Santo, Bendito Seja, o Profeta
prometido por Deus a Moisés igual que Deus
(Deuteronômio 18: 15), tem colocado na minha boca,
para falar a meus irmãos e a Seus irmãos, tudo o que Ele
me ordena... E será que o homem que não escute Suas Palavras
-o que falo em Seu Nome-, Ele o demandará..."
É a este Conhecimento ou Gnose da Verdade, ao que se
referiu Clemente de Alexandria em vários de seus
escritos. Entre eles, vejamos os seguintes:
"Jesus, depois da Ressurreição, confiou a Gnose
primeiramente a Santiago o Justo, a Pedro e a João; estes
a sua vez retransmitiram-na ao resto dos Doze
(Apóstolos), e os Doze aos Setenta, um dos quais era
Barnabé."

"Alguns instantes depois desta visão extracorpórea,
astral, da Águia dourada, Espírito Santo e Mensageira
do Pai, e o Anjo de Sua verdade, Sua Sagrada Shejináh,
tivemos a dita e a honra maior que a um simples e
humilde mortal, o Céu, por graça, lhe possa dar...
Apareceu logo, em nosso humilde lar nosso Senhor Jesus
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"... A Gnose é, por assim dizer, um aperfeiçoamento do
homem enquanto Homem, que se realiza plenamente
por meio do Conhecimento das Coisas Divinas,
conferindo nas ações, na vida e no pensar uma
harmonia e coerência consigo mesma e com o Logos
Divino. Pela Gnose se aperfeiçoa a Fé, de sorte que
unicamente por ela alcança o fiel sua perfeição..."
"... A Gnose é transmitida por Tradição, como se
entrega um depósito, aos que se têm feito conforme a
Graça de Deus, dignos de tal ensinamento. Pela Gnose
resplandece a dignidade da caridade "da luz em luz".
Em efeito, está escrito: "Ao que tem, dar-se-lhe-á
mais" (Lc 19:26): ao que tem Fé, (Verdadeira) dar-se-lheá a Gnose; ao que tem a Gnose, dar-se-lhe-á a Caridade;
ao que tem Caridade, dar-se-lhe-á a Herança..."
"... A Fé é, por assim dizê-lo, como um Conhecimento
em compêndio das coisas mais necessárias, enquanto
que a Gnose é uma explicação sólida e firme das coisas
que se têm aceitado pela Fé, construída sobre ela por
meio dos Ensinamentos do Senhor. Ela conduz ao que é
infalível e objeto de Ciência. A meu modo de ver, dá-se
uma primeira conversão salvadora, que é o trânsito do
Paganismo à Fé, e uma segunda conversão, que é o
passo da Fé à Gnose. Quando esta culmina na Caridade
(Amor), chega a fazer ao que Conhece, Amigo do
Amigo que é Conhecido..."

"... O Senhor não revelou a muitos o que não estava ao
alcance de muitos, senão a uns poucos, aos que sabia
que estavam preparados para isso, aos que sabia que
podiam receber a Palavra e configurar-se com ela. Os
Mistérios, como o mesmo Deus, confiam-se à Palavra
(Viva), não à letra. E se alguém objeta que está escrito
que "nada há oculto que não haja de manifestar-se, nem
escondido que não haja de revelar-se." (Mt 10:26), dirlhe-emos que a mesma Palavra Divina anuncia que o
secreto será revelado ao que o escuta em secreto, e que o
oculto será fato manifesto ao que é capaz de receber a
Tradição transmitida de uma maneira oculta, como a
Verdade. Desta sorte, o que é oculto para a grande
massa, será manifesto para uns poucos..."
Sem embargo, nestes "Últimos Dias" destes "Tempos do
Fim", é necessário falar publicamente e a toda a
Humanidade, sobre os Sagrados Mistérios Gnósticos...
"... Se admitimos que o mesmo Cristo é Sabedoria que
atua mediante a atuação dos Profetas, por meio da qual
pode a pessoa aprender a Tradição Gnóstica da mesma
maneira com que Ele durante sua vida ensinou aos
Santos Apóstolos, a Gnose será uma Sabedoria que
consiste em um Conhecimento e uma Compreensão das
realidades presentes, futuras e passadas, com a
segurança e firmeza que lhe confere o fato de haver sido
entregue e revelado pelo Filho de Deus.... Esta Gnose foi

32

entregue por via não escrita a alguns dos Apóstolos e
nos chegou por transmissão de gerações sucessivas..."
Até aqui estes grandiosos ensinamentos do Grande
Iniciado Gnóstico-Cristão Clemente de Alexandria,
contidos em sua maioria em sua Obra chamada
"Stromata".
Os Três Fatores da Revolução da Consciência, estão
sintetizados nas seguintes palavras do V.M. Jesus O
Cristo:
"Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e
tome sua cruz, e siga-me." (Mt 16: 24).
Negar-se a si mesmo, é "Morrer de instante em instante"
aos eus ou defeitos psicológicos. Tomar a própria Cruz
cada dia, é realizar o Cruze Sexual com a própria e
Única Esposa na prática da Transmutação das Energias
Criadoras Sexuais, e sem fornicar jamais em nenhum
momento durante toda a vida. (Tenhamos em conta que
esta Nossa Cruz "... é loucura para o mundo...", como
dizia o Apóstolo Paulo...)
Seguir ao Cristo, é Viver estes Ensinamentos e entregálos à Humanidade, fazendo de nossa Vida um
Verdadeiro Apostolado nestes Tempos do Fim...
A Prática dos Três Fatores da Revolução da
Consciência, deve ir também acompanhada das Práticas
para lograr o Desdobramento Astral Consciente. A estas
"Chaves da Gnose", referiu-se Nosso Venerável e

Amado Mestre Jesus O Cristo, Nosso Senhor, quando,
censurando aos "Doutores da Lei", disse-lhes:
"Ai de vós doutores da Lei, porque haveis tirado as
Chaves da Gnose, vós mesmos não entrastes, e aos que
queriam entrar haveis impedido!"
Apreciado Leitor, aqui os entregamos, pois, as Chaves
da Gnose, para que abrais com elas a Porta Apertada,
Estreita e Difícil do Reino dos Céus...
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enfrenta a trabalhar sobre si mesma, isso sucede sempre;
não somente a vocês senão a todo o que começa a
trabalhar a sério. De modo que vocês não são os únicos;
todos estamos passando por amarguras porém a pessoa
vai adaptando-se às circunstâncias que lhe rodeiam."

A “OBRA” DE NOSSO VENERÁVEL E
AMADO MESTRE SAMAEL AUN WEOR
E DE NOSSO VENERÁVEL E AMADO
MESTRE RABOLÚ.
Começamos O CAMINHO INICIÁTICO

"De modo, pois, que não há que dar um passo atrás
senão adiante. Sigam com o trabalho da morte." "É
lógico que a legião se revolve e muitos elementos que lhe
rodeiam também se voltam em contra, porém isso não
importa. Isso quer dizer que o trabalho está fazendo
efeito." (Carta "1168" del "11 de septiembre de 1996").

ESOTÉRICO, a partir do Ano 1985, como consta em
várias das Cartas que nos escreveu e nos enviou nosso
Venerável e Amado Mestre Rabolú.
A partir de então continuamos realizando nossos
Trabalhos Esotéricos na Primeira e na Segunda
Montanhas como assim mesmo consta em muitas das
aproximadamente Cem Cartas que nos escreveu e nos
enviou nosso Venerável e Amado Mestre Rabolú entre
os Anos 1985-1995, aos Países onde estávamos
realizando a Missão Gnóstica...
Assim consta também nos apontamentos ou notas que
temos minha Esposa e minha pessoa de muitos diálogos
ou conversações que tivemos fisicamente, pessoalmente,
com nosso Venerável e Amado Mestre Rabolú, desde
final do mês de janeiro de 1996, até o dia 29 de
Outubro do mesmo ano de 1996... Vinte dias antes da
"Expulsão"...
Nas duas últimas Cartas que nos escreveu nosso
Venerável e Amado Mestre Rabolú, antes da
"Expulsão", diz-nos o Mestre: "Quando a pessoa se

Nesta Carta nosso Venerável e Amado Mestre Rabolú
nos reconfirma que SIM estamos Trabalhando "a
sério"... E que sim estamos Morrendo ao dizer: "Sigam
com o trabalho da morte."
13 dias anteriores à "Expulsão", escrevemos-lhe minha
Esposa e minha pessoa uma carta a nosso Venerável e
Amado Mestre Rabolú, da qual transcrevemos
textualmente as seguintes palavras:
"Mestre, necessitamos muito de sua ajuda, muito
especialmente nestes momentos."
"Tenho estado trabalhando insistentemente com a
Morte em Marcha, pedindo a minha Mãe Divina a
Morte a cada defeito que descubro, seja pelo
Pensamento ou por qualquer dos [cinco] Centros
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[intelectual, emocional, motor, instintivo, sexual], e este
superesforço a cada instante, é o que me está ajudando
para seguir adiante."
“Porém, também estou sentindo-me em uma solidão
muito grande e com uma dor muito forte em meu
coração, e uma angústia e amargura, que várias noites o
único consolo que tenho tido tem sido chorar e
sentindo-me já quase desfalecer, que quase nem posso
com meu corpo."
"Por favor Mestre, suplico-lhe em Nome do Cristo e de
meu Pai Interno, ajude-me, necessito Força, Coragem e
Fé para poder seguir adiante e poder também servir-lhe
de acordo à Vontade do Céu, aqui na Junta e no
Movimento Gnóstico."
"Suplico-lhe também Mestre, que esta ajuda brinde
também à minha esposa Gloria María, como a nossos
filhos Michael e Nilvia que também estão necessitandoa."
"De todo coração" "Luis B. Palacio A. Gloria María
Vélez de Palacio. -

também "instante a instante, momento a momento "A
Morte em Marcha, militarmente, com Força, com Fé,
tal e como nos ensina o Mestre, com grandes
superesforços, como informamos ao Mestre na carta...
A resposta de nosso Venerável e Amado Mestre Rabolú
escreveu-a o Mestre na carta "1457" de "6 de novembro
de 1996", 12 dias anteriores à "Expulsão"..., e da qual
transcrevemos textualmente as seguintes Palavras do
Mestre:
"Isto que está sucedendo a você, essa solidão, esse é o
mesmo ego que se sente ferido de morte. Então a reação
não se deixa esperar. De modo, pois, que tranquilo,
adiante!" "Essa solidão, tudo isso são coisas do ego. Você
sabe que a pessoa nunca está só, está o Pai e a Mãe e as
demais Hierarquias; quando a pessoa está trabalhando
estão com a pessoa."
"Isso o faz ver o ego para desconcertá-lo e fazê-lo com
que afrouxe o trabalho. De modo, pois, que adiante; não
se preocupe por essas coisas. Isso sucede a todo o que
começa a trabalhar: o ego apela a muitas armas para
desconcertar a pessoa."

"A Auto-Observação Psicológica estávamos fazendo
"instante a instante, momento a momento" nos Cinco
Centros Inferiores da máquina humana: intelectual,
emocional, motor, instintivo e sexual, tal e como
ensinam nosso Venerável e Amado Mestre Samael Aun
Weor e nosso Venerável e Amado Mestre Rabolú. E

Nosso Venerável e Amado Mestre Rabolú, confirma-nos
uma vez mais, nesta última carta, que Sim estou
Morrendo, e algo muito importante para ter em conta,
onde o Mestre me diz:
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"..., está o Pai e a Mãe e as demais Hierarquias; quando
a pessoa está trabalhando estão com a pessoa."
Isto sucede ao Iniciado, na "solidão" que o ego o faz
sentir, ao Iniciado que escolhe O Caminho Direto e
segue Escalando por esse mesmo Caminho Direto...
Leiam-se os Ensinamentos de nosso Venerável e Amado
Mestre Rabolú em Seus últimos Livros, sobre o Peso da
Cruz que o Iniciado carrega na Segunda Montanha,
que fica praticamente esgotado e quase sem forças...
E o Iniciado ainda que caia pelo peso da Cruz, não
pode soltá-la e tem que se levantar com a Cruz e seguir
com a Cruz às costas até a Cristificação e Liberação
Total. Agora... o Peso da Cruz é muito maior... "mais
pesada, mais tosca, mais pesada"... esmagador...
"A Pesada e Tosca Cruz". "Assunção, 6 de Dezembro
2008..."
"Vi a meu Cristo interior carregando uma enorme
Cruz, pesadíssima que quase não podia com ela, pois o
madeiro vertical da Cruz é uma viga muito longa e
muito grossa. O peso era esmagador e apenas sim podia
dar passos quase em cócoras, porque o peso é quase
impossível levá-lo e um Senhor e duas Senhoras
ajudavam-lhe a sustentá-la."
"Ainda que estava ali presenciando tudo ao mesmo
tempo via-me e sentia-me carregando a gigantesca e
pesada Cruz..." "Vi que meu Cristo interior ia vestido

com uma túnica branca e tinha cravada a coroa de
espinhos em sua cabeça e o vi muito angustiado."
"Chegamos ao Monte Calvário e comecei a sentir todas
as dores, as angústias e as agonias de meu Cristo interior
cravado em sua enorme, gigantesca, tosca e pesada
Cruz..."
"Dias depois a 22 de Dezembro de 2008, em visão astral
vi que três pombas formando um triângulo para cima
pousaram em cima de uma Árvore ipê ("tajy" ou
"guayacán") na parte superior de sua copa..."
"3.- Essa é sua própria cruz, que tem que carregar às
costas onde vá, porque essa cruz não se pode remover; o
contrário, cada dia mais pesada, mais tosca, mais
pesada." (Carta 936 del 3 de agosto de 1994 que me
escreveu nosso Venerável e Amado Mestre Rabolú).
A "própria cruz", é a responsabilidade na Missão da
Grande Obra do Pai, ante a Loja Branca e com a
Humanidade Doente, que o Iniciado que está
Cristificando-se, "carrega às costas onde vá", e que é
"cada dia mais pesada, mais tosca, mais pesada." Os
"estigmas" recebe o Iniciado em cada uma Das Três
Montanhas, porque em cada uma Das Três Montanhas,
o Iniciado Gnóstico tem que Viver todo o Drama
Crístico que Viveu nosso Senhor Jesus o Cristo. Primeiro
o Iniciado recebe os estigmas "em forma simbólica", e
"na Montanha da Ressurreição", na Segunda
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Montanha, há que "formá-los, fazê-los na Forja dos
Ciclopes".
Na Terceira Montanha, nos Processos Esotéricos do
"Cristo-Luz", volta-se a receber os Estigmas.
"O acontecimento da História Crística não é de ontem,
é de agora, é presente; não meramente um passado,
como creem os ignorantes ilustrados. Porém aqueles que
compreendam, trabalharão para a cristificação."
"O Senhor é elevado ao Calvário e sobre os cumes
majestosos do Calvário dirá: "O que em mim crê nunca
andará em trevas, mas terá a luz Da vida, eu sou o pão da vida,
eu sou o pão vivo, o que come minha carne e bebe meu sangue, terá
a vida eterna, e eu o ressuscitarei no dia derradeiro. O que come
minha carne e bebe meu sangue, em mim mora e eu nele." O
Senhor não guarda rancores para ninguém... Pai meu,
em tuas mãos encomendo meu espírito! Pronunciada
esta grande palavra, não se escutarão senão raios e
trovões em meio de grandes cataclismos interiores.
Cumprido este labor do espírito no corpo, será
depositado o Cristo ou o "Krestos", o Christos, Vishnú,
o que penetra, em seu sepulcro místico."

do bem e do mal." (Ensinamentos de nosso Venerável e
Amado Mestre Samael Aun Weor.)
Os dias e noites seguintes daquele mês de Novembro de
1996, foram muito mais angustiosos...
Porém seguíamos dando duro aos eus, com a AutoObservação Psicológica nos Três Cérebros (Mente,
Coração e Sexo) e com a Morte "de instante em
instante, de momento em momento"...
Dias depois veio a "Expulsão" a 18 de novembro de
1996, publicada um mês depois, no "Comunicado
1612", com data de 18 de dezembro do ano 1996.
No "Comunicado 1612", está escrito que fomos
"expulsos do Movimento"...
Também está escrito que não pisamos "o Caminho
Iniciático"... e do qual nos afastamos "totalmente"...
Em muitas das Cartas que nosso Venerável e Amado
Mestre Rabolú nos escreveu e nos enviou durante a
Missão Gnóstica em vários Países, consta que Sim
Entramos ao Caminho Iniciático Esotérico, como temos
escrito e explicado em alguns parágrafos anteriores deste
Trabalho...
Onde está escrito no "Comunicado 1612" que não
pisamos "o Caminho Iniciático", e que nos afastamos
"totalmente" daquele "Caminho Iniciático", está
claramente referindo-se "ao Caminho Iniciático" que
NÃO é ESOTÉRICO...

"E eu lhes digo em nome da Verdade e da Justiça, que
ao terceiro dia, depois disto, depois do terceiro ato, será
levantado, ressuscitado no Iniciado para transformar a
este em uma criatura perfeita. Quem logre converter-seá de fato em um Deus, terrivelmente divino, mais além
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Em vez disso, muito claramente consta em muitas das
Cartas que nos escreveu e nos enviou nosso Venerável e
Amado Mestre Rabolú durante a Missão Gnóstica, que
SIM Entramos ao Caminho Iniciático ESOTÉRICO...
Caminho Iniciático Esotérico no qual SIM Despertamos
o Fogo Sagrado do KUNDALINI que é a Espada que o
Iniciado Gnóstico tem que Temperar e Retemperar...
Caminho Iniciático Esotérico no qual todo Verdadeiro
DISCÍPULO DA LOJA BRANCA, Escolhe a seu
Guru... como consta também nas Cartas que nos
Escreveu o Mestre que Nosso Guru é O VENERÁVEL
MESTRE MORIA:
(Carta 1055A del 12 de Septiembre de 1994) (Carta
1245, página 2 del 5 de Octubre de 1994) (Carta 1056
del 12 de Septiembre de 1994).
Caminho Iniciático Esotérico no qual o Íntimo recebe
as Iniciações, Escolhe-se e Recorre O CAMINHO
DIRETO, Encarna-se ao Íntimo que é o "Atman
Inefável" da Tríade "Atman-Buddhi-Manas" e que tem
UM NOME SAGRADO como todo Mestre Íntimo...

qual, para Poder SEGUIR Nele há que estar
Trabalhando com Os Três Fatores, DEFINITIVAMENTE
"de fatos e não de palavras"...
Caminho Iniciático Esotérico onde TODO INICIADO
CRISTIFICADO, sem exceção de nenhum, tem que
Viver e Passar Pelo Drama Crístico da "Via Crucis" e do
Calvário, como Viveu nosso Mais Amado e Venerável
Mestre e Nosso Senhor JESUS O CRISTO...
A "Obra" de um Mestre em seu Significado do
Discípulo do Caminho Direto que tem que apresentar
INTERNAMENTE ante as Hierarquias Superiores da
Grande Loja Branca, é evidentemente Um Fruto de Sua
Obra; isto é óbvio...
"Quanto a você, direi o seguinte: Trabalhe
continuamente, sem perder um momento à morte
mística, posto que é o único que na atualidade está
trabalhando devidamente e essa é minha esperança, que
surja um. Tal como vai você, terá que surgir um
pouquinho mais adiante."
"De modo, pois, que lhe suplico que o trabalho dos Três
Fatores não o abandone um instante, porém o da morte
mais, dedicar-lhe mais tempo. Necessito que comece a
dar seus frutos." " ... "
"As Hierarquias estão lutando, guiando-o, orientando-o,
para que você seja um dos que vá dar fruto primeiro.
Tudo isto significa que não é de ontem à tarde você,

Caminho Iniciático Esotérico no qual se Realiza o
Trabalho Nas "Montanhas" ("As Três Montanhas"...).
Caminho Iniciático Esotérico no qual se Vive o
Verdadeiro "Natal do Coração" que é o Nascimento do
Menino-Cristo de Ouro no Corpo Causal de Ouro na
Segunda Montanha... Caminho Iniciático Esotérico, o
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senão que é um antigo discípulo que tem que recuperar
o perdido; e assim como vai, vai muito bem. Trabalhe
i n c a n s av e l m e n t e c o m a d e s i n t e g r a ç ã o d o s
defeitos." (Carta 1055A del 12 de septiembre de 1994).
Nosso Venerável e Amado Mestre Rabolú ganhou a
Liberação e pôde dar-se "o luxo de desaparecer",
porque deixava a Sua Obra, a Seu Discípulo no
Caminho Direto da Cristificação e Liberação Total
realizando seu Trabalho na Segunda Montanha...
Como uma das "Obras" que somos, de nosso Venerável
e Amado Mestre Rabolú, por ser de Seus Discípulos que
Escolhemos O Caminho Direto, declaramos que em
nosso Venerável e Amado Mestre Rabolú se
Reencarnou o Profeta Elias... Assim nos revelou nosso
Venerável e Amado Mestre Rabolú, primeiramente no
Mundo Astral, e depois várias vezes, pessoalmente,
fisicamente, verbalmente na Sede Coordenadora do
Movimento Gnóstico em Bogotá no Ano de 1996...
Todo Mestre Cristificado tem que passar pela
Crucificação, pela Morte e pela Ressurreição, tal e como
a viveu Nosso Senhor JESUS O CRISTO...

13 de Agosto de 2017
Amamos a todos os Seres, a toda a Humanidade.
Cada Ser Humano é também a Humanidade.
"Que todos os Seres sejam Felizes!"
"Que todos os Seres sejam Ditosos!"
"Que todos os Seres estejam em Paz!"
De todo Coração
para toda a Pobre Humanidade Doente
Luis Bernardo Palacio Acosta
Bodhisattwa do V.M. Thoth Moisés
www.testimonios-de-un-discipulo.com

É claro que estes Processos Esotéricos da Cristificação,
são Processos muito Íntimos, Internos, Espirituais,
dentro da Alma, na Consciência, no Espírito, no SER
Interior, Divinal, Particular, do Iniciado Cristificado.
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