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A Revista Raios de Luz nesta quinta edição irá priorizar o 

1º Fator da Revolução da Consciência, o Fator Morrer. Este 

fator corresponde ao trabalho interno psicológico na morte 

dos defeitos, erros e egos, presentes na psique de todo Ser 

Humano. Este fundamento é muito bem explicado e orien-

tado em toda a Obra Solar - o Quinto Evangélio, plasmada 

pelo Quinto dos Sete Anjos do Apocalipse, o V.M. Samael 

Aun Weor.  Sem a morte não nasce o novo, se o grão não 

morre a semente não brota. Somente com a Morte Psicoló-

gica é possível o nascimento das virtudes e o advento da 

Iluminação do SER. Por isso, indico que leia com carinho 

as matérias contidas nesta Revista, pois lhe ajudará em 

seu processo de autoconhecimento e de transformação in-

tima. Caso perceba que precisa entender melhor o tema e 

aprender a aplicar as técnicas e orientações sobre a Morte 

dos Egos, nos procure para fazer o curso completo de 

Gnose. Gnose significa conhecimento. O conhecimento 

que há em si! Gnose - A Ciência milenar do Autoconheci-

mento. 

Nos dias 15 a 17/11/2019, realizaremos a IV Convenção 

Gnóstica de Portugal, que terá como tema principal “A Ur-

gência da Morte do Ego”, mais uma excelente oportunidade 

para adquirir conhecimento sobre este imprescindível re-

curso, para todos aqueles que desejam chegar à autorreali-

zação íntima do SER. Conte sempre conosco! Estamos pa-

ra servir e ajudar! Ricardo Amancio - +351 967 187 819. 

Editorial da revista Raios de Luz 

 

 

Por: Ricardo Amancio 
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S 
e o gérmen não morre, a planta não 
nasce”. É necessário “morrer”, isto é, o 
“Ego” animal deve deixar de existir em 

nós, em nossa psique, se é que queremos 
desfrutar da autêntica iluminação. Normalmen-
te, os irmãos gnósticos, os aspirantes, os afili-
ados, sofrem muito por falta de iluminação. 
Eles gostariam de andar nas regiões inefáveis, 
visitar o Nirvana, o Mahaparanirvana, escutar 
a “música das esferas” etc., mas ao se verem 
presos, escravizados nesta região tridimensio-
nal de Euclides, ao não poderem perceber to-
das essas maravilhas dos mundos superiores, 
sofrem o indizível e, claro, têm razão para so-
frer. Alguns querem se adiantar aos fatos, fa-
lando  em linguagem comum, diríamos que 
querem “colocar a carroça na frente dos bois” 
ou “ordenhar a vaca antes de compra-la”. Pre-
tendem ser exploradores do es-
paço sem terem adquirido pode-
res para isso. As vezes, se me-
tem a “espiritistas” e acabam 
convertidos em médiuns etc. 
Continuando adiante, direi a vo-
cês que a iluminação não é pos-
sível se não se desintegra o 
“Ego”. Normalmente, a consci-
ência, ou melhor dizendo, 
“anormalmente”, porque eu não 
chamaria isso de “normalidade”, 
está aprisionada no “mim mes-
mo”, no “Eu” da psicologia expe-
rimental. É claro que enquanto a consciência 
continuar aprisionada no “Ego”, enfrascada no 
“mim mesmo”, ela estará, pois, adormecida, 
funcionará em virtude de seu próprio condicio-
namento, será subjetiva, incoerente, impreci-
sa... Poderia sintetizar para vocês toda a didá-
tica para aniquilação budista em muito poucas 
palavras: necessitamos viver alertas e vigilan-
tes como sentinelas em época de guerra! É no 
terreno da vida prática, no relacionamento com 
os nossos amigos, em casa, na rua e no traba-
lho, que os defeitos que nós carregamos es-
condidos afloram de forma espontânea, e se 
permanecemos alertas, é claro que os desco-
brimos e os vemos... Defeito descoberto deve 
ser entendido imediatamente e submetido ime-
diatamente a uma análise. Mediante a autorre-
flexão evidente do Ser, podemos conhecer, 

diretamente, qualquer defeito. Uma vez que 
tenhamos compreendido tal ou qual erro psico-
lógico, podemos, sem dúvida, nos dar ao luxo 
de desintegrá-lo. Agora chegamos a um ponto 
crítico e difícil desta palestra que damos aqui... 
Gurdjieff, Ouspensky, Nicoll, Collins, e muitos 
outros autores do Quarto caminho, também 
gnósticos (porque nós somos da Quarta via ou 
do Quarto Caminho), pensaram que se pode-
ria desintegrar qualquer agregado psíquico 
inumano - quer dizer, qualquer defeito ou qual-
quer “Ego”, por meio da simples compreensão 
criadora e nada mais. Para que vocês me en-
tendam melhor, direi que existem duas serpen-
tes, “a que sobe” e “a que desce”: A serpente 
de bronze que curou os israelitas no deserto, 
enroscada no lingam regenerador, no Tao e, a 

serpente píton que se arrastava 
pelo lodo da terra com suas sete 
cabeças e que Apolo, irritado, fe-
riu com seus dardos. A serpente 
que ascende pela vara de esculá-
pio, o Deus da medicina e, a ser-
pente que se arrastava no lodo: a 
serpente tentadora do Éden. Eis 
aqui o duplo pé do galo dos Abra-
xas gnósticos. Portanto, a ser-
pente que sobe é sagrada - a Ku-
ndalini; a que baixa é o órgão Ku-
ndartiguador. O erro de Gudjieff 
foi atribuir à serpente ascendente 
os efeitos hipnóticos, tenebrosos 

e abomináveis da serpente descendente. Eis 
aqui onde Gurdjieff falhou. Portanto, encaran-
do as coisas de frente, é necessário um poder 
que seja superior´ à mente, e este não é se-
não a Kundalini, a serpente ígnea de nossos 
mágicos poderes. Só ela poderia pulverizar 
qualquer agregado psíquico  inumano, seja 
este da ira, da cobiça, da luxuria, da inveja, ou 
do ódio etc. Naturalmente, primeiro há que se 
descobrir o defeito que a pessoa quer eliminar, 
segundo trabalhar para compreendê-lo e,  em 
terceiro lugar, eliminá-lo. E pode-se eliminar 
com o poder da Divina mãe cósmica, com o 
poder da Divina mãe Kundalini. Mas temos 
que apelar à Kundalini, à Devi Kundalini Shak-
ti, no exato momento em que necessitamos 
eliminar o agregado psíquico que tenhamos 

 

“O eu é a raiz da dor. O 

Eu é a raiz da 

ignorância e do erro. 

Quando o eu é 

dissolvido, somente fica 

dentro de nós somente o 

Cristo interno” 

Samael Aun Weor 

          Selecionado por: Leonardo Oliveira 

        Fonte: livro-Fundamentos da gnose 

(9ª Conferência )    

 Autor: V.M. Samael Aun Weor 

O MORRER PSICOLÓGICO 
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D 
escoberto e compreendido. Sim, temos 
que apelar à ela, rogar que ela pulveri-
ze tal defeito, e ela assim o fará. Dito 

isto, o máximo poder da víbora sagrada, da 
cobra divina dos templos, se encontra na forja 
dos ciclopes. Se um casal trabalhasse na forja 
dos ciclopes e invocasse de verdade a víbora 
divina em pleno trabalho sexual-espiritual, ob-
teria a resposta, pois é óbvio que Devi Kunda-
lini o auxiliaria... A pessoa deve, pois, apelar a 
esse poder transcendental e maravilhoso da 
cobra dos mistérios antigos, da víbora divina. 
Aqueles que não tenham companheira, ou a 
mulher que não tenha parceiro, também po-
dem apelar para a cobra sagrada; ela, de qual-
quer forma, trabalhara e desintegrará qualquer 
defeito. Quero dizer apenas que o máximo de 
seu poder está na forja dos ciclopes, na frágua 
acesa de Vulcano. Falo a vocês com esta 
“linguagem serpentina” posto que são irmãos 
que já fizeram o curso e que, portanto, têm 
que estar preparados para entender esta lin-
guagem, porque quando se fala dos “mistérios 
sexuais”, deve-se falar com decência, com dig-

nidade, nunca com linguajar vulgar; sempre 
numa linguagem esotérica, edificante e, es-
sencialmente, dignificante. Se vocês consegui-
rem passar pela aniquilação budista, se conse-
guirem “morrer” radicalmente, despertarão to-
talmente, aqui e agora; então se tornarão 
conscientes da vida nos mundos superiores, 
mas há que “morrer” para despertar, repito, 
aqui e agora. Quando a pessoa desperta ver-
dadeiramente, esse problema de 
“desdobramento” deixa de existir; a pessoa já 
fica consciente, tanto no mundo físico como 
nos mundos superiores, e quer que seu corpo 
esteja adormecido, quer esteja desperto, vive 
sempre consciente. Já desaparece, de forma 
definitiva e para sempre, o problema do 
“desdobramento astral”, porque se o seu corpo 
dorme, está consciente no mundo astral, vive 
consciente, ali atua consciente, e regressa à 
vontade ao corpo físico na hora que quiser. 
Então como fica o problema do desdobramen-
to? Como problema, ele deixa de existir. O im-
portante seria despertar...  

 

          Selecionado por: Leonardo Oliveira 

        Fonte: livro-Fundamentos da gnose 

(9ª Conferência )    

 Autor: V.M. Samael Aun Weor 

O MORRER PSICOLÓGICO 
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N ão é demais recordar aos nossos 
leitores que existe um ponto matemático dentro 
de nós mesmos.  Inquestionavelmente, tal ponto 
jamais se encontra no passado, nem tampouco 
no futuro. Quem quiser descobrir esse ponto 
misterioso deve busca-lo aqui e agora, dentro 
de si mesmo, nesse exato momento, nem um 
segundo adiante, nem um segundo atrás... Os 
dois paus vertical e horizontal da Santa Cruz en-
contram-se neste ponto.  Encontramo-nos, pois, 
de instante em instante, diante de dois cami-
nhos: O horizontal e o vertical. É evidente que o 
horizontal é muito comum: Por ele andam 
“Vicente e toda gente”, “o Sr. Raimundo e todo o 
mundo”. O caminho vertical 
é diferente: é o caminho 
dos rebeldes inteligentes, 
dos Revolucionários... 
Quando alguém se recorda 
de si mesmo, quando tra-
balha sobre si mesmo, 
quando não se identifica 
com todos os problemas e 
sofrimentos da vida, está, 
de fato trilhando a senda 
vertical. Certamente, jamais 
será tarefa fácil eliminar as 
emoções negativas, perder 
toda identificação com nosso próprio trem da 
vida, problemas de todo tipo, negócios, dívidas, 
pagamento de letras, hipotecas, telefone, água, 
luz, etc. Os desempregados, aqueles que por 
qualquer motivo perderam o emprego, o traba-
lho, evidentemente por falta de dinheiro e es-
quecer o seu caso, não se preocupar e não se 
identificar com seu próprio problema, resulta, de 
fato, espantosamente difícil. Aqueles que so-
frem, aqueles que choram, aqueles que foram 
vitima de alguma traição na vida, de uma ingrati-
dão, de uma calúnia ou de alguma fraude, real-
mente esquecem de si mesmos, de seu real Ser 
intimo, identificam-se completamente com sua 
tragédia moral. O trabalho sobre si mesmo é a 
característica fundamental do caminho vertical. 
Ninguém poderia trilhar a senda da grande re-
beldia se jamais trabalhasse sobre si mesmo... 

O trabalho a que estamos nos 
referindo é de tipo psicológico; ocupa-se de cer-
ta transformação do momento presente que nos 
encontramos. Necessitamos aprender a viver de 
instante a instante... Por exemplo, uma pessoa 
que se encontra desesperada por algum proble-
ma sentimental, econômico ou político, obvia-
mente esqueceu-se de si mesma... Se tal pes-
soa se detém por um instante, se observa a situ-
ação e trata de recordar-se de si mesma e de-
pois se esforça por compreender o sentido de 
sua atitude.... Se refletir um pouco, se pensar no 
fato de que tudo passa, de que a vida é ilusória, 
fugaz, de que a morte reduz a cinzas todas as 
vaidades do mundo... Se compreender que seu 

problema no fundo não é 
mais do que “fogo de pa-
lha”, um fogo fátuo que logo 
se apagará, verá de repen-
te, com surpresa, que tudo 
mudou. Transformar rea-
ções mecânicas é possível 
mediante a confrontação 
lógica e a Autorreflexão Ínti-
ma do Ser... É evidente que 
as pessoas reagem mecani-
camente diante das diver-
sas circunstâncias da vida... 
Pobres pessoas! Costumam 

sempre se converter em vítimas. Sorriem quan-
do alguém as elogia, sofrem quando alguém as 
humilha. Insultam se são insultadas, ferem 
quando são feridas, nunca são livres; seus se-
melhantes têm o poder de leva-las da alegria á 
tristeza, da esperança ao desespero. Cada uma 
dessas pessoas que vai pelo caminho Horizon-
tal se parece com um instrumento musical, onde 
cada um de seus semelhantes toca o que bem 
deseja. Quem aprende a transformar as rela-
ções mecânicas de fato vai pelo “Caminho Verti-
cal”. Isto representa uma mudança fundamental 
no “Nível de Ser”, resultado extraordinário da 
“Rebeldia Psicológica”.   

Fonte: Psicologia revolucionária cap.3  
Autor: V.M. Samael Aun Weor 
Selecionado por: Leonardo Oliveira 

 

   

A Rebeldia Psicológica 
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Os Eus que temos introduzidos dentro dos corpos 
lunares são verdadeiros demônios criados por nós 
mesmos. Um Eu segue automaticamente outro Eu e 
alguns aparecem acompanhados de outros, porém 
não existe ordem em tudo isso, não há unidade ver-
dadeira nisto, somente existem associações aciden-
tais, pequenos grupos que se associam de forma in-
consciente e subjetiva. Cada um destes pequenos 
Eus representa somente uma ínfima parte da totali-
dade de nossas funções, porém crê equivocadamente 
ser sempre o todo. Quando o animal intelectual, 

equivocadamente chamado de ho-
mem, diz eu, tem a impressão de que 
fala dele em sua totalidade, porém 
na realidade é tão somente um dos 
pequenos Eus da legião o que fala. 
O Eu que hoje está jurando fidelida-
de diante da ara da Gnose, crê ser o 
todo, o único, o homem completo, 
porém é tão somente um dos tantos 
Eus da legião; quando o dito Eu cai 
de seu posto de mando, outro Eu 
que é inimigo da Gnose ocupa o lu-
gar e, então, o individuo que parecia 
muito entusiasmado pela Gnose, 
resulta, então, convertido em inimi-
go, atacando nosso movimento, a 
nossa doutrina, etc. O eu que hoje 

está jurando amor eterno a uma mulher tem a im-
pressão de ser o único, o amo, o homem completo, e 
diz: Eu te adoro, eu te amo, eu dou a vida por ti, etc., 
porém quando esse Eu enamorado é substituído em 
seu posto de mando por outro Eu, então, vemos o 
sujeito afastando-se da mulher, apaixonado por ou-
tra, etc. Todos estes pequenos Eus são verdadeiros 
demônios que vivem dentro de nossos corpos luna-
res. Todos estes pequenos Eus são engrenados nos 
cincos cilindros da máquina, esses cinco cilindros 
são: pensamento, emoção , movimento, instinto e 
sexo. É lamentável que por falta de sabedoria, os 
seres humanos estejam fabricando, nos cinco cilin-
dros da máquina, inumeráveis demônios que rou-
bam parte de nossa consciência e de nossa vida. É 
também muito certo e fora de toda dúvida que, as 
vezes, se introduzem dentro dos corpos lunares al-

p 
odemos compreender que devemos trabalhar 

intensamente com esse segundo fator, a morte, es-
ses ensinamentos tem 3 fatores que temos de tra-
balhar todos que vão juntos, unidos e complemen-
tários, como poderíamos nascer se não estamos dis-
postos a ir morrendo em si mesmos? A mudar nossa 
vida mecanicista, nossa forma de viver? A despojar-
se de todos esses trapos mentais e emocionais que 
envolvem a consciência. Nos somos como uma casa 
onde vivem muitas pessoas, tudo isso é o que nos 
complica a existência que nos faz 
sofrer, viver em conflito conosco 
mesmos. Se queremos despertar a 
consciência, e integrar com nosso 
real ser, não há como fugir da 
morte psicológica.  

Os autores que afirmam a existên-
cia de um Ego ou Eu permanente e 
imutável, são equivocados since-
ros de muito boas intenções. Urge 
saber que dentro de nossos corpos 
lunar-animais, temos um Eu plura-
lizado. Cada sensação, cada emo-
ção, cada sentimento, paixão, ódio 
violência, ciúme ira, cobiça, luxúria, inveja, orgulho, 
preguiça, gula, etc., são constituídos por pequenos 
eus que de maneira alguma se acham ligados entre 
si, nem de modo algum coordenados. Não existe, 
não há um eu íntegro, unitotal, mas uma multidão 
de eus mesquinhos, gritões e briguentos que lutam 
entre si, que brigam pela supremacia. Aos monges 
do mosteiro do monte Athos encanta fazer-se cons-
cientes de todos estes pequenos eus, aprender a 
manejá-los, passa-los de um centro para outro, etc. 
Os monges se ajoelham e, elevando seus braços 
com os cotovelos dobrados dizem: “Ego”, em voz 
alta e prolongando o som, enquanto ao mesmo 
tempo, procuram localizar o ponto de seu organis-
mo onde ressoa a palavra Ego (Eu); o propósito des-
te exercício é sentir o Eu, passa-lo de um centro a 
outro á vontade .  

   Selecionado por: Leonardo Oliveira 
   Fonte: livro- corpos solares                
   cap.10.        

Autor: V.M. Samael Aun Weor 

“A melhor didática 

para a dissolução do 

eu se faz na vida 

prática intensamente 

vivida.” 

Samael Aun Weor 

O Eu Pluralizado 
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pessoas; esses Eus alheios roubam parte de nossa consciência, 
acomodam-se em qualquer um dos cinco cilindros da máquina 
e se convertem, por tal motivo, em parte de nosso Ego (Eu). 
Realmente, o animal intelectual não tem individualidade ver-
dadeira, não tem um centro de gravidade permanente, nem 
sentindo verdadeiro de responsabilidade moral. O único valor, 
a única coisa importante que temos dentro de nossos corpos 
lunares é o buddhata, a essência sagrada, o material psíquico 
que infelizmente é malgasto pelas distintas entidades que em 
seu conjunto constituem o Ego, o Eu pluralizado. Muitas esco-
las pseudo-ocultistas e pseudo-esoteristas dividem o Eu em 
dois, asseguram enfaticamente que temos um Eu superior, 
divino, imortal e creem que o dito Eu superior ou Ego divino 
deve controlar e dominar totalmente o Eu inferior. Este con-
ceito é totalmente falso, porque superior ou inferior são duas 
secções de uma mesma coisa. Ao eu encanta dividir-se entre 
superior e inferior. Ao Eu agrada que o louvem, que lhe ren-
dam culto, que o ponham nos altares, que o divinizem, etc. 
Realmente não existe tal Eu superior, tal Ego divino, a única 
coisa que temos dentro dos corpos lunares é a essência e a 
legião do Eu e isso é tudo. Atman, O ser nada tem a ver com 
nenhum tipo de Eu. O Ser é o Ser e está mais além de qualquer 
tipo de Eu. Nosso real Ser é impessoal, cósmico, inefável, terri-
velmente divino. Desgraçadamente o animal intelectual não 
pode encarnar a seu real Ser (Atman– Buddhi– Manas), por-
que tem unicamente corpos lunares e estes últimos não resis-
tiriam a tremenda voltagem elétrica de nosso verdadeiro Ser 
e, então, morreríamos.  

Os demônios que habitam dentro dos corpos lunares não es-

tão presos dentro de ditos corpos animais, normalmente en-

tram e saem, viajam a distintos lugares ou perambulam sub-

conscientes pelas distintas regiões moleculares da Natureza. 

Depois da morte, o Eu pluralizado continua nos corpos luna-

res, projetando-se deles a qualquer lugar da Natureza. Os mé-

diuns do espiritismo ou do espiritualismo emprestam suas 

matérias ou veículos físicos a esses Eus dos mortos. Tais Eus, 

ainda que deem provas de sua identidade, mesmo que de-

monstrem ser o verdadeiro morto invocado, não são o real Ser 

do falecido. Nem todas as entidades que constituem o Ego 

(Eu) retornam a este mundo, para reincorporar-se ou renascer 

em um novo organismo. Algumas dessas entidades ou peque-

nos Eus costumam separar-se do grupo para ingressarem nos 

mundos infernais da Natureza ou reino Mineral submerso, 

outras dessas entidades deleitam-se reincorporando-se em 

organismos do reino Animal inferior, cavalos, burros, cachor-

ros, etc. Os mestres da Loja Branca costumam ajudar alguns 

mortos distintos que se tem sacrificado pela Humanidade. 

Realmente, o Ego é uma soma de entidades distintas, diferen-

tes. Não existe um Eu permanente e imutável , a única coisa 

que existe dentro de nossos corpos lunares é o Eu pluralizado. 

(legião de diabos).  

   Selecionado por: Leonardo Oliveira 
   Fonte: livro- corpos solares, 
   cap.10.        

Autor: V.M. Samael Aun Weor 

O Eu Pluralizado 
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 primeiro factor da revolução da 
Consciência é muito delicado, 
simplesmente porque o Eu não 

quer morrer… E se o Eu não morrer nada 
“nascerá de novo”. O Eu engendrará todo 
o tipo de “fintas”  para conseguir o seu 
objectivo, - NÃO MORRER. 
Necessitaremos assim de apelar aos 
nossos atributos, ao nosso poder inato, 
para sermos capazes de ultrapassar este 
peçonhento obstáculo. 

O nosso Venerável Mestre Samael nos 
deu a conhecer através da sua 
maravilhosa obra, a existência de um 
princípio divino no nosso “mundo interior”, 
que só ele nos pode valer, libertando-nos 
das diversíssimas formas de angústia e 
dor. Esse princípio divino, 
consubstanciado no Poder Mágico da 
Nossa Divina Mãe, o aspecto materno de 
Deus, faculta-nos de uma forma 
silenciosa, mas amorosa, os dados 

necessários para o nosso trabalho interno 
através do GINÁSIO PSICOLÓGICO da 
nossa existencialidade. Mas esse trabalho 
implica uma entrega devocional à nossa 
Mãe Divina, baseado intensamente num 
processo de “morte “mística” a fim de 
aniquilarmos, com a sua Potência 
Eléctrica, a raiz do mal no nosso 
microcosmo e libertarmos assim a nossa 
aprisionada Consciência. 

Na sua maravilhosa Obra, A 
REVOLUÇÃO DA DIALÉCTICA o V.M. 
Samel nos concede mais um capítulo 
informativo proveniente do seu profundo 
“conhecimento de causa”  cujo excerto 
transcrevemos a seguir: 

“A Morte Mística é uma área árdua e difícil 
da Revolução da Dialética.  
 
A catexis solta dissolve-se à base de 
rigorosa compreensão. A convivência com 
o próximo, o trato com as pessoas, é o 
espelho onde, verdadeiramente nos 
podemos ver de corpo inteiro. No trato 
com as pessoas, os nossos defeitos 
escondidos saltam para fora, afloram e, se 
estamos vigilantes, os notamos, os 
vemos. Todo o defeito deve ser 
primeiramente analisado intelectualmente 
e depois estudado com a meditação.  

Nota: a definição de “catéxico” está 
relacionada com a psicologia e psiquiatria e 
está em cathexis (catexis). Definindo 
“cathexis” como a atribuição de energia mental 
para uma pessoa ou um objecto. O termo 
cathexis é típico das escolas 
psicoanalíticas. 

A Morte no Ginásio 

O 

Selecionado por: Jaime Ruela 
            Fonte: Psicologia revolucionária  

   Autor: V.M. Samael Aun Weor 
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Combinar estados interiores com 
acontecimentos exteriores , de forma correta 
é saber viver inteligentemente. Qualquer 
evento inteligentemente vivenciado exige seu  
correspondente estado interior especifico. 
Infelizmente, porém, quando as pessoas 
revisam sua vida pensam que esta é formada 
exclusivamente por eventos exteriores... 
Pobres pessoas! Pensam que, se tal ou qual 
acontecimento não lhes 
houvesse sucedido, sua 
vida teria sido melhor... 
Supõe que a sorte veio 
ao seu encontro e que 
perderam a 
oportunidade de serem 
felizes... Lamentam o 
perdido, choram o que 
desprezaram, gemem 
recordando velhos 
tropeços e 
calamidades, não 
querem se dar conta de 
que vegetar não é viver 
e de que a capacidade 
para existir 
conscientemente depende exclusivamente 
da qualidade dos estados interiores da alma. 
Não importa, certamente, o quanto sejam 
belos os acontecimentos externos da vida se 
não nos encontramos, em tais momentos, no 
estado interior apropriado. Os melhores 
eventos podem nos parecer monótonos, 
cansativos ou simplesmente  aborrecedores. 
Alguém aguarda com ansiedade a festa de 
casamento, é um acontecimento, mas 

poderia suceder  que estivesse tão 
preocupado no momento preciso do evento 
que realmente não encontrasse nele nenhum 
deleite e que tudo aquilo se tornasse tão 
árido e frio como um protocolo. A experiência 
nos ensinou que nem todas as pessoas que 
participam de um banquete ou de um baile 
se divertem de verdade. Nunca falta um 
aborrecimento no melhor dos festejos, e as 

peças mais deliciosas 
alegram alguns e  
fazem outros 
chorarem. Muito raras 
são as pessoas que 
sabem combinar 
conscientemente o 
evento externo com o 
estado interno 
apropriado. É 
lamentável que as 
pessoas não saibam 
viver 
conscientemente: 
choram quando 
devem rir e riem 
quando devem 

chorar, controle é diferente. O sábio pode 
estar alegre, mas nunca cheio de louco 
frenesi; triste, mas nunca desesperado e 
abatido; sereno no meio de violência; 
abstêmio na orgia; casto em meio a luxuria, 
etc. As pessoas melancólicas e pessimistas 
pensam da vida o pior e francamente não 
desejam viver. Todos os dias vemos pessoas 
que não apenas são infelizes como, além 
disso, e o que é o pior, fazem também  

O ESTADO INTERIOR 

 Selecionado por: Leonardo Oliveira 
 Fonte: livro– Psicologia Revolucionária
 cap. VII 

        
 Autor: Samael Aun Weor 
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Além disso, e o que é pior, fazem também 
amarga a vida dos demais. Gente assim não 
mudaria nem vivendo diariamente de festa 
em festa; carregam a enfermidade 
psicológica em seu interior. Tais pessoas 
possuem estados íntimos definitivamente 
perversos. No entanto, esses indivíduos se 
autoqualificam como justos, santos, 
virtuosos, nobres, serviçais, mártires, etc. 
São pessoas que se autoconsideram 
demasiadamente; pessoas que estimam 
muito a si mesmas. Indivíduos que se 
apiedam muito de si mesmos e que sempre 
buscam escapatórias para fugir das próprias 
responsabilidades. Pessoas assim estão 
acostumadas com emoções inferiores e é 

evidente que, por tal motivo, criam 
diariamente elementos psíquicos infra-
humanos. Os eventos infelizes, os revezes 
da fortuna, miséria, dividas, problemas, etc.  
São exclusividade daquelas pessoas que 
não sabem viver... Qualquer um pode formar 
uma rica cultura intelectual, mas são muito 
poucas as pessoas que aprendem a viver 
corretamente...Quando alguém quer separar 
os eventos exteriores dos estados interiores 
da consciência demonstra concretamente 
sua incapacidade para existir dignamente. 
Aqueles que aprendem a combinar 
conscientemente eventos exteriores e 
estados interiores marcham pelo caminho do 
êxito. 

O ESTADO INTERIOR 

 Selecionado por: Leonardo Oliveira 
 Fonte: livro– Psicologia Revolucionária
 cap. VII 

        
 Autor: Samael Aun Weor 
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M 
oisés disse no Gênese: “Faça-se 
a Luz, e a Luz foi feita!” Isto não é 
coisa que corresponda a um pas-

sado remotíssimo; não, este tremendo princípio 
que se estremecia com no primeiro instante não 
muda, jamais, no tempo, é tão eterno como toda 
a eternidade; devemos tomá-lo como uma crua 
realidade de instante a instante, de momento a 
momento... Recordemos Goethe, o grande inici-
ado alemão; suas últimas palavras, momentos 
antes de morrer, foram: “Luz, mais Luz!”, bem, 
continuando com o que eu vinha falando, havía-
mos começado a estudar que essa luz é impor-
tantíssima, que enquanto alguém viva em trevas, 
anela a luz porque está cego. A pessoa que está 
dentro de um socavão, nas trevas, em um sub-
terrâneo, o que mais anela é luz... A essência é 
o mais digno, o mais decente que 
temos em nosso interior; ela ad-
vém, originalmente, da “Via Lác-
tea” (aí ressoa a nota musical 
“La”); passa depois ao “Sol”, e 
vem, depois, a este mundo físico 
com a nota “Mi”... A Essência é 
bela, é, digamos, uma fração do 
princípio humano, crístico, de ca-
da um; é a Alma humana, pois, 
que normalmente mora no Mundo 
Causal; por isso, com justa razão, 
se diz que nossa consciência em 
Cristo há de nos salvar etc. Tudo isso é certo, 
tudo isso é verdade, porém o grave de nossa 
consciência, de nossa Essência, é que, sendo 
tão preciosa, possuindo dons tão maravilhosos, 
poderes naturais tão preciosos, esteja aprisiona-
da, pois, entre todos esses “elementos indesejá-
veis”, subjetivos, que desafortunadamente temos 
em nosso interior; isto é, falando em síntese, es-
tá aprisionada em um calabouço... Ela quer a 
luz, mas como? Desejando-a! Não há quem não 
deseje a luz, a não ser que já esteja demasiado 
perdido, pois quando se tem alguma aspiração, 
deseja-se a luz... Dessa maneira, há que fazê-la; 
a questão de fazer a luz é muito grave, porque 
implica destruir os receptáculos ou calabouços, 
ou falando em síntese, o antro negro onde está 
aprisionada, para resgatá-la, liberá-la, extraí-la 
dali, a fim de ficar como um verdadeiro vidente, 
como um Ser luminoso, e desfrutar dessa pleni-
tude que por natureza nos corresponde e à qual 
temos verdadeiramente direito. Porém o que 

acontece é que se necessita de um heroísmo, ou 
de uma série de atos de tremendo heroísmo pa-
ra poder liberar nossa Alma, para poder tirá-la do 
calabouço onde está aprisionada, para poder 
roubá-la das trevas. Seria interessante que vo-
cês lograssem compreender de verdade, consci-
entemente, isto que estou dizendo, porque pode-
ria dar-se o caso de que escutando não escutas-
sem, ou não vivessem, digamos, o sentido das 
palavras que estou dizendo. Há que saber valori-
zar estas coisas para entender, pois, o que estou 
afirmando... Resgatar a Alma, tirá-la de entre as 
trevas, é bonito, porém não é fácil; o normal é 
que permaneça prisioneira. E não poderá al-
guém desfrutar da iluminação autêntica, enquan-
to a Essência, a consciência, a Alma, estiver en-
garrafada, estiver prisioneira aí (isso é grave). 

Então, necessita-se, forçosamen-
te, destruir, desintegrar, heroica-
mente, com um heroísmo superior 
ao de Napoleão em suas grandes 
batalhas, ou como o das pelejas 
de Morelos em sua luta pela liber-
dade, etc., desse heroísmo inigua-
lável, para poder libertar a pobre 
Alma, tirá-la dentre as trevas. Ne-
cessita-se, antes de tudo, como 
dizia aqui, na conferência passa-
da, aos irmãos, conhecer as técni-
cas, os procedimentos que condu-

zam a destruição desses elementos onde a alma 
está engarrafada, prisioneira, para que venha a 
iluminação. O trabalho é longo e muito duro; 
muitas vezes, qualquer pensamento negativo, 
por insignificante que seja, tem por fundamento 
um “Eu” antiquíssimo. Esse pensamento negati-
vo, que chega a mente, nos indica que de fato 
há um “Eu” por trás desse pensamento, e que 
esse “Eu” deve ser extirpado, erradicado de nos-
sa psique. Há que estuda-lo, conhecer seus ma-
nejos, ver como se comporta nos três centros: 
no intelectual, no emocional e, falando em sínte-
se, no motor- instintivo- sexual; ver de que ma-
neira trabalha em cada um destes três centros; 
de acordo com seu comportamento, a pessoa o 
vai conhecendo... Quando alguém desenvolve o 
sentido da auto-observação, ele evidencia, por si 
mesmo, que alguns desses “Eus” são espanto-
samente horríveis, que são verdadeiros mons-
tros de forma horripilante e macabra, e que vi-
vem no interior de nossa psique. 

      Selecionado por: Leonardo Oliveira  - Livro:  introdução à gnose,   
13ª Lição: como gerar a Luz dentro de nós mesmos - Autor: V.M. Samael Aun Weor 

COMO FAZER A LUZ DENTRO DE NÓS MESMOS 
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CONFERÊNCIA: “NECESSIDADE DE MU-

DAR O MODO DE PENSAR, PARA COME-

ÇAR A MORRER” 

SELECIONADO POR:Pedro Conde Pérez  

Introdução: 

Sabemos, desde o início dos estudos de 
Gnosis, que devemos revalorizar continuamente 
o ensinamento revelado pelo V.M. Samael e pelo 
trabalho interno. No início, a Gnosis parece 
maravilhosa para nós, e de alguma forma "nos 
deslumbra", pensando que o trabalho interzior 
vai ser "fácil e rápido". Ao longo do tempo 
percebemos que "uma coisa é o conceito e outra 
coisa é a realidade". Apesar de perceber 
("conscientizando-nos") da dificuldade, 
profundidade e grandeza da Gnosis e nossas 
limitações (como o ensinamento nos diz e 
estamos verificando), também percebemos que 
não HÁ OUTRA ALTERNATIVA. A vida horizontal, 
como se vive no mundo de hoje, está vazia e 
não tem nenhum sentido. Portanto, aqueles  
que não abandonam o trabalho interno, apesar 
de percebermos nossas limitações e fraquezas, 
sentimos a necessidade de revalorizar o 
ensinamento e tentar aplicar as diferentes 
chaves que o V.M. Samael nos dá (auto-
observação, viver o instante, meditação, práticas 
de mantralização, astral, runas, exercícios de 
lamaseria, etc), entendemos a necessidade de: 
estudar mais profundamente os Livros do 
mestre, aprofundar práticas, oração no trabalho, 
necessidade de morrer psicologicamente, etc. 
Nestes múltiplos processos de reavaliação, 
compreendi (um pouco mais, porque o 
entendimento é elástico), que embora tenha 
"mudado algo da forma de pensar" (por isso 
estou na Gnosis), estou estancado na vida e 
experiência do Ensinamento e é porque eu 
preciso revalorizar/aprofundar o conceito  de  
"mudar a forma de pensar", ou seja,"odre novo 

(mente nova), para o vinho novo (Gnosis)". 

Como Mestre Samael muito bem nos ensina, 
devemos reavaliar "as leis do trabalho esotérico 
gnóstico", considero esta conferência, que 
também é conhecida como "necessidade de 
mudar a forma de pensar", fundamental, como 
o mestre nos diz "Se por alguma parte temos que 
começar a trabalhar em si mesmos, tem de ser 
em relação com a mente e o sentimento "e é por 
isso que, juntamente com as conferências: 
"Transvalorização" E "Sabor vida Sabor trabalho", 
são a base para a reflexão desta conferência. 
Deve-se notar que estas três conferências, estão 
em áudios mp3 de http://igasedemundial.com 
Estão em boa qualidade  e eu considero muito 
importante lê-las e ouvi-las muitas vezes, para 
mais tarde refleti-las , ponderá-las e tentar vivê-
las, para equilibrar o Ser com o saber e chegar à 
compreenção. 

Esta conferência é basicamente uma seleção de 
parágrafos, destas conferências, com alguma 
reflexão pessoal, que pode ser mais ou menos 
compartilhada, dependendo do grau de 
experiência ou entendimento da Gnosis que cada 
um tem, que pode ser Diferente. O que é claro, é 
a validade das palavras do mestre, e que cada 
um de nós irá aprofundar cada vez mais sua 
compreensão. “O grave sobre tudo isso é que 
não sabemos como medir o realismo terrível de 
qualquer defeito; sempre olhamos para ele  de 
forma vã, sem prestar a devida atenção a ele; 
vemos como algo sem importância.” Samael 
Aun Weor-Memória trabalho, , Cap. XIII do li-
vro a Grande Rebelião.  

Pontos a abordar: 1- Necessidade de mudar a 
forma de pensar:Para revalorizar e aprofundar na 
Gnosis. 2- A transvalorização: Necessária para 
trabalhar seriamente sobre nós mesmos. 3- 

Sabor vida sabor trabalho:  A vida diária é a base 
do trabalho Interior.  4- morte do ego: 
Fundamental para avançar na auto-realização.  

5- Bibliografia. 

http://igasedemundial.com/
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CONFERÊNCIA: “NECESSIDADE DE MU-

DAR O MODO DE PENSAR, PARA COME-

ÇAR A MORRER” 

- A necessidade de mudar a  forma de pensar 
para revalorizar e aprofundar a Gnosis. "Antes de 
tudo , é necessário conhecer as leis do trabalho 
esotérico gnóstico, se é que em realidade e de 
verdade nós realmente queremos uma 
mudança radical e definitiva. Se em algum lugar 
temos que começar a trabalhar em si mesmos, 
tem que ser em relação à mente e ao 
sentimento. Em primeiro lugar, nestes estudos, 
devemos começar com os centros intelectuais e 

emocionais; nós realmente precisamos mudar a 
maneira que pensamos; caso contrário, 
marcharemos pelo caminho do erro. Aqui lhes 
são dados muitos exercícios esotéricos, se lhes 
orienta doutrinalmente, mas se vocês não 
mudam a maneira que  pensam, de que lhes 
serve tudo isso que aqui vos dei? Dizem-lhes que 
o ego deve ser dissolvido, que há que sacrificar-se 
pela  humanidade, que os corpos existenciais 
mais elevados do ser devem ser criados, 
etc.,"Que ninguém colocaria, por exemplo (diz o 
Cristo), vinho novo em velho odre, porque os 
velhos odres quebrariam. "Para o vinho novo,  
odres novos são necessários. Se não 
abandonarmos as formas caducas de pensar, se 
continuarmos a pensar com os hábitos que 
costumávamos ter, sinceramente estamos a 
desperdiçar o nosso tempo. Se recebermos este 

ensinamento e adicionamos à maneira de pensar 
que tínhamos antes (para os nossos velhos 
hábitos mentais), pois não estamos fazendo 
nada, estamos enganando a nós mesmos. 
Necessitamos, em primeiro lugar, preparar o 
recipiente, para receber o vinho do ensinamento 
gnóstico (este recipiente é a mente). Só desta 
forma, com um novo recipiente, transformado, 
com um recipiente verdadeiramente magnífico, 
se pode receber esse vinho do ensinamento 
gnóstico e, é isso que eu quero que os irmãos 
compreendam. Necessitamos que as  emoções 
negativas sejam eliminadas de nós, pois elas não 
permitem uma mudança de fundo. Observem as 
pessoas: como eles mentem; Levados por 

emoções negativas, eles lançam falsos 
julgamentos e depois se arrependem, mas é 
tarde, eles já foram lançados (entretanto). 
Portanto, devemos eliminar da nossa natureza as 
emoções negativas. A mentira, é claro, é uma 
falsa conexão. É normal que a energia do pai, a 
energia do ancião dos dias, isto é, do nosso 
profundo ser interior, flua através da organização 
cósmica interior, até alcançar a mente. Mas se 
fizermos uma conexão falsa, essa energia não 
pode mais fluir. É como se o fio elétrico fosse 
cortado: a energia elétrica, então, não alcançaria 
o foco, ou os holofotes que nos iluminam. Se nós 
realmente compreendermos tudo isso, e 
começarmos por mudar a forma como pensamos 
e sentimos, em breve isso será refletido em 
nossas ações."  
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CONFERÊNCIA: “NECESSIDADE DE MU-

DAR O MODO DE PENSAR, PARA COME-

ÇAR A MORRER” 

Este parágrafo serve de verificação: Nossas 
ações mudaram? 

"Muitos recebem aqui ensinamentos 
esotéricos, eles são dados, mas se as pessoas 
continuam a pensar como antes, como  
pensavam há vinte anos atrás, obviamente, se 
marcha muito mal. Conheço irmãos, mesmo 
muito criteriosos, missionários e tudo, que falam 
muito bem sobre a Gnosis, que lidam com o 
corpo da doutrina de uma maneira 
extraordinária, mas tenho observado-os e 
acontece que eles agem como quando não eram 
gnósticos; agem como se atuavam há trinta anos 
atrás, têm os velhos costumes que tinham 
quando não sabiam nada sobre esses estudos, 
continuam com esses mesmos costumes antigos. 
O que esses irmãos estão fazendo, então? Eles 
estão simplesmente se auto-enganando 
miseravelmente, isso é óbvio. Então, devemos 
começar mudando a maneira que pensamos, e 
então a maneira como nos sentimos; colocar o 
vinho novo, o vinho gnóstico, em novos odres. 
Com tudo isso, o que queremos? Saber despertar 
consciência! É a verdade, é o que queremos: 
despertar! Como podemos sair do sonho 
hipnótico, se estamos felizes com nossos hábitos 
mentais, com nosso sistema de raciocínio, com 
nossos hábitos sentimentais, com nossos 
distintos hábitos ou costumes, adquiridos pela 
herança e pela família? Se realmente lhes anima 
o anelo de mudar, mas ainda está muito feliz com 
suas velhas formas de pensar, você está 
simplesmente enganando a si mesmo. Todo 
mundo tem uma maneira de pensar, e todos 
acreditam que seu modo de pensar é o mais 
correto. Como pode uma pessoa que está 
hipnotizado pensar corretamente? Mas vocês 
creem que estão pensando corretamente; Aí está 

seu erro: seus hábitos mentais não servem. Se é 
que querem mudar, bem, aqui você tem o 
ensinamento novo, aqui você tem o vinho da 
Gnosis. Mas por favor, traga novos odores para 
esse vinho. Já refletiu acaso, sobre o que é a 
consciência? A consciência é como um foco de 
luz, que o dirijo de uma parte ou a outra; Isso é 
óbvio. A consciência, devemos aprender a colocá-
la onde ela deve ser colocada. Onde quer que a 
nossa consciência esteja, é onde estaremos. 
Infelizmente, repito, nossa consciência está 
engarrafada (Sim, engarrafada), entre diferentes 
elementos desumanos que em nosso interior 
carregamos. Precisamos quebrantar esses 
elementos, dentro dos quais a consciência está 
engarrafada. Mas eu digo: será que faríamos isso 
sem mudar a nossa maneira de pensar, estando 
muito feliz com os nossos velhos hábitos, caducos 
e fora do tempo, que levamos na mente? Será 
que nos preocuparíamos, talvez, sobre o 
despertar da consciência?  Claramente não! 
Quando se muda de verdade, provoca 
mudanças interiores; Seria contraditório se 
pensasse em uma coisa e fizesse outra. Não é 
possível! Se quisermos uma mudança, mas uma 
mudança de fundo, devemos aprender a saber o 
que é isso que é chamado de "consciência". No 
mundo oriental, foi-nos dito que antes do 
bodhisattva nasce em nós, bodhisita deve surgir 
em nós. 



  Raio de Luz, Número 5, Outubro de 2019 | 17 

 

Blavatsky faz a distinção completa entre o 
mestre, ele mesmo, que é Atman-buddhi (isto é, 
o íntimo e a alma-consciência), e o bodhisattva, 
que é a alma humana vestida com os corpos 
existenciais mais elevados do ser. O Que é 
Bodhisita? É a consciência já desperta, 
desenvolvida, convertida no "embrião de ouro", 
que nos dá sapiência e experiência. É claro que, 
enquanto as pessoas continuarem a pensar como 
pensam, sentindo como  sentem, e com seus 
velhos costumes obsoletos, elas não serão 
capazes de despertar a consciência (ela 
continuará hipnotizada). É grande quando 
alguém (verdadeiramente) muda a maneira que 
se pensa, porque então (e somente então) 
trabalhará para despertar a consciência. Então (e 
só então) fará um trabalho sério que leva ao 
nascimento da bodhisita. Antes, isso não é 
possível. Todos nós queremos felicidade e não 
temos felicidade. Não é possível ser feliz em um 
mundo de combinações, não é possível ser feliz 
dentro deste maquinário de relatividade. É hora 
de pensar em nos libertar do Karma, para libertar
-nos deste mundo doloroso, a partir desta 
maquinaria infernal. Mas, se vocês não mudarem 
a forma de pensar, se você só quer que esta 
doutrina para enganchá-lo no seu antigo trem da 
vida, decrépto e degenerado, estão 
desperdiçando seu tempo." 

"Existem 3 tipos de atos: base de 
reflexão e meditação para mudar a 
fomra de pensar e enfrentar os 
acontecimentos da vida 

A) Aqueles que correspondem à lei dos 
acidentes. 

B) Aqueles que pertencem à lei de 
recorrência, os fatos sempre repetidos em 
cada existência. 

C) Ações intencionalmente determinadas 
pela vontade-consciente. " 

"Os atos comuns e correntes da humanidade são 
sempre o resultado da lei do retorno ou do mero 
produto de acidentes mecânicos" 

VM Samael a Vontade, Cap. 28. Livro 
Psicologia Revolucionária 

"Temos a mesma liberdade que um violino no 
seu case" 

ELEMENTOS/BASES de trabalho na 
mudança da maneira de pensamento, possíveis. 
Confrontar com o ensinnamento gnóstico, 
sejamos sérios com nós mesmos: 

 Auto-observar, nossa dependência/"vício" 
para as coisas, costumes, hábitos, lugares, 
etc.: 

 Aprender a renunciar/ negar-se: depender 
de certos "caprichos/elementos 
dispensáveis": açúcar, café, infusão, 
biscoitos, uma marca qualquer, 
"medicações", etc. 

 Desistir de certas marcas/estilos de roupas, 
carros, etc. 

 renuncie progressivamente programas de 
TV, esportes, filmes, etc. 

 Refletir sobre as idéias políticas, sociais, 
sindicais, etc. Confrontar com a  Gnosis 

 Oração do pai nosso: reflexão, meditação, 
tentando trazer para a prática. 

CONFERÊNCIA: “NECESSIDADE DE MUDAR O MO-

DO DE PENSAR, PARA COMEÇAR A MORRER” 
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2. TRANSVALORIZAÇÃO. Necessário trabalhar 

seriamente em nós mesmos. "Se alguém não ama 

o trabalho, não é possível que se forme a 

conjunção com o trabalho gnóstico esotérico. Se 

não há conjunção do trabalho com nossas vidas, 

obviamente não trabalharemos... Nós estaremos 

contentes de ler algumas obras, participar de 

conferências. Quando não trabalhamos no 

ensinamento que damos aqui, e que fazemos 

compreender através de nossos livros, 

indubitavelmente, não se pode entender o 

trabalho esotérico gnóstico. Lembre-se da 

"parábola do mercador", do Evangelho Crístico: 

"Vendeu tudo o que possuía para conseguir 

aquela pérola preciosa." O Trabajo Esotérico 

Gnóstico é uma pérola preciosa, para obtê-la: 

 Há que abandonar todos os tipos de 

interesses secundários. 

 Abandonar tudo no mundo que pode nos 

atrair, e 

 Dedicar- se exclusivamente ao trabalho. 

 Deve-se liberar sua energia psíquica 
envolvida nestes ou aqueles valores.... E concentrá
-la naquela "preciosa pérola", que é o trabalho 
esotérico Gnóstico. (Isto é Transvalorização). 
Quando a concentra (a energia psíquica) em uma 
única direção, que é o trabalho gnóstico, se forma 
a conjunção com o trabalho. Então alguém dedica-
se totalmente a trabalhar em si mesmo. Isso leva 
à transformação radical. O AMOR PELO TRABALHO 
É BÁSICO. As pessoas, ouvindo a palavra "amor", 
sentem algo que atinge seus corações, mas eles 
não têm o significado profundo de tal palavra. É 
necessário, inadiável, entender o que é amor. Essa 

frase: "amar a Deus acima de todas as coisas e a 
seu próximo e a ti mesmo" , poderia ser traduzido 
a: "Faça-se consciente da divindade dentro de 
você, e do seu vizinho, e de si mesmo." 

Precisamos tomar consciência do que se chama 
"amor", que pode ser traduzido como 
consciência." (Necessitamos de reflexão > 
meditação > entendimento) "No trabalho 
esotérico gnóstico tem que ter o afeto pelo 
trabalho, mas não poderia haver afeto se nós não 
compreendemos; a compreensão é fundamental."  

 AMOR PELO TRABALHO ESOTÉRICO GNÓSTI-
CO: 

"Há três tipos de amor: 

 Amor puramente sexual. 

 Amor puramente emocional (produz dor e 
sofrimento), 

 amor consciente. Dizemos:"o amor é lei, 
mas amor consciente." 

            Para que o amor consciente exista, 
torna-se indispensável, em primeiro lugar, 
trabalharmos em si mesmos para eliminar 
os elementos psíquicos indesejáveis que 
carregamos em nosso interior. " APRENDA A 
COLOCAR-SE NO PONTO DE VISTA ALHEIO 
"Quão difícil é aprender a colocar-se no 
ponto de vista alheio, quão difícil! "Não 
faças aos outros o que você não quer que 
façam convosco", deve ser traduzido: 
"façam-se conscientes dos outros e de si 
mesmos". Se alguém não se coloca no 
ponto de vista dos outros, ele fracassa 
totalmente, ele nunca vai conscientemente 
amar ninguém". Sugestão: meditar "perdoa-
nos as nossas dívidas... Assim como nós 
perdoamos nossos devedores ","A 
consciência é amor; amor e consciência são 
duas partes da mesma coisa. Se alguém 
realmente pretende tornar-se consciente de 
si mesmo, se tornará consciente dos 
demais". Necessitamos de  Uma nova 
revalorização  
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revalorização (uma mais...) do trabalho 
interior. "Quando vem ao trabalho gnóstico 
esotérico, há uma luta terrível entre: valores 
passados e o trabalho a ser feito. Existem 
interesses múltiplos: 

 De ordem econômica, política, social, 
apaixonada, etc., 

 Eles impedem que se entre de cheio no 
trabalho esotérico gnóstico. 

Passar de uma fase para outra, em que se deixa 
tudo para o trabalho esotérico, é o radical, o 
definitivo. ABANDONAR TODAS AS COISAS NO 
MUNDO PARA DEDICAR-SE AO TRABALHO 
ESOTÉRICO. O comum é que os alunos costumam 
passar muito tempo entre o passado e o futuro, 
entre os valores passados e o trabalho gnóstico 
esotérico. 

 Isto forma uma espécie de algo amorfo, 
incoerente, em que se quer trabalhar, mas 
a qual não se entrega por inteiro. 

 Conclusão: as pessoas desperdiçam muito 
tempo. 

 Há alguns que resolvem trabalhar em si 
mesmos. Mas... 

 Quão poucos são os que resolvem deixar 
tudo para a "pérola preciosa" – o trabalho 
gnóstico esotérico! 

É preciso uma Transvalorização da vida, dos 
valores que temos nela, para que possamos nos 
dedicar ao trabalho sério em si mesmos. 

 Se valoriza todos os seus interesses, mas a 

Transvalorização vai mais longe: é para vir 

a compreender, através dela, que seus 

interesses econômicos, sociais, etc, são 

inúteis e vaidosos, e que o trabalho é mais 

precioso do que tudo. 

 A Transvalorização leva a abandonar 

muitos interesses egoístas, a dedicar-se 

plenamente ao Esoterismo gnóstico e 

transcendental. 

Obviamente, o fundamental é a aniquilação 

BUODISTA. Se necessita passar pela grande 

aniquilação, não ter medo da morte. 

Infelizmente, as pessoas temem a morte, e 

oferecem, inconscientemente, resistência a estes 

ensinamentos: 

 Não querem perceber que a iluminação 

não é alcançada se a consciência não foi 

liberada antes; 

 Que a consciência nunca será emancipada, 

se o ego não for destruído primeiro. Eles 

não querem ser notados, eles querem ser 

iluminados, mas eles não querem morrer. 

A iluminação, a emancipação, vem apenas com a 

morte de mim mesmo. Então, se você não 

morrer, você está perdendo seu tempo 

miseravelmente. Para morrer em si mesmo, você 

tem que amar este trabalho, você tem que 

sentir afeto. A consciência enfrascada no ego, 

entre os vários agregados psíquicos que 

constituem o si mesmo, é processada em virtude 

do seu próprio condicionamento. "auto-observar 

refletir e meditar”. Indubitàvelmente, enquanto 

alguém tenha a consciência engarrafada no ego, 

ele é anormal, possui uma psique anormal. Ela 

vem a ter uma psique normal quando trabalhou 

em si mesmo; antes, isto não é possível. Então, 

meus queridos irmãos, uma pessoa se torna 

compreensível quando ela dissolve os Eus; Isso é 

óbvio.  
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Quando se aprende a ver o ponto de vista alheio, 

torna-se tolerante,desaparece essa sensação de 

crítica destrutiva, etc. Você se torna normal 

quando se destrói o ego, e então começa a agir 

de forma diferente, completamente diferente 

dos outros. Então, reflita, pense, ame o trabalho 

esotérico. Se você não chegar a amar o trabalho 

esotérico, você nunca vai trabalhar em si 

mesmo; se você realmente não ama o trabalho, 

nunca haverá conjunção de suas vidas com o 

trabalho, e se não houver conjunção de suas 

vidas em relação ao trabalho, nunca realmente 

se vai entender o trabalho. Portanto, é necessário 

compreender". Você precisa dedicar tempo para 

o trabalho INTERIOR: leitura, auto-observação, 

meditação, nos vão levando a compreensão. 

 

 

 

 

 

 

3. Sabor vida e sabor trabalho. A vida diária é a 

base do trabalho interior "É necessário 

compreender a necessidadede aprender a viver. 

As experiências da vida diária são muito úteis; 

infelizmente, as pessoas as repudiam, protestam, 

as detestam, etc; Muitos se queixam de si e dos 

outros, e é de se assombrar ver como as pessoas 

subestimam as experiências. Devemos agir em 

sentido inverso: tomar experiências para a nossa 

própria auto-realização; elas, em si mesmas, 

podem nos oferecer material didático suficiente 

para o desenvolvimento da essência, ou em 

outros palavras, para o crescimento anímico. Não 

é possível sacar material didático, para o 

desenvolvimento da consciência, a partir de 

qualquer lugar que não seja experiências; É por 

isso que aqueles que os repudiam, ou que 

protestam contra as experiências dolorosas da 

vida, obviamente privam-se do melhor: eles se 

privam precisamente da fonte viva que pode levá

-los ao fortalecimento da vida anímica. Quando 

se toma experiências como material didático para 

a auto-realização, descobre-se seus próprios 

defeitos psicológicos, porque está em relação: 

 Com a humanidade, 

 É em relação aos nossos parentes, 

 É em relação aos nossos cooperadores, 

 Na fábrica, no campo, etc., 

 Como nós, através de experiências, 
alcançamos a autodescoberta. 

Obviamente, são as experiências que nos fazem 

emergir nossos próprios erros. Precisamos 

aprender a ver os diferentes acontecimentos e 

circunstâncias, sem nos identificar com eles; 

Precisamos aproveitar cada experiência, por 

dolorosa que seja, para a autodescoberta." A 

MORTE PSICOLÓGICA: "É necessário 

compreender a necessidade dedesintegrar o 

ego,e isso não seria possível se não 

aproveitarmos as duras experiências da vida. Há 

pessoas, também, que, após o trabalho de 

observação constante, com os  diferentes 

acontecimentos da existência, esquecem o 

trabalho; Então as experiências são tomadas de 
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volta como antes. Quando se toma as 

experiências da vida como um meio para um fim, 

como um meio para a autodescoberta, como um 

meio para a auto-observação, pode-se saboreá-

lo (o gosto do trabalho é uma coisa maravilhosa; 

uma iguaria inefável). Quando se descobre tal ou 

qual defeito psicológico, e elimina-o, então vem 

a saborear o trabalho (é um gosto inconfundível). 

É necessario distinguir entre o que é gosto do 

trabalho e o gosto da vida rotineira. É por isso 

que eu vos digo,  meus caros irmãos: não fujam 

das experiências da vida, aproveitem até mesmo 

a experiência mais simples para a auto 

descoberta. Qualquer evento, por insignificante 

que seja, nos permite o autoconhecimento; 

Defeito descoberto, deve ser trabalhado, 

processado, deve ser analisado corretamente, 

deve ser compreendido através da técnica de 

meditação. Depois, vem  a execução, dissolução; 

qualquer agregado psíquico pode ser dissolvido 

com a ajuda de Devi Kundalini Shakti, nossa mãe 

divina.  

 

 

 

 

 

 

Como se sente ditoso, quando ele remove de 
si mesmo algum defeito; ele se sente como se 
tivesse tido um fardo esmagador removido dele! 

Que alegria!" Se não sentimos essa alegria, é 
porque provavelmente não temos feito bem
(entendido o suficiente). Temos que insistir, até 
ir nos aprofundando. "Assim, pois vamos tomar 
todas as experiências, por dolorosas que sejam, 
com alegria; Vamos pensar que  elas nos dão o 
material didático, o suficiente para a auto-
realização. Não cometamos o erro de nos 
identificarmos com qualquer evento, nem 
cometamos o erro de repudiar qualquer 
acontecimento; cada evento de vida é útil. A auto
-realização íntima do ser é muito séria, seríssima; 
deve-se passar por torturas horríveis: muitas 
vezes um tem que desistir do que mais se ama, 
tem que estar disposto a perder o mais querido, 
e repito, lavar os pés no sangue do coração".  
Não devemos tomar este parágrafo (ou qualquer 
outro) como algo dogmático, fanático. Se 
estamos fazendo o trabalho interno com 
seriedade, na ordem de nosso grau de 
entendimento, com o coração, nosso ser estará 
colocando ordem na obra e em sucessivos 
revalores de nosso trabalho(equilíbrio de ser com 
saber), nós vamos ganhando maior 
entendimento e o que "hoje nós achamos difícil 
ou incompreensível", vamos entendê-lo melhor e 
será "lógico e coerente, mesmo que não seja 
fácil e temos que sacrificar certos aspectos 
egóicos que serão dolorosos, em alguns casos e 
fácil de fazer em outros. A medida que 
avançarmos na oração e nac ompreensão, 
começaremos a intuir/compreender, que o 
Mestre Samael nos diz sobre"a fé 
consciente"."Neste caminho, meus queridos 
irmãos, há processos dolorosos, muito dolorosos; 
Quem quiser começar com sucesso, deve 
começar com alguns sacrifícios físicos e 
disciplinares. Eu comecei, na minha existência 
atual, andando alguns países inteiros a pé, sem 
cinco centavos na bolsa .Foi assim que comecei, 
e muito me serviu. Comecei de forma meu pai 
que secretamente queria que eu começasse, e 
assim eu comecei; outros têm que começar 
assim, porque seu guru o estabeleceu para o seu 
bem. 
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Assim, queridos irmãos, temos de eliminar de si 

mesmos, muitos costumes terríveis (hábitos 

adquiridos) que ignoramos que temos, 

movimentos mecânicos sem sentido, etc. Temos 

de tornar-nos conscientes de todos os nossos 

gestos e atitudes, e eliminar o que é inútil; tudo 

isso requer uma observação muito rigorosa de si 

mesmos. Em princípio, esta dura disciplina de 

viagens dolorosas e sangrentas, das torturas da 

estrada, é desejável, a fim de forjar-se desde o 

início como deve ser forjado: na luta. Não 

devemos desmaiar, sobre a questão da 

autoobservação psicológica. Na medida que 

vamos nos auto-observando, descobrimos 

quantos Eus tínhamos, Eus que não sabiamos que 

tínhamos (ficamos assombrados quando vamos 

nos auto-descobrindo). E qual é o pior obstáculo 

que existe para a dissolução do ego? Luxúria. Sim, 

é uma palavra terrível, mais,quem não a tem? 

Algum dos aqui presentes, poderia dizer que você 

nunca teve luxúria? Como é difícil arrancar-la de 

si mesmos! E cada Eu tem seus três cérebros: o 

intelectual, o emocional e o motor-instintivo-

sexual, isso éóbvio. Há Eus muito difíceis de 

arrancar de si mesmos, de se desintegrar, os Eus 

que se confundem com a espiritualidade e com o 

amor...Você precisa ter, digamos, um "olho 

clínico" para se ver, sempre ter esse bisturi 

finíssimo da autocrítica, para ver tudo o que você 

tem, e dissecar seus valores; só assim para que 

você possa saber, realmente, o que você tem por 

dentro. 

É preciso muita observação, meus caros 
irmãos; Nós somos terrivelmente fracos e nós 

pensamos que nós somos muito fortes, nós 
somos criaturas desprezíveis, exageradamente 
perversos. Não poderíamos fazer nada se não 
tivéssemos uma ajuda, que obviamente temos: 
temos o poder da serpente sagrada, da mãe 
divina Kundalini; só ela pode realmente nos 
ajudar a desintegrar os Eus, só ela, com suas 
flamas, pode reduzir qualquer eu a poeira 
cósmica. Mas tentar desintegrar os Eus sem a 
ajuda de Devi Kundalini Shakti é condenar a si 
mesmo ao fracasso, e isso é óbvio. A medida que 
formos digerindo tudo isso, vamos também  
entendendo a necessidade de viver alertas e 
vigilantes, como o cão de guarda em época de 
guerra, sempre trabalhando constantemente. 
Assim como estamos, como nos encontramos 
nesses preciosos momentos, não servimos para 
nada: temos uma criação equivocada, 
manifestando-se através de  uma falssa 
personalidade. Espiritualmente estamamos 
mortos, não temos realidade alguma. Assim 
como estamos, todos nós devemos deixar de 
existir porque se continuarmos a existir como 
estamos , teremos que ingressar a involução 
mineral nas entranhas da terra.  Assim como 
estamos, mortos espiritualmente, não possuímos  
a razão objetiva do Ser, não conseguimos a 
iluminação, vagamos como sombras entre as 
profundas trevas. Qual é a realidade de vocês? 
Sombras e nada mais que isso: Sombras!  
Necessitam abrir a mente interior, e para isso 
temos que deixar de existir como miseras 
sombras, tem que tornar-se impiedosos consigo  
mesmos, porque hoje você se ama muito,você 
se 
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Mas o que você quer, seu querido ego, sua 
nudez, sua miséria interior, a escuridão em que 
você está ? Não, irmãos, reflitam 
profundamente, reflitam! Devem dedicar-se a 
trabalhar intensamente em si mesmos, eles 
devem compreender o processo da luxúria, que é 
o pior inimigo na dissolução do ego, o pior 
inimigo da eliminação... Quem não o tem, quem 
não o teve? No entanto, ele deve ser reduzido a 
cinzas." 

4. A MORTE DO EGO. Fundamental para o 
avanço da auto-realização . "Surpreende-se 
quando se descobre a ordem no trabalho 
relacionado com a eliminação dos múltiplos 
agregados psíquicos que personificam nossos 
erros. fatos mostram-nos que a ordenação 
psicológica no trabalho de eliminação de 
defeitos é estabelecida pelo nosso próprio ser 
interior profundo.  Este mundo, em si, é o 
produto da lei de originação; este mundo é 
apoiado pelas leis de causa e efeito,que são as 
leis do karma. Este é um mundo bastante 
complexo,é um mundo de associações, 
combinações múltiplas, dualismo incessante, luta 
de opostos, etc. Nestas circunstâncias, não é 
possível que a felicidade exista neste mundo. 
Cada um de nós tem que pagar o seu karma. O 
importante, para nós, é passar por uma 
aniquilação suprema, de modo que a 

consciência (transformada e em bodhisita e 
totalmente despertada), pode dar o grande salto 
para cair entre o vazio iluminador ( e se dermos 
um passo mais, alcançaremos a totalidade). 
Então, quando um gnóstico, um gnóstico arhat, 
mergulha na meditação, ele procura 
tranqüilidade. Nesses momentos, ele pretende 
trabalhar em algum elemento inumano que ele 
descobriu em si mesmo, através da 
autoobservação. A medida que se vá 
desintegrando todos estes agregados psíquicos 
desumanos que carregamos dentro de nós, a 
consciência despertará. 

Mas, para nos colocarmos no ponto de vista 
dos outros, temos que anular o amor próprio: 
Devemos, camada por camada, eliminar de si 
mesmos os diferentes aspectos do amor próprio. 
Se alguém remove de si mesmo o Eu do amor 
próprio, ele dá um grande passo, e se 
conseguirmos eliminar os agregados psíquicos 
que personificam claramente a arrogância, a 
superioridade e a intolerância, (relacionadas com 
oamor próprio), obviamente, faremos avanços 
extraordinários.  A arrogância: 

 Faz-nos sentir como pessoas muito 
grandes, 

 Faz-nos comportar perante os outros de 
uma forma até Despot, 

 É óbice para o despertar da consciência. 

 Uma pessoa arrogante nunca poderia amar 

seu amgo. 

A SUPERIORIDADE (importância): 

 Por que devemos nos sentir tão 

importantes para os outros? 

 Se somos meros vermes da lama da terra.  

Aplique a lógica dõ confrontamento. 

 É uma excepção para o despertar. 
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A intolerância: 

 Conduz-nos à crítica 

 Vemos as falhas do próximo (palha), mas 

não vemos a nossa (feixe). 

 Somente quando se é colocado no ponto 

de vista dos outros, então se aprende a ser 

mais tolerante com o próximo. 

Os mestres só querem que vocês passem 
pela  aniquilação budista, que suas consciências 
despertem. Entretanto vocês não passam pela 
grande aniquilação, e vão muito mal. Se vocês 
me perguntassem como vocês estão, (eu 

diria mal! por quê?) Porque eu os 

vejo vivos, e isto é o 

grave." (Interessados, identificados com a vida 

horizontal: vida social, política, informática, Social 
Media, esportes, TV (série, filmes, vários debates, 
etc...). (NÓS NÃO MUDAMOS A FORMA QUE NÓS 
PENSAMOS). Enquanto alguém esteja vivo, não 
pode compreender o outro, não pode realmente 
fazer a pesquisa autêntica, anda no mundo da 
troca de opiniões subjetivas, os conceitos que 
transmitem são incoerentes, não exatos . Como 
tarefa, lhes propronho a dissolução do Eu do 
amor próprio, que é fundamental, e daqueles 
outros Eus que são chamados de intolerância, 
arrogância, importância. Nós nos sentimos 
importantes? Nenhum de nós é importante. A 
arrogância, a auto importância e intolerância, são 
óbices para o amor ao próximo. O amor 
consciente é necessário: "O amor é lei, mas  amor 
consciente." Mesmo se eu me canse de algumas 
repetições, devo dizer-lhes que devemos 
aprender a amar os nossos semelhantes. Não 
podemos amá-los se não os compreendemos, e 
não poderíamos entendê-los se não nos 

fizéssemos conscientes deles, se não nos 
tornarmos conscientes de si mesmos. Ninguém 
poderia tornar-se consciente se ele não é capaz 
de eliminar os Eus que eu tenho falado  hoje à 
noite: do amor próprio, da intolerância, da 
arrogância. Compreendam, desintegrem tais 
elementos, desintegrar a autoimportância, 
porque não somos importantes. Até eu mesmo, 
que sou o Presidente fundador do movimento 
gnóstico, não poderia me considerar importante. 
Eu acho que sou um verme vil da lama da terra, e 
isso é tudo. Eu não penso ou quero pensar que 
eu sou maior do que vocês; Sou um servo seu , 
nada mais, um humilde servo." 

 

 

Autor: V.M. Samael Aun 

WEOR.  

CONFERÊNCIA: “NECESSIDADE DE MU-

DAR O MODO DE PENSAR, PARA COME-

ÇAR A MORRER” 

 Conf. A Necessidade de Mudar a Forma 
de Pensar - Cátedras 2. Conf. 30. Áudio 
MP3; 

 Conf. A Transvalorização- Cátedras 3.     
Conf.   50. Áudio MP3; 

 Conf. Sabor Vida e  Sabor Trabalho  Cá-

tedras 3.    Conf.   37. Áudio MP3; 

Memória Trabalho. Cap. 13 do livro A Grande 
Rebelião; 

A Vontade. Cap. 28 do livro Psicologia Revolu-
cionária. 
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Por: Erivado Aquino - IGA Porto 

Obrigado a todos pela presença e colaboração!   
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E sta conferência foi criada para 

estimular uma grande reflexão sobre como 

o Medo pode destruir o Amor e a fidelidade 

e, nos impedir de chegar ao Absoluto, 

alinhada é claro com o tema do Congresso 

que é: “Ser fiel a si mesmo, aos Mestres e 

a Grande causa”. 

 Nosso objetivo final é o 

Absoluto! O Absoluto é a suprema 

realidade, a felicidade ilimitada, a plenitude 

perfeita, é a luz incriada, a vida livre em 

seu movimento incondicionada e sem 

limites, sem o mortificante temor à Lei, 

contido no Livro: Tarot e Cabala, cap. L. 

 

 

 

 

 V.M. Samael é o atual mensageiro 

enviado pela Loja Branca para nos ajudar a 

retornar ao Absoluto e preparar a transição 

para a próxima Raça: Coradi. Precisamos 

ser fiéis ao nosso Guru Samael: Avatara e 

Cristo da Era de Aquário, Mestre da 

Síntese, Regente de Marte, 5º do Anjo do 

Apocalipse e nosso Noé Bíblico.  

A Gnose resgatada pelo Mestre Sa-

mael é a guardiã do tesouro da Luz, o atual 

Jardim preparado por Deus para fazer bro-

tar as flores das virtudes! Existiram outros 

jardins na época do Egito, Incas, Astecas, 

Krisna, Buda, Jesus, Maomé, Alquimistas, 

São Francisco, Blavatsky, etc. Mas, agora 

é a vez da Gnose e dos Mestres Samael e 

Litelantes, todas estas escolas filosóficas 

tem seu valor, mas a maioria está reformu-

lada/ adulterada, a única escola iniciática 

no mundo ocidental que possui o conheci-

mento iniciático original e intacto é a Gno-

se.  

 

 

  

por: Ricardo Amancio    
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Porém, o Medo pode nos impedir de 

entender e praticar a Gnose, assim como 

pode nos impedir de chegar ao Absoluto! 

“O medo é o nosso pior inimigo. O demônio 

do medo não gosta que as pessoas 

resolvam os seus problemas. Mas, a 

intuição sabe tudo! E é por isso que o 

intuitivo não tem medo!” O Intuitivo não se 

desepera por nada aguarda pacientemente 

a ajuda de seus pais internos através da 

inspiração e intuição. Existem outros 

demônios: do desejo, da mente e da má 

vontade e, no livro Tarot e Cabala, arcano 

XXII o Mestre Samael ressalta que 

devemos admitir que somos demônios, 

enquanto não admitirmos e trabalharmos 

seriamente por eliminá-los tudo 

permanecerá como está.  

Nesta frase ele destaca que o demô-

nio do medo é o pior deles e de certo a Lo-

ja Negra se utiliza muito deste recurso para 

manter a humanidade aprisionada no me-

do. O medo paralisa, mas guarda dentro de 

si a coragem, o valente e o revolucionário, 

tudo isso é muito bem explicado no livro: A 

Revolução da Dialética, Cap. 5 

“O Medo, nosso inimigo oculto, está 

associado a: insegurança, ansiedade, an-

gústia, depressão, ambição, frustração, 

competição, complexo de inferioridade, 

egos, etc. O medo da vida, da morte, da 

fome e da miséria conduz o homem à vio-

lência, ao ódio, à guerra, à competição e à 

exploração, etc.” Tudo isso nos impede de 

viver em paz. A paz é uma chave secreta 

de entrada no reino, pois a pessoa que não 

consegue viver em paz, vive em constante 

desequilíbrio, o que faz alterar o sistema 

nervoso dificultando a conexão perfeita 

com a Alma, já começa aí dificuldade para 

despertar os poderes da Alma e sair em 

Astral.   Livro: Revolução da dialética, cap 

3. 

 

Selecionado por: Ricardo Amancio    
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Existe uma forte relação entre Medo e 

Ego, se analisarmos com cuidado 

perceberemos que existe uma simbiose 

entre eles, a exemplo: o Ego da Ira 

aparece porque o sujeito se sente inseguro 

em relação ao outro e para se mostrar 

mais forte e podereso grita para subjugar; 

O Ego da Cobiça se fundamenta no medo 

de ficar pobre, quer mais e mais; A Inveja 

no medo de que o outro seja mais 

importante ou tenha mais; O Ego da 

Preguiça se fundamneta no medo de 

enfrentar a vida; O da Gula, no medo de 

faltar comida; do Orgulho se fundamenta 

no medo sentir menos que o outro - 

complexo de inferioridade e, da Luxúria na 

insegurança da relação amorosa buscando 

outros(as) parceiros(as). Na realidade o 

medo alimenta o Ego e o Ego alimenta o 

Medo. A grande estratégia da Loja Negra 

no mundo físico é alimentar o Medo nas 

pessoas e mantê-las estagnadas, 

paralisadas. 

 “O Medo cria na mente o desejo de 

segurança. O desejo de segurança 

escraviza a vontade e tras toda classe de 

complexo de inferioridade. Quando a 

Mente já não busca mais segurança, 

quando já não cobiça mais nada, quando 

ignora até a recordação do desejo, então 

fica somente isso que se chama Amor. 

Amar quão belo é Amar! Somente as 

grandes Almas podem e sabem Amar!” 

Tarot e Cabala - Arcano XIX   

  

  

  

  

  

  

  

 “O medo destrói o amor e a 

fidelidade, pois a “entidade (ego) que hoje 

jura amor eterno a uma mulher é mais 

tarde substituída por outra entidade. A 

entidade que hoje jura fidelidade à Gnose é 

substituída amanhã por outra que odeia a 

Gnose. Muitos na realidade buscam a 

religião para encontrar segurança e nada 

mais, porque temem estar desprotegidos. 

É raro encontrar alguém que AME sua 

religião, sua escola, sua seita, etc. Isso é 

lamentável, o mundo está cheio de 

ambição, medo e insegurança.” Amar 

verdadeiramente sua religião é dedicar-se 

a ela, apoiar seus movimentos, eventos, 

convidar e trazer novas almas para os 

estudos, apoiar seu instrutor em todas 

atividades,etc.  Livro: Educação 

Fundamental, cap. 35.  
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 "Quem quiser curar-se da terrível 

doença Diabetes tem que eliminar de si 

mesmo a Ira, as preocupações, o medo, a 

ansiedade e a angústia, porque alteram o 

sistema nervoso, destroem o pâncreas e 

produz diabetes.” Isto está no livro: 

Medicina Oculta, Cura pela 

elementoterapia, part 2.  

O medo e ansiedade 

prejudicam o sistema 

nervoso e o fígado, 

responsáveis 

diretamente por nossa 

conquista do Astral. Se 

o sistema nervoso e o 

fígado estão mal, não 

saímos astral. O fígado 

é o órgão que recebe 

os impactos das emoções, desta forma, se 

vivemos em contante desequilíbrio 

prejudica o fígado e não saímos em astral. 

“Resulta falso e prejudicial à Grande 

Obra do Pai por medo nas pessoas, sobre 

a saída em Astral e sobre a Kundalini. 

Pseudo-esoteristas e pseu-ocultistas, 

propagadores Mete-medos contra a 

Kundalini são piores do que os criminosos 

de guerra, porque cometem crimes contra 

a Alma.” Quando se divulga algo falso nos 

livros, redes sociais ou internet se 

prejudica milhares de almas que são 

impedidas de avançar no caminho 

espiritual mais elevado. Livro Matrimônio 

Perfeito, cap. 21 e 23 

      “O 

Medo Inato - quem não eliminar o 

"Abhayan Samskara", o medo inato, fugirá 

da nona esfera dizendo a outros que, 

trabalhar na forja dos ciclopes (Sexo) é 

inútil.” Cada ser humano nasce com seus 

medos, traumas, fobias, etc, em 

decorrência do que viveu em outras vidas 

ou no momento do nascimento, mas deve 

ser trabalhado e eliminado, pois são 

limitadores que os mantém no cárcere da 

dor e do sofrimento. Tem pessoas que tem 

medo de tudo: do escuro, de lugar fechado, 

do mar, da doença, da vida, do sexo, da 

morte, etc. - Livro: Tarot e Cabala, cap. LIII, 

V.M. Samael Aun Weor.  
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 “O medo é uma barreira para a 

inteligência. O novo só existe na ausência 

de medo. Aceite o novo! A mente do Ser 

humano que vive presa entre idéias 

conservadoras e reacionárias não pode 

pensar com verdadeira liberdade, porque 

tem medo!” Livro: Educação Fundamental, 

cap. 6 - A busca por segurança. 

 

 

 

 

 

 

 

  

O Mestre Samael comenta em seu 

livro Tarot e cabala que existem Deuses na 

anti-sala do AIN (Absoluto inmanisfestado) 

preparando-se para entrar no AIN, mas 

com certo medo de dissolver sua 

individualidade e os poderes que 

adquiriram. Há também o temor a Deus, 

que é saudável para nos proteger das 

tentações. Isto é intrigante, pois existem 

graduações de medo, até mesmo no 

Absoluto, na antisala do Ain, existe o 

medo. 

Dicas úteis 

 Faça as coisas com calma, sem 

pressa, sem correria; 

 Esteja sempre presente, em 

plenitude, integro;  

 Mantenha-se sempre em equilíbrio, 

paz e harmonia; 

 Pare de pensar, pois a forma mais 

elevada de pensar é não pensar;  

 Não traduza as sensações, pois 

fortalece os desejos e egos; 

 Esteja no mundo, mas não seja do 

mundo; 

 Descanse mais, medite mais, 

transmute mais; 

 Seja paciente, faça o trabalho sem 

ansiedade por resultados; 

 Tenha mais fé, confie em seus Pais 

Internos, que tudo sabe! 
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 Aproveite esta preciosa ajuda da 

nossa Divina Trindade - Os Três Raios, em 

nós, pois querem nos libertar e nos 

encorajar a dar o Grande Salto. Seja fiel! 

Custe o que custar! "Seja fiel até a morte e 

eu vos darei a coroa da vida!” Apocalipse 

2:1. Mas, antes se livre da sua mochila 

cármica, pois nela estão todos os seus 

Carmas, Egos reencarnantes, recordação 

dos desejos, demônios - Tarot e Cabala, 

Arcano XXI. 

Experiência do Mestre Samael no 

Castelo de Chapultepec – O Mestre 

Samael estava cansado de dar aula para 

poucas pessoas, porque já não vinham 

muitos alunos, antes eram dezenas, 

centenas, etc. Decidiu naquele dia encerrar 

as aulas só que ao chegar frente aos 

alunos se sentiu tão entusiasmado a dar 

aula que voltou a tras. Mas, mesmo assim 

foi chamado a comparecer no templo da 

Loja Branca que existe, nos mundos 

internos, no Serro de Chapultepec, na 

Capital do México. Ao chegar lá encontrou 

um salão enorme vazio e o Mestre do 

Templo que o recebeu disse: - Já entendeu 

por que está aqui? O Mestre Samael 

imediatamente disse: - Sim, pelo que andei 

falando lá no mundo físico. E o mestre do 

Templo começou a explicar que quando se 

fecharam todos os grandes templos da 

Loja Branca no mundo físico, como: India e 

China milenar, Egito, Grecia/ Roma, 

Astecas, Incas, etc. Os templos da Loja 

Negra cresceram enormemente, tem 

pessoas falando de forma eloquente sobre 

as civilizações antigas, sobre Kundalini, 

arrastando multidões e desviando muitas 

almas do verdadeiro caminho de luz. Em 

decorrência disto os templos da Loja 

Branca nos mundos internos estão vazios. 

Neste momento o Mestre do Templo pede 

para o Anjo que acompanhou o Mestre 

Samael, subisse ao órgão e cantasse uma 

ópera contando a história da humanidade 
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Do Planeta Terra e o Anjo Canta a 

história das 7 Raças, contando as boas e 

más obras e fecha dizendo: - que pena que 

se acabaram as 7 raças do Planeta Terra e 

que a colheita de Almas iluminadas foi tão 

pouca. Isso é muito triste, pois ainda temos 

mais duas raças, mas o resultado final 

destas raças, já se sabe, não será muito 

bom. Amigos nos esforcemos para ser uma 

destas Almas que conseguirá se levantar 

do lodo da Terra e se autorrealizar! Vamos 

empunhar a espada da justiça e da força e 

ajudar a esta pobre humanidade do planeta 

Terra. 

Mensagem aos Missionários e 

Estudantes - Quando Mestre Samael 

recebeu a Iniciação Venusta, foi 

telepaticamente transmitido a ele que: 

Grupo que não se move será cortado, isto 

é, se um grupo gnóstico se entrega à 

negligência, por não divulgar o 

ensinamiento, por afrouxar no 

ensinamento, esse grupo seria cortado, a 

força psíquica dos mundos superiores não 

entraria mais nesse grupo e fracassaria. 

Isso porque o momento é muito sério. É 

urgente criar o exército da salvação 

mundial, antes que a tremenda catástrofe 

chegue. O exército tem que ser deslocado 

em segredo e levado para um lugar. Eu sei 

onde é este lugar, mas se eu disser, pode 

prejudicar a grande obra do Pai. Livro: O 

Sendeiro da Iniciação, cap. 1 e 5. 

Agradeço aos Mestres Samael e Litelantes, 

a Sra Inmaculada e aos organizadores 

deste XXIV Congreso Gnóstico 
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Próximos Eventos do IGA  

 XVIII - Convenção Nacional da Espanha - Maio de 2020 

 XXVII -  Congresso Internacional de Antropologia Gnóstica - Canadá 
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