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Tema da  
Convenção 

 
"Superesforços e Padecimentos voluntários para a Iluminação" 
Esta frase é muito mencionada nos livros do V.M. Samael, um dos principais fundamentos da 
Gnose. Junto com outros temas, foi apresentado a Diretora Mundial - Sra. Inmaculada Ugar-
temendia de Gomes, que entendeu ser este o melhor tema para esta Convenção. Mais do 
que nunca, nesses tempos do fim, é preciso acelerar, avançar a passos largos rumo à Ilumi-
nação e, para isso, são necessários superesforços e padecimentos voluntários, ou seja, supe-
resforços para ter disciplina e vontade de vencer o inimigo interno, parar deixar de fazer o que 
não se deve fazer e fazer o que se deve fazer; É preciso padecer/sofrer para deixar de fazer o 
que mais gosta e, que está errado. Precisamos urgentemente compreender e aplicar os ensi-
namentos gnósticos que conduzem à Iluminação total do SER. 

Frase do Mestre Samael a respeito deste tema: “Que todos aqui presentes não se esque-
çam do trabalho esotérico; que se dediquem verdadeiramente ao trabalho sobre si mesmo, 
aqui e agora. Desejo, sinceramente, que o Povo Gnóstico, à base de sacrifícios, de esforços 
conscientes e de padecimentos voluntários, chegue, finalmente, à libertação final. Conforme 
lutamos, cada vez mais recebemos auxílio interior. Quero que saibam que o Cristo Íntimo vem 
a nós quando, realmente, trabalhamos incansavelmente dia e noite.” Livro: Fundamentos da 
Gnose 3ª Conferencia.  

Local da  
Convenção 

 Hotel Baia Grande - Albufeira - Algarve 
 Praia da Coela - Sesmarias - 8200-385 - Albufeira, Portugal 
 (+351) 289 583 500 - info.bg@baiaalgarve.com 

 

Entrada e  
saída do Hotel 
Sede Baia 
Grande 

- Entrada na sexta-feira - 25/11/2022 (à tarde) 
- Saída no domingo - 27/11/2022 (ao meio dia) 
Nota: O participante deve encerrar a conta com o hotel e liberar a habitação às 12h do dia 

27/11, porém, o encerramento da convenção e o almoço de despedida será às 14h. 

 
Habitação, 
regime de 
alimentação e 
outras infor-
mações sobre 
o Hotel Sede 
Baia Grande 

- São duas pensões completas, por 59 Euros cada dia e por pessoa, onde está incluído: 
- Habitação, favor verificar com hotel, valor do quarto individual, triplo e crianças; 
- Pequeno almoço, Almoço Buffet ou Menu e Jantar Buffet no restaurante, sendo: 

   Jantar da sexta-feira, dia 25/11 às 20 horas; 
   Pequeno almoço, almoço e jantar do sábado, dia 26/11; 
   Pequeno almoço e almoço do domingo, dia 27/11. 

- Bebidas no jantar e almoço: sumos, agua, cerveja e seleção de vinhos do hotel, porém, o 
café e o chá não estão incluídos no almoço e no jantar, somente no pequeno almoço. 

- Ginásio, piscinas externas e aquecidas, toalhas estão incluídas na diária. 
Nota: reservas através de reservas.bg@baiaalgarve.com, com cartão de crédito. 

Condições 
para Reserva 
no Hotel Baia 
Grande. 

- A reserva pode ser realizada até 30 dias antes da Convenção, 25/10/2022; 
- A reserva pode ser cancelada até 5 dias antes da Convenção, 20/11/2022, depois deste pra-

zo é possível que tenham que cobrar 1 noite de estadia ou 2 noites no caso de não se apre-
sentação (no-show). 

- Caso haja impossibilidade de realização da Convenção, devido à pandemia ou por outra ra-
zão e, despois dos prazos de cancelamento vencidos, o dinheiro pago ficará para um próxi-
mo evento, uma próxima data. 

  
Condições 
para Inscrição  
na Conven-
ção. 

- Na tarde de sexta-feira, dia 25/11, os participantes serão recebidos no salão do Hotel Baia 
Grande, para entrega de credenciais, bloco, caneta e o programa da convenção. 

- O custo da inscrição será de 30 euros, para cobrir custos de: aluguel de salas de conferên-
cias,  ornamentação, apresentação artística, credenciais, caderno, caneta, etc. 
Nota: Esta inscrição lhe dará o direito a participar de todas as atividades da Convenção, tais 
como: Conferências, práticas, atividades artísticas, etc. 
  

Solicitação ao 
Instrutor ou 
Sedes Nacio-
nais. 

- Que, por favor, envie a lista de participantes o mais tardar duas semanas antes da conven-
ção, para facilitar a organização do evento e previsão de materiais.  

- Enviar para: ricardojussara@gmail.com ou iga.gnose.portugal@gmail.com 

 

Contato dos 
Organizadores 

Contato por telefone: (+351) 967187819 o (+351) 967042874                                               
Site:www.iga.gnose.pt – email.: ricardojussara@gmail.com ou iga.gnose.portugal@gmail.com 
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Nesta IX Edição da Revista Raios de Luz será priorizado o Fator Nascer, 

da Revolução da Consciência, o quinto evangelho trazido pelo Mestre Sa-

mael, neste tempos do fim.. Os três fatores da Revolução da Consciência 

devem ser estudados profundamente, pois todos os grandes seres que se 

iluminaram trabalharam nestes três fatores. No fator Nascer se dá o ver-

dadeiro nascimento interno/ espiritual, também chamado o nascimento al-

químico, o segundo nascimento, o trabalho com a energia criadora, Kun-

dalini, o Fogo do Pentecostes, a energia sagrada do Divino Espirito Santo 

em nós. Primeiro nascemos de nossa mãe física e o segundo nascimento 

se dá nos braços da nossa Mãe Espiritual, nossa divina mãe interior Devi 

Kundalini, que desde antigos tempos recebeu vários nomes, como: Maria, 

Maia, Isis, Rea, Cibele, Tonantizin, Teteoinan, etc. Sem a ajuda da nossa 

mãe particular não há a iluminação. Somente ela é capaz de desintegrar 

nossos defeitos psicológicos; transmutar nossa energia criadora e, se ne-

cessário intervir por nós no Supremo Tribunal da Justiça Cósmica, pedin-

do o perdão dos nossos carmas ou solicitando mais crédito. Temos que 

ter muito Amor à nossa Divina Mãe. Mãe física já tivemos muitas, nas di-

versas encarnações, porém, Mãe espiritual, a mãe da nossa Alma é so-

mente uma; Ela conhece a história da nossa santa peregrinação no tapete 

das existências. Nesta edição da Revista Raios de Luz temos também as 

colunas de arte e curso de gnose.  Se ao ler esta revista perceber que 

brotou uma inquietude, um anelo interior e quiser conhecer os fundamen-

tos da Gnose, tirar dúvidas ou receber mais informações, procure-nos, en-

tre em contato,  teremos prazer em ajudá-lo (a). O IGA, Instituto Gnóstico 

de Antropologia, tem como auxiliar-te em sua busca por conhecimento su-

perior e divino. Pode potencializar o seu processo de autoconhecimento e 

crescimento íntimo. Acesse o nosso site: www.iga.gnose.pt para saber 

mais sobre a Gnose. Estamos para servir e ajudar!  

 

Ricardo Amancio e Jussara Theodoro   

+351 967 187 819. e 967 042 874. 

Editorial da Revista Raios de Luz 

 

Por: Ricardo 
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A antiguidade da ciência chamada alquimia, mãe amo-
rosa da química moderna remonta a tempos remotos 
e incertos. Segundo algumas escolas iniciáticas sua 
verdadeira origem e nascimento nos levam a vetusta 
Lemúria e ao misterioso continente Atlantes, onde 
teria florescido e adquirido sua auréola de esplendor e 
hermetismo. 

As revelações e doutrinas alquímicas sofreram aos 
poucos a ação corrosiva do tempo e o silêncio recaiu 
sobre seus principais segredos. 
Relegando o conhecimento divino 
a alguns poucos eleitos que tenta-
ram uma forma de perpetuação, 
através de hieróglifos selados, em 
poder de sacerdotes egípcios. 

Moisés recebeu a missão de con-
servar esses hieróglifos sagrados, 
que haviam passado pela escola 
Alexandrina e sido conhecidos pe-
los antigos gnósticos. 

Muitos estudiosos consideram co-
mo iniciador da ciência sagrada a 
Alquimia, a Hermes Trimegitos, o 
três vezes grande que teria vivido 
quatro milênios A.C. como um Rei 
pré-faraônico, filósofo notável e 
sacerdote nos mistérios egípcios. 
A ele atribuiu-se vários tratados 
alquímicos como a célebre “Tábua 
de Esmeralda” e, juntamente com 
seu filho Thot teria formulado as primeiras leis e códi-
gos de ética egípcios. 

Geber, sábio alquimista Árabe escreveu sobre as quali-
dades requeridas ao adepto nos trabalhos alquímicos 
da obra solar: vontade, perseverança inquebrantável 
e paciência infinita. 

A grande obra (Mágnus Opus) exige anos de experi-
mentos e sabe ser trabalhosa e dificultosa. Ela é a arte 
sacra, arte divina ou hermética. Nela operam o agente 
transmutador (a Pedra Filosofal), a influência celestial 
(Religiosidade Cósmica), diversas influências astrais 
(Astrologia Esotérica), além dos efeitos de letras e nú-
meros (Cabala). 

A Ioguina H. P. Blavastky que foi discípula de Kout Hu-
mi, diz que todo o estudante que queira aprender os 
mistérios de Chiran (o fogo), deve buscar aos alqui-

mistas medievais. Os princípios sagrados da alquimia 
são: unidade, par de opostos (homem e mulher), trin-
dade (ativo, passivo e neutro), elementos (fogo, ar, 
água e terra). 

Todos aqueles que queiram realizar-se a fundo devem 
trabalhar em seu laboratório com o azufre (fogo), 
azoe (ar), homem (água) e o touro (terra), estes qua-
tro elementos formam à cruz. 

O alquimista que segue a senda do 
matrimonio perfeito deve transmu-
tar o chumbo em ouro, dentro da 
caverna profunda da grande cordi-
lheira (a espinha dorsal). 

É necessário transmutar o chumbo 
da personalidade em ouro do espí-
rito só assim podemos voltar a fa-
lar do nascimento puríssimo da 
língua divida. Nossa divisa é THELE-
MA (Vontade). 

Até o corpo pode ser conservado 
durante milhares de anos, com o 
Elixir da Longa Vida, que se conse-
gue com o trabalho na Pedra Filo-
sofal. (O sexo). 

  O Mestre Mejnour viveu sete ve-
zes sete séculos. O Mestre Zanoni 
conservou seu corpo físico por 
milhares de anos. O Conde San 
Germán possui ainda o mesmo 

corpo físico com que se apresentou nas cortes euro-
peias durante os séculos XVII e XVIII.  

Com os Elixires Branco e Vermelho entramos no reino 
do Super-Homem e nos convertemos em deuses oni-
potentes do universo. 

O corpo de liberação não está sujeito à morte nem às 
enfermidades. O corpo da liberação é feito de carne e 
osso, porém é carne que não veio de Adão, é carne do 
Cristo Cósmico. O corpo da liberação assemelha-se ao 
Divino Rabi da Galileia. O corpo da liberação é o corpo 
dos Deuses. Com este corpo sentamos no trono da 
Justiça e da Verdade e somos exaltados como imortais 
em Osiris e Horus. 

Bibliografia: Matrimônio Perfeito, cap.31 e Tratado de 
Alquimia Sexual, Cap. VII.  V. M. Samael Aun Weor. 

 

 

Selecionado por: Ricardo Amancio 8ª Aula da Antecâmara 

ALQUIMIA - NASCIMENTO INTERNO - CORPO DA 

LIBERAÇÃO 

Maria, a profetisa, 1ª mulher alqui-

mista, viveu em 273 a.C. Egito. 
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Nosso tema de hoje é a meditação. É urgente com-
preender a fundo as técnicas da meditação. Hoje 
conversaremos sobre o Vazio Iluminador.  

Neste Mundo Tridimensional de Euclides só se co-
nhecem causas e efeitos mecânicos, mas não as 
Leis Naturais em si mesmas. Porém, no Vazio Ilu-
minador as Leis se apresentam diante de nós, co-
mo realmente são. Podemos perceber nesse esta-
do, com a Essência, com os sentidos superlativos 
do Ser, as coisas em si, tais quais são. No mundo 
dos fenômenos físicos somente percebemos, na 
realidade, as aparências das coisas, ângulos, su-
perfícies, nunca um corpo inteiro, de forma integral, 
e o pouco que percebemos 
é transitório e passageiro. 
Ninguém pode perceber 
qual a quantidade de áto-
mos, por exemplo, de uma 
mesa ou uma cadeira, etc. 
No entanto, no Vazio Ilumi-
nador percebemos as coi-
sas em si, tais como são, 
integralmente. 

É possível chegar à experi-
ência do Vazio Iluminador 
com um sistema prático e 
simples, que qualquer um 
pode executar. Vou ensi-
nar-lhe agora mesmo a 
técnica para se chegar à 
experiência do vazio iluminador: o pranaiama RAM 
SAH, que transmuta a energia sexual, criadora, em 
LUZ. O devoto deve sentar-se na posição adotada 
pelos orientais, com as pernas cruzadas; porém, 
devido ao fato de sermos ocidentais, tal posição 
pode ser muito cansativa, desta forma pode sentar-
se confortavelmente numa poltrona, no estilo oci-
dental. Coloque a palma da mão esquerda aberta e, 
a direita sobre a esquerda. Relaxe o corpo o máxi-
mo possível e inale profundamente, bem devagar. 
Ao inalar o ar, imagine que a energia criadora sobe 
pelos canais espermáticos até o cérebro. Exale de 
forma curta e rápida. Ao inalar pronuncie mental-
mente a sílaba RAAAAAAAAMMMMMMMM; ao 
exalar, pronuncie verbalmente a sílaba SAH. É cla-
ro que se inala o ar pelo nariz e se exala pela boca. 
Ao inalar, mentalize a sílaba sagrada RAM e, ao 
exalar articule a sílaba SAH em forma sonora. RAM 
se escreve com as letras HAM e, SAH se escreve 
com as letras SAH. A letra H soa sempre como o 

jota em espanhol que tem o som de R em portu-
guês. 

A inalação deve ser lenta e a exalação curta e rápi-
da. Pelo seguinte motivo: a energia criadora flui 
bem em toda pessoa de dentro para fora, ou seja, 
de maneira centrífuga. Não obstante, devemos in-
verter essa ordem a fim de obter a superação espi-
ritual. Nossa energia deve fluir de forma centrípeta, 
ou seja, de fora para dentro. Indubitavelmente, se 
inalarmos devagar, lentamente, a energia criadora 
fluirá de forma centrípeta, de fora para dentro; por 
outro lado, se exalarmos de forma curta e rápida, 
então, essa energia ficará cada vez mais dentro de 

nós, de forma centrípeta.  

Durante a prática, não se 
deve pensar absolutamen-
te em nada. Os olhos de-
vem estar fechados pro-
fundamente; apenas deve-
rá vibrar em nossa mente 
o mantra HAM_SAH e na-
da mais. À medida que se 
pratica, a inalação vai fi-
cando mais profunda e 
longa e, a exalação mais 
curta e rápida. Os grandes 
Mestres de Meditação 
chegam a tornar a respira-
ção pura inalação e, en-
tão, a respiração fica sus-

pensa. Em tal estado, o Mestre participa do Nirvi-
Kalpa-Samadi, ou Maha-Samadi. Com isso, advém 
à irrupção do Vazio Iluminador, precipita-se nesse 
Grande Vazio em que nada vive e onde somente se 
escuta a “Palavra do Pai que está em segredo”. 

Em si mesma esta Ciência da Meditação, combina-
da com a respiração, produz efeitos extraordinários. 
Bem sabemos que a energia criadora serve para 
despertar a Consciência. Combinada com a medita-
ção, inquestionavelmente tira a Consciência do 
meio do elemento-ego e a absorve no Vazio Ilumi-
nador. Obviamente, o Vazio Iluminador está mais 
além do corpo, dos afetos e da mente. 

 

Bibliografia: Mente e Meditação, cap. O Vazio Ilu-
minador.  

Autor: V.M. Samael Aun Weor.  

          Selecionado por: Ricardo Amancio  

   

14ª Aula da Preparação para 1ª Câmara 

A IMPORTÂNCIA DA ENERGIA SEXUAL NA MEDITAÇÃO 
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Os Mistérios do fogo correspondem ao estudo da 
Kundalini Yoga. Dentro de nós estão em potência 
os sete Logos planetários. Devi Kundalini tem sete 
graus de poder. Nosso corpo físico é sétuplo em 
sua constituição físico-espiritual, esses corpos cor-
respondem aos quatro corpos 
de pecados que devemos li-
berar para formar a alma, 
sendo que os outros três cor-
pos correspondem aos se-
guintes corpos: da vontade, 
da consciência e do Espírito. 
Cada corpo tem sua própria 
serpente, quando levantamos 
cada uma dessas serpentes 
cheias de luz são vistas como 
sete lâmpadas votivas que 
resplandecem em nosso tem-
plo vivo, enchendo-o de po-
der e graça infinita. 

Nosso corpo físico tem trinta 
e três vértebras ou cavernas 
e dentro de cada uma delas 
estão encerrados os conheci-
mentos adquiridos pela nossa 
consciência na peregrinação 
pela vida. 

Essa sabedoria está ao nosso 
alcance quando levantamos 
cada uma das serpentes de 
cada um de nossos corpos. 
Isto se consegue através do 
processo iniciático que fica ao 
nosso alcance quando estu-
damos os livros sagrados es-
critos pelo Avatara da Sínte-
se: Samael Aun Weor.  

Nossos sentidos nos ajudam 
a distinguir e a diferenciar, 
precisamos ter sentidos per-
feitos. Eles melhoram, quando melhoramos nossa 
conduta e fazemos bom uso de nossa própria se-
mente. Essa grande obra a construímos em sua 
totalidade com a nossa semente, por conseguinte 
é indispensável melhorar a semente que produzi-
mos como o elemento supremo da árvore da vida.  

Os grandes clarividentes nos falam dos sete cha-
cras e o senhor Leadbeater os descrevem com lu-
xo de detalhes. Nestes chacras são realmente en-
contrados os sentidos do corpo astral. Tais centros 
magnéticos se encontram em íntima relação com 

as glândulas secretoras inter-
nas. As sete Igrejas entram 
em intensa atividade com o 
Ascenso da Kundalini ao lon-
go do canal medular. A Kun-
dalini mora nos elétrons. A 
Kundalini é o fogo solar en-
cerrado nos átomos semi-
nais, a substância eletrônica 
ardente do sol, que quando é 
liberada, nos transforma em 
Deuses terrivelmente divinos. 
Os fogos do coração contro-
lam o Ascenso da Kundalini 
pelo canal medular. A kunda-
lini se desenvolve, evolui, 
progride de acordo com os 
méritos do coração. A Kun-
dalini é a energia primordial 
encerrada na Igreja de Éfe-
so. Esta Igreja se encontra a 
dois dedos sobre o ânus, e a 
dois dedos debaixo dos ór-
gãos genitais. A divina Ser-
pente de fogo dormita dentro 
de sua Igreja, enroscada três 
vezes e meia. Quando os 
átomos solares e lunares fa-
zem contato no Tribeni, pró-
ximo ao Cóccix, desperta a 
Kundalini, a Serpente Ígnea 
de nossos mágicos poderes. 
Conforme a Serpente sobe 
pelo canal medular põe em 
atividade cada uma das sete 
igrejas.. 

 
 

Bibliografia/ Livros: O Matrimônio Perfeito cap. 7 e  Os Mis-
térios do Fogo cap.1,  

Autor: V.M. Samael Aun Weor. 

          Selecionado por: Jussara Theodoro  

 

17ª Aula da Preparação para 1ª Câmara 

   

OS MISTÉRIOS DO FOGO 
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A ANATOMIA OCULTA DO HOMEM 

Selecionado por: Ricardo Amancio -   16ª Aula da Antecâmara  

O estudante gnóstico deve ser infinitamente pa-
ciente e tenaz, porque os poderes custam muito. 

É necessário saber que a humanidade vive com 
consciência adormecida. Quando chegarmos à 
conclusão de que todo o mundo vive dormindo, 
compreenderemos a necessidade de despertar. 
A causa do sono profundo em que vive a huma-
nidade é a fascinação.  

O primeiro estado de consciência se denomi-
na Eikasia, que é a ignorância, crueldade hu-
mana barbárie, sono demasiado profundo, mun-
do instintivo e brutal, estado infra-humano. 

O segundo Pistis é o mundo das opiniões e 
crenças. Pistis é a 
consciência do nível 
comum da humanida-
de. 

O terceiro Dianóia é 
revisão intelectual 
das crenças, análi-
ses, sintetismo con-
ceitual consciência 
cultural, intelectual, 
pensamento científi-
co, etc... 

O quarto Nous é 
perfeita consciência 
desperta, Nous é o 
estado de Turiya, a 
perfeita iluminação 
interior profunda. É a legítima clarividência obje-
tiva, é intuição. Nous é o mundo dos arquétipos 
divinais. O pensamento noético é claro, objetivo, 
iluminado e sintético. Quem alcança as alturas 
do pensamento noético desperta a consciência 
totalmente. 

A psicologia revolucionária desta nova era, afir-
ma que a máquina orgânica do animal intelectu-
al existe em forma tri centrada ou tri cerebrada. 

O primeiro cérebro é o cérebro pensante, o 
segundo é o cérebro do movimento, comu-
mente denominado centro motor, o terceiro é o 
cérebro emocional. 

É urgente, é indispensável saber combinar inte-
lecto, movimento e emoção como o propósito de 
levar informação íntegra aos três cérebros do 
estudante. 

A grande Lei depositou sabiamente em cada um 
dos três cérebros do animal intelectual determi-

nado capital de valores vitais, poupar dito capital 
significa de fato prolongar a vida, e mal gastar 
dito capital significa de fato produzir a morte.  

Todo segredo da longa vida dos monges asiáti-
cos consiste no sábio uso dos três cérebros. 
Eles sabiam alternar o uso dos três cérebros, 
com isso economizavam suas energias. 

Existem quatros estados de consciência, estes 
são: Sono, estado de vigília, autoconsciência e 
consciência objetiva.  

O pobre animal intelectual, equivocadamente 
chamado homem só vive em dois desses esta-
dos, uma parte de sua vida transcorre no sono é 

a outra o mal chama-
do estado de vigília, 
o qual também é so-
no. 

Na vida normal co-
mum e corrente, o 
ser humano nada sa-
be de autoconsciên-
cia e muito menos da 
consciência objetiva. 
Entretanto, as pesso-
as são orgulhosas e 
todo o mundo se crê 
autoconsciente e 
muito menos não 
aceita que está ador-
mecido. 

Quando o ser humano admite que tem a consci-
ência adormecida, podem estar seguros de que 
já começam a despertar.  

A psicologia revolucionária afirma que somente 
e, só o próprio homem pode chegar a conhecer 
a si mesmo e promover o nascimento interior, a 
autorrealização íntima do SER e a criação dos 
sete corpos solares. 

 

Bibliografia: Livro - Educação Fundamental, 
cap. 21 e 37 - 

Autor: V.M. Samael Aun Weor. 
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A ANATOMIA OCULTA DO HOMEM -  TEORIA DOS 5 CENTROS 

Selecionado por: Ricardo Amancio  -   04ª Aula da Preparação para 1ª Câmara  

Teoria dos Cinco Centros (orientados ao relaxa-
mento e harmonia dos chacras), no homem e na 
mulher:  

O Intelectual: situado no cérebro; O Motor ou 
do Movimento, radicado na parte superior da 
Espinha dorsal; O Emocional, que se acha no 
plexo solar e nos centros específicos nervosos 
do Grande simpático; O Instintivo, situado na 
parte inferior da Espinha dorsal; O Sexual, radi-
cado nos órgãos genitais. 

Centro Intelectual: Tal centro é útil em sua órbi-
ta. O grave é querer tirá-lo de seu campo de gra-
vitação. As grandes realidades do Espírito so-
mente podem ser experimentadas com a Consci-
ência. Aqueles que pretendem 
investigar as verdades transcen-
dentais do Ser à base de puro ra-
ciocínio caem no mesmo erro de 
alguém que, ignorando o uso e 
manejo dos instrumentos moder-
nos da ciência, tenta estudar a 
vida do infinitamente pequeno 
com telescópios, e a vida do infi-
nitamente grande, com microcós-
pio. 

Movimento: Necessitamos nos 
autodescobrir e compreender a 
fundo todos os nossos hábitos. 
Não devemos permitir que nossa 
vida siga se desenvolvendo me-
canicamente. Parece incrível que, 
vivendo dentro dos moldes dos 
hábitos, não conheçamos estes moldes que con-
dicionam nossa vida.  Necessitamos estudar e 
compreender os nossos hábitos. Eles pertencem 
às atividades do centro do movimento. É neces-
sário nos auto-observar-nos na maneira de viver, 
atuar, vestir, andar, etc. O Centro do movimento 
tem muitas atividades, os esportes também per-
tencem ao centro do movimento. Quando a men-
te interfere neste centro, o obstrui e o danifica, 
porque ela é muito lenta, o contrário do centro do 
movimento. Um homem ao dirigir pode sofrer um 
acidente se a mente vier a interferir... 

Emocional: O ser humano gasta suas energias 
sexuais torpemente com o abuso das emoções 
violentas: cinema, televisão, partidas de futebol, 
etc. Devemos aprender a dominar nossas emo-
ções: é necessário pouparmos nossas energias 
sexuais. 

Instinto: Existem vários instintos: o instinto de 

conservação, o instinto sexual, etc. Existem tam-
bém muitas perversões do instinto. No fundo de 
todo ser humano, existem forças subumanas ins-
tintivas, brutais, que paralisam o verdadeiro espí-
rito de amor e caridade. Estas forças devem ser 
primeiras, compreendidas e, logo, submetidas e 
eliminadas. São forças bestais: instintos crimi-
nais, luxúria, covardia, medo, sadismo sexual, 
bestialidades sexuais, etc. 

Sexo: o Sexo é o quinto poder do ser humano. 
Ele pode liberar ou escravizar o homem. Nin-
guém pode chegar a ser íntegro, ninguém pode 
se realizar a fundo sem a força sexual... O sexo 
é o poder da alma. O Ser humano íntegro se lo-
gra com a fusão absoluta dos polos masculino e 

feminino da Alma. ... Necessitamos 
transcender a mecânica do sexo... 
Necessitamos saber procriar filhos 
da sabedoria.  

A raiz da dor: O EU (EGO) é a raiz 
da dor. Ele é a raiz da ignorância e 
do erro, que utiliza os centros da 
máquina humana. Quando o Eu se 
dissolve, só fica dentro de nós o 
Cristo interno, nossa essência divi-
na.   

Nos tempos da Arcádia, o homem 
sabia escutar entre as sete vogais 
da natureza a voz dos Deuses e, 
essas sete vogais: I, E, O, U, A, M, 
S, ressoavam no corpo dos Lêmu-
res, com toda a música inefável 

dos a compassados ritmos do fogo. O discípulo 
gnóstico deve vocalizar uma hora diária na or-
dem aqui exposta, a forma indica o som prolon-
gado de cada vogal que deve ser uma exalação 
completa dos pulmões: IIII, EEEE, OOOO, 
UUUU, AAAA, MMMM, SSSS.  A letra I faz vi-
brar as glândulas pituitária e pineal, e o homem 
se faz clarividente. A letra E, faz vibrar a glându-
la tiróide e o homem se faz clariaudiência. A le-
tra O, faz vibrar o chacra do coração e o homem 
se faz intuitivo. A letra U, desperta o plexo solar 
(boca do estômago) e, então, o homem desen-
volve a telepatia, A letra A, faz vibrar os chacras 
pulmonares e o homem adquire o poder de re-
cordar suas vidas passadas, As letras M e S im-
pulsionam eficientemente o desenvolvimento de 
todos os poderes internos. 

Livro: O Matrimônio Perfeito: Cap. 14 e Revolução de Bel, 
Cap. XI. Autor: V.M. Samael Aun Weor 

Os Sete Chacras Principais 
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O AMOR E A KUNDALINI 

Selecionado por: Ricardo Amancio                 -                      3ª Aula da 1ª Câmara 

Nos mistérios de Elêusis, homens e mulheres 
magnetizavam-se mutuamente, no meio das 
misteriosas danças do amor. Naquela altura, 
ninguém pensava em “baixezas”, apenas em 
coisas puras e santas. Nas grandes festas de 
Elêusis, a alegria, a dança, o beijo e a magia 
sexual transformavam os seres humanos em 
verdadeiros deuses. E por entre as delícias do 
amor, homens e mulheres se encantavam e 
despertavam a bela adormecida, a divina ser-
pente Kundalini. 

Kundalini é a energia primordial encerrada na 
Igreja de Éfeso. Esta Igreja do Apocalipse é um 
centro magnético situado dois dedos acima do 
ânus e dois dedos abaixo dos órgãos genitais. 

Kundalini é a serpente ígnea 
dos nossos poderes mágicos. 
A serpente sagrada dormita 
na sua igreja, três vezes e 
meia enroscada. Kundalini é o 
fogo de Pentecostes. Kundali-
ni é a Mãe Divina. E o santuá-
rio da Mãe Divina é o cora-
ção. 

A Kundalini desenvolve-se, 
evolui e progride dentro da 
Aura do “Mahachoan” (a Mãe 
Cósmica, o Espírito Santo, o 
Terceiro Logos). Os fogos dorsais são jeovísti-
cos. Os fogos do coração são crísticos. Na 
fronte cintila os raio terrivelmente divino do Pai. 
Estas três qualidades de energia são puro 
sémen transmutado. No liquido seminal reside 
a chave da redenção humana. Quando um ho-
mem e uma mulher se adoram, acumulam as 
forças terrivelmente divinas da Mãe Cósmica. 
Estas forças cintilantes, espantosamente divi-
nas, inundam com os seus esplendores todos 
os chacras, todos os centros, rodas, flores de 
lótus, dos corpos internos do homem. 

Os fogos do coração controlam a subida da 
serpente sagrada pela espinha medular. A 
Kundalini desenvolve-se, evolui e progride 
de acordo com os méritos do coração. 

A energia seminal deve ser sublimada até ao 
coração. É no coração que a Mãe Divina en-
contra o seu filho, o Cristo interno. A Mãe e o 
seu Filho vivem no Templo-Coração. A cruz da 
iniciação se recebe no Templo-Coração. 

Pode e deve haver relação sexual, mas é pre-

ferível morrer do que cometer o crime de derra-
mar o sêmen cristônico. 

Quando o mago derrama o vaso de Hermes, as 
forças terrivelmente divinas da Deusa Ísis (a 
quem nunca nenhum mortal levantou o véu), 
retiram-se e fundem-se entre as correntes uni-
versais e o homem é mergulhado no abismo. 

Quando o praticante de Ioga derrama o sémen, 
a Kundalini não pode despertar. A subida da 
Kundalini pela medula espinal torna-se então 
muito lenta e difícil. A passagem da serpente 
ígnea de vertebra em vertebra implica provas 
terríveis, espantosos sacrifícios e supremas 
mortificações. Não só devemos matar o desejo, 
mas até a própria sombra do desejo. A nossa 

divisa é “Thelema” - Vontade. 

Quando a Kundalini chega 
até à glândula pineal, que se 
situa na parte superior do 
cérebro, então alcançamos o 
êxtase perfeito. 

Importa lembrar que, ainda 
que a Kundalini tenha forma 
de serpente, pode também 
apresentar-se perante os de-
votos com a forma da Mãe 
Divina, de Ísis, de Reia, Ci-

bele, Maria, etc... 

A castidade é o fundamento da Grande Obra. 
Todo o poder do Kundalini está no sêmen.   

Prática: O tremendo mantra I.A.O., resume to-
da a ciência do Arcano A.Z.F. Este mantra de-
ve ser vocalizado durante o transe amoroso da 
magia sexual. 

I (Ignis, fogo) A. (Aqua, água) O. (Origo, princí-
pio, espírito). 

O fogo torna fecundas as águas da vida para 
que o Filho do Homem possa nascer. 

O Amor é inefável, o Amor é terrivelmente divi-
no. O “Swami” Sivananda ensina uma oração 
que serve para meditarmos na Mãe Divina. 
“Mãe Divina, eu sou teu (tua), tu és o meu úni-
co refúgio e sustento. Protege-me, guia-me, 
tem piedade de mim”. Sabei, irmãos, que a 
Mãe Divina responde sempre. 

Livro: O Livro Amarelo, caps. I, II, III e IV. 

Autor: V.M. Samael Aun Weor 
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OS ALIMENTOS DA SERPENTE 

Selecionado por: Jussara Theodoro                -            5ª Aula da 1ª Câmara 

O homem que quiser obter a libertação autênti-
ca não deve jamais repousar sobre a falsa 
sensação de segurança. Urge aprender a viver 
perigosamente, de instante a instante. Neces-
sitamos agarrar o diabo pelos chifres.  

Devemos aprender a arte de amar, roubando a 
tocha de fogo de Tiphon Bafometo e conduzin-
do o fogo aos centros superiores do nosso cor-
po.  

Toda a senda iniciática se fundamenta na Ser-
pente. Ela tem seus alimentos cósmicos espe-
ciais: a Terra Filosófica, a Água Elemental dos 
Sábios, o Fogo Elemental, o Ar Elemental e o 
Éter.  

COMO SE REALIZA A GRANDE OBRA DEN-
TRO DE NÓS: os Gnomos trabalham nas en-
tranhas da grande Cordilheira (medula espi-
nhal), transmutando o chumbo da personalida-
de no ouro do Espírito. A matéria-prima é o li-
cor seminal. O fornilho do laboratório é o Cha-
cra do Cóccix, a água é o licor seminal e os 
cordões simpáticos constituem a grande cha-
miné por onde sobem os vapores seminais até 
o destilador do Cérebro (ALQUIMIA). A trans-
mutação metálica é a base da Iniciação.  A 
matéria-prima deve transmutar-se em ouro filo-
sófico.  

Os Gnomos necessitam do fogo das Salaman-
dras e da água das Ondinas. Necessitam tam-
bém do ar vital e dos simpáticos silfos da men-
te, para que impulsionem os vapores seminais 
para dentro e para cima. O resultado é a trans-
mutação do chumbo em ouro. Quando a aura 
do Iniciado é de ouro puro, a obra foi realizada 
totalmente. 

A Região da Terra vai dos pés aos joelhos seu 
mantra é LA, a região da água se encontra en-
tre os joelhos e o ânus e o seu mantra é VÁ. A 
região do fogo se encontra entre o ânus e o 
coração e o seu mantra é RA. A região do Ar 
esta compreendida entre o coração e o espaço 
entre as duas sobrancelhas, seu mantra funda-
mental é YA. A região do éter se estende des-
de o espaço entre as sobrancelhas até o alto 
da cabeça e seu mantra é HÁ. 

A Serpente do fogo se alimenta com esses cin-
co alimentos básicos. Agora compreendemos 
por que o neófito tem que passar pelas provas 
da terra, da água, do fogo e do ar. As purifica-
ções e as santificações relacionadas a estes 

elementos da natureza alimentam a serpente e 
permitem a sua ascensão pela cordilheira sa-
grada da medula espinhal. Resulta impossível 
a ascensão da serpente sem as purificações e 
santificações destes quatros elementos. Brah-
ma é o Deus da Terra. Narayana é o Deus da 
Água. Rudra é o Deus do Fogo; Ishwuara é o 
Deus do Ar. Sudashiva é o Deus do Éter. Os 
Gnomos da Terra, As ondinas e nereidas da 
água, as salamandras do fogo, os silfos e sílfi-
des do Ar e os punctas do Eter são os eleman-
tais da natureza e, em nós. 

Meditando nesses Deuses inefáveis podemos 
conseguir que eles nos ajudem no despertar 
dos chacras, rodas ou discos do corpo vital. É 
conveniente fazer vibrar tais centros magnéti-
cos com o propósito de prepará-los para o ad-
vento do fogo. Meditem e vocalizem o mantra 
de cada elemento. Concentrem suas atenções 
em cada um destes deuses elementais e ro-
guem que os ajudem no despertar dos cha-
cras; assim se converterão em ocultistas práti-
cos. 

 

Livros: O Matrimônio Perfeito - cap. 19 e O 
Mistério do Áureo Florescer - capí. XIII 

Autor: V.M. Samael Aun Weor. 
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  Selecionado por: Ricardo Amanacio    -    29ª Aula da 1ª Câmara 

Chegamos a um ponto muito espinhoso, quero 
me referir à questão da Kundalini, a serpente íg-
nea de nossos mágicos poderes. Nos textos al-
quimistas medievais, a Kundalini aparece como a 
assinatura astral do esperma sagrado. Ela é a 
Stella Maris, a Virgem do Mar, a que guia sabia-
mente aos trabalhadores da Grande Obra. Entre 
os astecas, ela é Tonantzin, entre os gregos, a 
Casta Diana e no Egito é Isis, a Mãe Divina a 
quem nenhum mortal levantou o véu. Não há dú-
vida alguma que o cristianismo esotérico jamais 
deixou de adorar a Divina Mãe Kundalini; obvia-
mente ela é Marah, RAM-IO, ou melhor, dizendo: 
Maria. O que as religiões ortodoxas não especifi-
caram, pelo menos no que concerne ao círculo 
exotérico ou público, foi o aspecto de Isis em sua 
forma individual e humana. 
Ostensivamente, ensinou-se 
em segredo aos iniciados 
que a Mãe Divina existe indi-
vidualmente dentro de cada 
ser humano. Não será de-
mais esclarecer de forma 
enfática que o Deus-Mãe, 
Réia, Cibeles, Adônia ou 
como a queiramos chamar é 
uma variante do nosso pró-
prio Ser individual aqui e 
agora. Resumindo afirma-
mos que cada um de nós 
tem sua própria Mãe Divina 
particular e individual. Há 
tantas Mães no céu quantas 
criaturas existentes na su-
perfície da Terra. Kundalini é 
uma energia misteriosa que faz o mundo existir; 
Kundalini é um aspecto de Brahama.  Em seu as-
pecto psicológico, manifestado na anatomia ocul-
ta do ser humano, a Kundalini está enroscada 
três vezes e meia dentro de certo centro magnéti-
co situado no osso do cóccix. Ali descansa, entu-
mecida como qualquer serpente, a Divina Prince-
sa. No meio daquele chacra ou estância existe 
um triangulo feminino ou yoni onde está posto um 
lingam macho. Nesse lingam atômico ou mágico, 
que representa o poder criador e sexual de 
Brahama, se enrosca a sublime serpente Kundali-
ni. Ela é a rainha ígnea, cuja aparência é a de 
uma serpente, com o secretum secretorum, com 
aquele artifício alquimista que ensinei claramente 
em minha obra intitulada: O Mistério do Áureo 
Florescer. Inquestionavelmente, quando essa di-
vina força desperta, sobe vitoriosa pelo canal me-
dular da espinha para desenvolver em nós os po-

deres que divinizam. Em seu aspecto transcen-
dental, divino, sublime, a serpente sagrada, trans-
cendendo ao meramente fisiológico, anatômico, 
em seu estado étnico, é como já disse nosso pró-
prio Ser, porém derivado.  Não é meu objetivo 
ensinar neste tratado a técnica para despertar à 
serpente sagrada. Apenas quero dar certa ênfase 
ao cru realismo do Ego e à urgência interior rela-
cionada com a dissolução de seus diversos ele-
mentos inumanos. A mente por si mesma não 
consegue alterar radicalmente nenhum defeito 
psicológico. A mente pode rotular um defeito, 
passá-lo de um nível a outro, escondê-lo de si 
mesma ou dos demais, desculpá-lo, etc., porém 
nunca o eliminar absolutamente. Compreensão é 
uma parte fundamental, porém não é tudo; neces-

sita-se eliminar. Defeito 
observado deve ser ana-
lisado e compreendido 
de forma integral antes 
de proceder a sua elimi-
nação. Necessitamos de 
um poder superior à 
mente, de um poder ca-
paz de desintegrar ato-
micamente qualquer eu-
defeito que tenhamos 
previamente descoberto 
e julgado profundamen-
te. Felizmente, tal poder 
jaz nas profundezas... 
Além do corpo, dos afe-
tos e da mente, ainda 
que tenha expoentes 
concretos no centro 

magnético do osso do cóccix, como já explicamos 
em parágrafos anteriores. Depois de termos com-
preendido na íntegra qualquer defeito, devemos 
submergir em profunda meditação, suplicando, 
orando, pedindo, a Divina Mãe particular, indivi-
dual, para que desintegre o eu-defeito previamen-
te compreendido. Esta é precisamente a técnica 
requerida para a eliminação dos elementos inde-
sejáveis que em nosso interior carregamos. A Di-
vina Mãe Kundalini tem poder para reduzir a cin-
zas qualquer agregado subjetivo inumano. Sem 
este procedimento, sem esta didática, todo esfor-
ço para se dissolver o Ego resultará inútil, infrutí-
fero, absurdo...  

 

Livro: A Grande Rebelião, cap. XIV   

Autor: V.M. Samael Aun Weor. 
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  Selecionado por: Jussara Theodoro    -    52ª Aula de 1ª Câmara 

Um código de Anáhuac disse: “Os Deuses criaram 
os homens de madeira e, depois de havê-los cria-
do, os fusionaram com a divindade”, mas, logo 
acrescenta: “Nem todos os homens logram integrar
-se com a divindade”. Inquestionavelmente, a pri-
meira coisa que se necessita é criar o homem, an-
tes de poder integrá-lo com o Real.  

O “animal intelectual”, equivocadamente chamado 
homem, de modo algum é homem, no sentido com-
pleto da palavra. Se compararmos o homem com o 
“animal intelectual” verificaremos, por nós mesmos, 
o fato concreto de que o “animal intelectual”, ainda 
que fisicamente se pareça com o homem, psicolo-
gicamente é absolutamente dis-
tinto. Sempre temos acreditado 
que o homem é o rei da cria-
ção; o “animal intelectual” até a 
presente data não demonstrou 
sequer ser o rei de “Si mesmo”; 
se não é rei dos seus próprios 
processos psicológicos, se não 
pode dirigi-los à vontade, muito 
menos poderá governar a natu-
reza. 

De modo algum poderíamos 
aceitar o homem convertido em 
escravo, incapaz de governar-
se a “Si mesmo” e convertido 
em joguete das forças bestiais 
da natureza. Ou se é rei do uni-
verso, ou não se é. No último  
destes casos, indispensavel-
mente, fica demonstrado o fato 
concreto de não haver chega-
do, ainda, ao estado de ho-
mem. Dentro das glândulas se-
xuais do “animal intelectual”, o 
Sol depositou os germens para o verdadeiro ho-
mem. Obviamente, tais germens podem desenvol-
ver-se ou perder-se definitivamente. Se quisermos 
que tais germens se desenvolvam, faz-se indispen-
sável cooperar com o esforço que o Sol está fazen-
do para criar Homens solares.  

O homem legítimo deve trabalhar, intensamente, 
com o propósito evidente de eliminar, de “Si mes-
mo” os elementos indesejáveis que em nosso inte-
rior carregamos. Se o homem real não eliminasse 
de “Si mesmo” tais elementos, fracassaria lamenta-
velmente. Converter-se-ia em um aborto da Mãe 
Cósmica, em um fracasso. O homem que, verda-
deiramente, trabalhe sobre “Si mesmo” com propó-
sito de despertar a Consciência, poderá integrar-se 
com o divinal. Ostensivamente, o homem Solar, 

integrado com a divindade, converte-se, de fato e 
por direito próprio, em Super-homem. 

O caminho que conduz ao Super homem é a Sen-
da do Fio da Navalha, que está cheia de perigos 
por dentro e por fora. O mal é perigoso, o bem tam-
bém é perigoso. O espantoso caminho está mais 
além do bem e do mal, e é terrivelmente árduo. O 
Super-Homem conhece o bem do mal e o mal do 
bem; empunha a espada da justiça cósmica e está 
mais além do bem e do mal. 

O Super-Homem, havendo liquidado de “Si mes-
mo”, todos os valores bons e maus, converteu-se 

em algo que ninguém entende; 
é o raio; que é chamado Espíri-
to Universal da Vida, resplan-
decendo no rosto de um Moi-
sés. Dentro do Super-Homem 
resplandece abrasadoramente, 
o Cristo Vermelho, o Cristo Re-
volucionário, o Senhor da 
Grande Rebelião.  

O Cristo Vermelho bebe do 
Santo Graal na  hora suprema 
da crucificação; assim está es-
crito no Evangelho do Senhor. 
Nunca deve faltar o Santo 
Graal, no altar do Templo. Ob-
viamente, o sacerdote deve 
beber o vinho da luz na taça de 
todas as idades. 

Isto vem a recordar-nos Gine-
bra, a Rainha dos Jinas, aquela 
que Lancelot servia o vinho nas 
taças deliciosas de Sukra e de 
Mati. Os Deuses Imortais ali-

mentam-se com a bebida contida 
na Taça Santa. Aqueles que odeiam a bendita Ta-
ça blasfemam contra o Espírito Santo. 

O Super-Homem deve alimentar-se com o néctar 
da imortalidade contido no cálice divinal do templo. 
A transmutação da energia criadora é fundamental 
quando se quer beber no Vaso Santo. Levantai 
bem vossa Taça e cuidai para não verter nem se-
quer uma gota do vosso precioso vinho. Recordai 
que nosso lema-divisa é “Thelema” (vontade).    

 

Livro: A Grande Rebelião, Caps. XXVIII, XXIX,  

Autor: V.M. Samael Aun Weor.  
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Fotos da XX convenção Gnóstica da Espanha 
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Selecionado por: Ana Tereza  - Missionária do IGA -  Inglaterra  - Durham, United Kingdom, Fonte: A 

Doutrina Secreta de Anahuac, Educação fundamental, Revolução da dialética e, conferências do 

Mestre Samael Aun Weor, O Profeta, Khalil Gibran. 

Muito podemos falar sobre o sofrimento hu-

mano, sua origem, seu propósito e sua su-

peração. Os ensinamentos gnósticos entre-

gues pelo Venerável Mestre Samael Aum 

Weor nos concede as ferramentas com as 

quais podemos, não só compreender a ver-

dadeira origem do nosso sofrimento, mas 

também nos entrega os meios de superação 

e os meios pelos quais podemos alcançar 

uma vida repleta de propósito, harmonia e 

paz interior. Buda nos fala, em suas “Quatro 

Nobres Verdades” que a vida é sofrimento, 

que a origem do sofrimento é o desejo, e 

que há um antidoto para a superação do so-

frimento, através do Óctuplo Caminho que 

pode ser sintetizado no reto pensar, reto 

sentir e reto obrar. Só através da Revolução 

da Consciência (com os seus três fatores: 

Morte mística, Nascimento Interno e Sacrifí-

cio pela humanidade) podemos alcançar es-

te Óctuplo Caminho que nos leva a libera-

ção do sofrimento e ao Nascimento Segun-

do. Muitos filósofos, poetas, músicos e pin-

tores expressaram suas dores, dissabores 

amorosos e o estado degenerativo da huma-

nidade através da sua arte, e muitos deles 

chegaram às verdades ocultas do sofrimen-

to através da reflexão, imaginação, inspira-

ção e intuição poética. O filósofo e poeta 

alemão Friedrich Nietzsche dizia que “viver 

é sofrer, e que sobreviver é achar algum 

sentido no sofrimento”. Enquanto o grande 

cientista Albert Einstein dizia que “o  ho-

mem deve aprender a entender as motiva-

ções humanas, as suas ilusões e seus sofri-

mentos.” Sobre o sofrimento o Maestro Sa-

mael nos disse que “as pessoas querem 

deixar de sofrer, mas não se preocupam por 

alterar as causas e, somente alterando as 

causas que provocam os sofrimentos, se 

alteram também os sofrimentos, é dizer, dei-

xam de existir.”  A reflexão profunda utili-

zando poesias, músicas e pinturas de gran-

des artistas podem nos auxiliar a compreen-

der as verdades ocultas do sofrimento no 

fundo da nossa alma. A arte objetiva, um 

dos 4 pilares da Gnoses, tem a capacidade 

de ativar o nosso centro emocional superi-

or, de forma a conceder-nos a inspiração 

necessárias para irmos mais fundo dentro 

de nós mesmos, e finalmente à intuição pa-

ra chegarmos na causa dos nossos sofri-

mentos. O centro emocional superior entra 

em atividade com a embriaguez dionisíaca, 

tal arrombamento se faz possível ao escutar 

com infinita devoção as sinfonias de Wag-

ner, Mozart, Chopin e Beethoven. Assim co-

mo através da reflexão de poesias e textos 

literários dos grandes iniciados e místicos 

como Victor Hugo, Dante Alighieri, Shakes-

peare, Rumi, Lao Tzi, Khalil Gibran, entre 

outros. No livro Educação Fundamental, o 

Mestre Samael enfatiza que “é  necessário 

compreender a beleza da bondade, sentir a 

beleza da boa música, amar a beleza da arte  

 

COLUNA: ARTE E MÍSTICA 

A Superação do Sofrimento 
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criativa, refinar nossa maneira de pensar, 

sentir e obrar. A suprema beleza somente 

pode nascer em nós quando o Eu morre de 

forma radical, total e definitiva.” Para refle-

xão sobre o sofrimento e a compreensão 

através da arte poética, mencionaremos 

duas poesias de Khalil Gibran, uma chama-

da Alegria e tristeza e outra Dor. Gibran, 

para além de poeta, foi um prosador, con-

ferencista, pintor e filósofo de origem liba-

nesa, seus livros e escritos, de simples be-

leza e espiritualidade são reconhecidos e 

admirados para além do mun-

do árabe. Em seus 48 anos de 

vida Gibran produziu obras 

literárias artisticamente mar-

cadas pelo misticismo oriental 

e influenciado por fontes co-

mo a Bíblia, Nietzsche e Willi-

am Blake. Sua obra mais co-

nhecida é o livro “O Profeta”, 

originalmente publicado em 

inglês, pela primeira vez nos 

Estados Unidos em 1923, e 

desde então se tornou um dos 

livros mais vendidos de todos os tempos, 

tendo sido traduzido em mais de 100 idio-

mas. O profeta “Al Mustafa” está prestes a 

embarcar em um navio que o levará para 

casa, e é parado por um grupo de pessoas, 

com quem discute temas como a vida e a 

condição humana (entre estes temas des-

tacamos: amor, casamento, filhos, leis, li-

berdade, dor, autoconhecimento, prazer, 

beleza, religião e morte). Alegria e tristeza 

“E depois uma mulher disse: Fala-nos da 

Alegria e da Tristeza. E ele respondeu: 

A vossa alegria é a vossa tristeza mascara-

da. E o mesmo poço de onde sai o vosso 

riso esteve muitas vezes cheio de lágri-

mas. E como poderá ser de outra maneira? 

Quanto mais fundo a tristeza entrar no vos-

so ser, maior é a alegria que podereis con-

ter. A taça que contém o vosso vinho não é 

a mesma que foi feita no forno do oleiro? E 

a lira que vos apazigua o espírito não é da 

mesma madeira com que foram esculpidas 

as facas? Quando estiverdes 

alegres, olhai bem dentro do 

vosso coração e descobrireis 

que só aquele que vos deu 

tristezas vos dá também ale-

grias. Quando estiverdes tris-

tes, olhai novamente para 

dentro do vosso coração e 

vereis que na verdade estais 

a chorar por aquilo que foi a 

vossa alegria. Alguns de vós 

dizeis, "A alegria é maior que 

a tristeza" e outros dirão 

"Não, a tristeza é maior". Mas 

eu vos digo que são inseparáveis. Juntas 

vêm, e, quando uma se senta junto de vós 

lembrai-vos que a outra está a dormir na 

vossa cama. Na verdade, estais suspensos 

como balanças entre a vossa tristeza e a 

vossa alegria. Só quando vos esvaziais fi-

cais em equilíbrio e imóveis. Quando o 

guardador de tesouros vos erguer para pe-

sar o seu ouro e a sua prata, nem a vossa 

alegria nem a vossa tristeza se devem alte-

rar.”   
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E Uma mulher falou e disse: Fala-nos da 

Dor. E ele respondeu: A vossa dor é o 

quebrar da concha que envolve a vossa 

compreensão. Assim como o caroço da 

fruta tem de fender-se para que o seu 

coração fique exposto ao sol, também vós 

deveis conhecer a dor. E se conseguisseis 

maravilhar-vos com os milagres diários da 

vossa vida, a vossa dor não vos pareceria 

menos intensa do que a vossa alegria; e 

aceitaríeis as estações do vosso coração, 

tal como haveis aceite as estações que 

passam sobre o vossos campos. E 

passaríeis com serenidade os invernos das 

vossas mágoas. Muita da vossa dor é 

escolhida por vós. É a porção amarga com 

a qual o médico dentro de vós cura o vosso 

interior doente. Por isso confiai no médico 

e bebei o seu remédio em silêncio e 

tranquilidade: Pois a sua mão, embora dura 

e pesada, é guiada pela mão terna do 

Invisível, e o cálice que ele vos dá, embora 

possa queimar os vossos lábios, foi feito 

com o gesso que o Oleiro umedeceu com 

as Suas lágrimas sagradas.” 

Através da reflexão dos eventos que nos 

causam sofrimento, da auto-observação 

profunda, podemos chegar a compreender 

como os nossos egos são o elemento que 

realmente sofre em nós, são a verdadeira 

origem da nossa dor emocional e, que os 

eventos que nos causam sofrimentos são 

apenas os frutos das ações daninhas do 

passado. O nosso sofrimento é a forma 

com que vamos curar, compreender e 

retificar as ações mecânicas e egoicas 

que levaram a situações cármicas. Como 

diz o apóstolo Paulo “Não se deixem 

enganar: de Deus não se zomba. Pois, o 

que o homem semear, isso também 

colherá. Quem semeia para a sua carne, 

da carne colherá destruição; mas quem 

semeia para o Espírito, do Espírito colherá 

a vida eterna. E não nos cansemos de 

fazer o bem, pois no tempo próprio 

colheremos, se não desanimarmos. 

Portanto, enquanto temos oportunidade, 

façamos o bem a todos, especialmente 

aos da família da fé (Gálatas 6:7-10)”  

Assim, trabalhando pela humanidade 

podemos alterar as más causas que 

geram dor, sofrimento e situações 

cármicas na nossa vida. Através do reto 

pensar, reto sentir e reto obrar podemos 

plantar boas sementes, sementes que vão 

nos trazer melhores frutos. “Se 

trabalhamos pelos outros, trabalhamos 

por nós mesmos. Assim que, fazendo o 

bem aos outros, fazemos isso a nós 

mesmos; mas se não trabalharmos para 

os outros, também não trabalhamos para 

nós mesmos. Devemos nos esforçar para 

trabalhar por um mundo melhor; Isso é 

óbvio” V.M. Samael Aun Weor. 

Para superarmos os nossos sofrimentos, 

para além da compreensão profunda  

Selecionado por: Ana Tereza  - Missionária do IGA -  Inglaterra  - Durham, United Kingdom  
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através de orações e da meditação, Para 

superarmos os nossos sofrimentos, para 

além da compreensão profunda através de 

orações e da meditação, devemos aprender 

a sacrificar os nossos sofrimentos e as 

dores emocionais. Normalmente estamos 

dispostos a sacrificar nossos prazeres, 

nossos vícios e dinheiro, mas nunca os 

nossos sofrimentos. O Mestre Samael nos 

diz que “as pessoas amam 

seus sofrimentos, suas 

dores, os amam demais, 

sacrificam tudo, exceto 

seus sofrimentos (não é 

isso!) Se alguém começa 

sacrificando o sofrimento, 

pode-se dar um grande 

passo e superar a Lei da 

Entropia...” Um estudante 

fez a seguinte pergunta ao 

Mestro Samael: “A 

dissolução do sofrimento é 

com o mesmo mecanismo que se usa na 

dissolução de problemas?” E o Mestre 

respondeu “O mesmo sistema de 

transformações, tudo é transformado pelo 

sacrifício. Ao sacrificar seus sofrimentos e, 

erradicar de si mesmo os Eus que os 

produziram fará com que os sofrimentos 

sejam sacrificados; os Eus do sofrimento 

devem ser erradicados, eles devem ser 

desintegrados, eles devem ser 

pulverizados, transformados em pó, e essa 

energia que resulta daí, produz uma 

transformação que faz de uma pessoa um 

ser diferente, e se supera a Lei da 

Entropia...”  Para concluir, devemos ter 

presente que o nosso Real Ser Interior 

Profundo não sofre com os eventos 

cotidianos da nossa vida, quem sofre é o 

ego, o mim mesmo. E através da constante 

lembrança de si, da auto-observação 

profunda, da transformação das nossas 

impressões e da meditação podemos 

alcançar o reto pensar, sentir e agir.  

Devemos ainda selecionar as nossas 

emoções! Se alguém nos traz emoções 

positivas de luz e harmonia, de beleza, de 

sabedoria, de amor, de poesia, de 

perfeição, vamos abrir as portas de nossos 

corações para esta pessoa e impressões; 

mas se alguém nos traz 

Emoções Negativas de 

ódio, violência, ciúme, 

drogas, álcool, e adultério, 

não temos que abrir as 

portas de nossos corações 

para eles. Só assim 

podemos viver no nosso 

dia-a-dia a tao almejada 

Revolução da Consciência, 

com os seus três fatores 

Morte, Nascimento e 

Sacrifício pela 

humanidade. Lembremos irmãos e irmãs 

que não há real nascimento, sem morte 

mística, não há real sacrificiio pela 

humanidade sem a morte dos nossos 

defeitos egoístas. Só assim podemos 

deixar de reagir de acordo com a vontade 

dos nossos desejos egóicos para agir 

conforme a vontade do nosso Pai Interno e 

da nossa Divina Mãe Kundalini. Como 

afirmava a Maestra Litelantes "Esforce-se 

para ter seu Pai Interior tranquilo" e 

"enquanto não temos o nosso Real Ser 

satisfeito por fazer boas ações, não somos 

nada!" Só fazendo a vontade dos nossos 

Pais Internos conseguiremos alcançar a 

paz interior, superar os nossos sofrimentos 

e alcançar o Nascimento Segundo.  

Autora: Ana Tereza, com base nos 

ensinamentos do V.M. Samael Aun Weor. 

Selecionado por: Ana Tereza  - Missionária do IGA -  Inglaterra  - Durham, United Kingdom  

COLUNA: ARTE E MÍSTICA 

Reflexões com o V.M. Samael - Dissolução do Sofrimento 

“Ninguém tira a PAZ do outro, nós é que per-

mitimos perde-la  com muita facilidade!” 
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A mente está intimamente relacionada com a sexu-
alidade e é impossível estudar a mente sem estudar 
o problema sexual. É impossível separar a mente 
da sexualidade. A mente e o sexo estão intimamen-
te ligados. Se nossos discípulos querem converter a 
mente-matéria em mente-Cristo, devem encher seu 
cálice (cérebro) com o vinho sagrado da luz. É im-
possível cristificar a mente enquanto continuem for-
nicando.  

Há que se praticar a magia sexual intensamente 
para transformar a mente. Através da magia sexual, 
enchemos nossa mente de átomos transformadores 
de altíssima voltagem.  Eis como preparamos nosso 
corpo mental para o advento do fogo. Quando a 
serpente ígnea do corpo mental 
converteu a mente-Cristo, nos 
libertamos dos quatro corpos do 
pecado. Porém, os nossos dis-
cípulos solteiros podem che-
gar a grandes realizações 
com a terrível força do sacrifí-
cio. A abstenção sexual é um 
tremendo sacrifício. Francisco 
de Assis cristificou-se total-
mente através da força do sa-
crifício.  

Os solteiros concentrarão sua 
vontade e sua imaginação uni-
das em vibrante harmonia sobre 
as glândulas sexuais e farão 
subir sua força sexual desde as 
glândulas sexuais até o cérebro, 
seguindo o curso da coluna es-
pinhal. Depois levarão a energia 
sexual até o entrecenho, o pes-
coço e o coração, nesta ordem. 

Durante esta prática, os discípulos cantarão os se-
guintes mantrans:  KANDIL BANDIL RRRRRR... 
Estes são os mantrans mais poderosos que se co-
nhece em todo mundo para o despertar da Kundali-
ni. Toda chama necessita de combustível para ar-
der. A sagrada chama do nosso candelabro tam-
bém tem seu combustível, o qual é o nosso azeite 
de ouro, nosso sêmen cristônico. O homem que 
gasta esse azeite sagrado não pode acender seu 
candelabro. Impossível cristificar a mente sem o 
fogo. Agora compreenderão porque se colocou so-
bre a cabeça do crucificado a palavra INRI. INRI 
significa: IGNIS NATURA RENOVATUR INTE-
GRAM. O fogo renova incessantemente a natureza.  
A mente humana em seu atual estado de evolução 
é o animal que levamos dentro. O Íntimo não preci-
sa pensar porque ele é onisciente. Nosso Íntimo é 
Sim, Sim, Sim. A sabedoria do Íntimo é Sim, Sim, 
Sim. O amor do Íntimo é Sim, Sim, Sim. 

Quando dizemos: tenho fome, tenho sede, etc., es-
tamos afirmando algo absurdo porque o Íntimo não 
tem fome nem sede; quem tem fome e sede é o 
corpo físico. O correto dizer: meu corpo tem fome, 
meu corpo tem sede, etc.  

A mesma coisa acontece com a mente. Quando 
dizemos: tenho força mental poderosa, tenho 
um problema, tenho tal conflito, tenho tal sofri-
mento me ocorreram tais pensamentos, etc. Es-
tamos afirmando erros gravíssimos porque es-
sas coisas são da mente e não são do Íntimo.  O 
Íntimo não tem problemas. Os problemas são da 
mente. O verdadeiro homem é o Íntimo. O Íntimo 
deve açoitar a mente com o terrível látego da 

vontade. 

O homem que se identifica com a 
mente cai no abismo. A mente é o 
burro no qual devemos montar 
para entrar na Jerusalém Celesti-
al. Devemos mandar na mente 
assim: Mente, retira de mim esse 
problema, mente, retira de mim tal 
conflito, mente, retira de mim tal 
desejo, etc. Não os admito, sou 
teu senhor e tu és minha escrava 
até a consumação dos séculos.   

Aqueles que dizem que tudo é 
mente cometem um erro gravíssi-
mo porque a mente é tão somen-
te um instrumento do Íntimo. Não 
devemos esquecer que os demô-
nios mais perigosos e sutis que 
existem no universo residem no 
plano mental. O Íntimo fala à 

mente assim: Não digas que teus olhos são teus 
olhos porque eu vejo através deles. Não digas que 
teus ouvidos são teus ouvidos porque eu ouço atra-
vés deles. Não digas que tua boca é a tua boca por-
que eu falo através dela. Teus olhos são meus 
olhos, teus ouvidos são meus ouvidos e a tua boca 
é minha boca. Assim fala o Íntimo à mente. Nos 
mundos internos, podemos nos lançar fora do corpo 
mental para conversar frente a frente com ele, co-
mo se ele fosse uma pessoa estranha.  

Quando a mente se cristifica totalmente, converte-
se em um veículo esplêndido e maravilhoso, com o 
qual podemos estudar todos os segredos desta Ro-
sa Ígnea do Universo. 

Livro: Rosa Ígnea, cap. 16  

Autor: V.M. Samael Aun Weor. 

Selecionado por: Ricardo Amancio    -   77ª Aula da 1ª Câmara  

“A MENTE E A SEXUALIDADE” 
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Selecionado por: Jussara Theooro   -   85ª Aula da 1ª Câmara  

“A SUPRA CONSCIÊNCIA” 

O gênero de clarividência mais elevado que existe 
no universo é a consciência. Todos os Avataras ou 
mensageiros dos mundos superiores, têm sido clari-
videntes supra-conscientes. Hermes Trismegisto, 
Rama, Krishna, Budha, Jesus Cristo, etc., foram 
seres supraconscientes, mensageiros dos mundos 
superiores, iniciadores de novas eras de evolução 
histórica.   

Imaginação, inspiração, intuição, são os três ca-
minhos obrigatórios da iniciação. Vamos examinar, 
separamente, cada um destes três escalões. Come-
cemos com a Imaginação: Para o sábio imaginar é 
ver, a imaginação é o translúcido da alma. O impor-
tante é aprender a concentrar o pensamento em 
uma só coisa. Aquele que aprende a pensar em 
uma só coisa faz maravilhas e prodígios. O discípu-
lo que queira alcançar o conhecimento imaginativo 
deve aprender a concentrar-se e saber meditar pro-
fundamente. O melhor exercício para alcançar o 
conhecimento imaginativo é o seguinte: Sentados 
frente a uma planta nos concentramos nela até es-
quecer tudo que não seja ela. Logo, fechando os 
olhos o discípulo adormecido deve refletir sobre os 
quatro elementos fundamentais do protoplasma da 
célula vegetal. Estes quatros elementos são: o car-
bono, o oxigênio, o hidrogênio e o nitrogênio.  

....A meditação deve ser correta. A mente deve ser 
exata. Necessita-se do pensamento lógico e concei-
to exato a fim de que os sentidos internos se desen-
volvam absolutamente perfeitos.  Toda incoerência, 
toda falta de lógica e de equilíbrio mental, obstrui e 
danifica a evolução e progresso dos chacras, discos 
ou flores de lótus do corpo astral. O estudante ne-
cessita muita paciência, porque qualquer ato de im-
paciência o leva ao fracasso. Necessita-se paciên-
cia, vontade, tenacidade e fé absolutamente consci-
ente. Um dia qualquer entre sonhos surge durante a 
meditação um quadro distante, uma paisagem de 
natureza, um rosto, etc. Este é o sinal de que se 
está a progredir. O estudante se eleva pouco a pou-
co ao conhecimento imaginativo. O estudante vai 
rasgando o véu de Isis, pouco a pouco.  Um dia 
qualquer desaparece a planta na qual está meditan-
do e então vê um formoso menino substituir o vege-
tal. Esse menino é o elemental da planta, é a alma 
vegetal. Mais tarde, durante o sono, desperta sua 
consciência, e então pode dizer: “Estou em corpo 
astral”. A consciência desperta pouco a pouco  por 
esse caminho e, chega o instante em que o discípu-
lo adquire a consciência contínua. Quando o discí-
pulo goza de consciência contínua, já não sonha 
mais porque sua consciência está desperta. Então, 
ainda quando seu corpo esteja adormecido, ele se 
move consciente nos mundos superiores. Ao che-
gar ao conhecimento imaginativo o estudante vê os 
símbolos, porém não entende. Compreende que 

toda a natureza é uma escritura vivente que ele não 
conhece. Necessita elevar-se ao conhecimento ins-
pirado para interpretar os símbolos sagrados da 
grande natureza. Vamos agora estudar a inspira-
ção: O conhecimento inspirado nos confere o poder 
de interpretar os símbolos da grande natureza. A 
interpretação de símbolos é muito delicada. Muitos 
clarividentes se transformam em homicidas ou ca-
em no delito de calúnia pública, por não saber inter-
pretar os símbolos. Os símbolos devem ser analisa-
dos, friamente, sem superstição, malícia, desconfi-
ança, por orgulho, vaidade, fanatismo, prejuízo, pre-
conceitos, ódios, inveja, cobiça, ciúmes, etc. Todos 
esses defeitos são do eu, do mim mesmo, do ego 
reencarnante. A interpretação deve ser tremenda-
mente analítica e essencialmente mística. Há que 
aprender a ver e interpretar na ausência do eu, do 
mim mesmo. Quando o indivíduo chegou ao conhe-
cimento inspirado, deve então preparar-se para o 
conhecimento intuitivo. O mundo das intuições é 
o mundo das matemáticas. O estudante que queira 
elevar-se ao mundo da intuição deve ser matemáti-
co, ou pelo menos ter noções de aritmética. As fór-
mulas matemáticas conferem o conhecimento intui-
tivo.   

O estudante deve se concentrar em uma fórmula 
matemática e meditar profundamente nela. Depois 
esvaziar a mente e pô-la em branco, logo aguardar 
que o Ser interno nos ensine o conceito do conteú-
do encerrado na fórmula matemática. Se o estudan-
te pratica com tenacidade e suprema paciência, seu 
próprio Ser interno lhe ensinará e instruirá na obra.   
Então estudará aos pés do Mestre, se elevará ao 
conhecimento intuitivo.  Aquele que subir as três 
escalas do conhecimento direto, logrará a supra-
consciência. No mundo da Intuição só achamos a 
omnisciência. O mundo da Intuição é o mundo do 
Ser, é o mundo do íntimo. Nesse mundo não pode 
entrar o eu, mim mesmo, o ego.   O mundo da intui-
ção é espírito universal de vida. Aqueles que alcan-
çam a supraconsciência se convertem em verdadei-
ros clarividentes iluminados. Nenhum autêntico cla-
rividente se vangloria de suas faculdades. Nenhum 
clarividente legítimo diz que é clarividente. Assim é 
como todos aqueles que chegaram os cumes inefá-
veis da supraconsciência, se distinguem pelo seu 
cavalheirismo, humildade e modéstia. Aqueles que 
alcançam as alturas da supraconsciência entram no 
anfiteatro da ciência cósmica. O triplo caminho da 
ciência, filosofia e mística cósmica revolucionária, 
nos conduz as regiões inefáveis da Grande Luz. 

A Gnose é altamente científica, altamente filosófica 
e transcendentalmente mística. 

Livro: Noções Fundamentais de Endocrinologia e Crimi-
nologia, cap. XXII - Autor: V.M. Samael Aun Weor.   
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Selecionado por: Ricardo Amancio      -       6ª Aula da 1ª Câmara   

“AS SETE IGREJAS” 

O TRIPLICE CONTROLE NERVOSO: 1º Cé-
rebro espinhal, agente das funções conscien-
tes é o trono do Espírito Divino; 2º Sistema 
nervoso grande simpático, veículo do astral, 
agente das funções subconscientes e instinti-
vas e, 3º Sistema parassimpático ou vago, 
que colabora freando as funções instintivas, 
sob a direção da mente. 

As sete glândulas mais importantes do nosso 
organismo constituem os sete laboratórios 
controlados pela lei do 
triângulo. Cada uma des-
sas glândulas tem seu 
expoente em um chacra 
do organismo. Cada um 
dos sete chacras se acha 
radicado em íntima corre-
lação com as sete Igrejas 
da Medula Espinhal. Es-
sas sete Igrejas contro-
lam os sete chacras do 
sistema nervoso grande 
simpático.  As sete Igre-
jas entram em intensa 
atividade com a ascen-
são da Kundalini ao longo 
do canal medular.  

As Sete Igrejas e a as-
censão da Kundalini. 

ÉFESO: loto com 04 pétalas, localizado entre 
o ânus e os órgãos sexuais (próximo do cóc-
cix). A Terra Elemental dos Sábios é conquis-
tada com o poder desta Igreja.  PRITHIVI 
(Terra). 

ESMIRNA: A subida da Kundalini à região da 
próstata e útero/ovários ativa as 06 pétalas da 
Igreja de Esmirna, conferindo o poder de do-
minar as águas elementais da vida e a dita de 
criar. APAS (Agua). 

PÉRGAMO: quando a Serpente sagrada che-
ga à região do umbigo, podemos dominar os 
vulcões, porque o fogo elemental dos Sábios 
corresponde à Igreja de Pérgamo, situada no 
Plexo Solar. Ela tem 10 pétalas. TEJAS 
(Fogo) 

TIATIRA: tem 12 pétalas. Ela entra em ativi-
dade quando a Kundalini chega à região do 
coração, conferindo o poder sobre o ar ele-
mental dos Sábios. O desenvolvimento desse 
centro confere inspiração, pressentimento, 
intuição e poderes para sair conscientemente 
em corpo Astral, como também para pôr o 
corpo em estado Jinas. VAYU (Ar). 

SARDIS: tem 16 pétalas. Ela entra em ativida-
de quando a Kundalini chega à região da La-

ringe Criadora, flo-
rescendo em nossos 
lábios fecundos feito 
verbo.  Confere o 
poder de ouvir as 
vozes dos seres que 
vivem nos mundos 
superiores. AKAS-
HA, o agente do 
som é para o Verbo 
o que o fio condutor 
é para a eletricida-
de. 

FILADÉLFIA: é o 
olho da Sabedoria e 
tem 02 pétalas. Ela 
é aberta quando a 
Kundalini chega à 

altura do entrecenho, conferindo o poder da 
Clarividência. É o trono da mente e nela mora 
o átomo do Pai, que está em segredo. 

LAODICÉIA: tem 1.000 pétalas e é aberta 
quando a Kundalini chega à altura da Glându-
la Pineal, conferindo a polividência e, a Intui-
ção, para compreender o ultra de todas as 
coisas. 

Prática: Mantralizar todos os dias as 7 vogais 
da natureza, IIIIIII, EEEE, OOOO, UUUU, 
AAAA, MMMM, SSSS, como forma de relaxar 
e energizar os chacras e os centros da máqui-
na humana. 

 
Livros: O Matrimônio Perfeito, cap. 7 e Lo-
gos, Mantra e Teurgia, cap. 7.   
 
Autor: V.M. Samael Aun Weor. 
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Selecionado por: Ricardo Amancio    -     5ª Aula da segunda câmara 

“O FOGO SAGRADO”  

Na espinha dorsal existem sete centros e den-
tro dos quais infinitos poderes. Com a ascen-
são do Fogo Sagrado os poderes ígneos en-
tram em atividade.  A chave para o despertar 
o Fogo Sagrado está escondida no sexo-
yoga, na Maithuna, no lingam-yoni phalo-
útero, sem perda da entidade seminal, nesta 
substância semi-sólida, semi-líquida está o 
“ens virtutis” do Fogo. O desejo refreado fará 
subir a energia sexual para dentro e para 
cima, até ao cérebro e o coração. 

Quando os átomos solares e lunares, do nos-
so sistema seminal, fazem con-
tato no cóccix  desperta o Fogo 
Sagrado, para ascender até ao 
cérebro. É urgente compreen-
der que se a entidade seminal 
é derramada, o Fogo Ascen-
dente, desce uma ou mais vér-
tebras, segundo a magnitude  

Kundalini,  o fogo divino, as-
cende lentamente de acordo 
com os méritos do coração. A 
Divina Mãe Kundalini conduz Shiva, o Espírito 
Santo, até ao centro cerebral e por último até 
ao Templo-coração. 

Por detrás de qualquer atividade existe sem-
pre um estado estático e o centro estático fun-
damental dentro do organismo humano  está 
no osso do cóccix (base da espinha dorsal). O 
chacra do cóccix é em si mesmo a Igreja de 
Éfeso, do Esoterismo Cristão, a raiz suporte 
do corpo, de todas as forças vitais do organis-
mo, onde a Serpente Ígnea se encontra en-
roscada três vezes e meia. Uma análise cui-
dadosa do centro magnético coccígeo, permi-
te-nos compreender que este em si, é consci-
ência. Não há dúvida que possui qualidades 
muito especiais. Kundalini o  poder contido no 
citado centro do cóccix, vem a ser eficiente e 
definitivo para o despertar da consciência. Os 
adeptos hindus fazem distinção entre a supre-
ma consciência  cósmica e o seu poder ener-
gético ativo, capaz de penetrar nas zonas 

mais profundas do nosso subconsciente para 
nos despertar verdadeiramente.  

Kundalini é uma Verdade Jehovística e Ve-
dantina, que representa todo o processo uni-
versal,  com uma sábia polarização na própria 
consciência. Utilizar o Fogo Sagrado, a ser-
pente ígnea dos nossos mágicos poderes pa-
ra despertar a consciência é uma necessidade 
íntima, vital, indispensável. O ser humano tem 
a consciência totalmente adormecida, por isso 
é incapaz de viver isso que não é do Tempo, 
isso que é o Real. Infeliz daquele que derrama 

o Vaso de Hermes, mais lhe 
valeria não ter nascido... 

O Fogo Sagrado possui virtu-
des muito especiais e efeti-
vas para retirar o pobre bípe-
de humano do estado in-
consciente em que se encon-
tra. Aquele que desenvolve o 
Fogo Sagrado adquire facul-
dades, com as quais pode 
mandar nas criaturas do fo-

go, do ar, da água e da terra. O advento do 
Fogo no interior de nós próprios é o evento 
cósmico mais formidável. O Fogo transforma-
nos radicalmente.  

O Fogo Sagrado, nas quatro letras postas na 
cruz do Redentor do Mundo: INRI: Ignis Natu-
ra Renovatur Integram (o Fogo Renova Inces-
santemente a Natureza). ... No velho Egito 
dos faraós, o Grande Kabir Jesus praticava  
Maithuna com sua Vestal, na pirâmide e, can-
tava os mantras: INRI-ENRE-ONRO-UNRU-
ANRA. 

Precisamos de ser tragados pela Serpente! 
É urgente converter-nos em chamas vivas! 
É indispensável conseguir o Segundo Nas-
cimento, para entrar no Reino. 

Livro: Curso Esotérico de Magia Rúnica, cap. 
52 -  Autor : V. M. Samael Aun Weor. 
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 Desde a Sede Mundial das Instituições Gnósticas 

enviamos nossa saudação fraternal, Paz Inverenci-

al! 

O EMBRIÃO ÁUREO E A PÉROLA SEMINAL 

(Primeira parte da conferência do V.M. Samael Aun 
Weor)  -  (Livro Cátedras III, cap. 49) 

“Entraremos, pois, no tema, na palestra desta noi-
te. Vamos falar sobre o que é a pérola seminal, o 
embrião áureo etc. Antes de tudo, meus caros ir-
mãos, é necessário saber que a pérola seminal 
ainda não existe no animal intelectual equivocada-
mente chamado homem. Em todos os seres huma-
nos ou, melhor dizendo, em todos os bípedes trice-
rebrados equivocadamente assim chamados de 
“humanos”, existe o ego, o eu, o mim mesmo. Tal 
eu é formado por um conjunto de entidades tene-
brosas, sinistras e espantosas. É óbvio que tais 
entidades personificam nossos erros psicológicos: 
ira, cobiça, luxúria, inveja, orgulho, preguiça, gula 
etc. O conjunto de todos esses defeitos se personi-
fica nos distintos eus que formam o mim mesmo, o 
si mesmo, o Seth da sabedoria egípcia.. Os seres 
humanos comuns e correntes ou, melhor dizendo, 
os humanoides comuns e correntes, não podem 
ver os mundos suprassensíveis, não têm as facul-
dades transcendentais que lhes permitam penetrar 
nos mistérios da vida e da morte. Isso se deve, 
simplesmente, por terem a consciência adormeci-
da. A consciência é a própria essência, e ela está 
adormecida porque está engarrafada em todos os 
eus que constituem nossos erros psicológicos. Ne-
cessitamos dissolver esses eus para que a essên-
cia ou a consciência se liberte. Somente com base 
na compreensão profunda e com a ajuda da Divina 
Mãe Kundalini, a serpente ígnea de nossos mági-
cos poderes, podemos destruir e aniquilar todos 
esses eus que constituem o nosso ego, nosso mim 
mesmo. Conforme esses eus vão sendo aniquila-
dos, a essência vai se libertando, e quando a es-
sência fica totalmente liberada, então despertamos 
e podemos ver, ouvir, tocar e palpar as grandes 
realidades dos mundos superiores. Entretanto, a 
essência não se liberta toda de imediato, o proces-
so é metódico, lento. A essência vai se desengar-
rafando ou se libertando conforme vamos compre-
endendo e eliminando nossos defeitos psicológi-
cos. Em princípio, quando a essência se liberta, ou 
melhor dizendo, quando a princípio começa a se 
libertar, forma-se a pérola seminal da qual nos fala 
o Tao. Então começam a surgir os primeiros lam-
pejos de consciência desperta. Tais lampejos, tais 
relâmpagos conscientes, surgem naquelas horas 
em que o corpo físico se encontra dormindo na ca-
ma, quer dizer, enquanto vivemos nesses mundos 
sutis sobre os quais nos falam os distintos escrito-
res esoteristas. A pessoa começa a se dar conta 

de que está fora do corpo físico, de que já não per-
tence ao mundo físico, ainda que tenha corpo físi-
co. É óbvio que, durante o sono, todos os egos, a 
essência, estão fora do corpo físico. Mas as pesso-
as, então, apenas sonham, e sonham, porque têm 
a consciência adormecida. Quando a consciência 
começa a despertar, os sonhos desaparecem. E 
quando alguém está bem desperto, já não pode 
sonhar. Por exemplo, em certa ocasião, enquanto 
trabalhava no mundo astral, um sonho me escapu-
liu da mente. Ipso facto, me dei conta de que um 
sonho acabava de me escapar, e antes que tomas-
se forma nessas regiões suprassensíveis, eu o eli-
minei. De maneira que não lhe dei oportunidade de 
me hipnotizar ou me fascinar. Vivo desperto nes-
ses mundos e vejo os que estão adormecidos; 
quando funciono nas regiões suprassensíveis, por 
aqui, por lá e acolá, surgem milhares de pessoas, 
gente que anda  adormecida, e parecem sonâmbu-
las ao caminhar, pessoas que jamais em suas vi-
das se preocuparam com o despertar da consciên-
cia. Esses sonhadores fazem coisas verdadeira-
mente absurdas; por exemplo, um dia desses tan-
tos, encontrando-me em certa casa, vi de pronto 
que a dona daquela residência sai de seu quarto, 
se dirige a mim, me abraça ardentemente e até me 
beija. Eu, surpreendido, lhe disse: “Mas a senhora 
está me está confundindo!”. Sim, ela me chamava 
pelo nome do marido, um fulano qualquer. Eu lhe 
disse: “Mas preste atenção, você está adormecida 
e eu não sou seu marido! E vem me beijar e abra-
çar e tudo mais. Mas eu não sou o seu marido!”. 
Por um momento, pareceu refletir e teve um des-
pertar, meus caros irmãos, olhou-me fixamente, 
passou a mão direita sobre seus olhos e, uma vez 
que se convenceu de que eu não era seu marido, 
me pediu desculpas e ficou envergonhada. Eu lhe 
disse: “Estás convencida? Você estava sonhando, 
você acreditava que eu era seu marido e não era. 
Você precisa se preocupar, de lutar para despertar 
a consciência”. Ela refletiu um pouquinho e se reti-
rou. Assim são os adormecidos no mundo astral e 
também no mundo da mente. Quando alguém des-
perta, esses sonhos acabam e veem as coisas tais 
como são, não como aparentemente são. O pro-
cesso de despertar se inicia, pois, com a pérola 
seminal. Mas tal pérola não está formada, há que 
ser formada, e ela se forma com as  primeiras por-
centagens de essência que costumam escapar ou 
se desengarrafar quando os primeiros eus são des-
truídos. Algumas pessoas começam a ver esses 
relâmpagos de consciência de forma muito insípi-
da; tais pessoas dizem, por exemplo, a si mesmas: 
“Ora, isto que estou vendo é interessante, parece 
que estou sonhando.  Será que estou dormindo, 
será que estou sonhando?”. Tal manifestação 
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psíquica é, naturalmente, um princípio incipiente de 
consciência desperta. Porém, mais tarde, conforme 
a porcentagem da essência ou consciência vai se 
liberando dessas garrafas chamadas “eus”, a pérola 
seminal vai se desenvolvendo e então essas pesso-
as não se contentam em dizer: “Estou sonhando, ou 
parece que isto é um sonho”. Sua consciência é ain-
da maior e podem exclamar. Estou fora do corpo 
físico, estou em astral, não estou sonhando”. Claro, 
isto representa um gasto de energia maior e só se 
dá quando a pérola seminal já está mais desenvolvi-
da. Conforme o trabalho esotérico continua, confor-
me vamos destruindo os eus que formam nossos 
defeitos, a pérola seminal continua também em seus 
processos de desenvolvimento até se transformar 
radicalmente, vindo a formar isso que chamamos de 
embrião áureo. Tal embrião é, em si mesmo, alma 
fabricada. Tal embrião é muito formoso e bem de-
senvolvido e pode ter o mesmo 
ou um tamanho ainda maior que o 
corpo físico. O embrião áureo 
também é denominado de flor áu-
rea, e quando já se estabelece 
em nós vem a formar um equilí-
brio maravilhoso entre o espiritual 
e o material. O embrião áureo é o 
verdadeiro centro permanente de 
consciência, nos dá individualida-
de, nos dá autoconsciência. 
Quem possui o embrião áureo 
pode entrar e sair do corpo físico 
à vontade, pode se movimentar 
em todos os departamentos do 
Reino à vontade, pode estudar os 
mistérios da vida e da morte nos 
mundos superiores, pode recordar de suas vidas 
anteriores, pode conhecer o futuro que lhe aguarda. 
Por tudo isso, é urgente que eliminemos o ego, que 
o reduzamos a cinzas, à poeira cósmica. Esse é o 
mistério do áureo florescer. Quem desenvolve em si 
mesmo o embrião áureo, quem possui a flor áurea, 
já não pode esquecer de suas vidas anteriores, e 
quando muda de corpo o faz com consciência, quer 
dizer, quando renasce já não se esquece de sua 
própria individualidade, de suas vidas passadas, etc. 
As pessoas comuns e correntes têm somente a es-
sência, não formaram o embrião áureo. Nessas pes-
soas ainda não surgiu o mistério do áureo florescer. 
Muitos querem poderes: clarividência, clariaudiên-
cia, capacidade para entrar e sair do corpo físico à 
vontade etc. Eu lhes digo que quem desenvolver o 
embrião áureo não tem que se preocupar com tais 
poderes. Realmente, os poderes são flores da alma 
que surgem em nós quando amadurecemos; isso é 
tudo. Quem possui o embrião áureo é, de fato, clari-
vidente, clariaudiente, telepata, pode entrar e sair do 
corpo físico à vontade, pode visitar os mundos supe-
riores: o astral, o mental, o causal etc. O caminho 

para a formação desse embrião não é outro senão o 
da dissolução do eu, do mim mesmo, do si mesmo. 
Tal eu, como disse a vocês, é formado por nossos 
defeitos, e estes últimos estão personificados nos 
demônios de Seth. Qualquer pessoa que estude a 
sabedoria dos egípcios poderá evidenciá -lo. É ur-
gente, pois, que os irmãos compreendam a necessi-
dade de formar em si mesmos o embrião áureo. 
Quando este consegue sua plena autorrealização, 
seu absoluto desenvolvimento, converte-se, diga-
mos, em uma pedra preciosa, pois esse é o objetivo 
real não apenas de nossa existência, mas de todas 
as existências anteriores e futuras. Uma vez que se 
tenha conseguido que a flor áurea, que o embrião 
áureo, resplandeça em nós, vem a união com a su-
peralma, essa superalma sobre a qual nos falava 
Emerson, essa superalma sobre a qual nos falava 
Goethe, o autor de Fausto. Na linguagem, digamos, 

do tipo orientalista ou teosofista, tal 
superalma é conhecida como ma-
nas superior. Sabemos que existe 
também o manas inferior, mas não 
estamos nos referindo a este últi-
mo. Obviamente, estamos citando 
o manas superior, o terceiro aspec-
to da Trimürti Atman-Buddhi-
Manas, e é necessário conhecer 
isto. A fusão do embrião áureo com 
a superalma nos converte de fato 
em indivíduos sagrados, em ho-
mens autênticos, legítimos, verda-
deiros. À simples vista, é difícil fa-
zer a diferenciação entre o que é 
um homúnculo racional, ou animal 
intelectual, e o que realmente é um 

homem autêntico. A realidade, meus caros irmãos, é 
que para ser u m homem autêntico há que se adqui-
rir o embrião áureo. Há que se lograr também a fu-
são do embrião áureo com a superalma e, por últi-
mo, há que se estar bem vestido com o traje de bo-
das da alma, aquele famoso To Soma Heliakón dos 
velhos alquimistas medievais. Um embrião áureo 
bem vestido com seu traje de bodas, e devidamente 
unido com a superalma, é de fato um Homem Au-
têntico. Tal Homem pode estar encarnado ou desen-
carnado, mas é um Homem onde quer que se en-
contre.”  
Sigamos sempre adiante com coragem e determina-

ção, na maravilhosa experiência da Gnose Interior. 

QUE VOSSO PAI QUE ESTÁ EM SEGREDO E VOSSA 

DIVINA MÃE KUNDALINI VOS ABENÇOEM E VOS 

PROTEJAM. 

M. INMACULADA UGARTEMENDÍA DE GÓMEZ - Dire-

tora Mundial das Instituições Gnósticas IGA e ANGEL 

CHIANI - Secretário Geral IGA 
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Desde a Sede Mundial das Instituições Gnósticas envia-

mos nossa saudação fraternal, Paz Inverencial! 

O EMBRIÃO ÁUREO E A PÉROLA SEMINAL 

(Segunda Parte da conferência do V.M. Samael Aun We-

or) - (Livro “Cátedras III”, cap. 49). 

"O animal intelectual aparentemente é um homem, mas 

não o é. Por quê? Primeiro, porque não possui o em-

brião áureo, ou seja, não tem um centro de consciência 

permanente, não tem uma legítima individualidade, não 

possui autoconsciência e, por isso, é irresponsável. Den-

tro dele há apenas um conjunto de ‘eus’. ‘Quero sair e 

dar uma volta’, diz, por exemplo, o ‘eu’ do movimento. 

Imediatamente, é repreendido por aquele outro ‘eu’ que 

se relaciona com o intelecto e diz: ‘Não, eu não quero 

dar uma caminhada, eu vou ler o jornal’. De repente, um 

prato de comida deliciosa aparece na mesa de jantar e 

então o ‘eu’ da digestão, o ‘eu’ do estômago, grita, dizen-

do: ‘Não, eu não vou andar nem ler o 

jornal, estou com fome e prefiro co-

mer’. Vejam vocês, irmãos, essa bri-

ga de ‘eus’. Não há, pois, uma indivi-

dualidade verdadeira. Ali há apenas 

um conjunto de ‘eus’ lutando pela 

supremacia. Aquele que não desen-

volveu o embrião áureo não é um 

sujeito responsável. Compreender 

isso é vital, meus queridos irmãos. 

Além disso, aquele que não alcan-

çou o estado humano, embora creia 

que seja, não o é, porque sequer 

está vestido com o traje de bodas da 

alma, quer dizer, com os corpos so-

lares. O animal intelectual e o homem se parecem, mas 

são diametralmente opostos, completamente diferentes 

um do outro. O animal intelectual é uma semente que 

pode se desenvolver e dar origem ao homem. Infeliz-

mente, a maioria dessas sementes se perdem, rara é a 

semente que germina. Milhões de seres humanos, ou de 

humanoides, melhor dizendo, ingressam constantemente 

na involução submersa dos mundos do inferno. É muito 

raro o animal intelectual que verdadeiramente anela 

a autorrealização íntima e que se sacrifica por ela. 

Quando uma pessoa chega à autorrealização, quando 

formou o embrião áureo, já é verdadeiramente um ho-

mem no sentido mais completo da palavra. Por isso, 

convido vocês a refletirem; fale, irmão. Perguntas e res-

postas - Mestre, minha pergunta, certamente, não con-

tém nenhuma hipocrisia, é absolutamente sincera. Diz-

se que enquanto não alcançamos o desenvolvimento do 

embrião áureo não somos responsáveis, então isso sig-

nifica que se erramos enquanto não desenvolvemos o 

embrião, o carma não existe para a pessoa? - Isso de 

ser ‘responsável’ tem vários significados. Dizemos res-

ponsável na forma da autoconsciência, responsável no 

sentido transcendental da palavra. É claro que o carma 

sempre existirá, ainda que quanto menor o grau de cons-

ciência, menor o grau de carma; por outro lado, quanto 

maior o grau de consciência, maior o grau de responsa-

bilidade. E ‘Aquele que adiciona sabedoria adiciona dor’, 

diz Salomão. Somos irresponsáveis quando não temos 

um embrião áureo, dentro de um estado relativo e cir-

cunstancial; eles se compadecem de nós e não somos 

realmente punidos com todo o rigor que merecemos. 

Mas quando adquirimos o embrião áureo nos tornamos 

verdadeiramente responsáveis no sentido transcendental 

da palavra, e então pagamos o dobro do que realmente 

vale a falha cometida, porque quanto maior o grau de 

consciência, maior o grau de responsabilidade. Há algu-

ma outra pergunta, irmãos? - Mestre, 

diz-se que o embrião áureo está for-

mado nos bodhisattvas; no caso de 

um bodhisattva caído que tem seu 

embrião áureo, considero que ele não 

pode se manifestar em toda a sua 

expressão por estar engarrafado no 

ego? - Assim é. Nos bodhisattvas caí-

dos, por exemplo, o embrião áureo 

está engarrafado no ‘eu’ pluralizado. 

Devido a isso, eles dormem até certo 

ponto, não totalmente, mas até certo 

ponto. Eles têm mais responsabilida-

de e, por isso, são punidos em dobro. 

Os bodhisattvas caídos, se não se 

levantarem, entram nos mundos infer-

nais, condenados por três delitos:  1) ter assassinado o 

Buda; 2) ter desonrado os deuses; 3) distintos delitos. 

Há mais punição para o bodhisattva caído porque ele 

tem o embrião áureo, portanto, ele não tem desculpas, a 

Lei o castiga com todo o rigor; isso é tudo. Fale, irmã. - 

Mestre, existe atualmente algum ser vivo que tenha o 

embrião áureo já desenvolvido? - Sim, existem, eu sou 

um desses, a seu dispor. - Mas...e fora daqui? - Pois fora 

daqui há muitos bodhisattvas caídos que têm o embrião 

áureo desenvolvido e há também muitos bodhisattvas 

que não estão caídos e têm seu embrião áureo desen-

volvido. De forma que a questão da dissolução do ‘eu’ é 

muito importante, porque por meio da dissolução do 

‘ego’ conseguimos formar o embrião áureo. É urgente 

dissolver o ‘ego’, reduzi-lo a pó, a cinzas. Vocês me en-

tenderam? Bem, irmãos, há alguma outra pergunta? Fa-

le. 

Sra. M. Inmaculada Ugartemendia de Gomez 
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MENSAGEM DA SEDE MUNDIAL PARA O MÊS DE JULHO/2022. 

- Então o nascimento do embrião áureo não é um proble-

ma exclusivamente sexual?  - Nisso há vários aspectos. 

Se vamos para o exclusivo, do ponto de vista do sexo, é 

óbvio que nós também somos filhos do sexo, porque 

nossos corpos físicos se formaram por meio da coopera-

ção de um zoospermo e um óvulo. Quanto ao embrião 

áureo propriamente dito, ali também está a força sexual. 

Em primeiro lugar, tenha em mente que os ‘eus’ que per-

sonificam nossos erros tomam forma graças ao agente 

sexual, mesmo que seja em seu aspecto negativo, na 

área, pois, do plexo solar, e logo passam a existir. Em 

outras palavras, o ideoplástico se cristaliza tomando for-

ma pelo agente sexual no plexo solar e logo passa a 

existir na forma de ‘eus’. Por exemplo, irmãos, temos um 

impulso de ira, uma irritação com outra pessoa, com es-

sa irritação nos sentimos terrivelmente irritados, gostaría-

mos de bater no nosso próximo. Então essa nossa atitu-

de psicológica assume uma forma, semelhante a nós, 

com nossos olhos, com nosso próprio rosto etc.; uma 

forma dentro da qual fica engarrafada parte de nossa 

consciência ofendida. E essa forma não é algo morto, 

não é uma pintura, não é um animal empalhado, é algo 

que tem realidade, que vive; essa forma é uma criatura 

viva que, graças ao agente sexual, toma forma no plexo 

solar e logo surge dali, e já leva dentro dela uma parte de 

nossa consciência; e assim se formam ‘eus’. Vocês po-

deriam me dizer: ‘Ora, mas o que o plexo solar tem a ver 

com a energia sexual?’; e isso seria uma objeção corre-

ta. Esclarecendo: em nossas glândulas sexuais sobem 

vapores seminais, o hidrogênio Si12, e de nossos órgãos 

sexuais também sobe a antítese, o fogo antitético, o fo-

go, digamos, sinistro, do abominável órgão Kundartigua-

tor. Essas substâncias se acumulam no plexo, e é por 

meio dessas substâncias, Hidrogênio Si12 e fogo negati-

vo fatal, que o fantasma da raiva toma forma no ideo-

plástico, tal como a sentimos. Assim surge no plexo, ou 

na região do ventre, o que se chama de um ‘eu’ da ira, 

ou um ‘eu’ de irritação, um ‘eu’ que tem a mesma forma, 

que vive, que incentiva, que pode se mover por todo o 

espaço etc. Nisso há, portanto, material sexual. É óbvio 

que quando direcionamos nossa energia criadora contra 

este ou aquele ‘eu’, nós o desbaratamos. Por acaso a 

homeopatia não diz ‘Similia Similibus Curantur’? Um dita-

do vulgar também diz algo assim: ‘Contra mordidas de 

cadela, cabelos da própria cadela’. E é verdade, esse é o 

lema da Homeopatia. Assim, pois, se esses ‘eus’ se cris-

talizaram por meio do agente sexual negativo, é óbvio 

também que por meio do agente sexual positivo pode-

mos desintegrá-los, reduzi-los a pó. É por isso que:  1) 

Há que se entender o erro; 2) Há que se orar à Divina 

Mãe Kundalini para que Ela utilize a energia sexual; ro-

gar a ela que desintegre, que reduza a pó este ou aquele 

‘eu’, o ‘eu’ que tivermos compreendido profundamente e, 

então, este se desintegra, é reduzido a pó. E quando 

isso acontece, a Essência é liberada e toma forma no 

embrião áureo. É por isso que tal embrião está intima-

mente relacionado com a energia sexual, entendido? Há 

alguma outra pergunta, irmãos? - Mestre, em um dos 

livros do mestre Krumm-Heller, diz que é tão forte a ca-

pacidade, a potência, da prática do Arcano A.Z.F. que 

nesse momento, direcionando o pensamento, suponha-

mos, para assassinar uma pessoa à distância, se conse-

guiria. É real ou não? - É claro que sim, mas quando se 

tem a Chave IT, que é formada por duas letras: ‘I’ e 

‘T’ (IT); mas para ter essa chave há que tê-la recebido de 

lábios a ouvidos de algum Guru. Eu tenho essa chave, a 

conheço... mas jogaria em meus ombros um grande Car-

ma. Por isso é que acredito, irmãos, que nunca se deve 

ensinar magia negra. Porque ‘não somente peca aquele 

que mata a vaca, mas aquele que meteu a pata’. Com-

preendido? Há alguma outra pergunta? Perguntem para 

que não fiquem em dúvida. Bem, já que não vejo pergun-

tas, eu continuo. Conheci certo cavalheiro que já desen-

carnou, um tal de Omar Cherenzi Lind, entre parênteses, 

permito-me nomeá-lo porque ele já desencarnou. Um 

dos mais ilustres magos negros que já conheci. Era um 

poliglota, falava espanhol, inglês, francês, alemão e não 

sei quantos outros idiomas, grande músico, como confe-

rencista, era maravilhoso, tinha um intelecto brilhante, 

tremendo. Eu assisti a uma de suas conferências. Quan-

do o examinei com o sexto sentido, pude ver que irradia-

va uma luz azul muito bonita e um amarelo magnífico; no 

entanto, no fundo havia um avermelhado sanguinolento. 

Todos os irmãos o escutavam com muita atenção. De-

pois pude comprovar que o azul tão bonito que se via em 

sua aura e esse amarelo não eram dele, mas do público, 

daqueles que o escutavam. Aqueles que nos haviam 

apresentado enfatizaram a ideia de que era ninguém 

menos que o próprio Mestre Küthümi. Quando fomos 

conhecê-lo, sim, ficamos impressionados com sua erudi-

ção, além de ser poliglota, e com suas artes como músi-

co etc., sua conferência...” Sigamos sempre em frente 

com coragem e determinação, na maravilhosa experiên-

cia da Gnosis Interior.  

QUE VOSSO PAI QUE ESTÁ EM SEGREDO E VOSSA 

DIVINA MÃE KUNDALINI VOS ABENÇOEM E PROTE-

JAM.  

M. INMACULADA UGARTEMENDÍA DE GÓMEZ - Dire-

tora Mundial das Instituições Gnósticas IGA e ANGEL 

CHIANI - Secretário Geral IGA 
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IGA Mundial 

• XXVI Congresso Gnóstico Internacional de Antropologia, a ser rea-

lizado na Tailândia, de 27/10 a 02/11/2023. 
 

IGA Portugal 

• III Jornada de Práticas Gnósticas, em: Alenquer e, inauguração do 

novo espaço de práticas a nível nacional. Data a ser Confirmada. 

• V Convenção Nacional Gnóstica do IGA Portugal, em :Albufeira, 

de: a 27/11/2022.  
 

IGA Inglaterra 

• III Convenção Nacional Gnóstica,  Cardiff, de 21 a 23/10/2022. 

PRÓXIMOS EVENTOS DO IGA 
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Cursos Presenciais e Online no IGA Portugal 

Cursos Presenciais: 

• IGA Lisboa - Ricardo e Jussara - Tel.: (+351) 967 187 819 -  email.: 

iga.gnose.portugal@gmail.com ou ricardojussara@gmail.com  

 

• IGA Aveiro -  Jaime e Carolina - Tel.: (+351) 935 028 011 e 967 

755 352– email.: igaveiro12@gmail.com 

 

• IGA Famalicão - Erivaldo Aquino - Tel.: (+351) 915 059 767– Ema-

il.: erivaldoaquinoiga@gmail.com 

 

• IGA Porto  - Daniela Bezerra Pimentel - Tel.: (+351) 912 243 622– 

Email.: danielapimentel.pvh@hotmail.com 

 

Curso Online:  Ricardo Amancio -  Tel.: (+351) 967 187 819 , 

Email: iga.gnose.portugal@gmail.com ou ricardojussra@gmail.com 

Não deixe para amanhã o que pode fazer hoje. 

Temos muito por nos conhecer e crescer. O mun-

do, contudo que nos apresenta, é muito pouco 

diante da imensidão do cosmos infinito, dos po-

deres ocultos do homem. O  conhecimento gnós-

tico estruturado pelo V.M. Samael Aun Weor ofe-

rece todas as condições para estudar e desenvol-

ver todas as potencialidades do Ser Humano.  
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