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“Devemos lutar até a Morte para
fazer cada vez mais e mais poderoso o
Movimento Gnóstico.

Necessitamos que este Movimento
se faça Onipotente para o bem de tantos milhões de seres humanos que estão no caminho da Segunda Morte.

Necessitamos ser compassivos e entregar à Humanidade a Doutrina SoLar, custe o que custar.”

SAMAEL AUN WEOR

CAPÍTULO I
As Escolas

Pessoas

muito

mal

intencionadas

e

de

pouca

compreensão

crêem,

equivocadamente, que o Movimento Gnóstico está contra todas as Escolas, Religiões,
Ordens, Sociedades Espirituais ou Seitas.
Nada pode estar mais longe da verdade, como o fato de considerar-se-nos
inimigos de todas essas Organizações mencionadas. Realmente, nós não estamos contra
ninguém. Só assinalamos e indicamos onde está o perigo.
Há de tudo na Vinha do Senhor, e se há rosas também há espinhos. Existem
Escolas de Magia Negra e Magos Negros disfarçados com pele de ovelha.
Consideramos um dever assinalar o perigo.
Os Irmãos do Templo estão obrigados a falar quando se deve falar e a calar
quando se deve calar. Há silêncios delituosos, há palavras infames. Ë tão mau falar
quando se deve calar, como calar quando se deve falar.
Não obstante, isso não significa que nós, os Irmãos, estamos contra ninguém.
Não odiamos a ninguém, não atacamos ninguém; só assinalamos o perigo, isso é tudo...
Há quatro classes de Escolas:
1 – Escolas que ensinam a fabricar Alma.
2 – Escolas que ensinam a fabricar Alma e Espírito.
3 – Escolas que servem de Jardim de Infância à humanidade.
4 – Escolas de Magia Negra.
Examinemos agora estas quatro classes de Escolas em ordem sucessiva.

ESCOLAS QUE ENSINAM A FABRICAR ALMA

Isto de fabricar alma, cheira a coisas raras às pessoas religiosas. Muitos até nos
caluniam qualificando-nos de Materialistas. Realmente, nós não somos Materialistas,
nós somos Esoteristas e isso é tudo.
O “animal intelectual”, equivocadamente chamado homem, crê que já tem Alma
e realmente não a tem. Querido leitor, não se assuste, não se escandalize, leia com
paciência, analise, investigue.
O “animal intelectual” só tem encarnado o Budata, o princípio Budista Interior, a
Essência, o Material Psíquico, a Matéria Prima para fabricar a Alma.
É necessário despertar a Consciência, despertar o Budata e fortificá-lo,
robustecê-lo, individualizá-lo; isto é o que se chama fabricar Alma.
As Escolas que ensinam a fabricar Alma estão governadas por Instrutores que já
possuem Alma. Só quem tem Alma, pode ensinar a outros a teoria completa sobre a
Fabricação da Alma.
Toda escola que ensina a fabricar Alma sabe muito bem que o homem tem um
Eu Pluralizado, que malgasta, miseravelmente, o material psíquico em explosões
atômicas de Ira, Cobiça, Luxúria, Orgulho, Inveja, Preguiça, Gula, etc., etc., etc.
Enquanto esse Eu Pluralizado exista dentro do homem, estaremos perdendo,
miseravelmente, as forças do Budata.
Faz-se necessário dissolver esse Eu, se é que queremos, realmente, fabricar
Alma.
O verdadeiro trabalho de um Instrutor com Alma será reformar a todos aqueles
que aceitem a reforma; fazer normais as pessoas, dirigir uma escola de normalidade.
Realmente, só os normais podem desenvolver-se. Só os normais podem chegar a ser
SUPERNORMAIS.
As multidões não têm Alma, estão controladas pelo Eu Pluralizado e, portanto,
não têm individualidade, são ANORMAIS. Isso parecerá muito duro a muitos leitores,
mas é a verdade. Devemos dizer a verdade custe o que custar.
Todo Instrutor com Alma deve ensinar a seus discípulos a teoria da aquisição de
uma Alma. No entanto, por muito que lhes ensine tal Instrutor, é relativo. O Discípulo
tem que fazer o trabalho, porque o Instrutor não pode fazer o Discípulo. Cada qual tem
que percorrer o caminho por si mesmo. O Instrutor de uma Escola de Almas trabalhará

com embriões de Almas, ajudando-as em seu crescimento, desenvolvimento e
progresso.
Toda escola que ensina a dissolução do Eu é Escola de Almas. Há Escola de
Almas nos ensinamentos de Krishnamurti, Budismo, Budismo Chan, Budismo Zen,
Sufismo, Quietismo Cristão, etc., etc., etc.
Toda Escola de Almas ensina a técnica para a dissolução do Eu. Realmente, só à
base de compreensão criadora de todos os nossos erros, em todos os níveis mais
profundos da mente, desintegra-se, inevitavelmente, o Eu.
As Escolas para Almas ensinam também chaves, sistemas e procedimentos para
despertar os poderes do Budata. As Escolas para Almas têm métodos muito eficazes
para despertar o Budata.
As Escolas para Almas ensinam a Ciência da Meditação Íntima, com a qual
desperta a Consciência (o Budata). Assim, chegamos à Iluminação Interna.
Os Instrutores das Escolas para Almas querem a aniquilação do Eu Pluralizado
(Satã).
Os Instrutores das Escolas para Almas querem que dentro do ser humano só
exista um habitante, o Budata (Alma).
Realmente, o Budata está feito por natureza, de Felicidade. O Budata é
felicidade.
Toda escola que ensine a dissolução do Eu é Escola para Almas.

Comentários que acompanham as ilustrações:
“Eliminar a pluralidade psicológica que cada um de nós leva em seu interior,
tal como se aprecia nesta ilustração, é necessário para a cristalização da Alma”.
“Todo aquele que ingresse em uma escola que ensina como fabricar ou
cristalizar Alma, deve enfrentar-se com seus agregados psíquicos até lograr sua total
eliminação. Isso é conhecido como a Decapitação Psicológica ou Aniquilação
Budista”.
“Krishnamurti, através de seus ensinamentos, mostra-nos a maneira de criar
Alma. Lamentavelmente, sua alta mensagem psicológica e espiritual não tem sido
compreendida nem sequer por seus seguidores e simpatizantes, ao faltar-lhes as chaves
que a Antropologia Gnóstica nos proporciona”.

“Nas verdadeiras escolas de mistérios da antiga China, foram dadas chaves
para a cristalização da Alma. Os Boddhisattwas, chamados também “Senhores de
Compaixão”, permaneceram junto aos homens para mostrar-lhes o caminho”.
“Conta a história que Maomé, inspirado pelo anjo Gabriel, escreveu o livro que
serviu de fundamento à Doutrina do Islã. Neste livro (O Alcorão), nos fala, em um de
seus capítulos mais importantes, sobre o dever de eliminar os infiéis (referindo-se aos
defeitos psicológicos ou pecados capitais individuais), cuja natureza é oposta à
Divindade. Com o tempo seus ensinamentos foram deformados”.

ESCOLAS QUE ENSINAM A FABRICAR ALMA E ESPÍRITO

Toda escola que ensina a fabricar Alma e Espírito é Escola de Regeneração. As
escolas que ensinam a fabricar Alma, unicamente, fazem boa obra, mas as que ensinam
a fabricar Alma e Espírito, fazem obra superior.
O homem que somente fabrica Alma pode ser mortal ou imortal. É imortal se
ingressa em uma Escola de Regeneração; é mortal se não ingressa em nenhuma Escola
de Regeneração.
Toda Escola de Regeneração ensina o Maithuna (Magia Sexual). Quem rechaça
o Fogo Sagrado do Sexo faz-se mortal. A Alma que não quer receber o Fogo Sagrado
do Terceiro Logos, vai perdendo suas forças íntimas, pouco a pouco, e depois de muitas
reencarnações, ao fim, morre.
Quando trabalhamos na fabricação de Alma, nosso labor se faz no Mundo
Molecular. Quando trabalhamos na Fabricação do Espírito, operamos no Mundo
Eletrônico Solar. Os “animais intelectuais” comuns e correntes, realmente só conhecem
este Mundo Celular (O Mundo Físico).
Toda Escola Autêntica de Regeneração ensina os Três Fatores Básicos da
Revolução da Consciência. Esses três fatores são: Morrer, Nascer e Sacrificar-nos pela
Humanidade. O Eu Pluralizado deve morrer para fabricar Alma.
Devemos trabalhar com o Hidrogênio SI-12 da energia sexual, transmutando-o
através da Alquimia Sexual, para termos direito ao segundo nascimento.
Só nascendo o Anjo dentro de nós mesmos seremos Imortais. É absurdo pensar
no advento do Fogo, se não sabemos transmutar a energia sexual. O Fogo Sagrado
resulta da transmutação de nossas secreções sexuais. Quem não conhece o Maithuna
(Magia Sexual), não pode receber o Fogo Sagrado. Se a Alma não recebe o Fogo, se
desvanece e morre depois de muitos séculos... pouco a pouco... .
O Movimento Gnóstico é uma Escola de Regeneração com os três princípios
básicos da Revolução da Consciência.
São Escolas de Regeneração: o Budismo Tântrico do Tibete, a Igreja Amarela
dos Lamas, O Sufismo com seus Derviches Dançantes, o Budismo Zen, o Budismo
Chan da China, etc.
No passado existiram grandes Escolas de Regeneração. Recordemos os
Mistérios de Elêusis, os Mistérios Egípcios, Astecas, Maias, Incas, os Mistérios Órficos,
os Mistérios dos Kambires e dos Dáctilos.

Os piores inimigos das Escolas de Regeneração são os infra-sexuais. O infrasexual se considera superior às pessoas de sexualidade normal e odeiam, mortalmente,
ao Supra-sexo.
O Movimento Gnóstico é uma Escola de Regeneração mortalmente odiada pelos
infra-sexuais. Os degenerados do infra-sexo se crêem mais perfeitos que o Terceiro
Logos e o blasfemam dizendo: “o sexo é algo muito grosseiro”, “a materialista Magia
Sexual é algo animal”, “nós trabalhamos pela espiritualização”.
Os degenerados do infra-sexo se crêem mais puros que o Espírito Santo e falam
horrores contra o sexo e contra a Magia Sexual.
Recordemos que as três forças principais do Universo são:
-

Primeiro: A Vontade do Pai.

-

Segundo: A Imaginação do Filho.

-

Terceiro: A Força Sexual do Espírito Santo.

Todo aquele que se pronuncie contra qualquer destas Três Forças Logóicas é, de
fato, um Mago Negro.
O trabalho com o Hidrogênio SI-12 é realmente terrível. O Iniciado tem que
viver o Drama Cósmico. O Iniciado tem que se converter no personagem central desse
Drama Cósmico.
O Iniciado que logrou fabricar Alma e Espírito tem todo o direito de encarnar
sua Divina Tríade Imortal (Atman-Buddhi-Manas), porque ao que tem se lhe dá e
quanto mais tem, mais se lhe dá, mas ao que nada tem, nada lhe será dado e até o que
tem lhe será tirado.
É absurdo afirmar que a Tríade Divina já está encarnada. Só fabricando Alma e
Espírito podemos encarná-la.
As pessoas que, definitivamente, não fabricam Alma nem Espírito, se perdem,
rompem toda a relação com a Mônada Divina (Atman-Buddhi-Manas).
Essas pessoas se fazem partícipes do Reino Mineral e ingressam em tal reino.
Todas as Religiões Confessionais têm simbolizado ao dito reino com seus Infernos.
Recordemos o Tártarus grego, o Avitchi, o Averno romano, o Inferno chinês, o Inferno
cristão, etc., etc., etc.
No Reino Mineral se involuciona... é um cair no passado... Um retrocesso pelos
Reinos Animal, Vegetal e Mineral. O resultado final de semelhante desgraça é a
desintegração. Certamente, esse é o objetivo de semelhante involução no Reino Mineral.
Necessita-se dissolver o Ego no Avitchi para libertar o Budata.

Toda Escola autêntica de Regeneração sabe isto e quer salvar ao homem.
As Escolas de Regeneração produzem Adeptos, Verdadeiros Mestres da Grande
Loja Branca.
O Movimento Gnóstico é uma Escola de Regeneração Autêntica.
No mundo existem milhares de escolas que prometem maravilhas, mas só as
Escolas de Regeneração Autênticas podem produzir verdadeiros Mestres de Mistérios
Maiores com poderes sobre o Fogo, o Ar, a Água e a Terra.
Poderão existir muitas Religiões, Ordens e Seitas, mas só as Escolas de
Regeneração podem produzir Anjos e Mahatmas.
As Escolas de Regeneração têm a alta honra de terem produzido Mestres como:
Buda, Jesus, Dante, Hermes, Quetzalcoatl, etc., etc., etc.
Cuidado, querido leitor! Não confunda gato por lebre! Escola que não ensine os
Três Fatores de Revolução da Consciência, não é realmente Escola de Regeneração.
Escola que ensine o caminho da fornicação não é Escola de Regeneração. Escola que
ensine a fortificar o Eu, não é Escola de Regeneração. Por seus frutos as conhecereis.
Conhece-se a árvore pelos seus frutos. Tal fruto, tal árvore.

Comentários que acompanham as ilustrações:
“Na

civilização

Inca

não

poderiam

faltar

os

Mistérios

do

Sexo.

Indubitavelmente que na união amorosa do homem e da mulher, sem derramar o Ensseminis, se encontra a chave de todo o poder”.
“Na Cultura Maia também foram encontrados secretos Códices Tântricos que
referem-se ao correto uso do sexo, à transmutação da energia sexual, através do
Sahaja Maithuna, a Magia Sexual”.
“Neste antigo papiro egípcio representa-se a cópula cósmica entre Nut e Geb: o
Céu e a Terra; querendo indicar com isto, que a energia mais poderosa do Universo é a
do poder sexual, capaz de toda criação, inclusive a dos mundos”.
“Nos mistérios da Cabala hebraica, representados na Árvore Sephirótica,
encontramos um sephirot oculto: DAATH, situado entre Jesod e Hod. Este refere-se ao
conhecimento e prática do Tantrismo Branco, no qual não há perda de energia sexual.
Só através do mesmo, poderemos chegar a consumar a Grande Obra, encarnando ao
Ancião dos Dias: KETHER”.

ESCOLAS QUE SERVEM DE JARDIM DE INFÂNCIA À HUMANIDADE

Existem milhares de Escolas que servem de Jardim de Infância à humanidade.
Essas Escolas não conduzem ninguém à Auto-Realização Íntima, mas são úteis porque
ensinam às pessoas as primeiras noções elementais da Sabedoria Oculta. Entre elas
temos a Sociedade Teosófica, as Escolas Pseudo-Rosacrucistas, como a de Max
Heindel, os Centros Espirituais, Ioguistas, Pseudo-Esoteristas, Pseudo-Ocultistas,
Mentalistas, etc., etc., etc.
Todas essas Escolas têm muito de bom e muito de mau, mas são úteis.
Nelas aprendemos as primeiras letras do saber. Por elas nos informamos das Leis
do Karma e da Reencarnação. Por elas viemos a saber algo sobre os Mundos Superiores.
O Jardim de Infância sempre é útil. O mau do Jardim de Infância seria ficar nele
durante a vida toda. O Jardim de Infância não pode Auto-Realizar-nos. O que pode darnos o Jardim de Infância é, unicamente, uma informação incipiente, elemental, isso é
tudo.
No Jardim de Infância achamos milhares de teorias, autores que se combatem
mutuamente. Enquanto uns dizem ao estudante que os exercícios respiratórios são bons,
outros dizem que são maus. Enquanto uns dizem ao estudante que não coma carne,
outros lhe dizem que coma. Enquanto uns lhe dizem que tal coisa é branca, outros lhe
dizem que é negra, etc., etc., etc.
Todas as Escolas do Jardim de Infância crêem Ter a verdade, juram Ter a
verdade, mas realmente, nenhum Jardim de Infância tem a Verdade. A Verdade não
vem a nós pelo que cremos ou pelo que deixamos de crer.
A VERDADE só vem a nós quando o Eu estiver morto e quando o Anjo nascer
em nós.
São milhares de estudantes que passam a vida inteira no Jardim de Infância. São
milhares os estudantes que vivem borboleteando durante a vida toda, de Escola em
Escola, sempre curiosos, sempre tolos, sempre néscios. Esses enchem a cabeça com
teorias contraditórias e, se têm a sorte de não perderem a cabeça, chegam à velhice
completamente fracassados sem terem logrado a Auto-Realização Íntima.
Os fanáticos do Jardim de Infância são os que odeiam o Movimento Gnóstico e
nos qualificam de Magos Negros, etc. No fundo, eles são unicamente pessoas ignorantes
que não compreendem, pessoas que não podem, ainda, compreender os Ensinamentos
Iniciáticos de uma Escola de Regeneração. Por isso, merecem compaixão.

O mal do Jardim de Infância – o aspecto negativo das Escolas que servem de
Jardim de Infância – , é que estão cheias de pessoas infra-sexuais, pessoas que insultam
ao Terceiro Logos, dizendo que o sexo é algo grosseiro, imundo, materialista, etc.
Não queremos dizer que todos os estudantes do Jardim de Infância sejam infrasexuais, mas sim afirmamos, sem temor de dúvidas, que abundam os infra-sexuais no
Jardim de Infância.

Comentários que acompanham as ilustrações:
“O desenvolvimento de poderes, sem a eliminação dos defeitos psicológicos,
não Auto-Realiza ninguém”.
“A Venerável Mestra H. P. Blavatsky, com a ajuda dos Mestres Kout Humi e
Djuwal Khul, ensinou à humanidade os primeiros passos para lograr o
desenvolvimento interior e não pôde develar mais devido à mentalidade das pessoas da
época. Fundou a Sociedade Teosófica e escreveu magníficas obras como Ísis sem Véu e
A Doutrina Secreta. Ela falou que seus ensinamentos eram básicos, incipientes e que
mais tarde viria quem develaria, de forma clara e precisa, as chaves do Mistério”.

ESCOLAS DE MAGIA NEGRA

Existem três classes de Tantrismo: Branco, Negro e Cinza. As Escolas de Magia
Branca se baseiam no Tantrismo Branco. As Escolas de Magia Negra se baseiam no
Tantrismo Negro. As Escolas de Tantrismo Cinza são incoerentes, vagas, imprecisas,
mas conduzem o Iniciado ao Tantrismo Negro.
Entende-se por Tantrismo Branco a conexão sexual sem ejaculação seminal.
Entende-se por Tantrismo Negro a conexão sexual com ejaculação do Sêmen.
Entenda-se por Tantrismo Cinza a conexão sexual em que, às vezes, existe
ejaculação do Sêmen e, às vezes, não existe ejaculação do Sêmen.
As Escolas de Regeneração proibem a ejaculação do Sêmen. As Escolas de
Magia Negra não proíbem a ejaculação do Sêmen e até justificam, à sua maneira, dita
ejaculação com frases e sentenças religiosas.
Os Iniciados das Escolas Tântricas trabalham com o Hidrogênio SI-12. Este é o
Hidrogênio do sexo. Dito Hidrogênio processa-se no organismo humano, de acordo com
a Lei das Oitavas Musicais, desde DÓ até SI.
Todo organismo humano desenvolve-se na matriz dentro das notas DÓ, RÉ, MI,
FÁ, SOL, LÁ, SI. O Verbo, a Música, origina toda a criação.
O Hidrogênio SI-12, depois de processar-se, inteligentemente, dentro do
organismo humano, pode, mediante o Maithuna, sem ejaculação do Sêmen, receber um
choque adicional que o colocará na nota DÓ de uma segunda oitava superior. Então,
depois de saturar, de forma íntegra, todas as células orgânicas, se cristalizará na forma
esplêndida de um corpo idependente, luminoso e resplandecente. Esse é o Corpo Astral
dos Adeptos e Anjos da Grande Loja Branca, o Corpo Solar.
Os seres humanos, comuns e correntes, não têm Corpo Astral. Só têm o corpo
molecular dos profanos, o Corpo de Desejos mencionado por Max Heindel. Nesse corpo
se viaja durante o sonho e depois da morte. Dito corpo substitui, por agora, ao Corpo
Astral e é um corpo frio, lunar, fantasmal, feminino, lunar.
Realmente, o Corpo Astral é um luxo que muito poucos podem se dar.
Necessitamos transmutar o Chumbo em Ouro. Necessitamos transmutar a carne e o
sangue de nosso corpo físico em Corpo Astral. Isso só é possível com o Hidrogênio SI12.
O Corpo Astral deve substituir ao corpo físico, e o substitui de fato. O Corpo
Astral está controlado por 24 Leis e, é claro, que seu alimento básico é o Hidrogênio 24.

Quem já possui Corpo Astral deve, mediante a Transmutação Sexual, colocar o
Hidrogênio SI-12 na nota DÓ da terceira oitava superior. Então, o maravilhoso
Hidrogênio SI-12 se cristalizará na esplêndida forma do Corpo Mental. Assim ficará o
Iniciado dotado da Mente Cristo do Arhat Gnóstico. O Corpo Mental, está controlado
por 12 Leis e seu alimento básico é o Hidrogênio 12 da Mente, que não devemos
confundir com o Hidrogênio SI-12 do sexo. (Esclarecemos isto para evitar confusões).
A Mente do Arhat Gnóstico resplandece maravilhosamente no mundo do Fogo
Universal. É a Mente que realiza maravilhas e prodígios. É a Mente que pode fazer
milagres.
Todo Iniciado, em poder de um corpo físico são, de um Corpo Astral e de um
Corpo Mental, deve, mediante a Magia Sexual, sem ejaculação do Sêmen, dar um
choque adicional ao Hidrogênio SI-12, para passá-lo à nota DÓ de uma quarta oitava
superior, que produzirá a cristalização do Hidrogênio SI-12, na forma do Corpo da
Vontade Consciente.
Ao chegarmos a estas alturas, já possuímos os Quatro Corpos Sagrados. O
Corpo da Vontade Consciente é o Corpo Causal de que fala a Teosofia, supondo,
equivocadamente, que já possuem todos os seres humanos, quando na realidade, só os
Adeptos da Grande Loja Branca o possuem.
Dito Corpo está controlado por 6 Leis e seu alimento básico é o Hidrogênio 6.
Só quem possua, realmente, os Quatro Corpos de Perfeição pode encarnar sua Mônada
Divina, sua Divina Tríade Imortal. Um homem assim é um Homem de Verdade, um
Mestre de Mistérios Maiores da Grande Loja Branca.
Um Adepto Branco é, pois, a cristalização positiva do Hidrogênio SI-12. Porém,
temos que esclarecer que existem cristalizações negativas: a dos Adeptos da Magia
Negra. Eles também trabalham com o Hidrogênio SI-12. Eles têm Ritos Tântricos
Negros Sexuais.
Eles ejaculam o licor seminal durante a conexão. Eles também imprimem
choques adicionais ao Hidrogênio SI-12, que os colocam em oitavas musicais inferiores
a deste mundo físico em que vivemos. Então, cristaliza-se o Hidrogênio SI-12, na forma
do Corpo de Desejos, robustecendo-o e desenvolvendo-o com todos seus poderes
tenebrosos, submergidos, diabólicos.
Quando um Iniciado descobre que sua cristalização como Adepto tem sido
negativa, deve dissolver sua cristalização, à vontade, e essa é uma operação
terrivelmente dolorosa. Quando não dissolve sua cristalização, à vontade, tem que se

ingressar no Reino Mineral, baixo à superfície da camada terrestre, onde involuciona no
tempo, passando pelos reinos Animal, Vegetal e Mineral, até desintegrar-se totalmente.
Esse é o Abismo e a Segunda Morte.
No Tibete, o Clã de Dag Dugpa pratica o Tantrismo Negro. Os Iniciados Negros
Bonzos e Dugpas ejaculam o sêmen, misticamente, como os tenebrosos do Subud.
Bonzos e Dugpas de capacete vermelho têm um procedimento fatal para recolherem o
sêmen carregado de átomos femininos de dentro da própria vagina da mulher, logo, o
injetam uretralmente e reabsorvem-no, com a força da mente, para levá-lo até o cérebro.
Assim é como os Adeptos da Mão Esquerda pretendem mesclar átomos Solares
e Lunares, com o propósito de despertarem o Kundalini. As intenções são boas, mas o
procedimento é mau, porque o sêmen derramado está carregado de átomos do Inimigo
Secreto.
As más conseqüências de semelhante procedimento são o despertar negativo do
Kundalini, e a cristalização negativa do Hidrogênio SI-12.
No mundo ocidental, as Escolas de Tantrismo Negro identificam-se com o
Cristo e com os Evangelhos. Falam coisas inefáveis, bendizem e derramam
misticamente o sêmen. O resultado é o mesmo que obtêm os fracassados do Clã Dag
Dugpa.
São milhares as Escolas que parecem mais brancas que neve e são mais negras
que o carvão. O mais difícil é reconhecer as Escolas Negras. Seus instrutores tenebrosos
sendo Diabos parecem Cristos Viventes e como é apenas natural, fascinam seus
seguidores. Uma pessoa se assombra, ao escutar esses lobos vestidos com pele de
ovelhas. Pelo comum, são equivocados sinceros e senhores de muito boas intenções.
Falam coisas inefáveis e até se tornam caritativos e santurrões.
Como duvidar de tanta doçura? Como duvidar de sua bondade? Como duvidar
de sua ternura e de suas obras de caridade? O mais curioso é que, pelo comum, estes
Adeptos da Mão Esquerda, se pronunciam contra a Magia Negra. Como duvidar deles?
E, no entanto, são mais negros que o carvão. O problema é terrível!
Existem Escolas Negras que praticam com mente em branco. Querem "mente
em branco" sem saberem Budismo Zen, sem terem ensaiado jamais com um Koan, sem
terem estudo a fundo a Ciência do Pratyara e a Lei da Bipolaridade Mental; sem
conhecerem a Lei pela qual a Essência da Mente se liberta de dentro da garrafa das
antíteses, para mesclar-se com a Mônada e chegar ao Satori (Iluminação).

Os fanáticos de ditas Escolas Negras crêem que isso da Mente em Branco é algo
assim tão fácil, como soprar e fazer garrafas, e esperam que a Grande Realidade entre
neles para tirar-lhes fora as Entidades Animalescas, Bestiais, que constituem o Eu
Pluralizado. Querem que a Divindade entre neles sem terem os Veículos Solares (ditos
veículos só os têm aqueles que trabalham intensamente com o Hidrogênio SI-12).
Tentar encarnar a Grande Realidade sem possuir os Veículos Solares, é como querer
selar antes de trazer os animais.
Os fanáticos de ditas escolas querem tornar consciente o subconsciente sem se
preocuparem em dissolver o Eu, e sem trabalharem com o Hidrogênio SI-12.
Horroriza-se vendo-os cair ao solo, jogando espuma pela boca, presos de
espantosos ataques epilépticos. São possessos que crêem que vão indo muito bem.
Abundam estas vítimas no Subud, assim como em todos os centros Espiritistas,
Cherenzistas, etc.
Não querem esses pobres fanáticos das Escolas Negras, dar-se conta que ainda
são embriões, que ainda não têm Corpo Astral, que só têm o Corpo Lunar frio,
fantasmal, e que, se no mundo físico, aparentemente, são homens, na região molecular,
são mulheres sonhadoras, subconscientes, frias, fantasmais...
Ignoram esses pobres débeis, que ainda não têm Corpo Mental, que só têm o Eu
Mental Pluralizado (legião de diabos), que usa como veículo o Corpo Lunar.
Ignoram esses pobres tontos que ainda não têm Corpo da Vontade Consciente, e
que só possuem a força do desejo lunar. Esses fanáticos tenebrosos se crêem semideuses
e crêem que a Divindade pode se manifestar através de pessoas que ainda não têm os
Corpos Solares.
Os Magos Negros são lunares cem por cento. Nós devemos nos libertar da
influência lunar e converter-nos em Seres Solares. Nós devemos trabalhar com o
Hidrogênio SI-12, transmutando-o, de acordo com a Lei das Oitavas, para adquirirmos
os Corpos Solares e converter-nos em Seres Solares.

Comentários que acompanham as ilustrações:

"Na Magia Negra utiliza-se o impulso sexual, de forma negativa, e seus adeptos
contatam e trabalham com as orças inferiores da natureza".
"O Vudú é uma forma de magia negra com a qual se produzem enfermidades e,
inclusive, a morte nas pessoas que são representadas por bonecos com agulhas".

"A Ouija e o Espiritismo são praticados, geralmente, pelos sinceros
equivocados. Os médiuns emprestam seu corpo a entidades negativas que se
manifestam aparentando ser mestres, iniciados ou santos. Com o tempo sua parte vital
se debilita e contraem a enfermidade conhecida como epilepsia".

Capítulo II
Escolas de Ioga

Por estes tempos abunda muito a literatura sobre Ioga e formam-se grupos de
Hatha Ioga por todas as partes. Faz-se necessário, que nós esclareçamos esta questão
para bem de todos os aspirantes à luz.
Existem, no Indostão, sete grandes Escolas de Ioga e todas elas são muito úteis,
porque servem de Jardim de Infância à humanidade.
Nas escolas de Ioga há muito de útil e muito de inútil. Faz-se necessário
distinguir entre o útil e o inútil, assim como entre o mais útil e o menos inútil.
Os estudantes sérios que percorreram o Indostão, sabem muito bem que o
melhor de todas essas escolas, o mais transcendental, está no Sexo-Ioga, no Tantrismo
Branco.
A Hatha Ioga resulta Jardim de Infância, quando só atende às necessidades
físicas e práticas de ginástica. Porém,. A Hatha Ioga Tântrica já não é Jardim de
Infância, é, de fato e por direito próprio, Escola de Regeneração, já que se relaciona
com o Maithuna (Magia Sexual), e com todas as suas shádanas tântricas ou sábias
posturas mágico-sexuais.
A Raja Ioga é Jardim de Infância, quando só se relaciona com os Chacras,
Discos ou Rodas Magnéticas do homem. Mas, quando se combina com a Kundalini
Ioga e a Magia Sexual, deixa de ser Jardim de Infância e, de fato, converte-se em Escola
de Regeneração.
A Gnana Ioga é Jardim de Infância, quando só se preocupa com a mente e seus
poderes; mas, quando se combina com o Tantrismo Branco, de fato, já não é Jardim de
Infância, converte-se em Escola de Regeneração.
O Karma Ioga é Jardim de Infância, quando só estuda o caminho da Reta Ação,
na forma teórica, quando o devoto ainda não é capaz de modificar as circunstâncias da
vida, quando ainda não possui o Ser. Recordemos que só o Ser, isto é, o Íntimo, o Anjo
Interno pode fazer. O "animal intelectual" tem a ilusão de que faz, quando na realidade,
não faz, tudo acontece através dele.
Só o Ser pode modificar as circunstâncias da vida, e para possuir o Ser é
necessário praticar Magia Sexual, dissolver o Eu e Sacrificar-nos pela humanidade.

A Laya Ioga é Jardim de Infância, se só atende ao relacionado com a respiração
e meditação. Deixa de ser Jardim de Infância, quando se combina com o Maithuna
(Magia Sexual).
O Samadhi Ioga é Jardim de Infância, quando não se combina com o Maithuna,
porque a forma mais elevada do Êxtasis logra-se com o Maithuna (Magia Sexual).
Quem tem viajado pela Índia, Tibete, China, Japão, Grande Tartaria, etc., sabe
muito bem que o mais sério da Ioga está no Tantrismo. Realmente, sem o Tantrismo
(Magia Sexual), é absolutamente impossível lograr o Adeptado.
O exoterismo círculo público de toda escola de Ioga é Jardim de Infância. O
esoterismo ou círculo secreto de toda escola de ioga não é Jardim de Infância, é Escola
de Regeneração.
Nos antigos tempos, ensinava-se em todos os Ashrams do Indostão, publicamente, o
Maithuna, mas então, os irmãozinhos e irmãzinhas ioguis abusaram formando
escândalos. Os Gurus desses Ashrams tiveram que correr a cortina do esoterismo, e
hoje, só muito secretamente, ensina-se o Maithuna em alguns Ashrams. Esta medida
drástica dos Gurus desses Ashrams converte seus Ashrams em Jardins de Infância para
principiantes.
Não obstante, esses Gurus praticam Maithuna e o ensinam aos mais preparados;
assim evitam-se escândalos.
No mundo ocidental não se compreendeu a Ioga devidamente, e como é natural,
formaram-se muitos grupos infra-sexuais que odeiam mortalmente o sexo.
Realmente, a Ioga sem o sexo, sem o Maithuna (Magia Sexual), é como um
jardim sem água.
A ioga sem o sexo é Jardim de Infância, mas não é escola de regeneração. A ioga
sem o Maithuna não pode auto-realizar ninguém.
Recordemos a escola de Iogananda. Nós conhecemos muito bem a kriya de
Iogananda, temo-la estudado muito a fundo... Está incompleta, faltam-lhe os Tantras,
falta-lhe o Tantrismo do Tibete. Iogananda não recebeu a Kriya completa, por isso, dita
Kriya, não pode realizar ninguém.
Não queremos dizer com isto que dita kriya não sirva, é claro que serve como
Jardim de Infância, e isso é tudo. O absurdo é adulterar a Gnose, adulterar o
conhecimento, colocando dita kriya dentro do Movimento Gnóstico. O adultério está
totalmente proibido no Evangelho Cristão.

Realmente, a kriya de Iogananda não é senão um ramo da Laya Kriya Sádhana
Tântrica do Tibete. Sem os tantras, dita kriya está incompleta e, portanto, ninguém pode
auto-realizar-se com dita kriya. Nem sequer, ainda, o mesmo Iogananda logrou a AutoRealização. Iogananda necessita reencarnar-se para se casar e trabalhar com o
Maithuna. Só assim logrará a Auto-Realização Íntima.
O grave dos fanáticos do infra-sexo é que estão plenamente convencidos que
podem auto-realizar-se, renunciando ao sexo ou fornicando...
A Teosofia e as escolas Pseudo-Rosacrucistas têm feito crer a todos os
estudantes pseudo-ocultistas que o ser humano já possui os sete corpos. Esse conceito é
falso. O que sucede é que os clarividentes de dita sociedade, devido à falta de iniciação
cósmica, têm dado uma informação deficiente, confundindo o corpo de desejos com o
Corpo Astral, a legião do Eu com o Mental, a Essência ou Budata com o Corpo Causal,
etc., etc., etc.
Nestas condições e com esses supostos na mente, é claro que os fanáticos do
ioguismo, pseudo-esoterismo, pseudo-ocultismo, etc., não têm compreendido a
necessidade de se criarem os corpos internos, crêem que já os possuem, estão mal
informados.
Se eles compreendessem, a fundo, isto dos corpos internos e se baseassem na
Lei das Analogias Filosóficas, trabalhariam com o Maithuna (Magia Sexual), porque
compreenderiam que tal como é acima é abaixo e que, se com o ato sexual engendramos
filhos, também pela Lei das Analogias, com esse mesmo ato, engendramos nossos
corpos internos.
Desgraçadamente, nossos irmãos Pseudo-Ocultistas e Pseudo-Esoteristas estão
pessimamente informados. A ignorância é a mãe de todos os erros.

Comentários que acompanham as ilustrações:

"As posturas ou ásanas dos ioguis, sem as chaves da Kriya sexual, não
despertam a Consciência".

CAPÍTULO III
O Movimento Gnóstico

O Movimento Gnóstico é o movimento síntese da Nova Era de Aquário.
Todas as Sete Escolas de Ioga estão na Gnose, mas de forma sintética e
absolutamente prática.
Há Hatha Ioga Tântrica no Maithuna (Magia Sexual). Há Raja Ioga prática no
trabalho com os chacras. Há Gnana Ioga nos trabalhos e disciplinas mentais que, desde
milhões de anos, cultivamos em segredo. Temos Bakti Ioga em nossas orações e
Rituais. Temos Laya Ioga na meditação e exercícios respiratórios. Há Samadi em nossas
práticas com o Maithuna e durante as meditações de fundo. Vivemos o caminho do
Karma Ioga na Reta Ação, no Reto Pensar, no Reto Sentir, etc.
A Ciência Secreta dos Sufis e Derviches Dançantes está na Gnose. A doutrina
secreta do Budismo e do Taoísmo estão na Gnose. A Magia Sagrada dos Nórdicos está
na Gnose. A Sabedoria de Hermes, Buda, Confúcio, Maomé, Quetzalcoatl, etc., etc.,
etc., está na Gnose. A Doutrina de Cristo é a Gnose.
Jesus de Nazaré é, de fato, o Homem das Sínteses. Jesus de Nazaré foi Essênio e
estudou a Sabedoria Hebraica e teve dois mestres rabinos durante sua infância. Contudo,
e ademais de seus profundos conhecimentos do Zohar, do Talmud e da Torah, é Iniciado
Egípcio, Maçom Egípcio. Jesus estudou na pirâmide de Kéfren. Jesus é um Hierofante
Egípcio. Além disso, viajou pela Caldéia, Pérsia, Europa, Índia e Tibete. As viagens de
Jesus não foram de turista; as viagens de Jesus foram de estudo.
Existem documentos secretos no Tibete que demonstram que Jesus, o Grande
Mestre Gnóstico, esteve em Lhasa, capital do Tibete, Sede Sagrada do Dalai Lama.
Jesus visitou a Catedral de Jo Kang, a Santa Catedral do Tibete. Foram
magníficos os conhecimentos que Jesus adquiriu em todos esses países e em todas essas
antigas Escolas de Mistérios...
O Grande Mestre entregou-nos todos esses conhecimentos Ioguis, todos esses
conhecimentos Budistas, Herméticos, Zoroastrianos, Talmúdicos, Caldeus, Tibetanos,
etc., etc., etc., de forma sintética, já digeridos em sua Gnose.
Jesus não fundou a Igreja Católica Romana. Jesus fundou a Igreja Gnóstica, a
que existia nos tempos de Santo Agostinho; a que conheceu Jerônimo, Empédocles,
Santo Tomás, Marcião de Ponto, Clemente de Alexandria, Tertuliano, Santo Ambrósio,

Harpócrates e todos os primeiros Padres da Igreja que, naquela época, se chamava
Igreja Gnóstica-Católica.
A Igreja Católica Romana, em sua forma atual, não foi fundada por Jesus; ela é
um desvio ou corrupção, um ramo desprendido da Santa Gnose, um cadáver.
A humanidade necessita voltar ao ponto de partida, regressar à Santa Gnose do
Hierofante Jesus. Retornar ao cristianismo primitivo, ao Cristianismo da Gnose.
A doutrina de Jesus, o Cristo, é a doutrina dos Essênios, a doutrina dos Nazarenos,
Paretisenos ou Peratas, etc., etc., etc.
Na doutrina de Jesus Cristo, há Ioga digerida, Ioga essencial, Magia Tibetana,
Budismo Zen, Budismo Prático, Ciência Hermética, etc., etc., etc.
Na Gnose está toda a sabedoria antiga já totalmente mastigada e digerida.
Jesus, o Divino Mestre, é o Instrutor do Mundo. Se queremos, de verdade, a
Auto-Realização Íntima, estudemos a Gnose, pratiquemos a Gnose, vivamos a Senda do
Arhat Gnóstico.
A melhor exposição da Doutrina Secreta, está na Síntese Gnóstica do Hierofante
Jesus, o Cristo.
A Gnose nos economiza trabalho e estudo; se não fosse pela Síntese do Cristo,
necessitaríamos colocar na cabeça milhões de volumes e viajar pelo mundo inteiro, a
fim de achar o caminho.
Afortunadamente, Um já o fez, e esse foi Cristo. Ele mesmo estudou na Catedral
Budista DE Jo Kang, investigando antiquíssimos livros tibetanos. Para que
necessitamos fazer esse mesmo trabalho de investigação? Ele já fez esse trabalho e, de
forma sintética, entregou-nos toda a Ioga, toda a Ciência Secreta. Que mais queremos?
Nosso dever é estudar a Gnose e vivê-la, isso é o importante. Que riam de nós,
que nos ataquem, que nos caluniem, que importa à ciência e a nós?
Pode estar seguro, querido leitor, que o melhor que a Ioga tem está na Gnose.
O melhor que tem o Budismo está na Gnose, o melhor da Ciência Egípcia,
Caldéia, Zoroastriana, etc., etc., etc., está na Gnose. Então, o quê? Que mais queremos?
Que mais buscamos?
O Movimento Gnóstico é o movimento revolucionário da Nova Era de Aquário.
Atualmente, existem muitos indivíduos reacionários, extemporâneos, retardatários, que
se dizem Gnósticos e nos excomungam porque divulgamos o Grande Arcano, o
Maithuna, dizendo que nós estamos fazendo labor pansexualista, pecaminoso. Não
querem que a humanidade a Chave da Auto-Realização Íntima.

O Secretário das Instituições Gnósticas tem recebido cartas de um desses PseudoRosacruzes, Pseudo-Gnósticos, nas quais ele afirma estar com a Gnose e com o
Maithuna (Magia Sexual), mas quer que a dita chave não seja entregue à pobre
humanidade doente... Diz que se preparem primeiro as pessoas antes de entregar-lhes o
Maithuna etc., etc. Contudo, quando dito líder dirige-se a certos estudantes se contradiz
falando contra o Movimento Gnóstico e contra o Grande Arcano, qualificando-nos de
pornográficos, etc., etc., etc.
Realmente, o que ele quer é não deixar os demais entrarem pela Senda do Fio da
Navalha. Estes são os que não entram e nem deixam entrar. Ele sabe a chave sexual, ele
conhece o Maithuna, mas não quer que os demais o saibam, está empenhado em ocultar
a verdade aos pobres seres humanos.
Nós, francamente, resolvemos nos lançar a uma luta sem quartel. A uma luta de
morte para iniciar a Nova Era de Aquário. Não importa que nos critiquem, que nos
insultem, que nos atraiçoem. A Gnose deve ser entregue à humanidade, custe o que
custar. Jesus ensinou a Gnose e nós a entregaremos à humanidade, custe o que custar.
O Movimento Gnóstico apresenta o conhecimento Gnóstico de forma
Revolucionária. O Movimento Gnóstico é revolucionário cem por cento. O Movimento
Gnóstico se formou para iniciar uma Nova Era, dirigida por um planeta revolucionário.
Esse planeta é Urano, o planeta da sexualidade, o planeta da revolução em marcha.
Neste ano de Aquário, o Movimento Gnóstico Cristão Universal, deve lutar
tremendamente, à boas batalha, pelas Nova Era de Aquário.
Cada Santuário Gnóstico deve eleger seu Missionário. Todos os Missionários
devem lançar-se a uma luta de morte pela Vitória do Cristo Jesus.
Todos os Lumisiais Gnósticos devem lançar intensíssima propaganda Gnóstica,
folhetos, folhas, convites, livros, avisos pelo rádio, jornais, etc., etc., etc.
Quem quiser Cristificar-se deve estar disposto a dar até a última gota de sangue
pelo Cristo e pela humanidade doente.
Os egoístas, aqueles que só pensam em si mesmos e em seu próprio progresso,
jamais lograrão a Cristificação.
Atualmente, o Movimento Gnóstico tem mais de quatro milhões de pessoas em
toda a América. Mas, necessita crescer mais, necessita voltar-se poderoso, gigantesco, a
fim de transformar o mundo para a Nova Era que já começamos.

O ano passado foi terrível... Fomos traídos por um vilão na zona afetada... Mas
vencemos... Ganhamos a batalha... Agora estamos mais poderosos... Mais fortes... Mais
numerosos... Terminou o ano passado com vitória total para o Movimento Gnóstico.
Este ano de Aquário deve ser de guerra de morte contra a ignorância, o
fanatismo e o erro. É necessário trabalhar intensamente na Grande Obra do Pai e trazer
às nossas filas Gnósticas milhares de pessoas. Necessitamos robustecer o Exército da
Salvação Mundial.
Recordai, Irmãos Gnósticos, que na Gnose do Cristo Cósmico está a Síntese
Prática de todas as Iogas, Lojas, Ordens, Religiões, Escolas, Sistemas, etc., etc., etc.
Nosso Grande Mestre Jesus, o Cristo, estudou a fundo essa Ioga, toda essa
sabedoria antiga e, logo a entregou-nos em sua Gnose, mas já digerida e perfeitamente
simplificada, de forma absolutamente prática.
Há Gnose na Doutrina Budista, no Budismo Tântrico do Tibete, no Budismo
Zen do Japão, no Budismo Chan da China, no Sufismo, nos Derviches Dançantes, na
Sabedoria Egípcia, Persa, Caldéia, Pitagórica, Grega, Asteca, Maia, Inca, etc., etc., etc.
Se estudarmos cuidadosamente, os Evangelhos Cristãos, acharemos neles a
Matemática Pitagórica, a Parábola Caldéia e Babilônica e a formidável Moral Budista.
O sistema de ensinamento adotado por Jesus foi o Sistema dos Essênios.
Certamente, os Essênios foram Gnósticos cem por cento.
Os Quatro Evangelhos são Gnósticos e não podem ser entendidos sem o
Maithuna (Magia Sexual).
Resulta absurdo adulterar a Gnose com ensinamentos distintos. O Evangelho
Cristão proíbe o adultério. É absurdo conceber a Gnose sem o Maithuna.
Podemos beber o vinho da Gnose (Sabedoria Divina), numa taça Grega, Budista,
Sufi, Asteca, Egípcia, etc., etc., etc., mas não devemos adulterar esse vinho delicioso
com doutrinas estranhas.
No Movimento Gnóstico está a Síntese Prática da Gnose, em sua forma
absolutamente Revolucionária.
O Movimento Gnóstico corresponde ao signo zodiacal de Aquário e, portanto, é
absolutamente Revolucionário.
Os Lumisiais do Movimento Gnóstico devem ser academias esotéricas e
Templos de Liturgia Solar.
Os Rituais Gnósticos, realmente, são Liturgia Solar. Hoje em dia, o ser humano
ainda não tem Corpo Solar (Corpo Astral); esse é um luxo que muito poucos podem se

dar. O ser humano atual, isto é, o animal intelectual, só tem Corpo Lunar (Corpo
Molecular).
O animal intelectual é escravo da influência lunar. Carrega a Lua em seu Corpo
Molecular, fantasmal, negativo lunar. Realmente, o ser humano atual é uma mescla
híbrida de planta e de fantasma.
O que leva o animal intelectual dentro de seu Corpo Lunar é, unicamente, a
Legião do Eu e o Budata adormecido.
O Movimento Gnóstico ensina o Maithuna para que o ser humano fabrique o
Corpo Solar. É necessário que o homem se liberte da Lua e se converta em Espírito
Solar.
Os Rituais Gnósticos nos identificam com a força solar. É necessário lutar contra
a força lunar, fazer-nos livres de verdade. Isso é o que quer o Movimento Gnóstico.
A Lua é morte, o Sol é vida em abundância. A Lua é materialismo, bebedeiras,
banquetes, luxúria, ira, cobiça, inveja, orgulho, preguiça, incredulidade, etc., etc., etc.
O Sol é Fogo, Sabedoria, Amor, Espírito Divino, Esplendor, etc...
O Sol é Cristo Cósmico, o Verbo, a Grande Palavra. Os Quatro Evangelhos
Gnósticos constituem o Drama Solar, o Drama do Cristo.
Nós necessitamos viver o Drama Solar, nós necessitamos converter-nos no
personagem central desse Drama Cósmico.
Não importa que nos critiquem, que nos aborreçam, que nos odeiem por divulgar
o Maithuna (Magia Sexual), para o bem desta pobre humanidade fracassada.
Os infra-sexuais degenerados, jamais nos perdoarão pelo fato de nós
defendermos a Supra-sexualidade.
Realmente, causa dor ver esses pobres infra-sexuais no Mundo Molecular depois
da morte. Seu Corpo Lunar converte-os em mulheres lunares, que vagam pelo Mundo
Molecular como sonâmbulas, adormecidas, frias, inconscientes.
De que serviram a esses pobres infra-sexuais todas suas práticas subjetivas? De
que lhes serviram todas suas práticas subjetivas? De que lhes serviram todas suas
Crenças, Sistemas, Ordens, etc.? os infra-sexuais, inutilmente, tentarão a liberação
desprezando o sexo, renunciando ao Maithuna (Magia Sexual), abstendo-se ou
abusando, seguindo o caminho degenerado dos homossexuais, masturbadores, etc.
Inutilmente, os equivocados sinceros tentarão criar os Corpos Solares praticando
exercícios respiratórios, ou Ioguismo sem Maithuna, exercícios similares, dietas
vegetarianas, etc.

Está completamente demonstrado que somos filhos do sexo e que só com o sexo
se pode criar...
Realmente, só com o sexo poderemos criar os Corpos Solares. Só com a força
maravilhosa do Terceiro Logos podemos converter-nos em Espíritos Solares.
Queremos ensinar à humanidade a Religião Solar. Queremos entregar a estes
pobres fantasmas lunares a Doutrina Solar do Cristo Cósmico, com o único propósito de
que o homem se Cristifique.
É urgente que nasça o Cristo no coração do Homem. É necessário que cada ser
humano se converta num Anjo Solar.
O Movimento Gnóstico tem uma gigantesca tarefa na Era de Aquário, que
estamos começando. Compete a nós a Missão Sagrada de ensinar a esta pobre
humanidade a Doutrina do Logos Solar.
Devemos lutar até à morte, para fazer cada vez mais e mais poderoso o
Movimento Gnóstico. Necessitamos que este Movimento se faça Onipotente para o bem
de tantos milhões de seres humanos, que estão no caminho da Segunda Morte.
Necessitamos ser compassivos e entregar à humanidade a Doutrina Solar, custe o que
custar.

Comentários que acompanham as ilustrações:

"Todas as Escolas de Ioga estão na Gnose, mas em forma sintética e
absolutamente prática. Há Hatha Ioga, Bhakti Ioga, há Samadhi na prática do Sahaja
Maithuna (Magia Sexual), com a qual se gera a Devi-Kundalini-Shakti, que permitenos a total eliminação dos defeitos psicológicos (representados aqui nos colares), assim
como a criação dos Corpos Solares da Alquimia".
"A ciência secreta dos Sufis e Derviches Dançantes estão na Gnose".
"A Magia das Runas dos Nórdicos antigos está na Gnose".
"Quetzalcoatl, o Cristo Mexicano. A sabedoria de Quetzalcoatl está nos
ensinamentos Gnósticos".
"Nestes papiros descobertos no Egito, em 1945, nossos Antropólogos e
cientistas contemporâneos encontraram sabedoria transcendental, que sobrepassa aos
mais espetaculares descobrimentos achados anteriormente (Papiro Gnóstico de NagHammadi)".

"Através do estudo e da investigação dos ensinamentos dos grandes Alquimistas
medievais, poderemos realizar um trabalho de tipo superior (Foto: Teofastro Bombasto
Aureolus Paracelso de Hohenheim. Homem imortal que obteve a Pedra Filosofal, quer
dizer, criou os corpos solares e encarnou o Cristo Cósmico".

