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O TANTRISMO 

SAMAEL AUN WEOR 

...Que haja amor entre esposo e esposa, porque o AMOR é a base, o fundamento da 

GRANDE OBRA. 

Inquestionavelmente, isto do Grande Arcano se corresponde exatamente com a Ciência 

Tântrica, com o Tantrismo. Existem TRÊS CLASSES DE TANTRISMO: Tantrismo 

Branco, Tantrismo Negro e Tantrismo Cinza. 

Entende-se por TANTRISMO BRANCO o Sahaja Maithuna sem ejaculação do Ens-

Seminis. 

Porque como dissera sabiamente Felipe Teofrasto Bombasto de Hohenheim (Aureola 

Paracelso): “Dentro do Ens-Seminis encontra-se todo o Ens-Virtutis do Fogo”. Assim, 

pois, no Tantrismo Branco está excluída a ejaculação do Ens-Seminis. 

TANTRISMO NEGRO é diferente. Os tântricos negros cometem o crime de derramar o 

Vaso de Hermes Trismegisto durante o Sahaja Maithuna e isso é grave, porque dessa 

forma eles desenvolvem o abominável ÓRGÃO KUNDARTIGUADOR. 

Quero que compreendam que mediante o Tantrismo Branco consegue-se o despertar da 

SERPENTE SAGRADA de forma positiva. A Serpente é, digamos, o FOGO 

ELETRÔNICO SOLAR, o PODER SEXUAL, digamos, em seu estado mais sutil; um 

tipo de Energia Transcendental. 

Obviamente, esse Fogo Sagrado, esse “KUNDALINI”, como se diz no oriente, sobe 

pelo canal medular e, conforme ascende, vai despertando cada um dos Poderes Íntimos 

do ser humano. 

No Tantrismo Negro tudo é diferente. Os Tântricos Negros cometem o crime, como já 

disse, de derramar o Vaso de Hermes. Então o Kundalini em vez de subir, desce, 

precipita-se desde o Cóccix até os Infernos Atômicos do homem. 

Esse Fogo precipitando-se para os baixos fundos animais é o que se chama o “Órgão 

Kundartiguador”´, que o converte, de fato, em uma Personalidade Tenebrosa, em um 

demônio terrivelmente perverso. 

Porém existe também o TANTRISMO CINZA. No Tantrismo Cinza não se dá muita 

importância à questão da ejaculação seminal: às vezes se ejacula, às vezes não se 

ejacula. Em suma, em conclusão, o único que querem é perpetuar o gozo sexual, o gozo 

da Cópula Química com o propósito de satisfazer seus sentidos, e isso, de fato, é um 

delito que a nada conduz; ao final se converte em MAGIA NEGRA da pior qualidade. 
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Assim, pois, O IMPORTANTE É O TANTRISMO BRANCO, mas deve-se evitar (já o 

disse) cuidadosamente o derramamento do Vaso de Hermes Trismegisto. 

O desejo refreado fará subir, fará transformar ou TRANSMUTAR, digamos, O 

SAGRADO ESPERMA EM ENERGIA; e essa Energia ascenderá por determinados par 

de canais que estão colocados ao redor da espinha dorsal. No oriente chama-se a esses 

canais “IDÁ” e “PINGALÁ”. 

Chegará um momento em que as forças de Idá e Pingalá, quer dizer, os Poderes Solares 

e Lunares, unem-se no TRIVENI, próximo do cóccix, e como resultado, então, 

despertará a Serpente Kundalini; subirá pela medula espinhal para transformar-nos 

radicalmente. 

Durante a prática há que cantar os mantras IIII... AAAA... OOOO... 

Discípulo: Em voz alta, é melhor? 

Mestre: Caso se possa cantar em voz alta, tanto melhor; se não se pode cantar em voz 

alta, pois, em voz muito baixinha; e se tampouco é possível de forma baixinha, suave, 

pois então, que seja com a mente; tudo depende das circunstâncias. 

Indubitavelmente, NÃO DEVE EXISTIR durante a prática do Sahaja Maithuna 

PAIXÃO ANIMAL. 

Requer-se que haja pureza de pensamento. É... [...inaudível...]... é inquestionável que o 

sexo tem seu próprio sabor, e é, digamos, o Estado Erótico, e é natural. 

Mas luxúria é outra coisa. Luxúria é questão, digamos, de pensamentos bestiais, de 

profanação, não? Porque, indubitavelmente, quando se tem pensamentos morbosos 

existe luxúria e há que evitá-la cuidadosamente; não ter na prática pensamentos 

morbosos de nenhuma espécie. 

Necessita-se uma atitude edificante e essencialmente dignificante; que haja PUREZA 

NO PENSAMENTO, NA PALAVRA E NAS OBRAS. 

Assim é como se deve trabalhar. Ao princípio não convém fazer práticas longas porque, 

já que o organismo não está acostumado, pode ressentir. Convém que AO PRINCÍPIO 

as PRÁTICAS sejam CURTAS, quando muito de uns poucos minutos. Conforme vá 

passando o tempo, podem-se ir alongando as práticas; é questão de tempo. 

Se desgraçadamente chega a sobrevir um ORGASMO de tipo fisiológico, pois convém 

então RETIRAR-SE DO ATO e deitar-se de boca para cima no chão; reter o alento (é 

possível controlando as fossas nasais com os dedos índice e polegar) e, ao reter o alento, 

envia-se a corrente nervosa para baixo, para esses esfíncteres que comunicam as 

glândulas sexuais, digamos, com a uretra, para evitar que o Esperma Sagrado possa ser 
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eliminado. Se o esforço é muito grande há que... [...inaudível...]... e então de nenhuma 

maneira será queda. 

A queda é unicamente tal, quando o orgasmo tenha sido provocado pela vontade. Mas 

se o orgasmo veio de forma involuntária e se, além disso, o Tântrico esforça-se, 

sacrifica-se, luta deitado na posição de decúbito dorsal, quer dizer, com a boca para 

cima, refreando esse orgasmo para evitar o escape do licor seminal, pois então não terá 

havido queda. 

A queda, repito, dá-se quando se provoca o orgasmo, quando existe, digamos, 

consentimento da vontade, quando alguém se dobra ante a besta sem ter que evitar 

cuidadosamente o orgasmo fisiológico. 

Discípulo: para os casais que estão se iniciando é importante praticá-lo com a Chve Tao, 

não? 

Mestre: Pois eu não ouvi falar dessa chave, exceto através do Mestre G.K.; não sei pois, 

digamos, sobre esse tipo de prática, porque como não a tenho usado, não a tenho 

praticado, não posso, digamos, dar-lhe um conceito, não? 

Discípulo: em um livro seu creio que vem a dar desenhos de diferentes posições, é 

verdade? 

Mestre: eu dei, precisamente, todas as POSIÇÕES SAGRADAS; as que estão no 

“Mistério do Áureo Florescer”. Se aí estão algumas, até ilustradas, é bom estudar a 

fundo esse livro, porque por meio dele vocês podem se orientar inteligentemente. 

O Mestre G. K. praticou com a Tao e, claro, ele pode dar seu conceito de modo 

particular. 

Eu não poderia responder porque, de fato, neste sentido, porque quando pratiquei o 

Maithuna, quando trabalhei com o Maithuna, nunca usei a Tao. 

Baseei-me exclusivamente, digamos, nas Asanas que têm sido dadas no Mundo Oriental 

para a prática do Maithuna; tal como estão escritas em alguns textos sagrados do 

Industão e do Tibete. 

Não quero dizer que a chave do Tao não seja útil; ao Mestre G.K. deu muito bom 

resultado, não? Só me abstenho de dar conceitos porque não a tenho experimentado; e 

alguém não pode conceituar sobre algo que não tenha experimentado por si mesmo. 

Discípulo: Quer dizer, das posições, creio que a mais favorável pode ser essa, porque é a 

que se corre menos risco, eu creio. 
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Mestre: Em todo caso, há, creio, no “Mistério do Áureo Florescer”, todas as posições 

tântricas, ou Asanas tântricas que são usadas no Mundo Oriental para a prática do 

Sahaja Maithuna. 

Discípulo: Mestre, quanto ao mantra I.A.O., se mantraliza-se em voz alta, como se deve 

pensar a subida dos vapores seminais  com a mente? 

Mestre: Pois é MELHOR QUE NÃO PENSES; o que sobe, sobe; sobe sem necessidade 

que se pense. 

É óbvio que ao refrear, digamos, o impulso animal, o Esperma Sagrado transforma-se 

em Energia. 

Essa Energia, por sua vez, bipolariza-se em Correntes Solares e Lunares, Positivas e 

Negativas. As Positivas ascendem por Pingalá e as Negativas por Idá. 

Em todo caso, são um par de cordões nervosos que existem na medula espinhal; por ali 

sobem sempre as Correntes Solares e Lunares. Os átomos solares são positivos, os 

lunares são negativos. Quando fazem contato no Triveni, próximo do Cóccix; vem o 

despertar do Fogo Sagrado. 

Discípulo: Também, praticando o Grande Arcano, é um momento oportuno para 

eliminar, verdade? 

Mestre: Sim, é certo, durante a prática do Sahaja Maithuna, caso se queira, pode-se 

SUPLICAR A DEVI-KUNDALINI, a Shakti Potencial, nossa Mãe Cósmica particular 

(pois cada um tem a sua), para que ELIMINE de nossa natureza psíquica tal ou qual 

erro psicológico, que já tenhamos compreendido a fundo, integramente, em todos os 

Níveis da Mente. 

Discípulo: Refere-se à Divina Mãe Kundalini? 

Mestre: Há que suplicar-lhe; as Sagradas Escrituras dizem: “Pedi e lhe será dado, batei e 

lhe será aberto”... 

Discípulo: No momento em que se está praticando o Sahaja Maithuna forma-se um 

Querubim, não? 

Mestre: Bem, durante o Sahaja Maithuna, as forças masculinas e femininas mesclam-se, 

não? 

E pode-se, naturalmente, utilizar certa potência interior para... [... inaudível...] ...Em 

todo caso o vital, o que verdadeiramente interessa é a súplica à Shakti Potencial, à Mãe 

Cósmica particular. 
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No mundo hebraico fala-se muito, por exemplo, sobre os Sefirotes Kabalistas. 

Menciona-se KETHER, o Ancião dos Dias, a verdade das verdades, a misericórdia das 

misericórdias, o oculto do oculto, etc. Logo segue CHOKMAH; Chokmah é o Cristo 

Íntimo. Depois segue BINAH, é o Espírito Santo, o senhor Shiva, o arquiteto hierofante 

e arquimago; por sua vez o Senhor Shiva desdobra-se na Mãe Cósmica particular de 

cada um de nós. 

Sobra dizer que cada um de nós tem sua Shiva particular, como sua Chokmah e seu 

Kether. Inquestionavelmente que este Shiva particular desdobrado na MÃE 

KUNDALINI é extraordinário. Ela, a Mãe Divina, é a Eva de cima, a Eva Celestial, e 

este Casal Divino é o fundamento de tudo. 

Seguem depois os outros Sefirotes da Kabala, os do TRIÂNGULO  que poderíamos 

chamar ÉTICO: como são CHESED, o Íntimo; GEBURAH, que é nossa Alma 

Espiritual, que é feminina; e TIPHERETH, nossa Alma Humana, que é masculina. 

Depois advém, maravilhoso, o TRIÂNGULO MÁGICO, formado por NETZACH e seu 

Mundo Mental, a Mente própria particular; logo HOD, que é o Astral, e YESOD que é, 

digamos, o Corpo Vital ou Etérico, e também o Linga Sharira dos Industanes. 

MALKUTH, propriamente, é o Mundo Físico. 

Mas, bem, o que quero dizer-te é que Ele e Ela, Shiva-Shakti (nosso Pai que está em 

secreto e nossa Divina Mãe). Encontram-se na PEDRA CÚBICA DE YESOD, quer 

dizer, na Nona Esfera, no Sexo. Aí encontram-se, aí unem-se sexualmente. 

Ali também encontra-se o maravilhoso Sefirote DAATH, do qual falam os Kabalistas 

hebraicos, que é o SEFIROTE DA SABEDORIA, da INTELIGÊNCIA, da 

COMPREENSÃO, e sobretudo, é o Sefirote (falando especificamente) da CIÊNCIA 

TÂNTRICA. 

Inquestionavelmente, Daath é Tantrismo; só por meio do Tantrismo nós podemos 

conseguir a AUTORREALIZAÇÃO ÍNTIMA DO SER. Sem o Tantrismo, sem Daath 

não seria possível chegar à Autorrealização. 

Existem escolas diferentes que pensam do Kundalini, que é possível despertá-lo, por 

exemplo, por meio do Pranayama. Tal conceito não tem uma base fundamental. Aqueles 

que têm preconizado esta ideia tão equivocada não são verdadeiros iniciados, ou pelo 

menos não chegaram à iluminação. 

Discípulo: O PRANAYMA é o sistema que existe para transmutação das energias 

sexuais, por meio da respiração; prática de solteiros. Inquestionavelmente, o pranayama 

é útil para limpar os canais de Idá e Pingalá. 
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Costuma ocorrer que algumas chispas escapem, digamos, desse Centro Coccígeo, desse 

centro onde está encerrado o Fogo Serpentino e que subam pelo Canal de Sushumná, 

quer dizer, o canal medular, e produzam algumas iluminações ou despertares. 

Mas acontece que os que não estão devidamente autorrealizados, ou os que não estão 

realmente...[...inaudível...]...para falar mais claro, sem temor de ser vago, de nenhuma 

maneira, creem que pelo fato de que uma chispa despertou, já despertou o Fogo 

Kundalini e isso não é certo. 

A Serpente Sagrada KUDALINI NÃO DESPERTA SENÃO POR MEIO DA CIÊNCIA 

TÂNTRICA, por meio da sábia combinação dos Poderes Masculinos e Femininos. 

O próprio fato psicofisiológico de que o chacra, esse centro magnético onde está 

encerrado o Kundalini, achar-se entre os órgãos sexuais e o ânus está nos indicando 

muitíssimo, verdade? 

E se, em seguida, observar cuidadosamente a forma desse chakra, pode-se ver aí um 

Yoni no centro, um Yoni feminino (claro, porque o Yoni é feminino), e dentro do Yoni, 

no centro, há um Falo, ou seja, um Lingam; e nesse Lingam, o Falo (que quer dizer o 

mesmo), a Serpente Sagrada está enroscada. 

Isto resulta interessante, verdade? Que exista um Lingam-Yoni em gesto esotérico, 

místico ou mágico, no centro desse chakra; é algo que nos deve por a refletir. 

Não esqueçamos que o Lingam é o Falo e o Yoni é o Útero; e repito: devemos meditar 

muito nesse fato de que a Serpente Sagrada está enroscada três vezes e meia, 

precisamente, nesse Phalus Mágico, que está no centro do chakra e dentro do Lingam. 

Isto está nos dizendo que só por meio do Lingam-Yoni é possível despertar a Serpente 

Ígnea de nossos mágicos poderes. 

Qualquer outro sistema para despertar a Kundalini resulta de fato absurdo, contrário à 

constituição fisiológica, ou melhor, digamos, Psicofisiológica do Chakra Muladhara. 

Assim, pois, só por meio do Erotismo Sexual Transcendente consegue-se o despertar da 

Serpente Ígnea de nossos mágicos poderes. Ela sobe pelo canal medular e em sua 

ascensão vai despertando cada um dos Centros, digamos, da espinha dorsal, abre cada 

uma das SETE IGREJAS. 

A primeira que se abre é, obviamente, a IGREJA DE ÉFESO, que nos dá PODERES 

DENTRO DO REINO MINERAL. 

A Segunda, pois, está à altura da próstata; a IGREJA DE ESMIRNA. Como a mulher 

não tem próstata, pois, diríamos, na mulher está à altura do útero. Na mulher, em lugar 

do Chakra Prostático tem Chakra Uterino, que é o mesmo (Chakra Prostático ou Uterino 
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é o mesmo); de todas as maneiras tem seu chakra. Essa é a Igreja de Esmirna que dá 

PODERES SOBRE AS ÁGUAS DA VIDA. 

A Terceira IGREJA que se abre é a de PÉRGAMO; está situada aqui, na região do 

Plexo Solar. Essa dá-nos o PODER DA TELEPATIA e também o PODER SOBRE O 

FOGO UNIVERSAL. 

E a Quarta IGREJA que se abre é a de TIATIRA, que está aqui no coração, no cárdias. 

Desperto esse chakra, podemos ENTRAR E SAIR DO CORPO FÍSICO à vontade; 

desperte esse chakra, nós podemos também manejar os ESTADOS DE JINAS. 

Quando se mete o corpo físico dentro da Quarta Dimensão, dentro da Quarta 

Coordenada, dentro da Quarta Vertical, está se usando naturalmente os Poderes do 

Cárdias. 

Discípulo: [...inaudível...] 

Mestre: [...inaudível...]... Certamente falo em geral do Chakra Cardíaco, do Chakra 

Anahata, que não é outra coisa que a igreja de Tiatira. 

Se passamos a um pouquinho mais acima, entramos na Quinta Igreja, que é a de 

SARDIS. Sim, quando o Fogo chega à altura da Laringe Criadora, abre-se essa Igreja 

maravilhosa, e então adquirimos a CLARIAUDIÊNCIA. 

Quando o Fogo chegue à altura do entrecenho, abre-se a IGREJA DE FILADÉLFIA e 

adquirimos a CLARIVIDÊNCIA. 

Quando o Fogo chegue à altura da glândula pineal, abre-se a IGREJA DE LAODICEIA 

e então adquirimos a POLIVIDÊNCIA, a INTUIÇÃO. É precisamente na Igreja de 

Laodiceia onde deve-se realizar o desposório de Shiva-Shakti. 

A Shakti, quer dizer, a Mãe Divina, deve subir como uma serpente, como uma víbora, 

ao longo do canal medular; e é aqui, precisamente, na pineal, onde vem agora a se casar 

formalmente com o Senhor Shiva. Por isso é que aqui na cabeça há um Tattva que vibra 

intensamente: O TATTVA SHIVA-SHAKTI. E o Fogo, por último, vem a transformar 

radicalmente. 

Inquestionavelmente, o FOGO tem SETE GRAUS DE PODER, não? Isso é óbvio. Há 

necessidade de desenvolver cada um desses Graus de Poder do Fogo. No entanto, 

devemos falar claro: vem-se a gozar totalmente, digamos dos Poderes de Kundalini ou 

da Kundalini, quando ela, A SERPENTE, DEVORA- NOS totalmente. Ela deve tragar 

a ALMA, ela deve devorar o ESPÍRITO. 

Quando ela logrou devorar-nos viremos a gozar, verdadeiramente, dos Poderes da 

Serpente. Antes disso passamos por estados meramente preparatórios. Por sua vez, 
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chegará um dia no Caminho Esotérico em que a ÁGUIA TRAGUE A SERPENTE (isso 

representa um trabalho mais avançado). 

A Águia é o Terceiro Logos, o Espírito Santo, o Senhor Shiva, o Arqui-Hierofante, o 

Arquimago. Quando ele traga a Serpente, pois, obviamente, que fica em nós, 

exclusivamente, a SERPENTE EMPLUMADA, não? Por quê? 

Porque ela é a Serpente e a Águia é o Terceiro Logos. Quando o Terceiro Logos traga a 

Serpente então temos a Serpente Emplumada Quetzalcóatl. Quer dizer, o Homem 

Autorrealizado, o Homem Perfeito, o Homem Ressurrecto, o Homem-Deus. 

 Discípulo: Os artistas pintaram a Águia tragando a Serpente, é o mesmo? 

Mestre: Precisamente, no símbolo que temos aqui na bandeira nacional está 

representado isso: a Águia, o Terceiro Logos, deve tragar a Serpente. Mas primeiro a 

Serpente deve devorar, devorar a Alma, devorar o Espírito, tragá-lo; e quando logrou 

isso, então o Terceiro Logos, a Águia, a devora. 

Discípulo: Isso de quando a serpente traga a alma, traga tudo, é quando se destruiu 

todos os defeitos, os eus, os egos? 

Mestre: É óbvio, porque A MÃE DIVINA NÃO COME LIXO, não come nada indigno. 

Ela, a Serpente Sagrada, não poderia devorar jamais nada indigno. Para que ela possa 

devorar a Alma, o Espírito, todos nossos Princípios Superiores Conscientivos, etc., etc., 

pois temos que haver eliminado radicalmente os diversos elementos subjetivos das 

percepções, todos os elementos inumanos. Enquanto não se tenha eliminado tudo isso 

que há de inumano dentro, pois é impossível que a Víbora Sagrada nos devore. 

Repito, ela não come nada indigno, ela não come lixo; quando a Serpente devora-nos 

radicalmente, ficamos convertidos na Serpente. Por isso é que VOTAN diz, O Grande 

Mestre do Mexicano: “Eu me meti pelo buraco da Serpente, um buraco que chega do 

centro da Terra até à raiz do Céu; e pude entrar naquele buraco, naquela passagem da 

Serpente, porque eu sou uma Serpente”... 

Recordemos que todos os Grandes Hierofantes que existem na Babilônia, Grécia, etc. 

etc. [gravação interrompida...]...Isso é óbvio, as ASAS ÍGNEAS que luzem na espinha 

dorsal dos Anjos, são as mesmas asas das quais estou falando; são abertas sempre pelo 

Fohat; são as asas do Caduceu de Mercúrio. De maneira que o importante é chegar a ser 

tragado pela Cobra. 

Discípulo: Mestre, com relação à prática do Grande Arcano: o fato de o varão e a fêmea 

somente estarem unidos, sem luxúria (com amor, mas sem luxúria), produz todo tipo de 

fenômenos, ou necessita-se por algo mais, com relação a mente, com relação a mantras; 

ou a simples união é suficientemente forte? 
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Mestre: A SIMPLES UNIÃO do homem e da mulher É MAIS QUE DECISIVA, 

porque nestes instantes Adão-Eva são um só Ser, são um Andrógino Perfeito. 

Inquestionavelmente, nesse momento estão envolvidos com uma Luz Magnética 

extraordinária; se não cometem o crime de derramar o Vaso de Hermes, então reterão 

essa Luz e com ela poderão se transformar, purificar-se. 

Existem duas árvores que são básicas na vida: a primeira, A ÁRVORE DA CIÊNCIA 

DO BEM E DO MAL; e a outra, A ÁRVORE DA VIDA. A Árvore da Ciência do Bem 

e do Mal é o SEXO; a Árvore da Vida está formada pelos DEZ SEFIROTES da Kabala 

hebraica. 

São todas essas Regiões Suprassensíveis que os Esoteristas chamam Kether, ou seja, o 

MUNDO DO PAI; Chokmah é o MUNDO DO CRISTO; Binah é MUNDO DO 

ESPÍRITO SANTO; Chesed é o MUNDO DE ATMAN, o inefável, Espírito Universal 

de Vida; o Mundo de Geburah, que é o MUNDO BÚDHICO ou INTUICIONAL; O 

Mundo de Hod, ou seja, o ASTRAL; o Mundo de Yesod, a questão sexual, MUNDO 

ETÉRICO; e Malkuth, o MUNDO FÍSICO. Essas regiões formam o Universo, é o que 

se chama “Árvore da Vida”. 

Discípulo: Alguém... [...inaudível...]...os sete corpos: o Corpo Mental, o Corpo Vital, o 

Corpo Astral? 

Mestre: Bem, porém, é claro, o humanoide não tem essa estatura; o humanoide comum 

e corrente crê que os tem, mas ainda não os tem. 

Discípulo: Há que criá-los!... 

Mestre: O HUMANOIDE comum e corrente O ÚNICO QUE TEM É O CORPO 

PLANETÁRIO, e dentro do Corpo Planetário, sim, está o ASSENTO VITAL (o que 

sustenta os Princípios Orgânicos, o que serve de fundamento aos Princípios Vitais), e 

um pouco mais ao fundo, o humanoide o que tem é o EGO, o Eu, o Mim Mesmo. 

Também há algo muito decente no humanoide: a ESSÊNCIA; mas essa Essência 

anímica não é mais que uma fração, digamos, de Tipheret, uma fração engarrafada, 

metida, embutida entre todos esses agregados psíquicos que formam o Ego, o Eu, o 

Mim Mesmo,o Si Mesmo. 

Assim, pois, o “animal intelectual” arroga-se coisas que não tem; presume ter um 

Veículo Sideral, de possuir um Corpo Mental, Causal, e não sei o que mais, mas 

realmente nada disso ainda fabricou. Para tê-los há que criá-los; e somente é possível 

criá-los mediante a transmutação do Esperma em Energia. 

Em outros tempos a vida era muito distinta: Na época, por exemplo, da Lemúria, as 

pessoas viviam de acordo com o PRINCÍPIO FULASNITANIANO. Esse Princípio 
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Fulasnitaniano permitia que os seres humanos vivessem longuíssimas idades. 

Alcançavam até 12 e 15 séculos. Cada ser humano podia viver 12, 15 séculos; tempo 

suficiente como para poder criar os Corpos Existenciais Superiores do Ser, mediante o 

cumprimento do DEVER PARLOCK. 

Qual é o Dever Parlock do Ser? O Dever Parlock do Ser é o DEVER CÓSMICO, e esse 

dever há que cumprir; os habitantes da Lemúria também cumpriam com esse dever; 

então prolongavam a vida até 12 e 15 séculos, tempo mais que suficiente para criar os 

Corpos Existenciais Superiores do Ser. 

Mas quando o “animal intelectual” esqueceu o cumprimento do Dever Cósmico, quer 

dizer, o Dever Parlock, quando desenvolveu o abominável ÓRGÃO 

KUNDARTIGUADOR, sua vida encurtou-se e então ficou submetido a uma lei muito 

diferente, a lei que rege a vida de todo animal: o PRINCÍPIO ITÓKLANOS. 

Desde então, baseado nesse princípio, o “animal intelectual” morre quando menos 

pense, dura 60, 80 anos e morre; já não tem tempo para criar os Corpos Existenciais 

Superiores do Ser, a menos que se dedique de verdade a isso. 

Quando o ser humano vivia de acordo com o Princípio Fulasnitaniano era diferente, 

porque então cumpria com o Dever Cósmico maravilhosamente. Esse Dever Cósmico 

ou Dever Parlock do Ser consiste, precisamente, em FAZER-SE CONSCIENTE DE 

TODAS AS ATIVIDADES dos Cinco Cilindros da máquina orgânica. 

Temos, por exemplo, que o “animal intelectual” tem normalmente Cinco Cilindros em 

sua máquina orgânica: o primeiro cilindro é o CENTRO INTELECTUAL. Os 

habitantes da Lemúria não aceitavam em sua mente, em seu intelecto, nenhuma 

informação, nenhum dado, do qual não tivessem plena consciência. 

Se um habitante da Lemúria, por exemplo, estudava um livro, durava anos inteiros 

estudando-o, porque tinha que fazer-se plenamente consciente de cada palavra do livro; 

tinha que verificá-la nos Mundos Superiores de Consciência Cósmica antes de poder 

aceitá-la, aceitar o livro; sempre se estudava a fundo com a consciência. 

Possuíam a RAZÃO OBJETIVA, seu raciocínio fundamentava-se, basicamente, nos 

distintos processo da consciência. 

Hoje as coisas são diferentes: Hoje as pessoas leem de forma maquinal, automática. Se 

observamos as pessoas lendo os jornais assombramo-nos, parecem entes mecânicos, o 

mesmo se passa com os livros, o mesmo com tudo; por isso é que a Razão destas 

pessoas é meramente Subjetiva. 

Quando o “animal intelectual” deixou de cumprir com o Dever Parlock, degenerou-se. 
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Mas vamos um pouquinho mais adiante. Depois do Centro Intelectual temos o 

CENTRO DE EMOÇÕES; este Centro Emocional é bem fundamental. 

Desgraçadamente as pessoas não têm consciência de suas emoções. Observe-se as 

multidões em uma praça, as aberrações que cometem: as mulheres retiram sua roupa 

íntima, atirando-a aos toureiros; barbaridades, enfim. Que indica isso? Deixam-se levar 

pelas emoções violentas, não têm controle nenhum sobre suas emoções. 

Os habitantes da Lemúria, como sabiam cumprir com o Dever Parlock do Ser, eram 

conscientes de suas emoções, não aceitavam emoções inconscientes jamais. 

Agora, com relação ao CENTRO DO MOVIMENTO, já sabemos que este relaciona-se 

com nossos atos, costumes, atitudes, etc. Os habitantes da Lemúria eram conscientes de 

seus atos, podiam modificá-los à vontade; não aceitavam atos automáticos, 

inconscientes, e sabiam cumprir com seu Dever Cósmico. 

Quanto ao CENTRO INSTINTIVO, eles eram conscientes de seus instintos (existem 

muitos instintos em nós), e aquelas pessoas, que sabiam cumprir com o Dever Cósmico, 

não se deixavam levar de forma mecanicista pelos instintos, tomavam consciência de 

tudo. 

E por último, temos o quinto centro: CENTRO SEXUAL. Eles eram conscientes das 

atividades do sexo, eles não cometiam a loucura de extrair do organismo o Sagrado 

Esperma, antes, melhor, transmutavam-no para aproveitar o Hidrogênio Sexual Si-12. 

Tal Hidrogênio era passado a uma Oitava Superior e desenvolvia-se dentro das notas 

Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si; então cristalizava-se na forma resplandecente do CORPO 

ASTRAL, criavam o Astral. 

Levando o Hidrogênio Sexual Si-12 a uma Segunda Oitava de tipo superior, então 

aparece o CORPO DA MENTE, vem a se cristalizar com as mesmas notas musicais. 

E levando-o a uma Terceira Oitava de ordem superior, vem a aparecer o CORPO DA 

VONTADE CONSCIENTE; cristaliza-se com as notas Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si... 

Não há necessidade de cantá-las; eles não necessitavam cantá-las. Esses sons 

perpetuam-se durante a própria transmutação, por si mesmos, sem que alguém os 

provoque. Assim, pois, eles cristalizavam seus Veículos Existenciais Superiores, 

criavam-nos, portanto recebiam em sua natureza íntima o Princípio Anímico, a ALMA 

CAUSAL ou a Alma Humana, e convertiam-se em Homens. 

Mas quando se desenvolveu o abominável ÓRGÃO KUNDARTIGUADOR na espécie 

humana, tudo mudou, estabeleceu-se uma DESORDEM NA PSIQUE, uma anomalia; e 

depois que desapareceu tal órgão, ficou em nossa natureza as suas más consequências: 
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as próprias cristalizações de todos os nossos erros, de todas as más consequências desse 

órgão. 

É óbvio que a Essência, o Princípio Anímico, ficou engarrafado, pois, nas más 

consequências desse abominável Órgão Kundartiguador... 

 


