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O Sapateiro de Goerlitz

Jacob Böehme, passou por experiências místicas em 
toda a sua juventude, culminando em uma epifania 

no ano de 1600, a qual ter-lhe-ia revelado a 
estrutura espiritual do mundo, assim como as 

relações entre o Bem e o Mal.

Na época, ele decidiu não divulgar a sua experiência e 
continuou trabalhando como sapateiro na cidade de 

Goerlitz, na Silésia, constituindo família e tendo 
quatro filhos. Entretanto, após uma outra visão em 
1610, ele começou a escrever sua primeira obra, 

Aurora, resultante dessa iluminação.

O tratado foi publicado e divulgado em forma de 
manuscrito até que uma cópia caiu nas mãos de 

Gregorious Ritcher, principal pastor de Görlitz, que o 
considerou herético e ameaçou exilar Böhme, se ele 

não parasse de divulgar os seus escritos. Após anos de 
silêncio, os amigos e patronos de Böhme conseguiram 

convencê-lo a continuar escrevendo e, em pouco 
tempo, novas cópias escritas a mão começaram a 

circular.

Jacob Boehme

Escrita em 1612 em 

Goerlitz, sua cidade 

natal na Alemanha,

em uma terça-feira 

seguinte a 

Pentecostes, com o 

título de

A Aurora Nascente

ou

O Despontar da 

Aurora.

O autor a considera 

como a raiz

da Filosofia,

da Astrologia e

da Teologia.

Módulo 2
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CAPÍTULO IX – DO AMOR MARAVILHOSO, AFÁVEL E MISERICORDIOSO DE DEUS.
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Ao falar de orgulho e lascívia, J.B. refere-se à quarta q., 
o Calor, ouro no sangue, ostentação, luxúria.

Ostentação e Luxúria está e estará em evidência em toda 
a Era de Aquário, Era do Ouro Arcôntico.

Aqui, não pela primeira vez, podemos encontrar no
texto de J.B., a origem do bem e do mal:

q. Calor + q. Adstringente = Calor Corrosivo.

Ao citar grandes patriarcas bíblicos, J.B. quer, com isso, 
apontar o antídoto para o metal ouro:

Simplicidade e Humildade no (do) c-Ohr-Ação.

A Profanação do Cristianismo Primevo - exemplo

A partir do 2º Concílio de Constantinopla em 553 d.C., a Igreja 

consolida a perda do vínculo com o Cristianismo esotérico 

primitivo e passa a criar vínculos com o mundo eclesiástico 

organizador da grande instituição católica que conhecemos.

1. Adstringente
2. Doce
3. Amarga
4. Calor
5. Amor
6. Som
7. Corpo

Saturno
Júpiter
Marte
Sol
Vênus
Mercúrio
Lua

Chumbo
Estanho
Ferro
Ouro
Cobre
Mercúrio
Prata

Ignorância
Vaidade
Ira
Ostentação, Luxúria
Gula, Devassidão, Cobiça
Peçonha, Premeditação do Mal
Orgulho
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Nesse Concílio, a trindade do ser humano, constituída de

“corpo, alma e espírito” é destroçada,

restando apenas “corpo e alma”, suprimindo a doutrina da 

reencarnação dos dogmas cristãos.

Segundo alguns historiadores, até meados do Século VI, o 

Cristianismo aceitava a reencarnação, já proclamada pela 

cultura religiosa oriental milênios antes da Era Cristã.

Aconteceu, porém, que o 2º Concílio de Constantinopla, em 

decisão política, para atender às exigências do império bizantino, 

resolveu abolir essa convicção substituindo-a pela ressurreição.

Ainda, se diz que, a imperatriz Teodora, por meio do seu esposo, 

o famoso imperador Justiniano, por não concordar com a 

doutrina reencarnacionista, desencadeou uma forte pressão sobre 

o Papa da época, Virgílio, que subira ao poder por meio da 

criminosa intervenção do general Belisário, para quem os desejos 

de Teodora eram lei. E, assim, o Concílio resolveu rejeitar todo

o pensamento de Orígenes de Alexandria, um dos maiores 

teólogos de que a humanidade tem conhecimento.

Em suma, para haver exclusão da reencarnação, necessário

foi excluir o “espírito”, restando “alma e corpo”.

4. Como
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Mateus 7: 10-13

10. Perguntaram-lhe os discípulos: Por que dizem, então, os 

escribas que Elias deve vir primeiro? 11. Respondeu Ele:

Na verdade Elias há de vir, e restaurará todas as coisas;

12. declaro-vos, porém, que Elias já veio, e não o conheceram, 

antes fizeram-lhe tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do 

homem há de padecer às suas mãos; 13. Então os discípulos 

entenderam que lhes falara a respeito de João Batista.

Na visão dualista do cristianismo primevo, o homem 
quedado é como um morto-vivo, como diz J.B. -
“adormecido tanto quanto queira” - em completa 

ressonância com o pensamento gnóstico do Evangelho
de Filipe, encontrado em 1945 Nag Hammadi, Egito.

Ev. Felipe, Nag Rammadi, 1945

Os que dizem que o Senhor morreu primeiro e (então) se levantou 

estão enganados, pois ele primeiro se levantou e (então) morreu. 

Se alguém não alcança primeiro a  ressurreição ele morrerá.

[...]

Há os que têm medo de ressurgir nus. Por isto querem ressurgir

na carne. Não sabem que são aqueles que vestem a (carne) que 

estão nus. (São) aqueles que [...] despir-se que não estão nus.

1 Coríntios 15:50

Nem a carne nem o sangue herdarão o Reino de Deus.
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Jamais poderemos entender uma Sephirah
se a considerarmos em separado.

Devemos lembrar que as Sephiroth são estados,
não lugares.

Binah, Adstrigência, Saturno

Binah, a Grande Mãe, chamada às vezes de Marah,
o Grande Mar, é, naturalmente, a Mãe de Toda Vida. 

Tudo que fornece uma força para servir a vida,
como um veículo, provém dela.

Lembremos, contudo, que a vida confinada numa 
forma, embora obtenha capacidade de organizar-se e 

desenvolver-se, é muito menos livre do que era quando 
ilimitada, embora também, era  desorganizada.

Incorporar-se numa forma é, por conseguinte, o início 
da morte da vida. É uma limitação a um 

encarceramento; uma sujeição a uma constrição.

A forma limita a vida, aprisiona-a, mas, não obstante, 
permite-lhe organizar-se. Visto desse ponto

de vista da força livre, o encarceramento numa forma 
é extinção.

A forma disciplina a força com uma severidade sem 
misericórdia.

Sephiroth são Estados, não Lugares

Francis Bacon, Evolução do Saber

Na obra da Criação, vemos uma dupla emanação de potencialidades 

de Deus; uma relacionando-se com o Poder e, a outra, com 

Sabedoria; uma expressa a matéria e a outra a disposição da forma. 

Isto posto, de tudo que é contado na história da Criação, deduz-se que 

a complexa massa de céu e terra foi criada num só instante; ao passo 

que, sua ordenação, foi obra de Seis Dias.

Fiat LuxFiat Lex
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Adstringente
Chumbo

Ignorância

Doce
Estanho
Vaidade

Amor
Cobre
Gula

Amarga
Ferro

Ira

Som
Mercúrio
Peçonha

Corpo
Prata

Orgulho

Hochmah
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5

1. Adstringente

2. Doce

3. Amarga

4. Calor

5. Amor

Ignorância

Vaidade

Ira

Ostentação, Luxúria

Gula, Devassidão,

Cobiça

Binah

Chesed

Geburah

Tiphereth

Nectzah

Nectzah é a Vitória da vida eterna sobre
a vida mortal. Ela canaliza a piedosa

energia caritativa de Chesed embelezada
por grande harmonia em Tiphereth.

A tendência de compartilhar, característica
de Chesed, age em Nectzah. Ou seja, em
Nectzah isto significa a necessidade de se
associar com outras almas que caminham 

na mesma senda.

Nectzah também representa os mistérios relacionados
aos processos involuntários do lado direito do cérebro,

que se relacionam diretamente com a faculdade 
fertilizante masculina:

No homem ela regula a geração de hormônios masculinos, 
e na mulher a quantidade mínima desses hormônios 

necessária para o equilíbrio desses hormônios.
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É em Hod que inicia o processo de revestir com 
matéria, tudo o que é ideação em Nectzah e Chesed.

É em Hod que nasce o campo de força (egrégora) que 
irmana, guia e protege, um grupo de buscadores 

pneumáticos, que se reúnem em torno do espírito do 
Salmo 119.

É em Hod que encontram-se as forças necessárias
para que um grupo de pneumáticos se estabeleça.

Lembremos pois, que em Chesed reside a força do 
compartilhamento, sem a qual ninguém pode acessar
os mundos sutis de formal espiritual, se não estiver

em Ekklesia.

A condição de solidão é aversa ao de compartilhamento,
portanto, impossibilita o equilíbrio “dar-receber”.

Sentir necessidade de isolamento é, para todos os 
efeitos, a prova de não ser um iniciado pois, o desejo

de se irmanar é a base de toda iniciação.

O brilho esplendoroso de Hod se relaciona com
o lado esquerdo do cérebro e com os processos 

voluntários do sistema nervoso.

Nesse sistema magnético espinal estão os órgãos do 
sistema nervoso cerebrospinal e o centro do intelecto.

É justamente aí que Authades tem seu trono.



Aurora Nascente

BIBLIOTECA DIGITAL O PEDRA BRUTA

www.opedrabruta.com.br

1. Adstringente
2. Doce
3. Amarga
4. Calor
5. Amor
6. Som
7. Corpo

Chumbo
Estanho
Ferro
Ouro
Cobre
Mercúrio
Prata

Ignorância
Vaidade
Ira
Ostentação, Luxúria
Gula, Devassidão, Cobiça
Peçonha, Premeditação do Mal
Orgulho

Saturno
Júpiter

Marte
Sol

Vênus
Mercúrio

Lua

O homem comum se prende ao reino 
da morte por causa da órbita caótica 
dos 4 primeiros planetas, porque as

4 primeiras qualidades estão 
desequilibradas.

O misericordioso e 
justo Amor de Deus só 

pode se manifestar 
quando a quinta 

qualidade, o Amor, 
nascer como um 
Estrela de Cinco 

Pontas por sobre a 
cabeça do Iniciado.

5 Fluídos que Alimentam os 7 Chákras

1º fluído: sanguíneo # 2º fluído: hormonal

3º fluído: nervoso # 4º fluído: consciencial

5º fluído: kundalínico
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Geburah, a Justiça, é um aspecto de Chesed (Misericórdia), 
que quer corrigir por meio da justiça misericordiosa todos os 

aspectos desviados no homem quedado.
( se equilibrado por Chesed )

Geburah é Força, ou Julgamento que, se desequilibrado pela 
ausência de Chesed, torna-se um rigor sem piedade.

Geburah situa-se na coluna da esquerda, encabeçada por 
Binah. Geburah quer receber para distribuir, é mão esquerda. 

Chesed quer dar e compartilhar, é mão direita.

O fio de equilíbrio dessa balança, “doação-recepção”,
está na beleza do c-Ohr-Ação, Tiphereth.

Issac de Lúria

Como pode alguém seguir tranquilo para a sinagoga, e ir buscar Deus 

e Sua especial força, sem antes esvaziar-se doando algo do que antes o 

preenchia para os que são menos favorecidos? Como pode alguém que 

nada recebeu tudo doar? Como pode receber aquele que tem o vício

de reter sem querer compartilhar? O ato de NÃO DAR é

consequência direta do não ter RECEBINDO ALGO DE DEUS.

A principal marca impressa na alma do buscador, a marca 
que faz a ligação com as forças de Chesed e Geburah,

é doar sem qualquer restrição e sem nunca arrepender-se
do que fez. Quem não pode fazer isto, nunca se ligou ao 

Mundo Divino.

Saturno
Júpiter
Marte
Sol
Vênus
Mercúrio
Lua

1. Adstringente
2. Doce
3. Amarga
4. Calor
5. Amor
6. Som
7. Corpo

Binah
Chesed

Geburah
Tiphereth

Nectzah
Hod

Yesod
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Tiphereth, Calor, Sol

Há três importantes chaves para a natureza de 
Tiphereth:

Do ponto de vista de Kether, é uma criança.
Do ponto de vista de Malkuth, é um rei.

Do ponto de vista da transmutação de força,
é um deus sacrificado; o Centro Cristológico.

Tiphereth, contudo, não é apenas o centro do Deus 
Sacrificado, mas também o centro do Deus Dador de 

Iluminação. Por conseguinte, todos os dadores de 
iluminação nos Panteões são atribuídos a Tiphereth.

P.Ex., é onde situa-se Osíris, pois estando no Pilar
Central, diz respeito aos modos de consciência

Humana que elevam-se de Yesod pelo Caminho da
Flecha, recebe a iluminação em Tiphereth.

2. Doce

3. Amarga

4. Calor

5. Amor

6. Som

7. Corpo

1. Adstringente

1: é o centro de equilíbrio de toda a Árvore,
estando no meio do Pilar Central

2: é Kether para quem “está abaixo”,
é Yesod para quem “está acima”

3: é ponto de transmutação entre os planos
da força a os planos da forma.
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Kesheth

O Arco da Promessa

Estátua de Arjuna em Chennai
Tamil Nadu, Índia
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O CORDÃO DE PRATA E O MONOCÓRDIO DE PITÁGORAS
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Anthropos – Ekklesia

É em Hod que inicia o processo de revestir com 
matéria, tudo o que é ideação em Nectzah e Chesed.

É em Hod que nasce o campo de força (egrégora) que 
irmana, guia e protege, um grupo de buscadores 

pneumáticos, que se reúnem em torno do espírito do 
Salmo 119.

É em Hod que encontram-se as forças necessárias
para que um grupo de pneumáticos se estabeleça.

Lembremos pois, que em Chesed reside a força do 
compartilhamento, sem a qual ninguém pode acessar
os mundos sutis de formal espiritual, se não estiver

em Ekklesia.

A condição de solidão é aversa ao de 
compartilhamento, portanto, impossibilita o equilíbrio 

“dar-receber”.

Sentir necessidade de isolamento é, para todos os 
efeitos, a prova de não ser um iniciado pois, o desejo

de se irmanar é a base de toda iniciação.
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Diabolus in Musica

Dó Ré Mi Fá Sol Lá Si Dó

Hebreus 3:15

“Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações.”

Endurecer o coração é deixar todo esse ruído mercurial passar do primeiro 

chakra para o segundo, ultrapassar o terceiro, ir para o quarto chakra e 

sobrecarregar o quinto chakra que é o purificador.

Diabolus in Musica ou trítono consiste num intervalo de três tons 

inteiros entre duas notas musicais. Esse intervalo é formado entre a 

quarta e a sétima notas de uma escala. Na escala de Dó, por exemplo, 

são o Fá + Si.

O efeito do trítono proporciona uma das mais complexas dissonâncias 

da música ocidental. Sua sonoridade passa a ideia de movimento, 

instabilidade, e, quando ele não é acompanhado de um acorde de 

repouso, o ouvinte fica angustiado, aflito; afinal o trítono “precisa” 

ser resolvido.

Por isso que muitas melodias de suspense em filmes de terror famosas 

contêm apenas duas notas e fazem o maior sucesso. Basta que você 

coloque trítonos tocando intermitentemente que a pessoa já fica tensa.

Durante algum tempo, o trítono foi proibido pela igreja ocidental por 

causar demasiado efeito de tensão. Essa dissonância era vista pela 

igreja como maligna, pois acreditava-se que a perfeição de Deus se 

traduzia em sons harmônicos, não desarmônicos como o trítono.

Esse conceito fez com que, na Idade Média, o trítono recebesse o 

nome de Diabolus in Musica, sendo expressamente proibido de ser 

tocado (ameaçando compositores de irem parar na fogueira).

A composição musical sacra deve ter como tônica maior (Do, Ré, Mi)

a harmonia melódica etérica, evitando o Diabolus in Musica (Fá-Si).

Diabolus in Musica

# # # # #
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Sol (g) : Lua – Prata – Orgulho – Q. Corpo

Mi (e) : Mercúrio – Mercúrio – Peçonha, Premeditação do Mal – Q. Som

Ré (d) : Plutão (transolar)

Lá (a) : Urano (transolar)

Sol (G) : Júpiter – Estanho – Vaidade – Q. Doce

Fá (F) : Saturno – Chumbo – Ignorância – Q. Adstringente

Si (b) : Fogo – Ouro – Ostentação, Luxúria – Q. Calor

Lá# (A#) : Terra

Monocórdio Tonométrico

Pitágoras, séc. VI a.C.

Dó (C)

Ré (D)

Mi (E)

Diabolus

in Musica

Ao falar de orgulho e lascívia, J.B. refere-se à quarta q., 
o Calor, ouro no sangue, ostentação, luxúria.

Ostentação e Luxúria está e estará em evidência em toda 
a Era de Aquário, Era do Ouro Arcôntico.

Aqui, não pela primeira vez, podemos encontrar no
texto de J.B., a origem do bem e do mal:

q. Calor + q. Adstringente = Calor Corrosivo.
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Base dos Símbolos Planetários

Sol (g) : Lua – Prata – Orgulho – Q. Corpo

Mi (e) : Mercúrio – Mercúrio – Peçonha, Premeditação do Mal – Q. Som

Sol

Marte – Ferro – Ira – Q. Amarga

Sol (G) : Júpiter – Estanho – Vaidade – Q. Doce

Fá (F) : Saturno – Chumbo – Ignorância – Q. Adstringente

Vênus – Cobre – Gula, Devassidão, Cobiça – Q. Amor

Espírito        Alma        Matéria
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Sutratm - Cordão de Prata
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O Cordão de Prata
É um termo da metafísica, também conhecido
por sutratm ou cordão da vida da antakarana,
que se refere a conexão vital da consciência com

o corpo físico.

Na projeção astral (experiência fora do corpo) 
algumas pessoas o descrevem como sendo a ligação 
com o corpo astral ou duplo etérico, encontra-se 
localizado exatamente onde se unem a cabeça e o 

pescoço (Feng Fu).

A origem do termo é na bíblia, em Eclesiastes:

Batismo

Jesus, símbolo dos princípios superiores no
homem, descreve o processo de iluminação 
que se dá quando o Poder de Luz vindo do 

Alto, por meio do Primeiro Mistério, 
encontra-se com o outro poder que surgiu

de baixo e os dois se encontram tornando-se 
uma grande efusão de luz.

Em outras palavras, é o processo de subida 
da kundalini, que se encontra no centro da 
cabeça com a Luz do Alto, que entra pelo 
Chakra Coronário, resultando num estado

de consciência iluminado.

Persona

Eclesiastes 12:1-2,6-7

1. Lembra-te também do teu Criador nos dias 

da tua mocidade, antes que venham os maus 

dias, e cheguem os anos dos quais venhas a 

dizer: Não tenho neles contentamento;

2. Antes que se escureçam o sol, e a luz, e a lua, e as

estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva;

6. Antes que se rompa o cordão de prata, e se quebre o

copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e

se quebre a roda junto ao poço, 7. E o pó volte à terra,

como o era, e o espírito volte a Deus, que o deu.
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Feng Fu

Batizado

Consolamentum

Éter Nervoso

Amargura

Desejos e 

Emoções
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Assim a pessoa cai na ilusão e vive todas as suas 
consequências. Mas ela deve reconhecer que Authades 
apenas constrói para ela castelos de cartas que cairão.

Se uma pessoa teve desejos intensos e fez construções 
imaginárias com toda a magia de sua vontade, precisa 
lidar com uma profunda decepção quando essas 
construções se desfazem em névoa.

Desse modo, o candidato toma consciência de não poder 
obter com a energia da vontade dialética o que diz 
respeito à Gnosis.

Isso dá origem a uma intensa reação psicológica.

Mas ele não endurece seu coração, não admite que 
nenhum orgulho obstinado o tome.

Essa é uma descoberta decepcionante, em especial para 
personalidades fortes que tudo conseguiram pela 
imposição de sua vontade, de sua tenacidade ou por
meio de determinadas “táticas”.

Para uma pessoa assim, é penoso a consciência de que:

“Aqui estou eu. Nada sou, apenas um ignorante 
impotente. Tenho apenas um puro anseio por nova vida”.

Esse estado é, porém, a base psicológica para os treze 
cânticos de arrependimento.

O 2o Cântico de Arrependimento da

Pistis Sophia - O Cântico da Consciência

O processo transcorre, em síntese, assim:
por alguma razão séria, uma pessoa sente-se atraída

pela [espiritualidade].

Ela tem um anseio interior por seguir a senda. Seu ser 
anímico precisa, então, adaptar-se à nova condição.

Para isso, deve deixar o que é desta natureza do ponto de 
vista funcional, orgânico e eletromagnético.

Na sua condição existencial comum, ela não está apta para
iniciar a grande obra. Portanto, fica sozinha para realizar 
o trabalho de preparação. Por toda a sua vida essa pessoa 

se deixou guiar por sua consciência, vontade e razão 
dialéticas, mediante o fluido astral da natureza da morte.

Esse antigo dirigente, Authades, é atingido nos 
fundamentos de sua condição existencial e, então,

revolta-se, resistindo às transformações.

Dois campos magnéticos entram em choque.
O novo ainda não pode atuar.

E o antigo está sob pressão e atua com força redobrada.

A vontade da antiga natureza, que é muito mágica,
tenta oferecer ao candidato o que ele anseia:

realização e contato gnósticos.
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Mas essa pessoa não se arrepende por ter feito algo errado, pois 
ela não consegue agir de modo diferente; ela se arrepende por 
causa de sua inaptidão fundamental. Ela se arrepende pelo 
autoconhecimento; o conhecimento de si.

No entanto, um arrependimento como esse pode ser muito 
negativo. O homem pode cristalizar-se aí.

Então vemo-lo de cabeça baixa, com o olhar voltado para o chão 
e abatido, o homem que acreditava poder tomar o céu.

Mas, depois de um período assim negativo, a saudade e o anseio 
podem ressurgir. Então essa pessoa começa a invocar a luz,
mas agora de modo completamente diferente.

Nessa situação ele começa o segundo cântico de arrependimento: 
O Cântico da Consciência.

Esse não é um grito de angústia como no primeiro cântico de 
arrependimento, mas um testemunho de esperança na vida.

O Cântico da Consciência prova que o candidato que entoa
esse cântico confiou interiormente à Gnosis todo o sistema 
nervoso duodécuplo, essa fonte da qual se origina a consciência.

Que em breve todos possam cantar, agradecidos, esse segundo 
cântico de arrependimento, o Cântico da Consciência:
O hino da ruptura.

Do amável Amor e da benigna e 

abençoada união destas cinco 

Qualidades ou Fontes-Espírito
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PRECESSÃO DOS EQUINÓCIOS
Período: 25.770 anos

12 Eras de 2.147,5 anos
3 Períodos de 715,83 anos
14 Períodos de 51,13 anos.

Do Parág.34 até o final deste nono capítulo, tudo que J.B. vem 
a nos revelar sobre a q. Amor, remete, inevitavelmente, aos 
ensinamentos já obtidos sobre sete novas escolas de mistérios 

para a atual era, a de Aquárius.

Πεντηκοστή : Pentecostes : “Quinquagésimo“ em grego,

é uma festa do calendário cristão que comemora a descida
do Espírito Santo sobre os apóstolos de Jesus Cristo, sua

mãe Maria, Maria Madalena e outros discípulos. É celebrado
50 dias depois do domingo de Páscoa, e ocorre no décimo

dia depois da celebração da Ascensão de Jesus.

A Escola de Mistérios Gnóstica segue o calendário astrosófico
pentecostal dos primeiros cristãos, segundo o qual um ciclo
de 700 anos apresenta 7 hierofantes e 7 hierofantas (14),

com uma ênfase no trabalho feminino hierofântico.

Os confusos registros sobre Maria Madalena, referem-se
a esse trabalho hierofântico feminino por meio de outros 

termos, tais como:
Vestais, Valquírias Psicopômpicas ou Pitonisas de Delfos.

Nos 3 períodos de 715,83 anos
Reina a luta por

Posse, Prestígio e Poder.

14 x 50 = 700
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Capítulo IV : I

Foram formadas sete letras duplas, Beth, Gimel, Daleth,
Kaph, Peh, Resh, Thav, cada uma com duas vozes,

aspiradas ou suavizadas. Estes são os fundamentos
da Vida, Paz, Riqueza, Beleza ou Reputação, Sabedoria, 

Frutificação e Poder. Estes são duplos, porque seus opostos 
participam da vida:

Em oposição... à Vida é Morte; à Paz, guerra; às riquezas, 
pobreza; à beleza ou reputação, deformidade ou descrédito; à 

sabedoria, ignorância; para fecundidade, esterilidade; ao poder, 
escravidão.

Capítulo IV : II

Essas sete letras duplas apontam as dimensões Leste, Oeste, 
Profundidade, Altura, Norte e Sul... com o Templo Sagrado no 

meio, sustentando todas as coisas.

Capítulo IV : III

Essas sete letras duplas que      formou,
projetaram, criaram e combinaram nas
Estrelas do Universo, nos Dias da Semana,
nos Orifícios da Percepção no homem;
e deles fez Sete Céus e Sete Planetas, todos
do nada e, além disso, ele preferiu e
abençoou o Sagrado Heptad.

Sepher Yetzirah
Os 32 Caminhos da Sabedoria Cada Era de 2100 anos divide-se em 3 subperíodos de 

700 anos cada um. E cada período de 700 anos é formado 
por 14 períodos de 50 anos cada (um Pentecostes).

Ou seja, cada Era de 700 anos, equivale a 14 ciclos de 50 
anos, e cada Pentecostes (50) é regido pelas 14 formas 

das sete letras duplas.

Apocalipse 1: 4, 12-13

4. João, às sete igrejas que estão na Ásia: Graça e paz seja 

convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da 

dos sete espíritos que estão diante do seu trono;

12. E virei-me para ver quem falava comigo. E, virando-me,

vi sete castiçais de ouro; 13. E no meio dos sete castiçais um 

semelhante ao Filho do homem, vestido até aos pés de uma roupa 

comprida [...]

2x                                = 14 (x 50 = 700 anos)

“O Filho de Deus engendrado” 
refere-se ao Cristo transmutando a 
natureza dos sete metais, colhendo 
(messe) o efeito dessa transmutação 
em sete castiçais (cálix), e, assim, 
traçando  sete linhas de forças 

astrais divinas endereçadas a sete 
Anjos de Sete Igrejas da Ásia.
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No Capítulo VI, vimos o conceito de Esfera Corporal.
Todos os corpos, humanos e angélicos, são rodas.

Caso essas rodas sigam o contra-Giro zodiacal ímpio, 
então são corpos mortais e corruptíveis.

Caso sigam o Giro Divino do Logos, são corpos 
angelicais,  de Anjos ou do Adam Kadmon.

Esses, giram no sentido da eternidade, da imortalidade 
ou no sentido dos Abraxás.

Aqui, J.B. refere-se novamente a Roda Divina dos Sete 
Poderes de Deus. Também, insiste que o Cristo se revela 

no centro dessa natureza ímpia, dessa roda zodiacal 
ímpia, como Cruz harmonizadora das cinco

primeiras qualidades, como amor e misericórdia
para com os seres corroídos pelo Calor Adstringente.

Assim, a Adstringente Inteligência de Binah, juntamente 
com a Doce Misericórdia de Chesed, manifestam o 
Pentagrama e a Cruz Iesus nesse mundo quedado.

A Doce Misericórdia de Chesed, harmoniza a
Amarga Fúria de Geburah, devolvendo a Beleza

do Calor original de Tiphereth.

O buscador que opera no Centro Cristológico de 
Tiphereth, sem as chaves de Chesed, cairá no erro
de pensar que as experiências por que passa são o 

resultado de um contato direto com Deus.
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CAPÍTULO X – DA SEXTA FONTE-ESPÍRITO NA FORÇA DIVINA.
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O Cordão de Prata
É um termo da metafísica, também conhecido
por sutratm ou cordão da vida da antakarana,
que se refere a conexão vital da consciência com

o corpo físico.

Durante a projeção astral (experiência fora do corpo) 
algumas pessoas o descrevem como sendo a ligação 
com o corpo astral ou duplo etérico, encontra-se 
localizado exatamente onde se unem a cabeça e o 

pescoço (Feng Fu).

A origem do termo é na bíblia, em Eclesiastes:

Eclesiastes 12:1-2,6-7

1. Lembra-te também do teu Criador nos dias da tua 

mocidade, antes que venham os maus dias, e cheguem

os anos dos quais venhas a dizer:

Não tenho neles contentamento;

2. Antes que se escureçam o sol, e a luz, e a lua, e as

estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva;

6. Antes que se rompa o cordão de prata, e se quebre o copo 

de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se quebre

a roda junto ao poço, 7. E o pó volte à terra, como o era,

e o espírito volte a Deus, que o deu.

Da Sexta Fonte-Espírito

da Força Divina

6
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Norte Sul

Zacarias 6:1-8

E outra vez levantei os meus olhos, e vi, e eis que quatro carros 

saiam dentre dois montes, e estes montes eram montes de bronze.

No primeiro carro eram cavalos vermelhos, e no segundo carro, 

cavalos pretos, E no terceiro carro, cavalos brancos, e no quarto 

carro, cavalos malhados, todos eram fortes.

E respondi, dizendo ao anjo que falava comigo:

Que é isto, senhor meu?

E o anjo respondeu, dizendo-me: Estes são os quatro espíritos

dos céus, saindo donde estavam perante o Senhor de toda a terra.

O carro em que estão os cavalos pretos, sai para a terra do norte, 

e os brancos saem atrás deles, e os malhados saem para a terra 

do sul.

E os cavalos fortes saíam, e procuravam ir por diante, para 

percorrerem a terra. E ele disse: Ide, percorrei a terra.

E percorreram a terra.

E chamou-me, e falou-me, dizendo: Eis que aqueles (cavalos)

que saíram para a terra do norte fizeram repousar o meu

Espírito na terra do norte.

Q. Adstringente é o
Q. Doce é o

Q. Amarga é o
Q. Amor é o

Cavalo Negro
Cavalo Malhado
Cavalo Vermelho
Cavalo Branco

Norte
Sul
Norte
Sul

Saturno

Chumbo

Q. Adstringente

Marte

Ferro

Q. Amarga

Mercúrio

Mercúrio

Q. Som

Urano

Bronze

Júpiter

Estanho

Q. Doce

Vênus

Cobre

Q. Amor

Bronze: Cobre + Estanho

Lua

Prata, Q. Corpo



Aurora Nascente

BIBLIOTECA DIGITAL O PEDRA BRUTA

www.opedrabruta.com.br

Sobre as 4 Qualidades 
(os 4 Cavalos de Ez:6)

pode triunfar o Som harmônico 
do Bronze Misericordioso e 
Amoroso, que se origina de 

Chochmah, origem de todas as 
qualidades, a partir de Hod, 

uma potente voz celeste, como 
mensagem instrucional, guia e 
protetora, fonte da egrégora.

Vide Parag. 17, Cap. IX

É em Hod que nasce o campo de força (egrégora) que irmana, guia e protege,

um grupo de buscadores pneumáticos, que se reúnem em torno do espírito do 

Salmo 119.

Mas tal força de Irmanação, só age quando o Bronze ressoa a
q. Amor (Cobre) como voz Misericordiosa (Estanho) sobre as

outras qualidades, mormente a q. Adstringente do Chumbo da 
Ignorância que tende cristalizar o C-Ohr-Ação de Tiphereth

pelo endurecimento dos 7 Metais no sangue.

J.B afirma aqui, que a q. Som provém da q. Adstringente.

Paulo, 1 Coríntios 13:1

Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse 

amor, seria como o bronze que soa ou como o sino que tine.
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Então, a partir de J.B. e do Apóstolo Paulo, podemos 
entender o Bronze não dignificado, como uma amálgama 

de Cobre, Estanho e Chumbo:

Bronze

(Cobre) + (Estanho) + (Chumbo)

(Devassidão/Cobiça) + (Vaidade) + (Ignorância)

Por isso J.B. afirma, que a principal fonte da q. Som, é a 
Adstringência, pela ação de cristalização endurecedora 

(metálica) do Chumbo da Ignorância.

Aqui, não há dúvidas da principal mensagem de J.B.:

Apesar de qualquer dom, mesmo o dom de falar com os 
Anjos, sem a q. Amor, nossa voz seria como o Som do 

Bronze, como um badalar de um sino, ou seja.

A nossa voz se identificaria com a Peçonha Mercurial
da q. Som, nascida na Ignorância Plúmbea da q. 

Adstringente, na Vaidade Estânica da q. Doce e na
Ira Ferrosa da q. Amarga. 

Site O Pedra Bruta
www.opedrabruta.com.br

Videoteca - Sala 6
Êxodus 14

Diga ao Povo que Marche

http://www.opedrabruta.com.br/
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Geburah, a qualidade Amarga

Geburah é como um sacerdote que realiza sacrifícios.

O sacrifício significa uma livre escolha de um bem maior, em 
detrimento a outro menor. Algo como quem escolhe ensinar

o próprio corpo a extrair energia de verduras e legumes,
ao invés da facilidade do carboidrato.

Tal sacrifício é de fato a transmutação de uma força.

Se o ato sacrificial é verdadeiro e sem arrependimentos, 
grande quantidade de energia psíquica é liberada para 

utilização no processo.

Mas, se o desejo é apenas uma vontade inibida e negada,
isso se demonstrará uma péssima escolha, pois não houve
de fato o sacrifício como uma oferenda a um bem maior.

É nessa proposta sacrificial que precisamos de Geburah.

Para sacrificar o nosso primogênito, o sensor implacável
de justiça de Geburah se converterá na vontade inflexível
de nos libertar da autopiedade - a excessiva misericórdia

que aplicamos sobre nós mesmos.

O Sepher Yetzirah afirma que Geburah se une a Binah,
a causa da morte porque é o dador da forma (ordem).

Geburah é O Destruidor porque sua ígnea força (Marte) quebra 
as formas e as destrói com a sua energia desagregadora.
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Geburah é a mais “furiosa” de todas as Sephiroth, bem 
como, a mais disciplinada. Sua disciplina militar,
regida pelo deus da Guerra, precisa adequar-se 

exatamente a essa energia furiosa.

Quando dignificada por Chesed, o iniciado na Esfera de 
Marte luta sem ardil. Não combate para destruir a lei, 

mas para que ela seja corretamente respeitada.

Sempre buscará restaurar o equilíbrio, portanto, é 
sempre o defensor dos fracos e dos oprimidos.

Nunca é um deus que se encontra do lado dos grandes 
exércitos.

Tal estágio de desenvolvimento da alma, só possui
um único caminho pelo qual pode continuar se 

desenvolvendo: a experiência.
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Capítulo VI : I

Na prova dessas coisas, em testemunho fiel, estão o Universo,
o Ano dos tempos, e o próprio Homem - o Microcosmo.

Ele os erigiu em testemunho e os esculpiu por 3, 7 e 12;
as doze constelações que governam o mundo, o dragão Tali, 

que envolve o universo e o microcosmo: o homem.
A tríade: fogo, água e ar.

O fogo acima, A água abaixo e o ar no meio.
A prova disso é que o ar está em ambos.

Capítulo VI : II

Tali, o dragão, está acima do universo, como um rei em
seu trono; a esfera no ano como rei em seu Estado, o coração 

do homem como rei em guerra. E nosso Deus fez os estados
de oposição, o bem e o mal, o bem do bem e o mal do mal.

A felicidade é reservada para os justos, e a miséria para
os iníquos.

Sepher Yetzirah
Os 32 Caminhos da Sabedoria
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Jacob Boehme

. Em nossa corrupção não podemos elevar-nos

além dessa espécie de revelação...

. Este mundo, seja em seu início...

não se atribui nada mais elevado...

. Aliviar meu Adão enfermo...

. O Universo está repleto de enfermidades,

está manco, ferido, cego, surdo e mudo...

. Espírito meio morto...

Tem como ser mais dualista do que isso?
Como um protestante luterano alcançou tal visão?
Se iluminou! Percebeu que por ser fraco, feito do

barro, substância material, matéria-prima do mal,
não pode se salvar sozinho.
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Ao falar de tal planta, J.B. trata de um dos mais
belos e ocultos ensinamento rosacruz:

Os Mistérios do Raseiral sobre a Cruz.

De tal planta, pode surgir a Rosa Divina.

A planta a que me refiro aqui, alivia meu espírito com o

seu perfume, e não é cultivada por qualquer cultivador.

Eis a confusão que muitos fazem, quando alguns afirmam 
que J.B. era um Rosacruz. Sim, era, mas não era.

Sim, no sentido mais belo da palavra, pois tinha no 
coração a Rosa Sagrada. Não, pois não era membro

de uma confraria secreta chamada Rosacruz.

Estamos falando da Rosa Divina, incorruptível, 
imperecível; da Centelha Imortal,

a “Rosa que dá seu mel às abelhas”,
(Summum Bonum, 1629, Robert Fludd, Rosacruz)

Onde as abelhas são as Almas Penumáticas reunidas
pelo zumbido (som) ressonante com a força do Som

da Egrégora que as Irmana, reúne e protege.

Dat Rosa Mel Apibus

Robert Fludd

17/01/1574

Londres

08/09/1637
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Jacob Boehme

Esta planta a que me refiro aqui, que alivia meu espírito com seu 

Perfume, não é conhecida por qualquer cultivador, tampouco por 

qualquer doutor. Ela é tão ignorada [...] e até os filhos deste 

mistério quase não a conhecem [...]

Ao falar do Mistério do Perfume, J.B. nos obriga a 
trazer novamente as palavras de Jules Boucher,

em seu livro A Simbólica Maçônica:

Como vimos no Capítulo VI, Encontro 14, 15/01/22, 
abrir a pedra é encontrar a Cruz.

Desenhando o cubo e a pirâmide sobre ele, e 
relacionando os 4 elementos Terra, Água, Ar e Fogo 

com os estados Seco, Quente, Frio e Úmido, Boucher diz 
que após afinar a parte de cima da Pedra Cúbica... a 
Pirâmide à protege da Água e o Machado do Fogo.

Abertura do Grau 19
- Que horas são F. Ir. Z.?
- A hora prefixada para 

todas as Nações...

Dominado os 4 elementos em estado de caos, 
faz surgir o Éter da Cruz, a Quintessência, o 
Quinto Elemento, gerando o SOM (canto da 

Fênix) CRIADOR PRIMORDIAL, que irá criar o 
CUBO que representa os 4 elementos 

reorganizados.

É desse Cubo que nasce a Cruz:
O Cristo Interior.

A Pedra Cúbica transmuta-se 
em Rosa Mística.
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O Cavaleiro Kadosch
A Cruz de Luz Templário-Maçônica

Jules Boucher, quando refere-se às faixas negras, usadas 
pelos Cavaleiros Kadosch, pendendo do ombro esquerdo para 

o lado direito da cintura, onde encontra-se um punhal 
pendurado, diz tratar-se da memória racional e o coração 

que comandam a mão.

As faixas negras simbolizam o ato de fazer nossa memória 
racional recordar, acerca dos Mistério que nos remete à 
Entímesis, pelo Caminho que leva de Geburah a Chesed,
ou seja, que leva da q. Amarga à q. Doce, o Caminho 19.

Equivale a dizer que, o processo da Entímesis - isenta de 
julgamento e vazia de ego – se aperfeiçoa, quando no 

sangue do Cavaleiro Templário da auto Maçonaria,
ferido pela Guerra Santa, engendra o Cubo aberto em

forma de Cruz de Luz.

Cruz do Grau 30
O Cavaleiro Kadosh

33

32

3031

18

6

3

5

4

3 + 4 + 5 + 6 = 18

Entímesis: difícil prática que consiste em rever, antes do adormecer noturno, 

o dia que passou, suas imagens, seus moldes, suas figuras, suas ações 

realizadas, sem, contudo, julgar nenhum ato no sentido de buscar medir o 

tipo ou qualidade que teve cada ação, imagem ou reação, se boa ou se ruim.

Shunyáh: estado espiritual por meio do qual as instruções ou ensinamentos 

dedicados aos corpos sutis são ministrados; estado contemplativo onde a visão 

concreta não existe; esvaziamento do raciocínio concreto;

esvaziamento da mente objetiva concreta; vazio do mental concreto.
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R.E.A.A.

“Algum tempo depois, estava Salomão em seu 
palácio, entretido com mais noventa mestres, 
quando o XX anunciou-lhe um desconhecido,

que lhe pedia para revelar um segredo da mais 
alta importância.

Os mestres ficaram alarmados com a facilidade 
com que Salomão foi ao encontro do 

Desconhecido”.

, NAQAM:נק
Vingança
A vingança do Cavaleiro Santo (Kadosch) 
voltou-se contra os três inimigos da Ordem 
Templária: ambição, ignorância e fanatismo.

, A Raiz é נק:נק
Corresponde à noção de concavidade, de vazio, 
de cavernoso; o que não resta nada mais após 
a vingança, fica o vazio.

, NEKAR:נכ
Estranho
Com sentido de estrangeiro; desconhecido;
de fora.

, A Raiz é נכ:נכ
Expressa tudo o que interrompe, faz cessar a 
existência, restringe-a, comprime.

50 + 100 + 600 = 750 = 12

50 + 100 = 150 = 15

50 + 20 + 200  = 270 = 9

50 + 20  = 70 = 7

, Latim:Nec Espaço vazio; vácuo.

30 + 31 + 32 + 33 = 126

3 + 4 + 5 + 6 = 18
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Região ou Espaço dos 7 Planetas

O Espaço dos 30 Eões do Pleroma Santo
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Na força desse batismo queremos demolir 
no nosso ser o velho homem, o homem 
mortal e cego que somos... entregue à 

impiedade dos astros e do destino, e que 
traz no sangue os sete pecados alquímicos:

8 X 3 X 5 = 8 X 15 = 120

Gematria = 12

Yah = 15

= 05

= 10

= 15

O texto das Odes 21 e 25 de Salomão são de muito 
particular interesse para os nossos estudos aqui:

“Levantei os meus braços para o alto, em direção
à Graça do Senhor. Ele lançou as correntes para longe

de mim. O meu protetor elevou-me segundo a sua
Graça e a sua Salvação”.

Nessa passagem temos uma cena chamada “gesto 
orante”, do cristão com os braços para cima formando
a base de um quadrado e suas laterais, com as mãos 

viradas para frente e espalmadas, gesto que os bogomilos
denominavam “Cruz de Luz”.

“Colocaste luz à minha direita e à minha esquerda.
Que tudo em mim seja apenas luz! Vesti as vestes do

teu Espírito, e tu removeste de mim as vestes de pele”.

Portanto, os temas “Cruz de Luz” e “vestir-se com as 
vestes de luz” se cruzam.

A Ekklesia Santa Duodécupla

1. Adstringente
2. Doce
3. Amarga
4. Calor
5. Amor
6. Som
7. Corpo

Saturno
Júpiter
Marte
Sol
Vênus
Mercúrio
Lua

Chumbo
Estanho
Ferro
Ouro
Cobre
Mercúrio
Prata

Ignorância
Vaidade
Ira
Ostentação, Luxúria
Gula, Devassidão, Cobiça
Peçonha, Premeditação do Mal
Orgulho
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A Cruz XP – A Força de Iaô, o Bom

No processo batismal, busca-se no fundo do 
oceano sideral do Logos, na parte dos céus 

onde Deus irradia a Sua Santidade, a
força do Batismo representada pela Cruz XP.

A Cruz de Luz de Le Casses mostra uma 
mão espalmada, representando o 

lampejo da Cruz Quadrática e Orbicular 
na forma de voz reveladora da Gnosis.

Essa Cruz Orbicular possui o número 15
Do nome divino, Yáh em hebraico,
ou Yaô, em grego podendo ser escrito
Iaô ou Iaw.

No Livro de Iaô,

o Quinto Livro do Evangelho da Pistis Sophia,

A Cruz XP – A Força de Iaô, o Bom

o eu ou o ego, ou ainda o velho homem,
na astrologia, é simbolizado pela Lua.

A morte do Ego no ato do Batismo foi
representada pelos primeiros cristãos pela
Cruz XP, onde a curva do “P” indicava a Lua,
ou o Ego, e o “X” a sua morte pelo raio da
Luz Solar santificadora do Cristo.

é dito que Jesus encontra-se ao lado de um oceano,
onde reúne os doze discípulos em círculo ao redor dele
e pronuncia uma prece, iniciada com as duas palavras 

aeiounos iaô.

Entende-se aí, que Jesus assim revela a sua
Ekklesia Santa Duodécupla. Esse processo Lunar Pisciano
é, portanto, um processo batismal expresso pela Cruz XP.

O Pequeno Iaô

O estudante precisa passar por 3 estágios ou 3 
nascimentos se deseja abandonar o eu dialético e a

vida dialética:
O de João, O de Jesus e O do Cristo.

Cada um desses nascimentos realiza-se para o aluno 
mediante a ação dos 4 raios de luz, das

4 forças de radiação do campo eletromagnético da 
renovação.

No Ev. P.S. o primeiro raio no nascimento de João é 
chamado o Pequeno Iaô.
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A Cruz de Oito Pontas – A Cruz de Luz

A simbologia desses 5 Graus (18, 30-33)
diz que, na sua origem, encontra-se o princípio
Cristão-Gnóstico dos Templários, dos Cátaros,

dos Bogomilos e dos Rosacruzes.

O Caminho 19 (Amargo-Doce)(Geburah-Chesed) é
claramente apontado no Grau 30 - do Cavaleiro

Kadosch, Santo ou Sagrado – quando os trabalhos
iniciam à Meia-Noite e terminam ao Amanhecer.

Ou seja, aponta para o Shunyáh.

O fundamento da Cruz de Luz de Oito Pontas se dá ao 
afastarmos os 4 Quadrados, fazendo com que o 5º 

Quadrado desapareça no Espaço Vazio (latim: Nec).

Aí se pode encontrar o Perfume:
na Rosa, o ponto central da Cruz de Luz.

Ora, esse Vácuo-Caos, esse Necam necessita de ordem.
Ordo Ab Chao (Ordem no caos).

Tal caos surge, devido ao 5º Elemento não ter 
participado na abertura da Cruz. A Rosa não foi achada.

Contudo, porém, tal Caos, poderá ser a fonte da 
vontade inflexível de se encontrar a Cruz de Luz no 

abrir do Cubo.

Grau 33

Ordo Ab

Chao

Grau 32

Cavaleiro do

Real Segredo

Grau 31Grau 30Grau 30

Cavaleiro 

Kadosch

Grau 18

Cavaleiro 

Rosacruz

Sinal da
Cruz de Luz
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Nesse caso, movido pelas dores do Caos,

dada a desordem dos 4 elementos, Necam,
manifesta-se como Nekam (hebraico: vingança),

uma revanche, o vingar da Flor, levando ao mais belo 
significado da palavra Kadosch (Santo; Sagrado).

O Cav. Kadosch, vinga, frutifica na Paz, na Ordem
dos 4 Elementos com a participação da Rosa Mística

que exala o Perfume no centro da Anthropos-Ekklesia.

Assim, o Cavaleiro Kadosch (30) alcança o topo do Real 
Segredo, do Segredo Santo, do Santo Graal, e se torna 
Cavaleiro do Real Segredo (32) que exala seu Perfume
como um óleo aromático consolador (Consolamentum).

Assim, a Cruz de Luz de Oito Pontas se fundamenta no 
Quinto Elemento, que só existe por razão do trabalho 

quadrangular dos outros quatro.

Os Mistérios Gnósticos da Pistis Sophia

Considerações – Capítulo 8

Os Cinco Auxiliares

Para reconhecer a rosa, perceber seu Perfume e entrar 
no roseiral, o homem precisa seguir o caminho 

preparatório de João.

O desgosto motivado pela oposição do eu da natureza
da morte deve, após muito sofrimento e experiência,

transformar-se em dor de arrependimento e em
humildade diante de Deus e dos homens (santidade).

O relato diz que no nascimento de Jesus havia uma estrela
acima do estábulo, uma radiante estrela de cinco pontas.

Não achais notável que em tantos relatos sagrados se fale
em tal estrela de cinco pontas?

O corpo anímico glorificado, ou seja, a nova veste do aluno, 
também é apresentado como uma estrela de cinco pontas.

A estrela de cinco pontas é o símbolo do homem primordial.

Pensai nos 7 átomos-sementes. São princípios atômicos
que prevalecem após a morte e são inseridos no novo
corpo numa nova encarnação.

Existem sete átomos-sementes e, no mundo da dialética, 
são sete correntes com as quais o microcosmo é encadeado 
na Roda da Samsara.

Os átomos-sementes são distribuídos na persona.

Esses átomos-sementes, porém, não têm correlação
alguma com a maravilhosa estrela de Belém.

Todos os sete átomos-sementes da configuração celeste 
primordial ficam encerrados no átomo original do
coração.
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A rosa-do-coração, o Cristo interior, é uma
rosa de sete pétalas. Quando essa rosa floresce,

quando nasce o Cristo interior, eleva-se a estrela de 
cinco pontas.

Sobre o aluno que pode celebrar essa
festa do nascimento pode ser dito:

“Vimos sua estrela no oriente”. 

Imaginai o átomo original como sete
átomos encerrados em um espaço.

Quando, com a introdução da cruz, ocorre
a festa do nascimento, dando início ao processo de 

renascimento ou transfiguração, o átomo sétuplo é, por 
assim dizer, fragmentado sob a ação do fogo gnóstico.

O átomo sétuplo é fissionado, decompondo-se em sete 
átomos e dando origem a uma grande luz.

Mediante essa explosão atômica o candidato é envolvido 
como que por uma chama cujos sete princípios formam 

uma figura:

é o selo do verdadeiro homem primordial.

Um desses princípios, no entanto, fica
retido no ápice do ventrículo direito do

coração, como centro da nova configuração.

Um segundo princípio amplia-se, preenche todo o µCosmo
e forma o pentagrama, a veste-de-luz.

E os cinco restantes encontram-se no interior do 
pentagrama e correspondem à cabeça, às mãos e aos pés.

Esses cinco podem ser denominados planetas, os dois 
primeiros, sol e lua.

Assim, eles formam um novo sistema solar completo no 
interior do novo zodíaco aural.

Quando se diz que a rosa se revela, fazendo notar o seu 
Perfume, isso simboliza a cisão nuclear do átomo original.

No Ev. Pistis Sophia, os cinco   átomos que se acham na 
veste-de-luz são chamados “os cinco auxiliares”.

Quando tal processo ocorre no aluno, essa luz é vista à 
distância e os sábios e as forças da Fraternidade
apressam-se para prestar honra ao recém-nascido.

Esse aluno tornou-se um verdadeiro R+C.
Tereis de fato um roseiral, quando a grande luz for 
inflamada pelo grande fogo e os cinco auxiliares forem 
visíveis.

Então... o 1 transformou-se em 7, o 7 em 2,
o 2 em 5, e o 5 novamente em 1.
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Centro Intelectual

Centro Físico

Centro Emocional

Corpo MentalCentro do Nous

Falso Espírito

Corpo Astral
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Lucas 12
A casa é o ser humano. Jesus, a Pura-Luz, promove a divisão.
De um lado ficam a Alma e o Poder Luz (princípio espiritual).

De outro, o Falso Espírito, o Destino e o Corpo que mantêm o ser 
humano apaixonado pela matéria. No E.P.S., o grande inimigo da 
Alma é o Falso Espírito criado pelos regentes, à imagem da Alma
(daí o termo falso espírito). O Falso Espírito é o Corpo Astral, que 
acompanha a Alma por toda a vida, desde o momento da concepção 

até seu julgamento após a morte do Corpo.

Corpo Mental Concreto
Corpo dos pensamentos; fábrica de ideias.

Corpo Etérico
Corpo energético.

Corpo Astral
Corpo emocional, das emoções, dos anelos, dos conflitos.

Aura Etérica
De cor azulada, contorna o Corpo Físico.

Aura Astral
São todas as cores de luzes que o coração põe em ação dentro do 

duplo etérico/corpo etérico, dentro do corpo astral e dentro do corpo 
mental concreto.

Lucas 12:51-52

Pensais que vim para estabelecer a paz sobre a Terra?
Não, eu vos digo, mas a divisão.

Pois doravante, numa casa com cinco pessoas, 
estarão divididas três contra duas e duas contra três.
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1 Tessalonicenses 5:23

“Que o vosso ser inteiro, o espírito, a alma e o corpo sejam guardados de 

modo irrepreensível para o dia da Vinda de nosso Senhor Jesus Cristo”

Ao passar por inumeráveis processos de encarna-
ção e morte física, a “blindagem” enfraquece e 
permite ao Psíquico libertar sua “Sagr. Centelha”, 
que, pouco a pouco, acessa a mente concreta, 
cedendo-lhe espaço na sua mente consciente, 
crescendo nele a insatisfação com o M. Material.

Os Psíquicos, por sua vez, são despertos para 
sua gênese divina. Contudo, suas percepções são 
somente aquelas que a parte psíquica de seu Ser 
lhes permite perceber, limitando-os à distinção 
entre a “falsa realidade” perecível e a 
“verdadeira realidade” eterna e divina.

Os Hílicos são conscientes apenas de seu pró-
prio corpo físico, permanecendo, por assim dizer, 
cegos, surdos e mudos aos processos libertadores 
de sua “Sagrada Centelha”, ignorando sua
gênese divina. Por só reconhecerem como 
realidade a matéria, suas consciências não lhes 
permitem ouvir qualquer mensagem gnóstica.

Hylé

Psique

Pneuma
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Chakra

Palavra em sânscrito que significa Roda ou Redemoinho.

Cada Centro desse tem uma vidência, tem uma fluência, 
tem uma essência de nós... que se alimenta de 5 fluídos:

Chákra dos Pés

Chácra do Umbigo

Glândula Timo

Chákra Frontal

Novo direcionamento espiritual

Uma vida física mais gnóstica possível

Novo caminho cardíaco; nova ação consciencial

Nova visão, novo entendimento

1º Nível: fluído sanguíneo
2º Nível: fluídos hormonais
3º Nível: fluído nervoso
4º Nível: fluído consciencial
5º Nível: fluído kundalínico

Esse 5 fluídos alimentam os 7 Chákras.

A Magia Gnóstica opera Luz e Som.

O poder da Luz Gnóstica que atravessa a Lipika...
Passa para o Poder Magnético... que
Passa para o Poder Luminoso... que
Passa para o Poder Relampejante... que
Passa para o Poder Irradiador:

Batismo
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Revitalização

Durante o sono, o Corpo Astral se solta.
Toda a energia que compõe a Lípika, revitaliza o 
Corpo Etérico. De dia, metabolismo alimentar.

À noite, 12 modos de Forças Astrais.
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Mediunidade sub-Lunar

Mediunidade supra-Lunar

Psicopompia pós-morte

Psicopompia pré-morte

Mediunidade x Psicopompia x Ressurreição
Pompia: guia; orientação

Psique: alma
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Iniciação Gnóstica

Baseada na transmissão de um 
conhecimento, que produz mudanças 

notáveis no aspirante, capaz de libertar 
o seu Espírito.

Iniciação Teúrgica

Baseada na sintonização dos planos e hierarquias mais sutis 
da existência e no uso dos poderes criativos da mente.

Iniciação Ióguica

Baseada no fazer o coração se render 
completamente, de modo que todo o 

negativismo possa ser removido e, assim, 
aproximar-se do Divino.
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Deuteronômio 30:14

Porque esta palavra está mui perto de ti, na tua boca, e no teu 

coração, para a cumprires.

A Torah descreve o homem ungido por Deus:

Genesis 15:12

Quando o Sol estava para se pôr, caiu sobre ele um êxtase.

Nominado Sol, simbolicamente, o nosso intelecto, o 
raciocínio é em nós, como é o Sol no cosmos.

O Sol envia a todas as coisas um raio perceptível aos 
sentidos, o raciocínio fornece a nós mesmos a luz 

intelectual que permite a compreensão.

Em Cabalah, a Inteligência de Deus cai, sobre a Criação, 
como um bálsamo para que ela compreenda o seu 

Criador. As 22 Letras do Sepher Yetsirah são como
um bálsamo de Deus que forma a tudo, então elas 

formam o Óleo de Jehovah.
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1. Adstringente

2. Doce

3. Amarga

4. Calor

5. Amor

6. Som

7. Corpo
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5) considerando que, a nossa q. Amor (Cu) é
desconfiada, possessiva e ciumenta, fonte eterna
de fantasias e sentimentalismos, produtora de
ações más e premeditadas;

6) considerando que, a q. Som (Hg) da nossa fala é,
em resumo, fonte de ruídos falaciosos, astuciosos e
enganadores, como a peçonha de uma víbora;

7) considerando ainda, que a nossa q. Corpo (Ag),
infectada pelo Pb, Sn, Fe, Au, Cu e Hg,
compara-se ao barro sujo e denso, em nada 
assemelha-se ao corpo angelical do homem original,

todo andarilho deve ser, de fato, no aprender a 
marchar pelo seu Inferno Metálico (Luciférico: Lux-Fe), 
um aprendiz da arte alquímica. Como Alquimista...

deve aprender sobre o Lúcifer nele, como o fogo das 
dores emocionais, a dureza dos tormentos diários, o 
fedor do óleo laborioso, o barulho dos ruídos mentais, 
o sentimentalismo das associações sensuais e as 
consequências venenosas dos seus maus atos, que só 
encaminham a sua alma ao julgamento alquímico do 
seu corpo e de sua vida que transmutar-se-ão em pó.

Ao se referir às infecções das 7 Qualidades,
J.B. está, mais uma vez, colocando a sua ideia

sobre o Julgamento final de Lúcifer.

Como um Sol ou um Óleo de Jehováh derramado sobre
a cabeça, a ideia de J.B. sobre as  infecções das 7QQ., 

neste mundo de seres quedados, vem à consciência mui 
luminosamente, mais ou menos nos seguintes termos:

1) considerando que a q. Adstringência (Pb) tende a 
endurecer tudo, e a cristalizar a vida em geral,

e no nosso microcosmo, em particular;

2) considerando que, pela q. Doce (Sn) infectada pelo 
mal, o nosso sangue é uma água sem óleo, sem o
qual não podemos manter uma chama de Alma,
como noiva abandonada a espera do seu amado;

3) considerando o desequilíbrio da q. Amarga (Fe),
o fel hepático que infecta nosso sangue com sais 

venenosos - entendido como ferro no sangue; 

4) considerando que, pela corrosão da q. Calor (Au),
as tão poucas fontes de vida em nós se ressacam,

ocasionando uma vida que culminará numa morte,
como a chama de uma vela que se apaga por falta

de um pavio oleaginoso (sem parafina);
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CAPÍTULO XI – DA SÉTIMA FONTE-ESPÍRITO NA FORÇA DIVINA.
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Leonardo Boff, certa vez, descreveu o caso do escritor e poeta 

pernambucano João Cabral de Mello Neto, quando próximo da 

passagem ao Oriente Eterno, encontrou-o numa espécie de

depressão ou estado psicótico, ocasionado pelo medo do inferno,

que lhe foi internalizado desde a infância, muito embora não fosse

um homem religioso. Para registro, Leonardo foi condenado ao

silêncio pelo Papa Bento XVI, na época em que este era o Prefeito da 

Congregação da Fé.

Eu afirmo: Leonardo usou as mesmas palavras para acalentar o 

espírito de João Cabral de Mello Neto, que o Papa Francisco agora

usa como discurso, para garantir que Deus não condena ninguém Ad 

Eternum.

A primeira derrota que o precário conceito de purgatório - inventado 

pelo Vaticano - sofreu, foi quando Henrique VIII, então, Rei da 

Inglaterra, renunciou à autoridade papal diante da negativa para o seu 

divórcio, do que resultou na fundação da Igreja Anglicana, na qual, não 

existe o conceito de purgatório. Pois bem, o Papa Francisco também 

anulou este conceito. Antes, por volta de janeiro de 2011, o Papa Bento 

XVI declarou que o purgatório não é um lugar do espaço, ou do 

universo, “mas um fogo interior, que purifica a alma do pecador”.

Bento XVI fez esta declaração diante de mais de 8 mil fiéis que 

assistiam à sua catequese dedicada à Santa Catarina de Gênova

(1447-1510), famosa por sua visão sobre o purgatório. Disse, o 

Pontífice, que Catarina nunca teria feito revelações sobre o

purgatório ou sobre as almas que estão sendo purificadas:

O Pedra Bruta No. 008 : 25.10.2017
Mardonio Jr. Matos Duarte

O Purgatório
“O purgatório não é um elemento das entranhas da Terra, não é um 

fogo exterior, mas interno. É o fogo que purifica as almas no caminho 

da plena união com Deus”, afirmou.

Disse também, que Catarina, “não partiu do além para contar os 

tormentos do purgatório e indicar depois o caminho da purificação ou

à conversão, mas, partiu da experiência interior em seu caminho rumo 

à eternidade”. O próprio João Paulo II concordou com Bento XVI ao 

afirmar que o purgatório existe mas, “não é um lugar depois da morte, 

e sim, o caminho em direção à plenitude através de uma purificação 

completa".

Por volta de janeiro de 2015, o Papa Francisco reverteu este dogma 

católico ao afirmar que a Igreja “não condena para sempre”, ideia 

defendida pelo Vaticano desde o século XV e iniciada por Santo 

Agostinho no século VI. Disse, Francisco, aos novos cardeais, que

“o castigo do inferno com o qual a Igreja atormenta os fiéis não é 

eterno”; na Igreja Cristã Original, não existe um castigo para sempre.

A doutrina de Santo Agostinho, de um inferno e castigo eternos, foi 

outorgada pelo Concílio de Florença no século XV. Porém, 100 anos 

antes de Agostinho, São Jerônimo afirmava que o conceito de inferno 

não se conciliava com a misericórdia Divina. Mesmo assim, a

Igreja prosseguiu aterrorizando seus fiéis, prometendo o inferno

para aqueles que pecassem.

Francisco colocou-se ao lado da Igreja Cristã primitiva, ainda com 

odores das vestes do Nazareno, que veio “para salvar e não para 

condenar”. O ato papal tem a magnitude de Nicolau Copérnico ou

de Galileu Galilei pois, hoje, o líder católico afirma o que há pouco 

mais de 16 anos teria sido argumento para condenar um livre

pensador e teólogo ao silêncio eterno.
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F i a t L u x

J e h o v a h

F i a t  L e x

5 6 71 2 3 4

5 6 71 2 3 4

7
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Fiat Lux – A Origem dos 7 Planetas

Livro Dos Três Princípios

Jacob Boehme

Capit.8, Parag. 24

Do mesmo modo que o sol surgiu do Fiat, de seu primeiro raio de 

luz surgiram os outros planetas; a saber, acima de si, Marte, o 

amargor que o esplendor do sol elevou quando o descobriu.

Da virtude do sol que se elevou ainda mais, surgiu Júpiter, 

aprisionado no centro do Fiat.

E da câmara da angústia nasceu Saturno.

Para baixo: da doce suavidade, encontramos Vênus, quando a 

adstringência foi superada, e que, tratável e doce como a água, 

ela caiu abaixo de si quando a luz se acendeu:

Então, da colérica adstringência vieram o amor e a doçura

que se abaixaram, e quando essa luz brilhou sobre a 

adstringência superada, surgiu Mercúrio, no qual o

conhecimento está contido na fonte original que havia antes

da luz.

Porém, quando a luz produziu a virtude no lugar do sol

material, como em sua maneira terrena, surgiu a Lua.
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No princípio criou Deus o céu e a terra.

A terra era sem forma e vazia;

Havia trevas sobre a face do abismo; 
e o Espírito de Deus se movia sobre 

a face das águas;

1º Dia. E disse Deus: Haja luz; e houve luz. e fez 
Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus 
chamou à luz Dia; e às trevas chamou Noite;

2º Dia. E disse Deus: Haja uma expansão no 
meio das águas, e haja separação entre águas 
e águas; E chamou Deus à expansão de Céus;

4º Dia. E disse Deus: Haja luminares na expansão 
dos céus, para haver separação entre o dia e a noite; 
sejam sinais para as estações, dias e anos;

5º Dia. E disse Deus: Produzam as águas 
abundantemente répteis de alma vivente; e voem 

as aves sobre a face da expansão dos céus.

;/3º Dia. E disse Deus: Ajuntem-se as águas debaixo 
dos céus num lugar; e apareça a porção seca;

E chamou Deus à porção seca Terra;

7º Dia. E havendo Deus acabado no dia sétimo a obra que 
fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra, que tinha 
feito. E abençoou Deus o dia sétimo, e o santificou (shabat);

6º Dia. E disse Deus: Produza a terra alma vivente conforme 
a sua espécie; Façamos o homem à nossa imagem, conforme
a nossa semelhança, para que domine sobre o todo;
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Capítulo IV : I

Foram formadas sete letras duplas, Beth, Gimel, Daleth,
Kaph, Peh, Resh, Thav, cada uma com duas vozes,

aspiradas ou suavizadas. Estes são os fundamentos
da Vida, Paz, Riqueza, Beleza ou Reputação, Sabedoria, 

Frutificação e Poder. Estes são duplos, porque seus opostos 
participam da vida:

Em oposição... à Vida é Morte; à Paz, guerra; às riquezas, 
pobreza; à beleza ou reputação, deformidade ou descrédito;

à sabedoria, ignorância; para fecundidade, esterilidade;
ao poder, escravidão.

Capítulo IV : III

Essas sete letras duplas que     formou, projetaram, criaram e 
combinaram nas Estrelas do Universo, nos Dias da Semana,
nos Orifícios da Percepção no homem; e deles fez Sete Céus e 

Sete Planetas, todos do nada e, além disso, ele preferiu e 
abençoou o Sagrado Heptad.

Sepher Yetzirah
Os 32 Caminhos da Sabedoria

32X
Genesis 1

14X
Genesis 2
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Be-rosh bara... (Na cabeça criou...) ou seja, a
Criação foi concebida, primeiro, mentalmente por Deus. 

Em Chochmah (Sabedoria) “A terra era sem forma e 
vazia”: o que Deus imaginava criar ainda não tinha

forma, ou corpo, que só virá a se manifestar na sétima 
qualidade ou fonte-espírito lunar. A abstração de Deus
já existia mas, tal Sabedoria, precisava se manifestar a 
partir de Chochmah, por sete etapas ordenadas: Binah.
Assim, a q. Som, ou Mercúrio, é o reflexo de Chochmah
como o Verbo ordenador. Portanto, o verbo criador de 
Deus se expressou de três maneiras, as três Sepharim:

Em Chochmah (Sabedoria), a terra era sem forma e vazia; 
a matéria primeira era excessivamente fluídica; era Nada.

Em Binah (Inteligência), a Sabedoria de Deus elimina as 
trevas ao mover-se sobre a face do Nada (das águas).

A partir de Binah, 7 atos, 7 dias, 7 ondas do Poder 
Criador, 7 movimentos do poder dos 7 Espíritos de Deus.

Em Chessed (Misericordia), a Inteligência-Verbo diz: Haja 
Luz; 7 Letras; 7 qualidades do Espírito Santo, porém, 
ainda carente de Ordem, embora seja Águas Luminosas.

Em Geburah (Justiça), havia Fluído Luminoso, mas não 
havia Lei; Fiat Lex: haja separação entre águas e águas.

Eis aqui a q. Amarga da Ira de Deus, apartada da Luz 
Amorosa de Chessed: águas de cima, macho; as águas de 
baixo, fêmea. A Justiça as separa; a Misericórdia, as une; 
juntas, as ordenam em harmoniosa Beleza: o 3º Dia.

Em Tiphereth (Beleza), ocorre o equilíbrio: Fiat Astralis.

Em Nectzah (Vitória), a força harmônica (Bela) de Deus 
faz surgir seus luminares (astros), astros em órbitas 
ordenadas: do Fiat Astralis (12 Letras) do 3º Dia;

Surgem Sete Planetas e o Zodíaco.

Sephar dá a dimensão e o 
valor (número) a cada coisa.

Sipur (som) faz cada coisa 
tornar-se viva pela Sua fala.

Sepher descreve (letra), ou 
dá forma, por 22 letras.  
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Ev. de Filipe, Nag Rammadi (1945)

A Alma e o Espírito vieram à existir a partir da água e do fogo.

Em Hod (Esplendor), as águas produzem répteis de alma 
vivente; e voam aves sobre a face da expansão dos céus. 

É pela q. Calor que a Forma ganha Espírito de Vida 
Consciente. Aqui podemos ver a dignificação da Força da 

Vida, parte mais importante deste jogo de energias, 
representada pelas qq. Calor e Doce (Água Suave).

Em Yessod (Fundamento), nasce o homem, acima de 
Malkuth. O homem pertencia, originalmente, ao Mundo 

de Yetzirah, não ao Mundo de Assyah.
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Alegoria da Rebelião de Lúcifer
Luci : luz – Fer : ferro

Na época em que Adão habitava o Paraíso, um lugar 
gerado pela Voz (Logos) de Deus, Adão era uma criação 

cósmica nova e inocente e, por tal, necessitava dos 
“cuidados” de Quatro Majestades Angélicas:

Uriel (Anjo-Rei), Lúcifer, Gabriel e Miguel, cujas asas 
portavam a Voz de Deus até este Paraíso. 

Lúcifer, porém, blasfemou e fez com que toda a sua corte 
se rebelasse contra Deus, num Contra-Movimento (Sl 54), 

que o impeliu, junto com seus seguidores, para longe 
deste Paraíso, numa direção contrária à que a Voz de 

Deus seguia até suas criaturas e seus Anjos.

Adão, o Manú de uma raça angelical e divina, movia-se, 
por todos os mundos da Luz, até mesmo próximo do 

mundo de trevas onde Lúcifer e seus seguidores foram 
habitar. Acabou pois, penetrando no mundo trevoso de 

Lúcifer, acreditando na luz enganadora da Árvore
do conhecimento do Bem e do Mal, onde leis caóticas

operam, fazendo borbulhar o bem e o mal.

Mundo tal, do qual Adão só sairá quando reaprender
a por em movimento (Ação) girante e espiralado sua 

própria Luz (Ohr).
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Mateus 22:11,12

E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um 

homem que não estava trajado com vestes de núpcias.

E disse-lhe: Amigo, como entraste aqui, não tendo veste 

nupcial? E ele emudeceu.
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Marcos 5:25-30
E certa mulher que, havia doze anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos

médicos, [...] Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste.
Porque dizia: se tão-somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue;

e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, 
voltou-se para a multidão, e disse: Quem tocou nas minhas vestes?
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Considerações – Capítulo 4

O Triângulo Ígneo

Assim que o novo aluno começa a familiarizar-se um
pouco com o toque gnóstico, reconhece a estrutura do
novo campo magnético, cuja luz é imensurável e emite

raios em profusão. Esses raios não são idênticos.
São diversos em espécie e vibração.

Mas, têm uma afinidade entre si e emanam da mesma 
fonte. Tais raios dividem-se em três grupos.

O E.P.S. verifica tais diferenças, mas afirma enfaticamente 
que eles provêm de uma única e mesma majestade:

Em sua totalidade, a luz consistia em três tipos, cada um 
infinitamente mais resplandecente que o anterior. O segundo,
o do meio, era mais excelente que o primeiro, o mais inferior.

O terceiro, o mais elevado dos três, era mais perfeito do que os 
outros dois.

O aluno que morre em Jesus, o Senhor, recebe essa
veste-de-luz que pode ser simbolizada por um triângulo:
o Trigonum Igneum da Rosa-Cruz clássica, descrito na 
Confessio Fraternitatis R.C.

Por que a veste-de-luz consiste
em três grupos, três aspectos?

Em primeiro lugar, deveis ter em
mente que um campo magnético é
formado por um polo [+] e um [-],
por meio dos quais surge um terceiro aspecto,
que é o resultado (a luz) que se inflama com o
Encontro do [+] com o [-]. O perfeito e o excelente 
encontram-se, e resultado é o resplandecente.

Na sabedoria antiga, falava-se do fogo, da flama e da luz. 
Na terminologia bíblica dizemos Pai, Filho, Espírito.
E sabeis o Espírito Santo, é reconhecido como luz.
Pensai apenas no Pentecostes e na descida do Esp. Santo. 
Mediante essa descida a veste torna-se perfeita.
Esse triângulo é apresentado como “veste”.

Essa veste-de-luz é um veículo, um corpo. Esse corpo é 
simbolizado na Bíblia pela áurea veste nupcial, devido
a seu brilho extraordinário e porque ela outorga o
acesso à vida libertadora.

Os Mistérios Gnósticos da Pistis Sophia
Jan van Rijckenborgh

Resplandecente - excelente - perfeito:
3 superlativos que, de fato, não superamum
ao outro, mas diferenciam-se bem entre si.

Essa luz tríplice é denominada:
a veste-de-luz de Jesus, o Senhor



Aurora Nascente

BIBLIOTECA DIGITAL O PEDRA BRUTA

www.opedrabruta.com.brEssa veste nupcial é o princípio, com o auxílio do
qual o renascimento completo pode consumar-se.

Por isso é necessário que cada candidato possua
essa veste nupcial com duas características:

Ele tem um aspecto de consciência e um de desejos.

Uma mentalidade nova por completo, um novo eu,
um corpo de desejos totalmente novo e um corpo

quádruplo absolutamente novo.

O pensamento, a vontade, os sentimentos e os desejos 
humanos, em sua totalidade, formam a consciência:

o princípio eletromagnético do qual o homem vive,
ou seja, a cabeça e coração em conjunto.

Desse princípio resulta a forma da personalidade.

Esse princípio domina os quatro éteres, atraindo-os,
unindo ou dividindo-os, levando-os a certo estado de 

vibração. Assim, mediante esse princípio, a personalidade 
humana expressa-se de acordo com os

aspectos que a formam:

os quatro éteres dão a forma,
a veste-de-luz acrescenta a força,
o trigonum igneum é o arquiteto.

Então, que o trabalho básico para todo
aluno deve ser o esforço para obter a

veste-de-luz.

Essa nova veste-de-luz só se concretizará quando ocorrer
a descida do Espírito Santo. Uma pessoa que não possui os 
dois primeiros lados do novo triângulo pode até clamar: 
“Espírito Santo, venha a nós”. Mas isso é tolice, pelo menos 
se essa pessoa se refere ao espírito da renovação absoluta.

Todos têm uma veste-de-luz.
Todo homem está num triângulo
e constrói sobre o quadrado da
atividade etérica. Todos nós pro-
cedemos de uma luz de consciên-
cia, uma mentalidade, um impulso
da vontade e um desejo.

Todos nós temos um triângulo de vida. Entretanto, será 
que ele forma a veste? A chamada áurea veste nupcial, a 
imponente luz da Pistis Sophia?

O homem desta natureza tem uma veste dialética tecida 
com base no campo eletromagnético não divino.
Com essa veste ele não pode ir ao encontro do noivo.
Com esse princípio eletromagnético ele não pode
participar da vida que não é deste mundo.

Por isso, é evidente que ele deve começar a viver prática, 
física e organicamente com base em um novo princípio 
eletromagnético.

Como teceis a vossa áurea veste nupcial?
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Com base na centelha inflamada pelo Espírito de Deus
ocorre o florescer da rosa no santuário do coração.
Quando a rosa floresce, reconheceis vosso estado, o estado
do ser decaído, a dor e o sofrimento, vedes a senda e
seus aspectos libertadores.

Quem não o inicia permanece apenas nos aspectos teóricos
e na filosofia, tomando-os como o mais importante.
Sua rosa vai fenecer, perdendo sua beleza e seu perfume,
pois o processo não depende do que sabeis, porém do que 
fazeis!

A Escola Espiritual consagra-se por inteiro a traçar o
1º lado do triângulo de fogo.

Ela só alcança seu objetivo no aluno quando ele está
preparado para entrar no processo.
Então, ele passa para o segundo lado do triângulo.
E quando o aluno comprova sua seriedade, a Escola está 
preparada para servi-lo também nessa jornada.

O 2º lado do triângulo é delineado quando o aluno
submerge em Jesus, o Senhor, e, com as forças que
tocam a rosa, começa a viver, a trabalhar e a demolir,
e realiza tudo de modo consciente.

Quando o candidato continua nesse trabalho, portanto,
uma via-crúcis com a rosa...

Deveis ser inflamados pelo Espírito de Deus:
Ex Deo nascimur.

Deveis morrer em Jesus, o Senhor:
In Jesu morimur.

E deveis renascer pelo Espírito Santo:
Per Spiritum Sanctum reviviscimus.

Esse é o Trigonum Igneum, o triângulo de fogo.
Possuí-lo deve ser a vossa primeira e mais nobre tarefa. 

Nele se faz o verdadeiro discipulado.

Como teceis a vossa áurea veste nupcial?
Com base na centelha inflamada pelo Espírito de Deus

ocorre o florescer da rosa no santuário do coração.

Esse é o Trigonum Igneum, o triângulo de fogo.
Possuí-lo deve ser a vossa primeira e mais nobre tarefa. 

Nele se faz o verdadeiro discipulado.

Como teceis a vossa áurea veste nupcial?

Deveis ser inflamados pelo
Espírito de Deus:
Ex Deo nascimur.

Deveis morrer em Jesus,
o Senhor: In Jesu morimur.

E deveis renascer pelo
Espírito Santo:

Per Spiritum Sanctum reviviscimus.
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Mas, então, poder-se-ia perguntar: o triângulo
e o quadrado são são abarcados por um
círculo, por um eu superior?

... atando-a em ação e em verdade na cruz, e então
coloca junto ao polo positivo o polo negativo do novo 
campo de vida, das novas faculdades eletromagnéticas e, 
assim, conclui a via-crúcis da Rosa-Cruz.

E assim, é certo que virá o Consolador, o Espírito Santo, 
que sela a descida, a realização.
Então, segue-se o Pentecostes: o 3º lado do triângulo.

O candidato, após a via-crúcis, entra na essência da 
realização. Então acende-se uma luz perante a qual a 
antiga luz deve extinguir-se.

Então, a veste nupcial é tecida. E assim nascem nova 
consciência, novo pensar, nova vontade e novo desejo.

A personalidade, de acordo com sua forma, pode pros-
seguir na transfiguração com base num novo quadrado.

Esse aspecto nônuplo é dividido em três grupos de três: 
1.[+](3) 2.[-](3) 3.[n](3).

Todo átomo tem um núcleo
com um aspecto de nove faces.

Eu te 

saúdo por

3 X 3
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Nos Parag. 23 e 24, J.B. aponta para o tipo hílico, 
aquele que deixa os Sete Espíritos-Fonte se extinguir, 

dada a sua incredulidade, como também, aponta para o 
tipo psíquico, cuja fé não é engendrada pelo relâmpago.

A fé do homem psíquico, religioso, é baseada em 
autoridades e dogmas. No seu C-Ohr-Ação o sangue

e a natureza dos Sete Espíritos-Fonte são tão opostos, 
que a sua Centelha Divina não se inflama, não engendra 

o relâmpago, impossibilitando a Vitória (Nectzah).

Tal condição, o impossibilita de consultar o próprio
C-Ohr-Ação, o que faz com que ele nomeie uma 

autoridade para falar por ele. Então, ele não discute
e não aceita qualquer mensagem libertadora.

Enquanto no hílico, a autoridade nomeada, e guia de
si mesmo, são suas faculdades mentais concretas, no 

psíquico, a autoridade é externa, que age como 
conselheiro de seus maus atos.

Em ambos, agem a rigidez do Ruído Mercurial (Hod)
da fala e do Amor Venusiano (Nectzah) sensualizado, 

eivados da Adstringência Saturnina (Binah).

Os C-ristais endurecedores.
C-ristalização; C-Ohr-Ação


