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Introdução

Muitos que se aventuram no território das Ciências Ocultas, Magia e Cabala (A maioria), não faz 
parte de  alguma Escola Iniciática ou é de tradição Familiar, e de cara se encontram perdidos sem
saber por onde iniciar, ou ate mesmo o pior: Começam pelo lugar errado o que acarreta muitas 
vezes na frustração do Neófito  por não obter resultados ou ainda a desgraça por lidar 
incorretamente com os Poderosíssimos  conhecimentos  ocultos, aqueles que foram ocultos por 
milênios e que ordens como os Gnósticos, Essênios, Alquimistas, Templários entre outros lutavam
para dominar e esconder dos demais. Ambos os Sábios sabem que o mau uso da Arte pode 
arruinar uma  encarnação toda e  que não há INICIAÇÃO sem mestres dignos. Mas não só isso, 
as ciências verdadeiras  e sagradas estão escondias e corrompidas a muito tempo pelos 
inescrupulosos, auto eleitos e os religiosos falsos, então quase tudo  que você leu ou estudou,  
infelizmente está errado ou corrompido, e somente tendo as chaves e acessos você achara o que 
busca, mesmo tendo chaves não adianta bater em portas erradas.

Logo Este Tratado tem como objetivo guiar aspirante a Cabalista ou futuro atuante nas 
Cerimônias e Ritualísticas da Divina Sagrada Obra, a saber, como e por onde iniciar. Que a 
Grande Providência te abençoe em sua jornada, te auxilie a entender e utilizar este tratado ao 
caminho da Iluminação.

Irmão LucieM

http://www.cabalasemfronteiras.com.br/
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DEDICATÓRIA:

‘’Dedico este Tratado a Cristo por acreditar em nosso potencial sempre, também a todos buscadores
da verdade e os que buscam a luz, a todas MULHERES e o SAGRADO FEMININO NO TODO, E ao
meu Mestre Danilo Cavalcante do Canal Danylo’s Noguerap - Tirando os Selos, por ter auxiliado

tanto a mim e muitos outros a ver a verdade e a luz Maior das esferas superiores. E a todos alunos e
apreciadores de nosso trabalho, sem vocês eu não teria missão nem motivação pra continuar,

Também sou imensamente grato a Querida Aluna Soror Alef Scudos (Alessandra Doglia de Oliveira)
por apoiar o Cabala sem Fronteiras e Ajudar a Criar e divulgar o nosso Site, Gratidão a todos, que a

Luz verdadeira Ilumine vocês ’’ Amem 

TÁBUA DAS ESMERALDAS ou ESMERALDINA
de Hermes Trismegisto o Atlante
Texto latino de origem medieval

Verum sine mendacio, certum et verissimum:
quod est inferius es sicut quod est superius,
et quod es superius es sicut quod est inferius,
ad perpetranda miracula rei unius.
Et sicut omnes res fuerint ab uno
mediatione unius,
sic omnes res natae fuerunt ab hac una re,
adaptatione.
Pater eius est sol, mater eius luna;
portavir illud ventus in ventre suo;
untrix eius terra est.
Pater omnis telesmi totius mundi est hic.
Vis eius integra est,
si versa fuerit in terram.
Separabis terram ab igne,
subtile a spisso,
suaviter,
cum magno ingenio.
Ascendit a terra in coelum,
iterumque descendit in terram.
Et recipit vim superiorum et inferiorum.
Si habebis gloriam totius mundi.
Ideo fugit a te omnia obscuritas.
His est totius fortitudinis fortitudo fortis.
Quia vincet omnem rem subtilem
omnem solidam penetrabit.
Sic mundus creatus est.
Hinc erunt adaptationes mirabiles, quarum
modum est hic.
Itaque vocatus sum Hermes Trismegistus,
habens tres partes philosophiae totius mundi.
Completum est quod dixi de operatione solis.

TRADUÇÃO
Verdadeiro, sem falsidade, certo e muito verdadeiro:
o que está embaixo é como o que está em
cima,
e o que está em cima é como o que está embaixo,
para realizar o milagre da Coisa Única.
E assim como todas as coisas vieram do Uno,
por meio do Uno,
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assim todas as coisas nasceram desta Única
Coisa, por adaptação.
Seu pai é o Sol, sua mãe a Lua,
o Vento o levou em seu ventre,
a Terra foi sua nutriz
O Pai de toda a Perfeição de todo o mundo
está aqui.
Sua força permanecerá íntegra ainda que fora
vertida na terra.
Separarás a terra do fogo,
o sutil do grosseiro,
suavemente,
com muita inteligência.
Ascende da terra ao céu,
e de novo desce à terra.
E recebe a força das coisas superiores e das
inferiores.
Assim alcançarás a glória do mundo inteiro.
Então toda escuridão fugirá de ti.
Aqui está a força potente de toda fortaleza,
porque vencerá a todo o sutil
e em todo o sólido penetrará.
Assim foi criado o mundo.
Haverá aqui admiráveis adaptações,
cujo modo é o que se disse.
Por isso fui chamado Hermes Três vezes
Grandíssimo,
possuidor das três partes da filosofia de todo
o mundo.
Se completa assim o que tinha que dizer da
obra do Sol.

OS SETE PRINCÍPIOS DE HERMES TRISMEGISTO
1o. Princípio: O universo-mente: “O Todo é Mente. O universo é Mente.”
2o. Princípio: A unidade entre o Bem e o Mal: "O que está em cima é como o que
está em baixo e o que está em baixo é como o que está em cima."
3o. Princípio: A Lei do Movimento: "Nada há parado. Tudo se move e tudo vibra."
4o. Princípio: Lei do Singular e do Plural: "Tudo é duplo, tudo tem pólos, tudo tem o
seu oposto. O igual e o desigual são a mesma coisa. Os opostos são idênticos em natureza,
mas diferentes em grau. Os extremos se tocam. Todas as verdades são meiasverdades.
Todos os paradoxos podem ser reconciliados."
5o. Princípio: A Lei da compensação: "Tudo tem fluxo e refluxo; tudo tem suas marés;
tudo se manifesta por oscilações compensadas; a medida do movimento à direita é
a medida do movimento à esquerda; o Ritmo é a compensação."
6o. Princípio: A Lei da causa e efeito: "Todas as coisas tem o seu efeito, todo efeito
tem sua causa. Tudo acontece de acordo com a Lei. O acaso é simplesmente um nome
dado a uma lei não reconhecida, porém nada escapa à Lei."
7o. Princípio: Lei dos opostos: "O gênero está em tudo. Tudo tem o seu princípio
Masculino e o seu princípio Feminino. “O gênero se manifesta em todos os planos.”

Essas são as chaves/Leis dos mistérios
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O que é a Cabala?

Foi-se os tempos que a Cabala era secreta e fechada apenas para alguns adeptos e Hierofantes. 
Hoje em dia essa ciência perfeita, poderosa e Atemporal está ao alcance de todos aqueles que 
estiverem dispostos a abrir as portas do Templo de Salomão. Encontra-se facilmente milhares de 
Obras sobre o tema, diversas ordens e até grupos nas redes sociais, Sites e até mesmo Cursos 
falando abertamente do tema por ai.  Mas nem sempre foi assim. A Kabbalah tempos atrás era 
Reservada aos Homens Casados, com mais de 40 anos, Livres e de Tradição  (de  Aliança: Judeu
ou de família tradicional Cabalista) e era proibida falar dela ao restante, alem disso, era passada 
somente de boca para Ouvido, de Mestre a Aluno.

Qaballah, Kabbalah ou Cabalá, significa em Hebraico Simplesmente: Receber, ou ainda Tradição 
Recebida. Mas Receber o que?  Bem, são vários os motivos esotéricos e exotéricos disto,  
falaremos de 2 motivos relevantes ao neófito:

Primeiro: Reza a lenda que a Cabalá existia já antes deste universo, e nos primórdios das 
civilizações foi um conhecimento recebido pelos Humanos através do Altíssimo, (Ou Algum Alto 
Anjo como Mate-Tron), e que ela explica tudo no universo e no homem. 

Segundo: A doutrina da Cabalá ensina que tudo é Receber/Doar, e ambas as coisas são 
polaridades da mesma coisa, Tudo Criado é uma DOAÇÃO de Luz dos ALTOS na quais os de 
BAIXO ‘’Recebem’’, Mas Isso verá mais explicado a frente.

A KAABALAH HERMÉTICA X CABALA PROFANA

Eis a celebre ciência, mesmo os que não a conhecem só de ouvirem sobre ficam atentos
pra ‘’receber’’, porém poucos sabem que a Cabala apesar de encerrar todos mistérios da
criação e poderes fantásticos, ainda não é o conhecimento divino, mas sem Cabala não
se chega ao Verdadeiro Poder. Pena que a cabala que vem sendo ensinada esta muito
deturpada,  e  mais  confunde  e  aprisiona  que  liberta,  já  que  RELIGIÃO  te  liga  a
ignorância  e  a  Cabala  vem  sendo  erroneamente  atrelada  a  religião  e  falsamente
divulgada como exclusiva de certos AUTO-ESCOLHIDOS. Dizem os auto eleitos que
Cabala só pode ser estudada por JUDEUS, com 40 anos ou mais, Casados e Circuncisos
que já fez Bar Mitsva, Será? Dizem ainda que significa Receber, realmente a palavra
KBL em hebraico é recepção ou receber, e se voce ir em um hotel ou estabelecimento
em ISRAEL, na recepção você vera a palavra cabala, ironia interessante essa! Porem
cabala é muito mais antiga . . . Anterior ao Próprio Egito, vejamos:
Os atlantes tinham a tecnologia chamada MERKAABA que é parecido com os Vimanas
Hindu,  um  hexagrama  giratório  formado  por  tetraedros  que  servem  como  uma
‘’Carruagem ou carro’’ de transporte rápido, girando 27x mais rapido que a velocidade
da  luz,  formando  uma  energia  chamada  Energia  Tákion  (A  FORMA  DA  LUZ  SE
TORNA MUITO PARECIDA COM UM DISCO VOADOR QUANDO ATIVADO), e
significa MER Luz Giratória KAA- Centelha divina BAH – Liberdade de Partícula, Os
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Egípcios  que  eram  recendentes  direto  dos  Atlantes  receberam  isso  e  interpretaram
adicionando o elemento LAH – >
Kaabalah significa em ‘’Atlante’’:  Kaa = Centelha divina Ba- Liberdade de Partícula
Lah- Deus da Lua (Ptah, Lah ou Yah), Ora este não é o deus dos auto eleitos?, não nos
interprete  como  preconceituosos,  pois  ‘’pre-conceito’’  é  o  que  vem  ANTES  DO
CONCEITO,  logo  não  é  a  verdade,  NOS  ESTAMOS  COMPROMETIDO  COM  A
VERDADE,  Vemos  que  o  sentido  disso  interpretado  é  a  Centelha  divina  que
proporciona a liberdade do YAH o manipulador das partículas  (Matéria)  através das
influenças  da  LUA  (ASTRAL-YESOD-EMOÇÕES  E  SENTIMENTOS),  Ora  a  Lua
influencia  a  Água  e  o  ser  humano  é  composto  de  mais  de  70% de  Água  em  sua
composição, e a terra nem preciso falar que é em maioria água, podendo brincar de
chamar planeta Água e não terra. Então vede? A Cabala Hermética ou Egípcia é bem
mais anterior que a Cabala Judaica ou outras pseudo-Cabalas. Peço que não aceite o que
nos revelamos, mas também não duvides, pois a coisa mais ridícula é negar o que não
conhece,  então  receba  e  busque  a  verdade,  pois  quando  receberes  a  verdade  por  si
mesmo dentro de ti, todo resquício de mentira sumira, por que dizem os sábios que a
verdade não pode coexistir com a mentira, se pensares assim tu poderás ler ou ouvir as
coisas mais diabólicas ou as mais divinas, nenhuma poderá te influenciar, pois não há
religião maior que a verdade.
O  Merkaba  contem  o  Hexagrama  cujo  o  7  explica,  7  cavalos  puxando  a
”CARRUAGEM” em busca da sua 8° Superior, buscando ser Onda e não partícula. Veja
algumas imagens representando essa Tecnologia de Kaabayah Prática :

Bem a cabala se usa de um diagrama muito interessante chamado Arvore das Vidas, que
tem a ver com as geometrias sagradas, proporção áurea, vesica piscis e a flor da vida,
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este diagrama é dividido em 3 pilares: direita – Misericórdia, esquerdo – severidade e
central – equilíbrio, também por 10 filtros chamados Esferas, Sefirot ou Safiras, que
estão associados com as analogias da arte: Níveis de consciência, níveis da criação e
ação da realidade sobre as energias, planetas, anjos, Aspectos de deus, coisas do dia-a-
dia,  coisas  naturais,  celestes,  profanas,  pecados,  capitais,  pragas  do  Egito,  e  muito
mais… que por sua vez são conectados com 22 caminhos, que se comunicam com as 22
laminas dos arcanos maiores do TARO, 22 letras hebraicas e 22 runas nórdicas. Ainda
esse diagrama divide a Criação em 4 planos: Atzilut – emanação ou plano de Deus,
Briah – Criação e plano dos arcanjos e anjos superiores (DEUSES), Yetzirah o plano da
formação ou das formas, sendo o mundo dos anjos, do astral e do mental, e ASSIAH o
plano físico da terra e de malchut (Fisco Palpável), deve-se ter em mente que os anjos
estão por tudo, assim como daemons eles se comunicam e obedecem hierarquias.  A
Cabala ainda divide a Alma humana em 5 partes, um pouco diferente dos Orientais que
dividem em 7 corpos sutis, ambos estão corretos, porém os Orientais dão mais detalhes
apenas. Os 5 níveis são:
É esta centelha Divina que se constitui na essência de nossa vida interior. Apesar de ser
o homem composto de matéria e espírito, seu corpo é somente o invólucro material dessa
faísca Divina. Além disso, é a alma que reflete diretamente nossa relação com D’us,
pois, como está escrito, “a chama de D’us é a alma do homem” (Provérbios, 20:27).
Podemos comparar a alma à chama de uma vela. Quando acesa, sobe, percorre o ar, mas
o pavio a puxa de volta à terra. Da mesma forma, enquanto a alma está em constante
movimento ascendente, em direção a D’us, o corpo, com suas exigências físicas, a retém
neste  plano físico.  Uma pessoa íntegra  e  saudável  é  aquela  em quem alma e  corpo
convivem unidos,  em perfeita sintonia;  é aquela que consegue atingir uma harmonia
entre  o  seu  lado  material  e  o  espiritual,  alguém  que  consegue  levar  uma  vida
espiritualmente significativa e, ao mesmo tempo, produtiva.

Tipos de alma

O homem tem dois tipos de alma: a “alma animal” (Nefesh HaBehamit), faísca de D’us
contida no sangue, a dizer,  nos processos da vida químico-fisiológica,  é responsável
pelos sentimentos e pela inteligência natural do ser humano. Está escrito na Torá: “A
força vital da carne está no sangue” (Levítico, 17:11). Como esta “alma animal”, para
atender suas necessidades materiais, afasta o homem do plano espiritual, é chamada no
Talmud, de “má inclinação” (Yetzer HaRá).
Este  tipo  de  alma não  existe  somente  no homem, mas  em todas  as  criaturas  vivas.
Transmitida  através  do  material  genético  no  momento  da  concepção,  expande-se
constantemente à medida que a criatura amadurece. Conseqüentemente, a inteligência
das diversas espécies animais varia muito de uma espécie a outra. O intelecto do ser
humano é muito diferente do intelecto dos animais, e sua “alma animal” é responsável
por atributos e faculdades distintos como: imaginação, memória, inteligência e vontade.
Além desse “eu” material, o homem possui também uma alma que é única entre todas as
criações Divinas. Ao descrever a criação de Adão, diz a Torá: “D’us formou o homem
da poeira da terra, e depois soprou em suas narinas a alma da vida – Nishmat Chaim”. O
homem, então, tornou-se uma criatura viva – Nefesh Chayá (Gênese, 2:7). A Torá está-
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nos indicando que a alma humana veio diretamente da Essência mais íntima de D’us. O
restante da Criação, por sua vez, foi criado por D’us através da Palavra Divina, que é de
um nível inferior, pois assim como as ondas sonoras são geradas por uma pessoa mas
não constituem a própria pessoa, da mesma forma o restante da Criação emana do Poder
de D’us, mas não de Sua Essência.
Este segundo tipo, a “alma divina”, é uma entidade espiritual muito diferente e mais
elevada que a alma “animal”. É a “divina” que dirige a “animal” – nosso lado material –
e é através dela que a alma, como um todo, cumpre suas funções e sua missão na terra.
Em cada momento da vida do homem neste mundo físico, interagem o lado espiritual e
material, um influenciando o outro. O contato e a atração mútua entre o corpo e a alma
criam uma contingência, uma situação única, gerando a pessoa humana, que não é nem
só corpo nem só alma, mas uma fusão dos dois.
A “alma divina” é freqüentemente denominada “entidade singular” por ser única em sua
missão.  Pois,  apesar  de  todos  os  laços  que  unem cada  alma individual  à  sua  Fonte
Superior,  cada uma dessas é única e especial  em sua essência,  em sua capacidade e
naquilo que delas se exige. Não há duas almas que coincidam quanto aos atos, funções e
caminhos que percorrem. Veremos mais sobre estes 5 tipos de alma mais a frente.

Temos alguns cabalistas celebres como Jesus, Platão, Jâmbicos, Sócrates, Imhotep,
Da Vinci, Bacon, Flamel, todos os maçons e rosa-cruzes, Apolonio, Porfirio, Plotino,
Pitagoras, Jhon Dee, Cagliostro, Agrippa, Paracelso, Tritemius, ra-Moises, Abraao, 
Salomao,
cristo, próprio Izac Newton, os templários e muitos outros.
Outro fator interessante é que 80% de todo o poder e riqueza estão nas mãos de
20%, esses 20% por cento 10% é cabalista hermético, 7 % Maçons e místicos, 2 % outras
Crenças e apenas 1% Ateu, O que esses 19 % que detém todo o poder tem em
Comum?

Eis a Resposta: A CABALA e o HERMETISMO! Eis as chaves da GNOSIS! Ambos os 
poderosos detém costumes e crenças parecidas, e o primeiro passo do Aprendiz é se 
espelhar aos mestres do caminho e os que têm sucesso. Se ela é tão poderosa e 
benéfica, por que foi secreta e ainda é limitada aos poucos escolhidos?

Imagine uma bomba atômica, se você soubesse fabricar ela facilmente a partir de material simples
encontrados em todo lugar, ensinaria a qualquer um? É Obvio que se você é uma pessoa sã, 
NÃO O  FARIA. A cabala assim como tudo manifestado abaixo de Kether é Dual, ou seja, uma 
faca de 2 gumes que você pode usar para cortar o queijo, se alimentar e alimentar os 
semelhantes ou usar para matar, no segundo caso ela se torna arma de um crime. Agora você 
pode imaginar porque os autos eleitos não te deixam saber sobre a cabala, por que você ia poder 
‘’ver’’, ser como os ‘’Deuses’’ os arcontes não querem deixar de ser deuses nem de ter poder 
sobre vocês.
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Mas o que da pra fazer com a cabala???
-Liberdade de particulas e da materia
-Meditação para estados elevados ou introspectivos
-Melhorar sua aura e energia
-Conversar com anjos, receber favores e ajuda deles com a Teurgia
- Conversar com gênios e inteligências e obter favores e revelações
-Curas, também morte e destruição (lado negativo)
-Manipulação das energias e leis do universo tanto micro quanto
Macro cósmicas
-Alteração de dna, matéria, e tudo que existe (BERESHIT E JINAS) (TEURGIA
- Obra de Dus - tudo é Teurgia por que tudo é obra de Dus - então o que se
pode fazer com a Teurgia? - TUDO
- Equilíbrio financeiro usando técnicas Psicurgicas Cabalistas e Magia
Financeira
- Proteção de sua casa, em viagens e festas
-Iluminação e conhecimento dos outros planos
-Melhorar suas habilidades de fala, negócios e eloquência
-Controlar Demônios (Goétia)
-Falar e controlar os Mortos
-Despertar a Kundalini, abrir o Terceiro Olho, Despertar Clarividência,
Clariaudiência, Telecinese, Telepatia, e vários sentidos ocultos
- Controlar os elementos
-Controlar pessoas e animais
-Se projetar astralmente
-ter acesso aos registros Akashicos
-Receber Gnose Divina
-Entender Livros e conteúdo que eram sombrios
-Ler Taro e Outros Oráculos
-Profecia Por sonhos
-Descobrir a missão de vida, karma, dharma e vencer a roda de Sansara
-Produzir a Pedra Filosofal
-Possuir o Santo Graal
-Possuir a Arca da Aliança, Maná e Osme
-Realizar a Grade Obra
-Conhecer e Conversar com o Sagrado Anjo Guardião

Tudo isso e muito mais. Muito do que eu citei é considerada magia negra e
Assim como qualquer energia pode-se usar para o bem e para o mal.
Aqui é um dos mais fantásticos - a Kundalini é a mãe de todas as energias, e
tudo é energia - logo quem tem kundalini pode criar tudo
logo a Kabala é o sistema mais poderoso e completo que existe e existiu para
se fazer TUDO, por isso ele é perigoso e antes da era de aquário foi escondido
e secreto junto do hermetismo e alquimia
os os Anakins, Lemurianos,  Atlantes (a Vrio, Thule e os Nazistas?) sofreram por usar
Errado a santa Kabala e os segredos dela
Quem nos trouxe de volta foi Hermes Trismegistus (Thot-Ihmotep), Utnpshtim,
Enoch e os outros avatares e celebres homens santos como Maria Madalena, Maria a 
Profeta, Zacarias o sacerdote e Isabel, que foram grandes cabalistas perfeitos de luz Pai 
e mãe de João Batista, Sara, Elias, O Proprio Joao Batista que recebeu os dons de 
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Metatron atraves da Benção do Cristo (Ver Pistis Sophia), Jesus Cristo é claro, e mais 
modernos como Jhon Dee, Cagliostro, Paracelso, Agrippa, Eliphas Levi, Itzack Luria, 
Abulafia, outros como Apolônio de tiana, Plotino, Jamblicus, Flamel, Baal Shem Tov, Baal 
Ha’sulam entre tantos outros.
Pouca coisa não?

Mas precisa ser um santo pra praticar e estudar cabala?

- Não necessariamente, mas o que vale é a intenção.
Mesmo com a cachacinha, a cervejinha, o churrasquinho no domingo, o rolê da
Sexta a noite, Churrasco e caipirinha no domingo...
Os anjos tapam o olho e te ajudam mesmo assim!
Claro, se você estiver lutando pra melhorar.
Cai, Levanta! Tenta mais um pouco, da outra caidinha básica, levanta,  melhora um pouco
mais, se arrepende e assim segue evoluindo, até se tornar  mais o puro e assertivo na 
vida, que possa ser nesta encarnação, a fim de crescer! E vai buscando ser o melhor que 
der!
Assim os anjos estão a te ajudar, pois o que vale é a intenção de querer ser o
Melhor que se pode ser! Às vezes não damos todo o nosso melhor, mas dá pra Relevar!
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Vinicius Oliveira – Irmão LUCIEM
Para saber mais sobre Cabalá e filosofia espiritual: Se Inscreva no Curso de Alta Cabala

Prática do autor no número –
Whatsapp 54984002008 ou no e-mail: cabalasemfronteiras@gmail.com

Visite Nosso Site:  
https://cabalasemfronteiras.com     

== A criação do mundo segundo a Cabala ==
É imprescindível que antes de se aprofundar nesse estudo e das leis universais
Tu amado ser buscador, que estudes a origem. Ficamos apavorados com uma
Pesquisa que fizemos a alguns meses atrás: de 100 magistas, neófitos e
Espiritualistas pesquisados, apenas 20 tinham uns conhecimentos sólidos
sobre a criação do universo segundo o sistema que seguiam e as leis do universo
segundo seu sistema. Agora eu pergunto: Como você quer entender as leis do universo 
sem
conhecer as analogias da criação? Então explicarei o básico sobre a criação
segundo a cabalá, mas não nos deteremos muito tempo nisso pois o foco do livro é
apenas o equilíbrio e prosperidade afim do Iniciado poder seguir seus objetivos sem
ficar preso a empréstimos, crises e dependência dos outros para viver e agir!

Pois o Iniciado é aquele que controla as circunstâncias da sua vida! O Iniciado é
Aquele que busca as circunstancia que ele DESEJA e se as não encontram: AS CRIA!
 Então pense: Como alguém que não é senhor de si mesmo, não tem controle de sua 
vida,
dinheiro e do seu destino vai querer REALIZAR A GRANDE OBRA?

Como um escravo das circunstancias da vida vai querer Controlar Daimons,
Elementares, Magia e os Favores dos Anjos?
Então comece agora a ser livre a fim de iniciar-se!
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A CRIAÇÃO, ARCONTES, CRISTO X JAVÉ
Quem  é o Verdadeiros Deus?

AQUI TEREMOS UMA TRADUÇÃO DE 3 TEXTOS APÓCRIFOS, O EVANGÉLIO 
SECRETO DE JOÃO, A PROTENOIA TRIMÓRFICA E HIPÓSTASE DOS ARCONTES 
Biblioteca de Nag Hammadi Encontrada em 1945 , Que são da Época de Cristo e não foram incluídos na 
bíblia por poder comprometer as religiões.

O ensinamento do salvador, a revelação dos mistérios, das coisas escondidas no silêncio,
e também as coisas que ele ensinou a João, seu discípulo. E aconteceu um dia, quando 
João, irmão de Tiago (que são os filhos de Zebedeu), ele havia subido ao templo, e um 
Fariseu chamado Arimanes o aproximou e disse, "Onde está seu mestre a quem você 
seguia?" E João respondeu, "Ele retornou para o lugar de onde ele veio." O Fariseu disse 
a ele, "Este Nazareno os enganou com ilusão, ele encheu suas orelhas com mentiras, 
fechou seus corações e desviou vocês das tradições dos seus pais." Quando eu, João, 
ouvi estas coisas, eu abandonei o templo e fui para um lugar deserto. E eu fiquei muito 
angustiado em meu coração, dizendo, "Como então o salvador foi escolhido? Por que ele 
foi enviado ao mundo pelo Pai dele? Quem é o Pai dele que o enviou? De que tipo é 
aquele aeon para o qual nós deveremos ir? Pois o que ele quis dizer quando ele nos 
falou, 'Este aeon para o qual vocês irão é do tipo de aeon imperecível', mas ele não nos 
ensinou sobre este último." Enquanto eu estava contemplando estas coisas, 
imediatamente, veja, os céus se abriram e a criação que está abaixo de todos os céus 
brilhou, o mundo inteiro estremeceu. Eu tive medo, no entanto, veja, na luz eu vi uma 
criança que ficou diante de mim. Enquanto eu observava, ele se tornou um homem velho. 
E ele mudou sua aparência novamente, se tornando um jovem. Não eram vários diante de
mim, mas sim uma aparência com múltiplas formas na luz. E uma aparência surgia 
através da outra. A aparência tinha três formas. Ele me disse, "João, João, por que você 
duvida, ou por que você está assustado? Esta imagem não é estranha para você, é? - 
portanto, não seja medroso! - Eu sou aquele que está com vocês sempre. Eu sou o Pai, 
eu sou a Mãe, eu sou o Filho. Eu sou o inviolado e impoluto. Agora eu vim para te ensinar
sobre o que é, o que foi, e o que será, para que você conheça tanto as coisas que estão 
invisíveis quanto aquelas que estão visíveis, e te ensinar a respeito da raça inabalável do 
Homem perfeito. Agora, em vista disso, levante seu rosto, para que você possa receber 
as coisas que eu irei te ensinar hoje, e possa contar para aqueles espíritos que são seus 
companheiros da raça inabalável do Homem perfeito." E eu perguntei por curiosidade, e 
ele me disse, "A União é uma monarquia com nada acima dela. É o Deus e Pai do Todo, 
o sagrado, o invisível, que existe acima do Todo. Aquele que é o Pai de imperecibilidade, 
existindo como luz pura, dentro da qual nenhum olho consegue olhar. Ele é o Espírito 
Invisível. Não é correto pensar Dele como um deus, ou algo similar. Porque Ele supera 
divindade. É um domínio que não tem nada acima Dele para governá-lo. Porque não há 
nada existindo antes Dele, nem Ele necessita deles. Ele não necessita de vida. Pois Ele é
eterno. Ele não precisa de nada. Ele não pode ser aperfeiçoado, como se Ele fosse 
deficiente e necessitasse de aprimoramento; pelo contrário, Ele é sempre completamente 
perfeito. Ele é luz. Ele não pode ser limitado, já que não há nada anterior a Ele para o 
limitar. Ele é insondável, já que não existe ninguém anterior a Ele para o examinar. Ele é 
imensurável, porque não há alguém anterior a Ele que possa medí-lo. Ele é invisível, já 
que ninguém é capaz de visioná-lo. Ele é uma eternidade existindo eternamente. Ele é 
inefável, já que ninguém foi capaz de compreendê-lo para falar sobre Ele. Ele é 
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inominável, já que não há ninguém anterior a Ele para darlhe um nome. Ele é luz 
imensurável, o puro, que é sagrado e impoluto. Ele é inefável, sendo incorruptivelmente 
perfeito. Ele não é perfeição, nem bem-aventurança, nem divindade, pois Ele é algo muito
superior a estes. Ele não é indelimitado nem delimitado, mas Ele é algo muito superior a 
estes. Ele não é corpóreo nem incorpóreo. Ele não é grande nem pequeno. Ele não é 
uma quantidade. Ele não é uma criatura. Nem é possível que alguém o compreenda. Ele 
não é algo que pertença ao Todo que existe, pelo contrário, Ele é algo que é melhor do 
que isso. Não que Ele seja simplesmente superior, como se Ele fosse comparável aos 
outros, mas Ele é algo que pertence a Si próprio. Ele não participa em um aeon (como 
parte consituínte dele). O tempo não existe em relação a Ele. Pois qualquer um que 
participa em um aeon foi criado. O tempo não foi determinado a Ele, já que Ele não 
recebe nada de outro que estabelece limites. E Ele não necessita de nada. Nada do Todo 
existe antes Dele. Ele é suficiente para si próprio em sua luz perfeita. Porque a perfeição 
é majestosa. Ele é mente pura imensurável. Ele é um aeon doador-de-aeon. Ele é vida 
doadora-de-vida. Ele é uma bem-aventurança doadora-de-bem-aventurança. Ele é 
sabedoria doadora-de-sabedoria. Ele é bondade dodadorade-bondade. Ele é piedade e 
redenção doadores-de- piedade. Ele é graça doadora-de-graça, não porque ele as tem, 
mas porque Ele doa a luz imensurável e incompreensível. Como eu devo falar Dele com 
você? Ele é um aeon indestrutível, em repouso, existindo em silêncio, em tranquilidade, e 
sendo anterior a tudo. Pois Ele é o topo de todos os aeons, e é Ele quem os dá força e 
bondade. Porque nós não conhecemos as coisas inefáveis, e nós não compreendemos o 
que é imensurável, exceto por aquele que veio Dele, ou seja, do Pai. Pois foi ele quem 
disse para nós somente. Porque é ele quem se olha na luz que o envolve, isto é, a 
nascente da água da vida. E é Ele quem doa para todos os aeons, de todos os modos, e 
que observa sua própria imagem visível na nascente do Espírito. É Ele quem coloca sua 
vontade na fonte da águaluz pura que o envolve. E seu pensamento teve uma ação, e ela 
surgiu, ou seja, aquela que tinha aparecido diante Dele no brilho da sua luz. Este é o 
primeiro poder que existia antes deles todos, e que veio da mente Dele. Ela é o 
Pensamento do Todo (Protenóia) - a luz dela brilha como a luz Dele - o poder perfeito, 
que é a imagem do Espírito puro, invisível, e perfeito. É o primeiro poder, a glória de 
Barbelo, a glória perfeita nos aeons, a glória da revelação. Ela glorificou o Espírito puro, e 
foi ela quem o saudou, porque graças a ele, ela havia surgido. Este é o primeiro 
pensamento, a imagem Dele; ela se tornou o útero de tudo, pois ela que é anterior a todos
eles, ela é a Mãe-Pai, o Primeiro Homem, o Espírito sagrado, os três-vezes-macho, os 
três-vezespoderosos, o andrógino trêz-vezes-nomeado, o aeon eterno entre os invisíveis, 
e o primeiro a vir. pediu para que o Espírito puro invisível a desse previsão. E o Espírito 
consentiu. E quando ele havia consentido, a previsão veio, e ficou ao lado da presciência; 
esta origina do pensamento do Espírito puro invisível. A previsão glorificou o Espírito e 
Barbelo (o poder perfeito dele), porque foi por ela que ele tinha surgido. E ela pediu 
novamente para a conceder indestrutibilidade, e ele consentiu. Quando ele havia 
consentido, a indestrutibilidade veio, e ficou ao lado do pensamento e da presciência. A 
indestrutibilidade glorificou o Espírito invisível e Barbelo, aquele pelo qual eles haviam 
surgido. E ela solicitou que a concedesse vida eterna. E o Espírito invisível consentiu. E 
quando ele havia consentido, a vida eterna veio, e estes auxiliaram e glorificaram o 
Espírito invisível e Barbelo, aquele pelo qual eles haviam surgido. Ela solicitou 
novamente, para que a concedesse verdade. E o Espírito invisível consentiu. E quando 
ele havia consentido, a verdade surgiu, e estes auxiliaram e glorificaram o Espírito 
excelente invisível e Barbelo, aquele pelo qual eles haviam surgido. Este é o grupo-de-
cinco dos aeons do Pai, que é o Primeiro Homem, e que é a imagem do Espírito invisível; 
a presciência, que é Barbelo, e o pensamento, a previsão, a indestrutibilidade, a vida 
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eterna, e a verdade. Este é o grupo-de-cinco andrógino dos aeons, o qual é o grupo-
dedez dos aeons, que é o Pai. E ele olhou para Barbelo com a luz pura que envolve o 
Espírito invisível e com sua centelha. E ela concebeu dele. Ele gerou uma centelha de luz 
possuindo bemaventurança. Mas que não o iguala em grandeza. Esta foi uma criança 
unigênita da Mãe-Pai que tinha vindo; é o fruto único, o unigênito do Pai. A Luz pura. E o 
Espírito puro invisível se alegrou pela luz que veio, que surgiu pelo primeiro poder da 
presciência dele, que é Barbelo. E ele a ungiu com sua bondade até que se tornasse 
perfeita, não carecendo de qualquer valor, porque ele tinha ungido com a bondade do 
Espírito invisível. E ela (a luz) o auxiliou quando ele derramou sobre ela. E imediatamente,
quando a luz tinha recebido do Espírito, ela glorificou o Espírito sagrado e a presciência 
perfeita, pela qual ela tinha vindo. E ela pediu que lhe desse um ajudante, que é a mente, 
e ele consentiu alegremente. E quando o Espírito havia consentido, a mente veio, e 
auxiliou Cristo, glorificando ele e Barbelo. E todos estes surgiram no silêncio. E a mente 
quis realizar uma ação através da palavra do Espírito invisível. E a vontade dele se tornou
uma ação, e apareceu com a mente; a luz o glorificou. E a palavra acompanhou a 
vontade. Porque pela palavra, Cristo, o Autogenes divino, criou tudo. A vida eterna, a 
vontade dele, a mente, e a previsão, serviram e glorificaram o Espírito invisível e Barbelo, 
pelos quais eles haviam surgido. E o Espírito sagrado completou o Autogenes divino, que 
é o filho dele, junto com Barbelo, para que ele pudesse auxiliar o Espírito puro invisível e 
poderoso como o Autogenes divino, o Cristo, a quem ele havia reverenciado com uma voz
poderosa. Ele veio pela presciência. E o Espírito puro invisível colocou o Autogenes divino
de honestidade acima de tudo. E submeteu a ele toda a autoridade e a verdade que ele 
possui, para que ele conheça o Todo, que foi aclamado com um nome exaltado acima de 
todos os nomes. Porque esse nome será mencionado para aqueles que são dignos dele. 
Pois pela luz, que é Cristo, e a indestrutibilidade, através da dádiva do Espírito, as quatro 
luzes apareceram do Autogenes divino. Ele esperou que eles o assistissem. E os três 
são: vontade, pensamento, e vida. E os quatro poderes são: compreensão, graça, 
percepção, e prudência. E a graça pertence ao aeon-luz Armozel, que é o anjo de luz no 
primeiro aeon. E há três outros aeons com este aeon: graça, verdade, e forma. E a 
segunda luz é Oriel, que foi colocado sobre o segundo aeon. E há três outros aeons com 
ele: concepção, percepção, e memória. E a terceira luz é Daveithai, que foi colocado 
sobre o terceiro aeon. E há três outros aeons com ele: compreensão, amor, e idéia. E o 
quarto aeon foi colocado sobre a quarta luz Eleleth. E há três outros aeons com ele: 
perfeição, paz, e sabedoria. Estas são as quatro luzes que assistem o Autogenes divino, e
estes são os doze aeons que assistem o filho do poderoso, o Autogenes, o Cristo, através
da vontade e da dádiva do Espírito invisível. E os doze aeons pertencem ao filho do 
Autogenes. E todas as coisas foram estabelecidas pela vontade do Espírito sagrado 
através do Autogenes. E pela previsão da mente perfeita, através da revelação da 
vontade do Espírito invisível, e da vontade do Autogenes, o Homem perfeito apareceu, a 
primeira revelação, e a verdade. É ele quem o Espírito puro chamou de PigeraAdamas, e 
ele o colocou sobre o primeiro aeon com o poderoso, o Autogenes, o Cristo, ao lado da 
primeira luz de Armozel; e com ele estão seus poderes. E o invisível lhe deu um poder 
mental imbatível. E ele falou, glorificou, e saudou o Espírito invisível, dizendo, "Foi por ti 
que tudo surgiu, e tudo retornará para ti. Eu saudarei e glorificarei a ti, o Autogenes, e os 
aeons, os três: o Pai, a Mãe, e o Filho - o poder perfeito.' E ele (Adamas) colocou o filho 
dele, Seth, sobre o segundo aeon, na presença da segunda luz Oriel. E no terceiro aeon, 
a semente de Seth foi colocada sobre a terceira luz Daveithai. E as almas dos santos 
foram colocadas lá. E no quarto aeon foram colocadas as almas daqueles que não 
conhecem o Pleroma, e também aqueles que não se arrependeram imediatamente, mas 
que persistiram por um tempo e se arrependeram depois; eles estão ao lado da quarta luz
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Eleleth. Estas são criaturas que glorificam o Espírito invisível. E a Sofia da Epinoia, sendo 
um aeon, concebeu um pensamento dela mesma pela concepção do Espírito invisível e 
pela previsão. Ela queria produzir uma aparência por conta própria sem o consentimento 
do Espírito (ele não havia aprovado), sem o cônjuge dela, e sem a apreciação dele. E, 
embora a pessoa da masculinidade dela não tinha aprovado, e ela não tinha obtido a 
autorização, e ela havia pensado sem o consentimento do Espírito, mesmo assim ela 
produziu. E devido ao poder invencível que existe nela, o pensamento dela não 
permaneceu inativo, e algo que era imperfeito e diferente de sua aparência saiu dela, 
porque ela havia criado aquilo sem seu cônjuge. E era diferente da aparência da mãe, 
pois tinha uma outra forma. E quando ela viu as consequências do seu desejo, aquilo se 
transformou numa serpente com cabeça de leão. E os olhos dele eram como chamas com
clarão. Ela o lançou para fora dela, para fora daquele lugar, para que nenhum dos 
imortais o visse, porque ela o havia criado em ignorância. E ela o rodeou com uma nuvem
luminosa, e ela colocou um trono no meio da nuvem para que ninguém visse exceto pelo 
Espírito sagrado, que é chamado a mãe dos vivos. E ela o nomeou Yaltabaoth. Este é o 
primeiro arconte que tomou um grande poder da mãe dele. E ele se separou dela, e se 
dirigiu para longe do lugar em que ele tinha nascido. Ele ficou forte, e criou para si outros 
aeons com uma chama de fogo luminoso que ainda existe hoje. E ele se juntou com a 
arrogância que existe nele, e gerou autoridades para si. O nome do primeiro é Athoth, a 
quem as gerações chamam de o ceifeiro. O segundo é Harmas, que é o olho da inveja. O 
terceiro é Kalila-Oumbri. O quarto é Yabel. O quinto é Adonaios, que é chamado Sabaoth.
O sexto é Caim. Aquele a quem as gerações dos homens chamam de sol é o sétimo, 
Abel. O oitavo é Abrisene. O nono é Yobel. O décimo é Armoupieel. O décimo primeiro é 
MelceirAdonein. O décimo segundo é Belias (ou Beliel), é ele quem está acima da 
profundeza de Hades. E ele colocou sete reis - cada um correspondente aos firmamentos 
do céu - sobre os sete céus, e cinco sobre as profundezas do abismo, para que eles 
reinem. E ele compartilhou seu fogo com eles, mas ele não emitiu do poder da luz que ele
havia tomado de sua mãe, porque ele é escuridão ignorante. E quando a luz havia se 
misturado com a escuridão, ela fez a escuridão brilhar. E quando a escuridão havia se 
misturado com a luz, ela escureceu a luz e não ficou nem claro nem escuro, mas ficou 
uma penumbra. Agora o arconte que é penumbra tem três nomes. O primeiro é 
Yaltabaoth, o segundo é Saclas, e o terceiro é Samael. E ele é ímpio em sua arrogância. 
Porque ele disse 'Eu sou Deus, e não há outro Deus além de mim,' pois ele é ignorante da
força dele, e do lugar de onde ele veio. E os arcontes criaram sete poderes para eles 
mesmos, e os poderes criaram para si seis anjos cada um, até se tornarem 365 anjos. E 
estes são os nomes das autoridades com seus corpos: o primeiro é Athoth, e ele tem um 
rosto de ovelha; o segundo é Eloaiou, ele tem um rosto de burro; o terceiro é Astaphaios, 
ele tem um rosto de hiena; o quarto é Yao, ele tem um rosto de dragão com sete cabeças;
o quinto é Sabaoth, ele tem um rosto de serpente (naja); o sexto é Adonin, ele tem um 
rosto de macaco, o sétimo é Sabbede, ele tem um rosto de fogo brilhante. Estes são os 
sete da semana. Mas Yaltabaoth tem muitas faces, mais do que todos eles, para que ele 
pudesse por uma face diante deles quando ele desejasse, quando ele está no meio dos 
serafins. Ele compartilhou seu fogo com eles; por isto ele se tornou senhor sobre eles. Por
causa da glória e do poder que ele possuía da luz da mãe dele, ele se chamou Deus. E 
ele não respeitou o lugar de onde ele veio. Ele uniu os sete poderes no seu pensamento 
com as autoridades que estavam com ele. E quando ele falou, aconteceu. E ele nomeou 
cada poder, começando pelo mais alto; bondade, com a primeira autoridade, Athoth; 
previsão com o segundo, Eloaio; divindade com o terceiro, Astaphaio; senhoria com o 
quarto, Yao; reino com o quinto, Sabaoth, inveja com o sexto, Adonein; compreensão com
o sétimo, Sabbateon. E estes têm um firmamento correspondente a cada aeon-céu. Eles 
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foram nomeados de acordo com a glória que pertence ao oitavo céu, para a destruição 
dos poderes. E havia poder nos nomes que foram dados a eles pelo seu Originador. Mas 
os nomes que foram dados a eles, de acordo com a glória que pertence ao oitavo céu, 
significam para eles destruição e impotência. Portanto, eles têm dois nomes. E tendo 
criado [...] tudo, ele organizou de acordo com o modelo dos primeiros aeons que tinham 
surgido, para que ele pudesse criá-los como aqueles indestrutíveis. Não porque ele tinha 
visto aqueles indestrutíveis, mas o poder dentro dele, que ele tinha tomado de sua mãe, 
produziu nele a aparência do cosmos. E quando ele viu a criação que o rodeava, e a 
multidão dos anjos em sua volta que tinha vindo através dele, ele disse para eles, 'Eu sou 
um Deus ciumento, e não há outro Deus além de mim.' Mas, anunciando isto, ele indicou 
aos anjos que o servem que existe outro Deus. Porque se não houvesse outro, de quem 
ele teria ciúmes? Então a mãe começou a se mover para lá e para cá. Ela percebeu a 
deficiência quando o brilho da luz dela diminuiu. E ela ficou escura, porque seu cônjuge 
não havia concordado com ela." E eu disse "Senhor, o que significa ela se moveu para lá 
e para cá?" Mas ele sorriu e disse, "Não pense que é como Moisés falou, 'sobre as 
águas.' Não, mas quando ela havia visto a perversidade que tinha ocorrido, e o roubo que
o filho dela tinha cometido, ela se arrependeu. E ela foi dominada pelo esquecimento da 
escuridão da ignorância, e ela começou a ficar envergonhada. E ela não ousou retornar, 
mas ela estava circulando. E a movimentação é o ir para lá e para cá. E aquele arrogante 
tomou um poder da mãe dele. Porque ele era ignorante, pensando que não havia outro 
além da mãe dele. E quando ele viu a multidão dos anjos que ele havia criado, então ele 
se exaltou acima deles. E quando a mãe reconheceu que a vestimenta da escuridão era 
imperfeita, aí ela soube que seu cônjuge não havia concordado. Ela se arrependeu com 
muito choro. E o pleroma inteiro escutou a oração do arrependimento dela, e em nome 
dela, eles solicitaram a bênção do Espírito puro invisível. Ele consentiu; e quando o 
Espírito invisível havia consentido, o Espírito sagrado, a partir do pleroma deles inteiro, 
derramou a bênção sobre ela. Porque não foi o cônjuge dela que veio, mas ele veio até 
ela pelo pleroma, para que ele pudesse corrigir a deficiência. E ela foi levada, não para o 
seu aeon, mas para um lugar mais elevado do que o filho dela, para que ela esteja no 
nono céu até que ela tenha corrigido sua deficiência. E uma voz veio do aeon-céu 
sublime: 'O Homem existe, e o filho do Homem também.' E o chefe arconte Yaltabaoth 
ouviu isto, e achou que a voz tinha vindo da mãe dele. E ele não sabia de onde tinha 
vindo realmente: a Mãe-Pai perfeita e sagrada, a previsão completa, a imagem do 
invisível que é o Pai de tudo, e através do qual surgiu tudo, o Primeiro Homem. Porque 
ele revelou sua aparência numa forma humana. E o aeon inteiro do arconte chefe 
estremeceu, e os alicerces do abismo balançaram. E o fundo das águas que estão sobre 
a matéria foi iluminado pelo aparecimento da imagem Dele, que havia sido revelada. E 
quando todas as autoridades e o arconte chefe olharam, eles viram a região inteira do 
fundo que estava iluminada. E, através da luz, eles viram a forma da imagem na água. E 
ele disse para as autoridades que o servem, 'Venham, vamos criar um homem de acordo 
com a imagem de Deus e de acordo com a nossa forma, para que a imagem dele se torne
uma luz para nós.' E eles criaram, por meio de seus respectivos poderes, de acordo com 
as características que foram dadas. E cada autoridade forneceu uma característica nos 
moldes da imagem que eles tinham visto na forma natural. Eles criaram um ser segundo a
aparência do Primeiro Homem perfeito. E eles disseram, 'Vamos chamá-lo de Adão, para 
que o nome dele se torne um poder de luz para nós.' E os poderes começaram: o 
primeiro, bondade, criou uma alma-osso; e o segundo, previsão, criou uma alma-nervo; o 
terceiro, divindade, criou uma alma-carne; e o quarto, senhoria, criou uma alma-medula; o
quinto, reino, criou uma alma-sangue; o sexto, inveja, criou uma alma-pele, o sétimo, 
compreensão, criou uma alma-cabelo. E a multidão de anjos o ajudou, e eles receberam 
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dos poderes as sete substâncias da forma natural para criar as proporções dos membros, 
a proporção do quadril, e o funcionamento correto do conjunto de cada uma das partes. O
primeiro começou a criar a cabeça. Eteraphaope-Abron criou a cabeça dele; 
Meniggesstroeth criou o cérebro; Asterechme (criou) o olho direito; Thaspomocha, o olho 
esquerdo; Yeronumos, a orelha direita; Bissoum, a orelha esquerda; Akioreim, o nariz; 
Banen-Ephroum, os lábios; Amen, os dentes; Ibikan, os molares; Basiliademe, as 
amídalas; Achcha, a úvula; Adaban, o pescoço; Chaaman, a vértebra; Dearcho, a 
garganta; Tebar, o ombro direito; [...], o ombro esquerdo; Mniarcon, o cotovelo direito; [...],
o cotovelo esquerdo; Abitrion, a axila direita; Evanthen, a axila esquerda; Krys, a mão 
direita; Beluai, a mão esquerda; Treneu, os dedos da mão direita; Balbel, os dedos da 
mão esquerda; Kriman, as unhas dos dedos; Astrops, o seio direito; Barroph, o seio 
esquerdo; Baoum, a articulação do ombro direito; Ararim, a articulação do ombro 
esquerdo; Areche, a barriga; Phthave, o umbigo; Senaphim, o abdome; Arachethopi, as 
costelas da direita; Zabedo, as costelas da esquerda; Barias, o quadril direito; Phnouth o 
quadril esquerdo; Abenlenarchei, a medula; Chnoumeninorin, os ossos; Gesole, o 
estômago; Agromauna, o coração; Bano, os pulmões; Sostrapal, o fígado; Anesimalar, o 
baço; Thopithro, os intestinos; Biblo, os rins; Roeror, os nervos; Taphreo, a espinha do 
corpo; Ipouspoboba, as veias; Bineborin, as artérias; Atoimenpsephei, os seus são as 
respirações que estão em todos os membros; Entholleia, toda a carne; Bedouk, a nádega 
direita; Arabeei, o pênis; Eilo, os testículos; Sorma, os genitais; Gorma-Kaiochlabar, a 
coxa direita; Nebrith, a coxa esquerda; Pserem, os rins (músculos?) da perna direita; 
Asaklas, o rim (músculo) esquerdo; Ormaoth, a perna direita; Emenun, a perna esquerda; 
Knyx, a tíbia direita; Tupelon, a tíbia esquerda; Achiel, o joelho direito; Phnene, o joelho 
esquerdo; Phiouthrom, o pé direito; Boabel, os dedos do pé direito; Trachoun, o pé 
esquerdo; Phikna, os dedos do pé esquerdo; Miamai, as unhas dos pés; Labernioum - . E 
aqueles que foram designados sobre todos estes são: Zathoth, Armas, Kalila, Jabel, 
(Sabaoth, Caim, Abel). E aqueles que são especialmente ativos nos membros (são) a 
cabeça Diolimodraza, o pescoço Yammeax, o ombro direito Yakouib, o ombro esquerdo 
Verton, a mão direita Oudidi, a mão esquerda Arbao, os dedos da mão direita Lampno, os
dedos da mão esquerda Leekaphar, o seio direito Barbar, o seio esquerdo Imae, o peito 
Pisandriaptes, a articulação do ombro direito Koade, a articulação do ombro esquerdo 
Odeor, as costelas da direita Asphixix, as costelas da esquerda Synogchouta, a barriga 
Arouph, o útero Sabalo, a coxa direita Charcharb, a coxa esquerda Chthaon, todos os 
genitais Bathinoth, a perna direita Choux, a perna esquerda Charcha, a tíbia direita Aroer, 
a tíbia esquerda Toechtha, o joelho direito Aol, o joelho esquerdo Charaner, o pé direito 
Bastan, os dedos do pé direito Archentechtha, o pé esquerdo Marephnounth, os dedos do
pé esquerdo Abrana. Sete possuem poder sobre todos estes: Michael, Ouriel, 
Asmenedas, Saphasatoel, Aarmouriam, Richram, Amiorps. E aqueles que estão no 
comando dos sentidos (são) Archendekta; e aquele que está no comando das recepções 
é Deitharbathas; e aquele que está no comando da imaginação é Oummaa; e aquele que 
está sobre a composição é Aachiaram, e aquele que está sobre todo o impulso é 
Riaramnacho. A origem dos quatro demônios que estão no corpo todo são: calor, frio, 
umidade e secura. E a mãe de todos eles é a matéria. Aquele que reina sobre o calor é 
Phloxopha; aquele que reina sobre o frio é Oroorrothos; aquele que reina sobre o que é 
seco é Erimacho; e aquele que reina sobre a umidade é Athuro. A mãe de todos estes, 
Onorthochrasaei, fica entre eles, já que ela é ilimitável, e ela se mistura com todos eles. E 
ela é verdadeiramente material, pois eles são nutridos por ela. Os quatro chefes demônios
são: Ephememphi, que pertence ao prazer, Yoko, que pertence ao desejo, Nenentophni, 
que pertence à tristeza, Blaomen, que pertence ao medo. E a mãe deles todos é 
Aesthesis-OuchEpi-Ptoe. E dos quatro demônios surgiram paixões. E da tristeza vieram: 
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inveja, ciúmes, incômodo, aborrecimento, dor, insensibilidade, ansiedade, lamentação, 
etc. E do prazer surge muita perversidade, orgulho vazio, e coisas similares. Do desejo 
vem raiva, fúria, amargura, paixão amarga, insaciabilidade, e coisas similares. Do medo 
vem temor, adulação, agonia, e vergonha. Todas estas são como coisas úteis e também 
coisas más. No entanto, a percepção profunda do caráter verdadeiro delas é Anaro, que é
a cabeça da alma material. Porque ela pertence aos sete sentidos, Ouch-Epi-Ptoe. Este é 
o número dos anjos: juntos eles são 365. Eles todos trabalharam nisto até que, membro a 
membro, o corpo material e natural foi concluído. Agora há outros no comando das 
paixões restantes, os quais eu não mencionei a você. Mas se você quiser conhecê-los, 
está escrito no livro de Zoroaster (Zostrianos?). E todos os anjos e demônios trabalharam 
até que eles haviam construído o corpo natural. E o produto deles ficou completamente 
inativo e imóvel por um longo tempo. E quando a mãe quis reaver o poder que ela havia 
dado ao arconte chefe, ela fez uma petição à Mãe-Pai do Todo, que é muitíssimo 
misericordioso. Ele enviou, por meio do decreto sagrado, as cinco luzes abaixo para o 
universo dos anjos e do arconte chefe. Eles o aconselharam que eles deveriam acionar o 
poder da mãe. E eles disseram para Yaltabaoth, 'Assopre no rosto dele algo do seu 
espírito, e o corpo dele se erguerá.' E ele soprou no rosto dele o espírito que é o poder da
mãe dele, mas ele não sabia disto, pois ele existe na ignorância. E o poder da mãe saiu 
de Yaltabaoth e entrou no corpo natural, o qual eles haviam produzido segundo a imagem
daquele que existe desde o início. O corpo se moveu e ganhou força, e era luminoso. E 
naquele momento, o resto dos poderes ficaram com ciúmes, porque ele havia surgido 
deles todos, e eles haviam dado poder ao homem, e a inteligência dele era maior do que 
a daqueles que o haviam criado. Maior do que a do arconte chefe. E quando eles 
reconheceram que ele era luminoso, que ele podia pensar melhor do que eles, e que ele 
estava livre da perversidade, eles o tomaram e o jogaram na região mais baixa de toda a 
matéria. Mas O abençoado, a Mãe-Pai, O misericordioso e beneficente, teve misericórdia 
do poder da mãe que havia vindo do arconte chefe, pois eles (os arcontes) podiam ganhar
força sobre o corpo natural e perceptível. E ele enviou, através do Espírito beneficente 
dele e de sua grande misericórdia, um ajudante para Adão, a Epinoia luminosa que surge 
dele, que se chama Vida. E ela auxilia a criação inteira, trabalhando com ele e o 
restaurando à sua totalidade. Ela o instrui sobre a descida da sua semente e sobre o 
caminho da ascensão, que é o caminho que ele veio para baixo. E a Epinoia luminosa 
estava escondida em Adão, para que os arcontes não a conhecessem, mas para que a 
Epinoia pudesse ser uma correção da deficiência da mãe. E o homem veio por causa da 
sombra da luz que está nele. E o raciocínio dele era superior a todos aqueles que o 
haviam feito. Quando eles verificaram, eles viram que o raciocínio dele era superior. E 
eles consultaram a ordem inteira de arcontes e anjos. Eles pegaram fogo e terra e água e 
misturaram com os quatro ventos flamejantes. E eles os forjaram em conjunto, e 
causaram uma grande perturbação. E eles trouxeram ele (Adão) para dentro da sombra 
da morte, para que eles o formassem novamente pela terra, água, fogo, e o espírito que 
origina na matéria (o qual é a ignorância da escuridão e do desejo), e o espírito falsificado
deles. Esta é a tumba do corpo recém-formado com a qual os ladrões haviam vestido o 
homem, o laço do esquecimento; e ele se tornou um homem mortal. Este é o primeiro que
desceu, e a primeira separação. Mas a Epinoia da luz que estava dentro dele, ela é que 
iria despertar o raciocínio dele. E os arcontes o pegaram e o colocaram no paraíso. E eles
disseram para ele, 'Coma sem se preocupar,' pois a luxúria deles é amarga, e a beleza 
deles é depravada. A luxúria deles é enganação, e as árvores deles são ateísmo, a fruta 
deles é um veneno mortal, e a promessa deles é a morte. A árvore da vida deles, eles 
haviam colocado no centro do paraíso. E eu irei ensinar a vocês qual é o mistério da vida 
deles, que é o plano que eles fizeram juntos, que é a aparência do espírito deles. A raiz 
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desta árvore é amarga, e seus galhos são morte, sua sombra é ódio, e a enganação está 
em suas folhas. Sua florescência é o unguento do mal, e sua fruta é morte. Desejo é a 
sua semente, e ela germina em escuridão. A morada daqueles que provam dela é Hades, 
e a escuridão é o lugar de repouso deles. Mas o que eles chamam de árvore da sabedoria
do bem e do mal, que é a Epinoia da luz, eles ficaram na frente dela para que ele (Adão) 
não pudesse ver sua plenitude e reconhecer a nudez de sua infâmia. Mas fui eu quem 
propiciou que eles comessem." E eu falei para o salvador, "Senhor, não foi a serpente que
ensinou Adão a comer?" O salvador sorriu e disse, "A serpente ensinou eles a comer da 
perversidade da procriação, do desejo sexual, e da destruição, para que Adão pudesse 
ser útil para ele. E Adão sabia que ele tinha sido desobediente ao arconte chefe, devido à 
luz da Epinoia que está dentro dele, a qual o fez mais correto no seu raciocínio do que o 
arconte chefe. E o arconte queria incitar o poder que ele mesmo tinha dado para Adão. E 
ele trouxe um esquecimento sobre Adão." E eu disse ao salvador, "O que é o 
esquecimento?" E ele disse "Não é como Moisés escreveu e como você ouviu. Porque ele
disse no primeiro livro dele, 'Ele o colocou para dormir' (Gn 2:21), mas foi apenas na 
percepção dele. Pois ele também disse através do profeta, 'Eu tornarei pesado os 
corações deles, para que eles não prestem atenção e não vejam' (Is 6:10). Então a 
Epinoia da luz se escondeu em Adão. E o arconte chefe queria tirá-la da costela dele. 
Mas a Epinoia da luz não pode ser agarrada. Embora a escuridão a perseguiu, ela não a 
pegou. E ele retirou uma parte do poder dele. E ele fez uma outra criatura, na forma de 
uma mulher, de acordo com a aparência da Epinoia que havia aparecido em Adão. E ele 
pegou a parte que ele havia tomado do poder do homem, e pôs na criatura fêmea, e não 
como Moisés falou, 'ele pegou uma costela e fez a mulher.' E Adão viu a mulher ao lado 
dele. E naquele momento a Epinoia luminosa apareceu, e ela removeu o véu que cobria a
mente dele. E ele ficou sóbrio da embriaguez da escuridão. E ele reconheceu sua 
contraparte e disse, 'Esta é de fato osso dos meus ossos e carne da minha carne.' Por 
isso um homem deixará seu pai e sua mãe, e ele irá aderir à sua contraparte, e os dois 
serão uma carne. Pois eles enviarão a companhia dele, e ele deixará seu pai e sua mãe...
(3 linhas ilegíveis) E nossa irmã Sofia, é ela quem desceu em inocência para retificar a 
deficiência. Portanto, ela foi chamada Vida, porque é a mãe dos vivos, pela previsão da 
soberania do oitavo céu. E através dela, eles provaram da Sabedoria perfeita. Eu apareci 
na forma de uma águia na árvore da sabedoria, que é a Epinoia da previsão da luz pura, 
para que eu pudesse instruir e acordá-los para fora da profundeza do sono. Porque eles 
dois estavam em um estado decaído, e eles reconheceram sua nudez. A Epinoia 
apareceu para eles como luz; ela despertou o raciocínio deles. E quando Yaltabaoth 
percebeu que eles se afastaram dele, ele amaldiçoou a sua terra. Ele encontrou a mulher 
quando ela estava se preparando para o marido dela. Ele entregou a mulher para que o 
homem fosse dono dela, porque ele não sabia o mistério que tinha se passado através do
decreto sagrado. E eles estavam com medo de renegar Yaltabaoth. E ele demonstrou a 
seus anjos a ignorância que está dentro dele. Ele os expulsou (Adão e Eva) do paraíso, e 
os vestiu com escuridão lúgubre. E o arconte chefe viu a virgem que estava com Adão, e 
viu que a Epinoia luminosa de vida havia aparecido nela. E Yaltabaoth estava cheio de 
ignorância. Quando a previsão do Todo percebeu o que iria acontecer, ela enviou alguns 
assistentes, e eles removeram Vida Divina de Eva. E o arconte chefe a seduziu, e ela 
gerou dois filhos; o primeiro e o segundo são Eloim e Yave. Eloim tem um rosto de urso, e
Yave tem um rosto de gato. Um é justo e o outro é injusto. (Yave é justo, mas Eloim é 
injusto.) Ele colocou Yave no comando do fogo e do vento, e Eloim ele colocou no 
comando da água e da terra. E estes ele chamou de Caim e Abel, com a intenção de 
enganar. Agora, até os dias de hoje, a prática sexual continuou devido ao arconte chefe. 
E ele incitou desejo de procriação naquela que pertence a Adão. E ele produziu as cópias 
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dos corpos através da relação, e os inspirou com seu espírito falsificado. Então Sabaoth 
colocou os dois arcontes no poder supremo, para que eles governassem sobre a tumba 
(corpo). E quando Adão reconheceu a aparência da sua própria previsão, ele gerou a 
aparência do filho do homem. Ele o chamou de Seth, de acordo com aquele da raça nos 
grandes aeons. Do mesmo modo, a mãe também enviou para baixo o espírito dela (que é 
a sua aparência), e uma cópia daqueles que estão no pleroma, pois ela preparou uma 
habitação para os aeons que desceram. E ele os fez beber beber da água do 
esquecimento, do arconte chefe, para que eles não saibam de onde eles vieram. Deste 
modo a semente permaneceu por um tempo, para que quando o Espírito vier dos aeons 
sagrados, o Espírito possa os erguer e curar a deficiência. Para que o pleroma inteiro se 
torne sagrado e perfeito novamente. E eu disse para o salvador, "Senhor, então todas as 
almas serão trazidas com segurança para dentro da luz pura?" Ele respondeu e me disse,
"Coisas grandiosas surgiram em sua mente, porque é difícil explicar elas para outros, 
exceto àqueles que são da raça inalterável. Aqueles em quem descerá o Espírito de vida, 
e com quem ele permanecer com o poder, eles serão salvos, e se tornarão perfeitos e 
dignos da grandeza. Eles serão purificados de toda a perversidade e envolvimentos com 
o mal naquele lugar. Então eles não têm outra preocupação senão a incorruptibilidade 
apenas, para a qual eles direcionam a atenção deles daqui por diante, sem medo, raiva, 
inveja, ciúmes, desejo, ou ganância por nada. Eles não são afetados por nada exceto 
apenas pelo estado de espírito na carne, a qual eles suportam enquanto esperam 
ansiosamente pela hora em que eles se encontrarão com os destinatários (do corpo). 
Estes então são dignos da vida eterna, incorruptível, e do chamado. Pois eles resistem a 
tudo e suportam tudo, para que eles possam terminar a boa luta e herdar a vida eterna." 
Eu disse a ele, "Senhor, as almas daqueles que não fizeram os trabalhos, mas aos quais 
o poder do Espírito desceu, eles serão rejeitados?" Ele respondeu e me disse, "Se o 
Espírito desceu sobre eles, de qualquer modo eles serão salvos, e eles se tornarão 
melhores. Pois o poder irá descer sobre todo homem, porque sem ele ninguém consegue 
se manter. E após eles nascerem, então, quando o espírito de vida aumenta, e o poder 
vem e fortalece aquela alma, ninguém consegue desencaminhá-la com trabalhos do mal. 
Mas naqueles que o espírito falsificado descer, estes são compelidos por ele, e se 
desencaminham." E eu disse, "Senhor, aonde irão as almas destes quando eles tiverem 
saído da carne?" E ele sorriu e me disse, "A alma na qual o poder se tornar maior do que 
o espírito falsificado, é forte e ela escapa do mal, e através da intervenção do 
incorruptível, ela é salva, e é levada para cima, para o repouso dos aeons." E eu disse, 
"Senhor, aqueles que, pelo contrário, não souberam a quem eles pertencem, onde 
estarão as almas deles?" E ele me disse, "Nesses, o espírito desprezível ganhou força 
quando eles se desencaminharam. E ele atormenta a alma, e a atrai para os trabalhos do 
mal. Ele joga a alma no esquecimento. E após ela deixar o corpo, ela é entregue para as 
autoridades que vieram pelo arconte, e eles a prendem com correntes e a jogam na 
prisão novamente. Eles a acompanham até que ela se liberte do esquecimento e ganhe 
sabedoria. E se então ela se tornar perfeita, ela é salva." E eu disse, "Senhor, como a 
alma pode ficar menor e retornar para dentro da natureza da mãe dela, ou dentro do 
homem?" Então ele se alegrou quando eu perguntei isto, e me disse, "Realmente você é 
abençoado, porque você entendeu! Aquela alma é feita para seguir uma outra em quem 
está o Espírito de vida. Ela é salva através dele. Portanto, não é novamente jogada dentro
de outra carne." E eu disse, "Senhor, aqueles que compreenderam, mas mesmo assim se
desviaram, aonde irão as almas deles?" Então ele me disse, "Eles serão levados para 
aquele lugar onde os anjos da pobreza vão, o lugar onde não há arrependimento. E eles 
serão detidos para o dia em que serão torturados aqueles que blasfemaram o espírito, e 
eles serão punidos com punição eterna." E eu disse, "Senhor, de onde vem o espírito 
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falsificado?" Então ele me disse, "A Mãe-Pai que é rica em misericórdia, o Espírito 
sagrado em todos os sentidos, Aquele que é misericordioso e que simpatiza com vocês, a
Epinoia da previsão da luz, ela fortaleceu a descendência da raça perfeita, junto com seu 
raciocínio e a luz eterna do homem. Quando o arconte chefe percebeu que eles eram 
mais elevados do que ele - e eles superavam o raciocínio dele - ele então quis sabotar o 
raciocínio deles, sem saber que eles o superavam em raciocínio, e que ele não seria 
capaz de capturá-los. Ele planejou com as autoridades que são seus poderes, e eles 
juntos cometeram adultério com Sofia, e o destino amargo foi gerado através deles. Este 
é o último dos laços mutáveis. As mudanças do destino variam de forma imprevisível. Ele 
é mais resistente e mais forte do que ela com quem os deuses se uniram, e do que os 
anjos, e os demônios, e todas as gerações, até hoje. Porque daquele destino, veio cada 
ato imoral, e injustiça, blasfêmia, e a corrente do esquecimento e da ignorância, e cada 
ordem rígida, e ofensas graves, e grandes medos. Deste modo, a criação inteira foi 
cegada, para que eles não conhecessem Deus, que está acima de todos eles. E por 
causa da corrente do esquecimento, as ofensas deles foram escondidas. Pois eles estão 
presos a medidas, e tempos, e momentos, já que o destino é senhor sobre tudo. E o 
arconte chefe se arrependeu de tudo o que tinha surgido através dele. Desta vez ele 
planejou trazer um dilúvio sobre o trabalho do homem. Mas a grandiosidade da luz da 
previsão informou Noé, e ele proclamou para todos os descendentes que eram filhos dos 
humanos. Mas aqueles que eram estranhos a ele não deram ouvidos. Não foi como 
Moisés falou, 'Eles se esconderam numa arca' (Gn 7: 7), mas eles se esconderam num 
lugar, não apenas Noé, mas também muitas outras pessoas da raça inalterável. Eles 
entraram num lugar, e se esconderam numa nuvem luminosa. E Noé reconheceu sua 
autoridade, e aquela que pertence à luz estava com ele, tendo brilhado sobre eles, porque
o arconte chefe havia trazido escuridão sobre toda a terra. E o arconte planejou com seus
poderes. Ele mandou seus anjos para as filhas dos homens, para que eles tomassem 
algumas delas para si mesmos e gerassem filhos para diversão própria. E primeiramente 
eles não conseguiram. Quando eles falharam, eles se reuniram novamente e fizeram um 
plano juntos. Eles criaram um espírito falsificado, que se parece com o Espírito que havia 
descido, com o intuito de poluir as almas através dele. E os anjos se transformaram de 
suas aparências para a aparência dos cônjuges delas (as filhas dos homens), 
preenchendo elas com o espírito da escuridão (que eles haviam misturado para si), e com
o mal. Eles trouxeram ouro, prata, e um presente, e cobre, e ferro, e metal, e todos os 
tipos de coisas. E eles conduziram as pessoas que os haviam seguido para grandes 
aborrecimentos, desencaminhando elas com muitas ilusões. Elas (as pessoas) 
envelheceram amarguradas, pois elas trabalharam incansavelmente até o fim de suas 
vidas e não encontraram o repouso. Elas morreram sem ter encontrado a verdade, e sem 
conhecer o Deus da verdade. E deste modo, a criação inteira foi escravizada para 
sempre, desde a fundação do mundo até agora. E eles tomaram mulheres, e geraram 
crianças, através da escuridão, com a aparência do espírito. E eles fecharam seus 
corações, e eles se endureceram pela rudeza do espírito falsificado, até hoje. Eu, 
portanto, a Pronoia perfeita do todo, me transformei na minha semente, pois eu existia 
antes, caminhando por cada estrada. Porque eu sou a abundância da luz; Eu sou a 
lembrança do pleroma. E eu entrei no reino da escuridão e resisti, até que cheguei ao 
centro da prisão. Os céus do caos estremeceram. E eu me escondi por causa da 
perversidade deles, e eles não me reconheceram. Eu voltei novamente uma segunda vez,
e prossegui. Eu vim daqueles que pertencem à luz, que sou eu, a lembrança da Pronoia. 
Eu entrei no meio da escuridão e dentro de Hades, já que eu buscava completar minha 
tarefa. E os céus do caos estremeceram, para que eles caíssem sobre aqueles que estão 
no caos e os destruíssem. E novamente eu corri para a minha raiz de luz, para que eles 

21



não fossem destruídos antes do tempo. Ainda por uma terceira vez eu fui - eu sou a luz 
que existe na luz, eu sou a lembrança da Pronoia - para que eu pudesse entrar no centro 
da escuridão e no centro de Hades. E eu enchi meu rosto com a luz, contemplando o fim 
do aeon deles. E eu entrei no meio da prisão, que é a prisão do corpo. E eu disse, 'Aquele
que escuta, que se levante do sono profundo.' E ele chorou e derramou lágrimas. 
Lágrimas amargas ele derramou e disse, 'Quem é que chama meu nome, e de onde veio 
esta esperança até mim, enquanto eu estou nas correntes da prisão?' E eu disse, 'Eu sou 
a pronoia da luz pura; eu sou o raciocínio do Espírito puro, que te elevou para o lugar 
digno. Se levante, e lembre que foi você quem ouviu. Siga sua raiz, que sou eu, o 
misericordioso, e se resguarde contra os anjos da pobreza, e os demônios do caos, e 
todos aqueles que te seduzem. Tenha cuidado com o sono profundo, e com a opressão 
de dentro de Hades. Eu o ergui, e o selei com cinco selos na luz da água, para que a 
morte não tivesse poder sobre ele daqui por diante. E veja, agora eu devo retornar para o 
aeon perfeito. Eu completei tudo para você em sua audição. E eu te disse tudo, para que 
você escreva e dê secretamente para seus espíritos companheiros, pois este é o mistério 
da raça inalterável." E o salvador apresentou estas coisas a ele, para que ele escrevesse 
e guardasse em segurança. E disse, "Amaldiçoados sejam todos aqueles que trocarão 
estas coisas por um presente, ou comida, ou bebida, ou roupas, ou qualquer outra coisa 
do tipo." E estas são as coisas que ele apresentou a João em um mistério, e 
imediatamente ele desapareceu. E João foi até seus companheiros discípulos, e relatou a 
eles o que o salvador havia lhe contado. Jesus Cristo, Amém. 

Protenóia Trimórfica Eu sou Protennoia, o Pensamento que habita na Luz. Eu sou o 
movimento que habita no Todo, é nela que o Todo está firmado, a primogênita entre 
aqueles que surgiram, ela que existe ante o Todo. Ela (Protennoia) é chamada por três 
nomes, embora ela habite sozinha, já que ela é perfeita. Eu sou invisível dentro do 
Pensamento do Invisível. Eu sou revelado nas coisas inefáveis e imensuráveis. Eu sou 
incompreensível, habitando no incompreensível. Eu me movo em toda criatura. Eu sou a 
vida da minha Epinoia, que habita em todo Poder, e todo movimento eterno, e dentro de 
Luzes invisíveis, e dentro dos Arcontes e Anjos e Demônios, e em toda alma habitando o 
Tártaro, e em toda alma material. Eu habito naqueles que surgiram. Eu me movo em cada
um, e eu imerjo neles todos. Eu ando honestamente, e aqueles que dormem, eu desperto.
E eu sou a visão daqueles que habitam no sono. Eu sou o Invisível dentro do Todo. Sou 
eu que aconselho aqueles que estão ocultos, já que eu conheço o Todo que existe 
internamente. Eu sou incontável além de todos. Eu sou imensurável, inefável, porém, 
quando quer que eu deseje, eu me revelarei por vontade própria. Eu sou o topo do Todo. 
Eu existo ante o Todo, e eu sou o Todo, já que eu existo em cada um. Eu sou uma voz 
falando suavemente. Eu existo do princípio. Eu habito dentro do Silêncio que envolve 
cada um deles. E é a Voz oculta que habita dentro dos meus, dentro do Pensamento 
imensurável, incompreensível, dentro do Silêncio imensurável. Eu desci ao centro do 
submundo, e eu brilhei sobre a escuridão. Fui eu que manei a água. Sou eu que estou 
escondido nas águas radiantes. Eu sou aquele que gradualmente revela o Todo pelo meu
Pensamento. Sou eu que estou abastecido com a Voz. É através de mim que vem a 
Gnose. Eu habito nos inefáveis e incompreensíveis. Eu sou percepção e sabedoria, 
emitindo uma Voz por meio do pensamento. Eu sou a Voz real. Eu clamo em todos, e eles
a reconhecem (a voz), já que uma semente os habita. Eu sou o Pensamento do Pai, e 
através de mim a Voz procedeu, ou seja, a sabedoria das coisas eternas. Para o Todo eu 
existo como Pensamento -- sendo unido ao Pensamento incognoscível e incompreensível
-- eu me revelei -- sim, eu -- entre todos aqueles que me reconhecem. Pois sou eu que 
estou unido a cada um, pela virtude do Pensamento oculto e uma sublime, a mesma Voz 
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do Pensamento invisível. E ela é imensurável, já que habita no Imensurável. É um 
mistério; é irrestringível por meio do Incompreensível. É invisível a todos aqueles que são 
visíveis no Todo. É uma Luz habitando em Luz. Somos nós também que sozinhos nos 
separamos do mundo visível, já que nós somos salvos pela sabedoria escondida, por 
meio da Voz imensurável e inefável. E aquele que está oculto em nós, paga os tributos de
seu fruto à Água da Vida. Então o Filho que é perfeito em todos os sentidos -- ou seja, a 
Palavra que originou através daquela Voz; que procedeu da altura; aquele que tem em si 
o Nome; que é uma Luz -- ele revelou as coisas eternas, e todos os incógnitos foram 
conhecidos. E aquelas coisas difíceis de interpretar e secretas, ele revelou. E quanto 
àqueles que habitam no Silêncio com o Primeiro Pensamento, ele proclamou a eles. E ele
se revelou àqueles que habitam na escuridão, e ele se apresentou àqueles que habitam 
no abismo, e para aqueles que habitam nos tesouros escondidos, ele falou mistérios 
inefáveis, e ele ensinou doutrinas inimitáveis a todos aqueles que se tornaram Filhos da 
Luz. Agora a Voz que originou do meu Pensamento existe como três permanências: o 
Pai, a Mãe, o Filho. Existindo perceptivelmente como Fala, ela (Voz), tem dentro de si 
uma Palavra dotada de cada glória, e ela tem três masculinidades, três poderes, e três 
nomes. Eles existem num modo de Três ... -- que são quadrângulos -- ocultos num 
silêncio do Inefável. Foi ele sozinho que surgiu, ou seja, o Cristo. E, quanto a mim, eu o 
consagrei, com bondade, como a glória do Espírito Invisível. Agora os Três, eu estabeleci 
sozinho na glória eterna, sobre os Aeons na Água Viva, isto é, a glória que envolve aquele
que veio primeiro para a Luz daqueles Aeons elevados, e é na Luz gloriosa que ele 
persevera firmemente. E ele permaneceu na sua própria Luz que o envolve, ou seja, o 
Olho da Luz que brilha em mim gloriosamente. Ele perpetuou o Pai de todos Aeons, que 
sou eu, o Pensamento do Pai, Protennoia, ou seja, Barbelo, a Glória perfeita, e O Invisível
e imensurável que está escondido. Eu sou a Imagem do Espírito Invisível, e é através de 
mim que o Todo tomou forma, e eu sou a Mãe e também a Luz que ela indicou como 
Virgem, ela que se chama 'Meirothea', o Útero incompreensível, a Voz irrestringível e 
imensurável. Então o Filho Perfeito se revelou para os seus Aeons, que originaram 
através dele, e ele os revelou e os glorificou, e os deu tronos, e permaneceu na glória 
com a qual ele se glorificou. Eles abençoaram o Filho Perfeito, o Cristo, o Deus unigênito. 
E eles glorificaram, dizendo, "Ele é! Ele é! O Filho de Deus! O Filho de Deus! É ele que é! 
O Aeon dos Aeons, contemplando os Aeons que ele gerou. Pois tu os gerastes pelo teu 
próprio desejo! Portanto, nós te glorificamos: ma mo o o o eia ei on ei! O Aeon dos Aeons!
O Aeon que ele forneceu!" Então, além do mais, o Deus que foi gerado deu a eles (os 
Aeons) um poder de vida no qual eles pudessem confiar, e ele os estabeleceu. O primeiro
Aeon ele estabeleceu sobre o primeiro: Armedon, Nousanios, Armozel; o segundo ele 
estabeleceu sobre o segundo Aeon: Phaionios, Ainios, Oroiael; o terceiro sobre o terceiro 
Aeon: Mellephaneus, Loios, Daveithai; o quarto sobre o quarto: Mousanios, Amethes, 
Eleleth. Agora todos esses Aeons foram gerados pelo Deus que foi gerado - o Cristo - e 
estes Aeons tanto receberam quanto deram glória. Eles foram os primeiros a aparecer, 
enaltecidos no pensamento deles, e cada Aeon deu glórias incontáveis dentro de 
grandiosas luzes insondáveis, e todos eles juntos abençoaram o Filho perfeito, o Deus 
que foi gerado. Então veio uma palavra da grande Luz Eleleth, e disse, "Eu sou rei! Quem
pertence ao Caos e quem pertence ao submundo?" E naquele instante, a Luz dele 
apareceu, radiante, dotada da Epinoia. Os Poderes dos Poderes não o solicitaram, e do 
mesmo modo, imediatamente, surgiu um grande Demônio que governa sobre a parte 
mais baixa do submundo e do Caos. Ele não tem forma nem perfeição, mas, pelo 
contrário, possui a forma da glória daqueles gerados na escuridão. Agora ele se chama 
'Saclas', ou seja, 'Samael', 'Yaltabaoth', ele que tomou poder, que o roubou da inocente 
(Sofia); e que havia anteriormente dominado ela, que é a Epinoia de Luz que havia 
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descido, ela de quem ele havia vindo originalmente. Agora quando a Epinoia da Luz 
percebeu que ele (Yaltabaoth) havia implorado à Luz por outra ordem, mesmo ele sendo 
inferior a ela, ela disse, "Dê-me outra ordem, para que você se torne uma habitação para 
mim, para que eu não habite para sempre em desordem." E a ordem da casa de glória 
inteira foi aceita sobre a palavra dela. Uma bênção foi trazida a ela, e a ordem superior a 
liberou para ela. E o grande Demônio começou a produzir aeons com a imagem dos 
Aeons verdadeiros, exceto que ele os produziu do seu próprio poder. Então eu também 
revelei a minha Voz secretamente, dizendo, "Parem! Desistam, vocês que andam na 
matéria, pois vejam, eu estou descendo ao mundo dos mortais em função da minha 
porção que estava naquele lugar da época em que a Sofia inocente foi rendida, ela que 
desceu, para que eu possa impedir o objetivo deles que ele revelou pelos decretos dela." 
E todos se perturbaram, cada um dos que habitam na casa da luz ignorante, e o abismo 
estremeceu. E o Arquigerador de ignorância reinou sobre o Caos e o submundo, e 
produziu um homem à minha semelhança. Mas ele não soube que aquele se tornaria pare
ele uma sentença de destruição, nem ele reconhece o seu poder. Mas agora eu desci e 
cheguei ao Caos. E eu estava com os meus, que estavam naquele lugar. Eu estou 
escondido dentro deles, os fortalecendo, os dando forma. E do primeiro dia até o dia em 
que darei glória imensa para aqueles que são meus, eu me revelarei para aqueles que 
ouviram os meus mistérios, ou seja, os Filhos da Luz. Eu sou o Pai deles, e eu lhes 
contarei um mistério, inefável e indivulgável por qualquer boca: Cada amarra eu afrouxei 
para vocês, e eu quebrei as correntes dos demônios do submundo, estas coisas que 
estão atadas aos meus membros limitando-os. E as altas muralhas da escuridão eu 
destruí, e as jaulas seguras daqueles impiedosos eu quebrei, e eu esmaguei as barras 
deles. E a força do mal, e aquele que te bate, e aquele que te impede, e o tirano, e o 
adversário, e aquele que é Rei, e o inimigo atual, de fato, sobre todos estes eu expliquei 
àqueles que são meus, que são os Filhos da Luz, para que eles possam anular a eles 
todos, e se salvar de todas essas amarras, e entrar no lugar onde eles estavam no 
princípio. Eu sou o primeiro que desceu em função da minha porção que permanece, ou 
seja, o Espírito que habita na alma, que originou da Água da Vida, e através da imersão 
dos mistérios. E eu falei, eu, junto com os Arcontes e as Autoridades. Pois eu havia ido 
para baixo, sob a linguagem deles, e eu contei meus mistérios para os meus - um mistério
escondido - e as amarras do esquecimento eterno foram anuladas. E eu gerei frutos 
neles, ou seja, o Pensamento do Aeon imutável, e a minha casa, e o Pai deles. E eu desci
para aqueles que eram meus do princípio, e eu os alcancei, e quebrei as primeiras cordas
que os escravizavam. Então cada um desses em mim brilhou, e eu preparei uma forma 
para as Luzes inefáveis que estão em mim. Amém. O Discurso de Protennoia: Um Eu sou
a Voz que apareceu através do meu Pensamento, pois eu sou 'Ele que é sizígio' já que eu
sou chamado 'o Pensamento do Invisível'. Pois eu sou chamado 'o Discurso imutável', eu 
sou chamado 'Ela que é sizígia'. Eu sou singular, já que sou imaculado. Eu sou a Mãe da 
Voz, falando de várias maneiras, completando o Todo. É em mim que a sabedoria habita, 
a sabedoria das eternas. Sou eu que falo dentro de cada criatura, e eu fui conhecido pelo 
Todo. Sou eu que elevo o Discurso da Voz para os ouvidos daqueles que me 
conheceram, ou seja, os Filhos da Luz. Agora eu vim uma segunda vez na aparência de 
uma fêmea, e falei com eles. E eu os falarei sobre o fim vindouro do Aeon, e irei ensiná-
los sobre o início do Aeon que virá, aquele imutável, aquele no qual a nossa aparência 
será transformada. Nós seremos purificados naqueles Aeons, através dos quais, eu me 
revelei no Pensamento da aparência da minha masculinidade. Eu me estabeleci entre 
aqueles que são dignos no Pensamento do meu Aeon imutável. Pois eu te direi um 
mistério deste Aeon em particular, e falarei sobre as forças que estão nele. O nascimento 
sinaliza; hora gera hora, dia gera dia. Os meses revelaram o mês. Tempo circulou 
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sucedendo tempo. Este Aeon em particular foi completado deste modo, e foi estimado, e 
era curto, pois era um dedo que soltava um dedo, e uma articulação que estava separada 
de uma articulação. Então, quando as grandes Autoridades souberam que o tempo da 
conclusão havia aparecido - assim como nas aflições da parturiente, a hora se aproximou,
e também a destruição se aproximou - todos juntos, os elementos estremeceram, os 
alicerces do submundo e os céus do Caos balançaram, e um grande fogo brilhou no 
centro deles, e as pedras e a terra foram sacudidas como um bambu sacudido pelo vento.
E as sinas do Destino, e aqueles que rateiam domicílios, foram enormemente perturbados
pelo grande trovão. E os tronos dos Poderes se perturbaram, já que eles foram 
derrubados, e o Rei deles ficou com medo. E aqueles que seguem o Destino, pagaram 
suas parcelas de visitas à trajetória, e eles disseram aos Poderes, "O que é esta 
perturbação e este tremor que veio sobre nós, pela Voz ao Discurso elevado? E a nossa 
habitação inteira havia estremecido, e o circuito inteiro da trajetória de ascensão foi 
destruído, e a trajetória que nós fazemos, que nos leva acima para o Arquigerador do 
nosso nascimento, deixou de existir para nós." Então os Poderes responderam, dizendo, 
"Nós também tivemos prejuízos por conta disto, já que nós não soubemos o que foi 
responsável por isto. Mas subam, vamos subir até o Arquigerador e perguntar a ele." E os
poderes todos se reuniram e subiram até o Arquigerador. Eles disseram a ele, "Onde está
a sua ostentação na qual você se gaba? Nós não o ouvimos dizer, "Eu sou Deus, e eu 
sou o Pai de vocês, e sou eu quem os gerou, e não há outro além de mim?" Agora veja, 
apareceu uma Voz pertencente ao Discurso invisível do Aeon que nós não conhecemos. 
E nós mesmos não reconhecemos a quem nós pertencemos, porque aquela Voz que 
ouvimos é estranha para nós, e nós não a reconhecemos; nós não soubemos de onde ela
era. Ela veio e colocou medo em nosso meio, e fraqueza nos membros da nossa tropa. 
Então agora nos deixe prantear e lamentar com muita amargura! E quanto ao futuro, 
vamos nos debandar antes que sejamos aprisionados forçosamente, e levados abaixo, ao
centro do submundo. Pois o relaxamento da nossa escravidão já se aproximou, e as 
horas foram abreviadas, e os dias encurtaram, e o nosso tempo foi efetuado, e o pranto 
da nossa destruição nos aproximou, para que sejamos levados ao lugar que 
reconhecemos. Pois quanto a nossa árvore, da qual nós crescemos, uma fruta de 
ignorância é o que ela produz; e também suas folhas, é a morte que habita nelas, e a 
escuridão habita sob a sombra de seus galhos. E foi no engano e na lascívia que nós 
colhemos, esta árvore, através da qual o Caos ignorante se tornou uma habitação para 
nós. Pois vejam, até ele, o Arquigerador do nosso nascimento, do qual nós nos gabamos, 
nem ele conhecia este Discurso." Então agora, Ó filhos do Pensamento, ouçam-me, ao 
Discurso da Mãe da sua misericórdia, pois vocês se tornaram dignos do mistério 
escondido dos Aeons, para que vocês possam recebê-lo. E a conclusão deste Aeon em 
particular, e da vida miserável, se aproximou, e começa o início do Aeon vindouro, que é 
inalterável para sempre. Eu sou andrógino. Eu sou Mãe e eu sou Pai, já que eu copulei 
comigo. Eu copulei comigo e com aqueles que me amam, e é por meu intermédio apenas 
que o Todo permanece firme. Eu sou o Útero que dá forma ao Todo por meio da parição 
da Luz que brilha em esplendor. Eu sou o Aeon vindouro. Eu sou a realização do Todo, 
ou seja, Meirothea, a glória da Mãe. Eu lanço Discurso vocal nos ouvidos daqueles que 
me conhecem. Eu estou te convidando em direção à Luz perfeita e sublime. Além do 
mais, quanto a esta Luz, quando você entrar nela, você será glorificado por aqueles que 
dão glória, e aqueles que reverenciam te reverenciarão. Você aceitará mantos daqueles 
que dão mantos, e os batistas te batizarão, e você se tornará gloriosamente glorioso, do 
jeito que você era no princípio quando você era Luz. E eu me escondi em cada um, e me 
revelei neles, e cada mente que me buscava, me almejava, porque sou eu que dei forma 
ao Todo quando ele não tinha forma. E eu transformei as formas deles em outras formas, 
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até a hora em que será dada uma forma ao Todo. É através de mim que a Voz originou, e
sou eu que coloco a respiração dentro dos meus. E eu lanço dentro deles o Espírito que é
eternamente Sagrado, e eu elevei-me e entrei na minha Luz. Eu subi ao meu ramo, e 
sentei lá entre os Filhos da Luz sagrada. E eu me recolhi para a habitação deles, a qual 
[...] alcançou glória [...]. Amém. Sobre o Destino: Dois Eu sou a Palavra que habita na Voz
inefável. Eu habito em Luz imaculada, e um Pensamento se revelou perceptivelmente 
pelo grande Discurso da Mãe, embora seja um fruto masculino que me apóia como meu 
alicerce. E o Discurso existe do princípio, nos alicerces do Todo. Mas há uma Luz que 
habita escondida em Silêncio, e ela foi a primeira a vir. Ao passo que ela (a Mãe) existe 
sozinha como Silêncio, eu sozinho sou a Palavra, inefável, impoluta, imensurável, 
inconcebível. A Palavra é uma Luz escondida, carregando um fruto de vida, despejando 
uma água viva da fonte imensurável, invisível, impoluta, ou seja, a Voz irreproduzível da 
glória da Mãe, a glória do fruto de Deus; um homem virgem pela virtude de um Intelecto 
escondido, ou seja, o Silêncio escondido do Todo, sendo irreproduzível, uma Luz 
imensurável, a fonte do Todo, a raiz do Aeon inteiro. É o alicerce que apóia cada 
movimento dos Aeons que pertencem à glória poderosa. É o alicerce de cada alicerce. É 
a respiração dos poderes. É o olho das três permanências, que existe como Voz pela 
virtude de Pensamento. E é uma Palavra pela virtude do Discurso; ele foi enviado para 
iluminar aqueles que habitam na escuridão. Agora veja! Eu revelarei para você os meus 
mistérios, já que você é meu irmão companheiro, e você conhecerá eles todos. (5 linhas 
perdidas) - sobre Seth e a Raça Inalterável que desceu Eu contei para eles todos sobre 
os meus mistérios que existem nos Aeons inexpressáveis e incompreensíveis. Eu ensinei 
a eles os mistérios através da Voz que existe dentro de um Intelecto perfeito, e eu me 
tornei um alicerce para o Todo, e eu os capacitei. Na Segunda vez, eu vim no Discurso da
minha Voz. Eu dei forma àqueles que tomaram forma, até a completação deles. Na 
Terceira vez, eu me revelei para eles em suas tendas como Palavra, e eu me revelei na 
aparência da forma deles. E eu usei as vestimentas mundanas, e eu me escondi neles, e 
eles não conheciam aquele que me fortalece. Pois eu habito em todas as Soberanias e 
Poderes, e nos anjos, e em cada movimento que existe em toda a matéria. E eu me 
escondi dentro deles até que eu me revelei aos meus irmãos. E nenhum deles (os 
Poderes) me conhecia, embora seja eu que atuo neles. Porém, eles pensaram que o 
Todo foi criado por eles, já que eles são ignorantes, e desconhecem suas raízes, o lugar 
no qual eles cresceram. Eu sou a Luz que ilumina o Todo. Eu sou a Luz que se alegra nos
meus irmãos, porque eu desci ao mundo dos mortais em função do Espírito que 
permanece naquilo que desceu, e que veio da Sofia inocente. Eu vim, e eu resgatei [...], e 
eu fui para ... (5 linhas perdidas) ... que ele tinha anteriormente, e eu doei a ele da Água 
da Vida, que o despe do caos que está na mais completa escuridão que existe dentro do 
abismo inteiro, ou seja, o pensamento do corpóreo e do psíquico. Todos estes eu vesti. E 
eu o despi deles, e eu coloquei sobre ele uma Luz brilhante, ou seja, a sabedoria do 
Pensamento da Paternidade. E eu o entreguei àqueles que entregam mantos - Yammon, 
Elasso, Amenai - e eles o cobriram com um manto dos mantos de Luz; e eu o entreguei 
aos batistas, e eles o batizaram - Micheus, Michar, Mnesinous - e eles o imergiram na 
fonte da Água da Vida. E eu o entreguei aos que reverenciam - Bariel, Nouthan, Sabenai -
e eles o reverenciaram através do Trono de Glória. E eu o entreguei aos que glorificam - 
Ariom, Elien, Phariel - e eles o glorificaram com a glória da Paternidade. E aqueles que 
arrebatam, arrebataram - Kamaliel, [...]anen, Samblo, e os assistentes das grandes 
luminárias sagradas - e eles o levaram para o ambiente-luz da Paternidade dele. E ele 
recebeu os Cinco selos da Luz da Mãe, Protennoia, e lhe foi concedido partilhar do 
mistério da sabedoria, e ele se tornou uma Luz na Luz. Então agora... (5 linhas 
perdidas) ... eu estava habitando neles na forma de cada um. Os Arcontes acharam que 
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eu era o Cristo deles. De fato, eu habito em todos. De fato, naqueles quem eu me revelei 
como Luz, eu frustrei os Arcontes. Eu sou o querido deles, pois naquele lugar eu me vesti 
como o filho do Arquigerador, e eu era como ele até o fim do seu mandato, que é a 
ignorância do Caos. E entre os anjos eu me revelei na aparência deles, e entre os 
Poderes, como se eu fosse um deles; porém, entre os Filhos do Homem, como se eu 
fosse um Filho do Homem, muito embora eu seja o Pai de cada um. Eu me escondi neles 
até que eu me revelei entre os meus membros, que são meus, e eu os ensinei sobre os 
modos inefáveis, e sobre os irmãos. Mas esses, os modos do Pai, são inexprimíveis a 
todas as Soberanias e todos os Poderes reinantes, exceto apenas aos Filhos da Luz. 
Estas são as glórias que são superiores a qualquer glória, ou seja, os Cinco Selos, 
completos pela virtude de Intelecto. Aquele que possui os Cinco Selos destes nomes em 
particular, se despiu das vestimentas da ignorância e vestiu uma Luz brilhante. E nada 
aparecerá para ele que pertença aos Poderes dos Arcontes. Nesses deste tipo, a 
escuridão irá se dissolver e a ignorância morrerá. E o pensamento da criatura, que está 
espalhado, irá apresentar uma única aparência, e o Caos escuro se dissolverá e ... (6 
linhas fragmentadas) ... até que eu me revele a todos os meus irmãos companheiros, e 
até que eu reúna todos os meus irmãos companheiros dentro do meu reino eterno. E eu 
proclamei a eles os Cinco Selos inefáveis, para que eu possa permanecer neles, e eles 
também possam permanecer em mim. Quanto a mim, eu vesti Jesus. Eu o carreguei da 
madeira amaldiçoada, e eu o estabeleci nas moradas do Pai dele. E aqueles que 
observam de suas habitações, não me reconheceram. Porque eu, eu sou irrestringível, 
junto com a minha semente; e a minha semente, que é minha, eu colocarei dentro da Luz 
sagrada, num Silêncio incompreensível. Amém. 

A Hipóstase dos Arcontes (A Realidade dos Regentes) A respeito da realidade 
(hypostasis) das autoridades (eksousiai), (inspirado) pelo Espírito do Pai da verdade, o 
grande apóstolo - se referindo às "autoridades da escuridão" (Col. 1:13) - nos disse que 
"nossa disputa não é contra os seres de carne e sangue; mais propriamente, as 
autoridades do universo e os espíritos da perversidade (Ef. 6:12)." Eu te enviei isto porque
você indaga sobre a realidade das autoridades. O chefe deles é cego; devido ao poder 
dele e sua ignorância e sua arrogância ele disse, com o poder dele, "Eu é que sou Deus; 
não há outro além de mim." Quando ele disse isto, ele pecou contra a totalidade. E esta 
declaração chegou até a incorruptibilidade; então houve uma voz que partiu da 
incorruptibilidade, dizendo, "Você está enganado, Samael" - que é, "deus dos cegos." A 
presunção dele o cegou. E, tendo expelido seu poder - ou seja, a blasfêmia que ele havia 
dito - ele prosseguiu até o Caos e o Abismo, que é a mãe dele, instigado pela Pistis Sofia 
(Fé Sabedoria). E ela estabeleceu cada um da prole dele de acordo com o poder deles - 
segundo o padrão dos reinos que estão acima dos céus, pois, a partir do universo 
invisível, o universo visível foi inventado. Assim que a incorruptibilidade olhou para baixo 
na região das águas, sua imagem apareceu nas águas; e as autoridades da escuridão se 
apaixonaram por ela. Mas eles não puderam se apropriar daquela imagem que havia 
aparecido para eles nas águas, por causa da fraqueza deles - já que seres que 
meramente possuem uma alma não podem se apropriar daqueles que possuem um 
Espírito - pois eles eram do reino inferior, enquanto ela era de cima. Esta é a razão pela 
qual a "incorruptibilidade olhou para baixo na região (etc.)": para que, pela vontade do Pai,
ela possa trazer a totalidade para a união com a luz. Os regentes (arcontes) planejaram e 
disseram, "Venham, vamos criar um homem com o solo da terra." Eles modelaram a 
criatura deles como sendo completamente da terra. Agora os regentes são andróginos, 
seus corpos são iguais aos que eles criaram para a humanidade deles, tendo 
características de macho e de fêmea, mas com o rosto de um animal. Então quando eles 
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haviam tomado um pouco de solo da terra, eles modelaram o homem deles segundo o 
corpo deles, e segundo o semblante de Deus que havia aparecido para eles nas águas. 
Eles disseram, "Venham, vamos dominar ele por meio da forma que nós modelamos, para
que ele veja sua aparência neste corpo, se sinta atraído e venha habitar nele, e nós 
possamos capturá-lo com a forma que nós modelamos" - não compreendendo a força de 
Deus, por causa da impotência deles. O chefe deles soprou no rosto dele; e o homem 
obteve uma alma (e permaneceu) no chão muitos dias. Mas eles não puderam fazê-lo se 
erguer por causa da impotência deles. Como vendavais eles persistiram soprando, 
tentando capturar aquela imagem que apareceu para eles nas águas. E eles não 
conheciam a identidade daquele poder. Agora todas estas coisas decorreram pela 
vontade do Pai da totalidade. Posteriormente, o Espírito viu o homem dotado de alma no 
chão. E o Espírito veio adiante da Terra de Adamantina; ele desceu e veio habitar dentro 
dele, e aquele homem se tornou uma alma viva, e chamou-se Adão. Já que ele foi visto 
se movendo sobre o chão, uma voz partiu da incorruptibilidade para o auxílio de Adão; e 
os regentes reuniram todos os animais da terra e todos os pássaros do céu e os 
trouxeram para Adão, para ver como ele iria chamá-los, para que ele desse um nome a 
cada um dos pássaros e a todos os animais. Eles pegaram Adão e colocaram ele no 
jardim, para que ele o cultivasse e vigiasse. E os regentes emitiram um comando a ele, 
dizendo, "Você comerá de toda árvore no jardim; mas da árvore do reconhecimento do 
bem e do mal não coma, nem a toque; pois no dia que você comer dela, com morte você 
morrerá." Eles estavam mentindo quando falaram isto. Eles não entendem o que 
disseram para ele; pelo contrário, pela vontade do Pai, eles disseram isto de modo que 
ele de fato coma, e para que Adão não os considerasse do mesmo jeito que um homem 
de natureza totalmente material consideraria. Os regentes se consultaram uns com os 
outros e disseram, "Venham, vamos causar que um sono profundo caia sobre Adão." E 
ele dormiu. - Agora o sono profundo que eles "causaram que caísse sobre ele, e ele 
dormiu" é a Ignorância. - Eles abriram a lateral dele que era como uma mulher viva. E eles
montaram a lateral dele com um pouco de carne no lugar dela, e Adão ficou dotado 
apenas de alma. E a mulher dotada de Espírito veio até ele e falou com ele, dizendo, 
"Levante-se, Adão." E quando ele a viu, ele disse, "Foi você quem me deu vida; você será
chamada 'mãe dos vivos'. - Pois ela que é a minha mãe. Ela que é a obstetra, a mulher, e 
ela que deu à luz." Então as autoridades vieram até o Adão deles. E quando eles viram a 
contraparte feminina dele falando com ele, eles ficaram agitados com grande agitação; e 
eles se apaixonaram por ela. Eles disseram uns aos outros, "Venham, vamos espalhar 
nossa semente nela," e eles a perseguiram. E ela riu deles pela tolice e cegueira deles; e 
nas garras deles ela se tornou uma árvore, e deixou diante deles o reflexo indistinto dela 
aparentando a si mesma; e eles a violaram de forma imunda. - E eles violaram o sinal da 
voz dela, de modo que, por meio da forma que eles modelaram, junto com a própria 
imagem deles, eles se tornaram propensos à condenação. Então o aspecto espiritual 
feminino entrou na serpente, que é o instrutor; e ele os ensinou, dizendo, "O que ele disse
para você? Foi, 'Você comerá de toda árvore no jardim; mas - da árvore do 
reconhecimento do bem e do mal não coma'?" A mulher carnal disse, "Ele disse não 
somente, 'Não coma', mas até 'Não a toque; pois no dia que você comer dela, com morte 
você morrerá.'" E a serpente, o instrutor, disse , "Com morte vocês não irão morrer; pois 
foi por ciúmes que ele disse isto a vocês. Pelo contrário, seus olhos se abrirão e vocês se 
tornarão como deuses, reconhecendo o mal e o bem." E o aspecto feminino instrutor foi 
removido da serpente, e ela o abandonou, uma coisa meramente da terra. E a mulher 
carnal pegou da árvore e comeu; e ela deu ao marido dela também; e estes seres que 
possuíam apenas uma alma, comeram, e então eles ficaram sóbrios do esquecimento. 
Eles perceberam a imperfeição e a falta de sabedoria dos seus criadores; e 
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reconheceram que eles mesmos estavam despidos do elemento espiritual, então eles 
pegaram folhas de figueira e amarraram em seus quadris. Então o regente chefe (líder 
dos arcontes) veio; e ele disse, "Adão! Onde você está?" - porque ele não entendeu o que
tinha acontecido. E Adão disse, "Eu ouvi a sua voz e tive medo porque eu estava nu, e eu
me escondi”. O regente disse, "Por que você se escondeu, a menos que é porque você 
comeu da única árvore que eu ordenei que você não comesse? E você comeu!" Adão 
disse, "A mulher que você me deu, ela me ofereceu e eu comi." E o regente arrogante 
amaldiçoou a mulher. A mulher disse, "Foi a serpente que me induziu e eu comi." Eles se 
voltaram para a serpente e amaldiçoaram o reflexo indistinto dela, [...] impotentes, não 
compreendendo que era uma forma que eles mesmos haviam modelado. Desde aquele 
dia, a serpente ficou sob a maldição das autoridades até o dia em que o homem perfeito 
havia de vir. Os Regentes se voltaram para o Adão deles, e o tomaram e expulsaram do 
jardim junto com sua esposa; pois eles não possuem bênção, já que eles também estão 
sob a maldição. Além do mais, ele jogou a humanidade em grande distração e em uma 
vida de dificuldades, para que a humanidade deles possa estar ocupada com afazeres 
mundanos, e não possa ter a oportunidade de se dedicar ao Espírito sagrado. Agora em 
seguida, ela gerou Caim, o filho deles (considera-se filho dos regentes do mundo e de 
Eva), e Caim cultivava a terra. Logo após isso ele reconheceu sua esposa, engravidando 
novamente, ela gerou Abel; e Abel era um pastor de ovelhas. Agora Caim apresentou das
colheitas do campo dele, mas Abel apresentou uma oferenda dentre suas ovelhas. Então 
Deus olhou sobre as oferendas votivas de Abel; mas ele não aceitou as oferendas votivas
de Caim. E o Caim carnal perseguiu Abel, seu irmão. E Deus disse para Caim, "Onde está
Abel, teu irmão?" Ele respondeu dizendo, "Eu sou, então, zelador do meu ir mão?" Então 
Deus disse para Caim, "Escute! A voz do sangue do te u irmão está clamando para mim! 
Você pecou com tua boca. Isto retornará para ti: qualquer um que matar Caim soltará sete
vinganças, e você existirá gemendo e tremendo sobre a terra." E Adão reconheceu sua 
contraparte feminina Eva, e ela ficou grávida, e gerou [Seth] para Adão. E ela disse, "Eu 
gerei um homem através de Deus, no lugar de Abel." Novamente Eva engravidou, e ela 
gerou Norea. E ela disse, "Ele gerou em mim uma virgem como uma assistência para 
muitas gerações da humanidade." Ela é a virgem a quem as forças não corromperam. 
Então eles começaram a se multiplicar e aperfeiçoar. Os regentes se consultaram uns 
com os outros e disseram, "Venham, vamos causar um dilúvio com nossas mãos e 
eliminar toda carne, desde homem até animal." Mas quando o Senhor das Forças soube 
da decisão deles, ele disse para Noé, "Construa para vocês uma arca com madeira que 
não apodreça e se escondam nela - você e os meus filhos, e os anjos do céu, e os 
animais deles, do pequeno ao grande - e coloque-a sobre o Monte Sir (Senhor em 
inglês?...)." Então Orea veio até ele, querendo embarcar na arca. E quando ele não a 
deixou, ela soprou sobre a arca e ocasionou que ela fosse consumida pelo fogo. 
Novamente ele fez a arca, por uma segunda vez. Os regentes foram conhecê-la, 
pretendendo corrompê-la. O chefe supremo deles disse a ela, "A sua mãe Eva veio até 
nós." Mas Norea virou-se para eles e disse, "São vocês os regentes da escuridão; vocês 
estão amaldiçoados. E vocês não conheceram a minha mãe; pelo contrário, vocês 
conheceram a contraparte feminina de vocês. Pois eu não sou descendente de vocês; 
pelo contrário, é do aeon superior que eu venho." O regente arrogante levantou-se contra 
ela com toda a sua força, e sua aparência era como um [... (fogo/dragão?)]preto/negro ; e 
ele disse a ela presunçosamente, "Você deve servir a nós, como a sua mãe Eva também 
serviu; pois me foi dada (?) [...]." Mas Norea virou-se, com o poder de sua [...]; e numa voz
alta ela exclamou para o alto para o sagrado, o Deus da totalidade, "Resgate-me dos 
regentes da injustiça e me salve das garras deles - depressa!" O grande anjo eterno 
desceu do Oitavo Céu e disse a ela, "Por que você está exclamando a Deus? Por que 
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você age com tanta audácia para com o Espírito sagrado?" Norea disse, "Quem é você?" 
Os regentes da injustiça haviam se afastado dela. Ele disse, "Eu que sou Eleleth, 
sagacidade, o grande anjo que fica na presença do Espírito sagrado. Eu fui enviado para 
falar com você e salvá-la das garras dos malfeitores. E eu irei te ensinar sobre a sua raiz."
(Aparentemente Norea falando agora) - Agora quanto a esse anjo, eu não posso 
expressar o poder dele: sua aparência é como ouro fino e seu traje é como neve. Não, 
deveras, minha boca não se porta a falar do poder e da aparência da face dele! Eleleth, o 
grande anjo, falou comigo. "Sou eu," ele disse, "que sou compreensão. Eu sou um dos 
quatro doadores de luz, que ficam na presença do grande Espírito invisível. Você acha 
que estes regentes têm algum poder sobre ti? Nenhum deles pode prevalecer contra a 
raiz da verdade; pois foi por ela que ele apareceu nos últimos tempos; e estas autoridades
serão restringidas. E estas autoridades não podem te corromper nem corromper aquela 
geração, pois sua residência é na incorruptibilidade, onde o Espírito virgem habita, que é 
superior às autoridades do Caos e ao universo deles." Mas eu disse, "Senhor, me ensine 
sobre a capacidade destas autoridades - como eles surgiram, e por qual tipo de gênesis, 
e de que material, e quem criou eles e a força deles?" E o grande anjo Eleleth, 
compreensão, falou para mim: "Dentro de domínios ilimitados habita a incorruptibilidade. 
Sofia, que é chamada Pistis, quis criar algo sozinha, sem o cônjuge dela; e o produto dela
foi a abóbada celeste. Ela é um véu que existe entre os grandes aeons superiores e os 
domínios inferiores. Então uma nuvem surgiu abaixo do véu; e essa nuvem gerou matéria;
e a matéria foi expelida e dispersada. E o que ela havia criado foi parido pela nuvem 
como um feto abortado. E aquilo assumiu uma forma plástica modelada através da 
matéria, e se tornou uma besta arrogante parecendo um leão. E era andrógino, como eu 
já havia dito, e ignorante, porque foi da matéria que ele derivou. Quando ele abriu os 
olhos, ele viu uma vasta quantidade de água sem limite; e ele se tornou arrogante, 
dizendo, "Eu é que sou Deus, e não há outro além de mim". Quando ele disse isto, ele 
pecou contra a totalidade. E uma voz partiu do alto, do reino de poder absoluto, dizendo 
"Você está enganado, Samael" - que é, 'deus dos cegos'. E ele disse, "Se outra coisa 
existe antes de mim, que se torne visível para mim!" E imediatamente Sofia esticou o 
dedo dela e introduziu luz no universo; e ela brilhou até as profundezas do Caos. Então 
ela recolheu a sua luz; e mais uma vez a escuridão encobriu todo o universo. Este 
regente, sendo andrógino, criou para si um vasto reino, um tamanho inimaginável. E ele 
contemplou criando filhos de si próprio, e criou para ele mesmo sete filhos, andróginos 
assim como o pai deles. E ele disse à prole dele, "Eu é que sou o Deus da totalidade." E 
Zoe (Vida), a filha de Pistis Sofia, exclamou e disse a ele, "Você está enganado, Saclas!" -
cujo nome alternativo é Yaldabaoth. Ela soprou no rosto dele, e a respiração dela se 
tornou um anjo de fogo para ele; e o anjo prendeu Yaldabaoth e o lançou abaixo dentro 
do Tártaro, no fundo do abismo. Agora quando o filho dele Sabaoth viu a força daquele 
anjo, ele se arrependeu e condenou o pai dele e a mãe dele, a matéria. Ele a repugnou, 
mas ele cantou canções de louvor para cima para Sofia e a filha dela Zoe. E Sofia e Zoe o
ergueram e lhe deram o comando do sétimo céu, para que ele pudesse reger sobre o 
universo, entre os reinos eternos e o Caos. E ele é chamado 'Senhor das Forças, 
Sabaoth', já que ele está acima das forças do Caos, pois Sofia o estabeleceu. E quando 
estes eventos aconteceram, ele fez para si próprio uma mansão enorme, e uma 
congregação de deuses para governarem sobre os mundos das pessoas, e muitos 
infinitos anjos para atuarem como ministros, e também harpas e liras. E Sofia pegou a 
filha dela Zoe e a fez sentar à direita dele, para ensiná-lo sobre as coisas que existem no 
Oitavo Céu; e o anjo da ira ela colocou à esquerda dele. Desde aquele dia, a direita dele 
tem sido chamada 'vida', e a esquerda veio a representar a injustiça, para o domínio de 
poder absoluto acima. Foi antes da sua época que eles surgiram. Agora quando 
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Yaldabaoth viu ele (Sabaoth) neste grande esplendor e nesta altura, ele o invejou; e a 
inveja se tornou um produto andrógino, e esta foi a origem da inveja. E inveja produziu 
morte; e morte produziu a prole dele, e deu para cada um deles o comando de seu céu; e 
todos os céus do Caos se tornaram repletos de suas multidões. Mas foi pela vontade do 
Pai da totalidade que eles todos surgiram - segundo o padrão de todas as coisas 
superiores - para que a quantia do Caos fosse alcançada. "Assim, eu te ensinei sobre o 
padrão dos regentes; e a matéria na qual ele foi expressado; e o pai deles; e o universo 
deles." Mas eu disse, "Senhor, eu também sou da matéria deles?"" Você, junto com seus 
descendentes, são do Pai Imortal, de cima, da luz imperecível é que almas deles são 
provenientes. Por isso as autoridades não podem se aproximar deles, por causa do 
Espírito da verdade que está presente dentro deles; e todos que se instruíram sobre estas
coisas existem como imortais no meio da humanidade mortal. Mesmo assim, esses fatos 
não serão conhecidos agora. Pelo contrário, após três gerações é que isto será 
reconhecido, e esta sabedoria os libertou da escravidão e do erro das autoridades." Então
eu disse, "Senhor, quanto mais irá demorar?" Ele me disse, "Até o momento em que o 
homem ve rdadeiro, dentro de uma forma modelada, revele a existência do Espírito da 
verdade, que o Pai enviou. Então ele ensinará a eles sobre tudo, e ele os ungirá com a 
unção da vida, dada a ele pela geração sobre a qual não há regente. Então ele s serão 
libertados do pensamento cego, e eles irão pisar sobre a morte com os pés, pois ela 
pertence às autoridades, e eles subirão até a luz ilimitada, que é onde os eleitos 
pertencem. Então as autoridades irão abandonar suas eras, e os anjos deles prantearão 
sob re a destruição deles, e os demônios deles irão lamentar suas mortes. Então todas as
crianças da Luz s erão verdadeiramente familiarizadas com a verdade e com a raiz deles, 
e com o Pai da totalidade e o Espírito sagrado. Eles todos dirão com uma única voz, "A 
verdade do Pai é justa, e o filho preside sobre a totalidade", e todos louvarão nos aeons 
dos aeons eternos, "Sagrado - sagrado - sagrado! Amém! 

144 mil são as  estrelas vistas no céu a olho nú, 144 mil
estrelas ou anjos cairam da quinta hierarquia do raio divino
para a missão malcut assiah gaya 72 mil de cada lado , 144
mil nadis no corpo 72 mil positivas e 72 mil apagadas, eis

um pouco dos misterios do numero 144.

O MAL: Izac Luria diz que alguns recipientes ou Vasos se quebraram no processo,
e esses Cacos se tornaram as Cascas ou Qlipphoth, um tipo de mal que atacam o bem 
tentando impedir de evoluir, isso explicaria o conceito do mal. Rabino Izac Lúria foi um 
dos maiores cabalistas que existiu, criador do sistema Luriano de Cabala.
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As esferas qlifóticas – abismos

As esferas qlifóticas correspondem ao lado negativo da Árvore, quando esta é apresentada
invertida e também é chamada como a Árvore de morte em oposição a Árvore da Vida.
A tradição afirma que esta região é habitada por uma classe de seres nominadas como 
luciféricos, palavra que traduzida quer dizer fazedores de luz e cuja missão refere-se a 
administrar as energias desperdiçadas, que descem dos planos superiores sem ter 
cumprido sua missão, a Vontade do Ser Eterno, nosso Real Ser. Como estas energias, de 
certo modo, perderam sua Luz, cumpre que desçam as regiões mais obscuras onde no 
breu total a Luz mesmo minguada possa ser vistas, já que quanto maior a treva mais forte
brilha a Luz.
Esotericamente afirma-se que Lúcifer é uma das muitas partes que compõe nossa psique 
e representa o nosso instinto animal de modo que adquire formas de dragões, cães, 
cobras, etc., sempre relatados nas mais diversas obras mitológicas.
A tradição afirma ainda que pertenciam a uma classe de anjos que se desconectaram de 
sua onda de vida e por fim se degradaram. Isto indica que nossa natureza essencial é 
divina, mas que em algum momento nos desconectamos de nossas partes superiores e 
nos afundamos em nossos abismos psicológicos, a antítese do que está acima.
Estas entidades trabalham em duas frentes: Inicialmente recolhem as energias não 
utilizadas e em um segundo ponto tratam das realizações humanas que não respeitaram 
as leis cósmicas.
O objetivo é não deixar que as energias degradas circulem livremente sob pena de causar 
o caos, a destruição já que tratam de aspectos negativos, degradados. Seria algo como 
colocar uma redoma sob uma explosão nuclear a fim de se evitar danos ao ambiente fora 
dela. Então estas pulsações são enviadas as infra regiões também chamadas de buraco 
negro, abismo, inferno, esferas qlifóticas de modo que sejam processadas, regeneradas 
para que posteriormente possamos utilizá-las novamente em nosso trabalho humano, algo
semelhante a matéria orgânica que é enterrada e depois de algum tempo é novamente 
utilizada como adubo, afinal como disse Lavoisier: "Na Natureza nada se cria, nada se 
perde, tudo se transforma". Deste modo, toda energia desperdiçada de alguma forma há 
de retornar ao seu proprietário e as variações destas consequências são infinitas, reflexos 
de nossos pensamentos, sentimento, Vontades (ou desejos), ações.
A questão é que no uso primordial (como vem de cima – por Kether) podemos dar o curso
as energias, mas após isto entra em voga a Lei de Ação e Reação e já não temos mais a 
escolha, eis que a energia entra pelos pés – por Malkuth, no fluxo de retorno. Neste 
pondo a liberdade inicial se manifesta na obrigação conseqüente, as circunstâncias 
inicialmente favoráveis atuam ao revés do parâmetro original.
E como estamos tratando de Arquétipos, também sujeitos a dualidade, já que todo que sai
do Absoluto mergulha imediatamente nesta Lei, estes agentes distribuem estas energias 
em 72 recipientes que formam a personalidade negativa dos 72 Gênios de cima e recebem
o mesmo nome destes agentes, contudo atuam com as pulsações degradadas. E como 
estamos tratando de programas invertidos onde os Gênios de cima depositam Amor, os de
baixo o fazem pelo ódio, do perdão vai a intolerância, da sabedoria ao erro, etc.
Cabe ainda salientar que estas degradações não podem fazer morada definitiva em nosso 
interior já que nossa essência vem de cima, de modo que as moradas inferiores são 
efêmeras e por isto instáveis de modo que toda a descarga destes fluxos ocorrem de 
forma abrupta e rápida. De outro lado só podem se manter por mais tempo se existir 
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imperioso desejo nesse sentido o que seria muito perigoso já que a degradação pode 
instalar-se no próprio veículo de manifestação, o corpo físico, levando-o a destruição 
progressivamente.
Conforme avancemos em nossos estudos poderemos averiguar que o bem e o mal 
procede de nós mesmo. Que o mal é produto da ignorância, de nossa incapacidade em 
interiorizar as energias criadoras e converte-las em atos concretos positivos, conduzir 
sabiamente a dinâmica de nosso comportamento. Deixar as energias livres sem dar um 
rumo adequado é adentrar ao caos energético que se manifestará em circunstancias 
avassaladoras em nossa vida.
A fim de anular os efeitos negativos provocados pelos gênios de baixo consiste que 
trabalhemos a sua contraparte positiva. A exemplo citemos o Gênio positivo VEHUIAH (1. 
1->1) que trata de tudo o que se relacione ao começo do começo, primeiro passo, 
Vontade de modo que tudo aquilo que contrarie estes pressupostos refere-se ao gênio de 
baixo, i.e., a cólera, a violência como resultado da inibição desta Vontade.
Um ditado afirma que “Mente parada é oficina do diabo”. Deste modo as energias não 
direcionadas, na ausência de uma Vontade que as conduzam, rumam ao caos. Por isto a 
juventude, que encontra se em fase de exteriorização energética (“Vô”), necessita que 
uma Vontade dirija estas energias, quanto mais não tenha dado rumo a sua existência. 
Assim, convém que estejam estudando, trabalhando (inclusive trabalhos voluntários), 
praticando esportes, etc., do contrário as forças de baixo ditarão o rumo as drogas, 
crimes, etc. Se a sociedade, os programas governamentais não seguirem este caminho 
então haverão de construir mais presídios, aumentar o efetivo das polícias e forças 
armadas, construir mais hospitais, veremos mais favelas, fome, doenças, corrupção para 
“sobre-viver”, a lei do mais forte posta em ação - no modo selvagem, etc.

Veja a Arvore das Qliphoth, da morte ou do conhecimento do Bem e do Mal na próxima 
página:
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Para a Cabala, os seres 
humanos são descendentes 
diretos do Recipiente e, 
portanto, essencialmente 
recebedores. Isso explica a 
imensa dificuldade de
doar e compartilhar e o desejo
de sempre receber. Basta 
observar as crianças.
Antes de elas aprenderem a 
dividir com os amigos, são 
naturalmente egoístas
e querem tudo para si. Faz 
parte da essência humana.
No fundo, não há nada de 
errado com o fato de 
desejarmos bens materiais e
não-materiais. A grande 
questão é o propósito com 
que pedimos e o que
fazemos com o que 
conquistamos. Nosso grande 
desafio no mundo da matéria.
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A ÁRVORE DA VIDA: Etz HaChayim

A Árvore da vida é um diagrama recebido pelos cabalistas que representa tudo
criado pelo Todo. Através dela podemos interpretar e entender dês de simples
acontecimentos do dia-a-dia até o funcionamento da mente, alma e do universo. Ela é 
formada por emanações da Divindade que são conhecidas como Sephiroth
(Rodas, Círculos ou safiras), e cada uma delas representa uma personificação e atributos 
desta mesma Divindade. Além da Arvore da vida vimos já sobre os 4 planos da 
existência, cada um tem a sua arvore da vida, e suas emanações
como Mostra a figura da próxima página com algumas breves correspondências e 
caminhos da arvore:

35



36



AS HIERARQUIAS QUE BUSCAM AJUDAR NOSSA EVOLUÇÃO

A FRATERNIDADE BRANCA

A Grande Fraternidade Branca e o Contato com os Mestres "Fiat Pax in Virtute Tua" 
(Antigo preceito Beneditino) A denominação "Grande Fraternidade Branca" é muito usada 
entre esoteristas mas apenas uns poucos conhecem a sua verdadeira natureza e 
compreendem o seu real significado na Criação. A Grande Fraternidade Branca não é 
uma organização esotérica e/ou iniciática à qual alguém, individualmente, possa requerer 
afiliação ou pretender ser ascensionado. Tampouco os Mestres da Grande Fraternidade 
Branca podem ser invocados para contato por quem quer que seja, como também não 
mandam mensagens através das chamadas "canalizações". Esses Mestres não atuam 
como "guias" de espiritismo: não incorporam em mediuns, não atuam sobre paranormais 
para gerar textos psicografados, não fazem previsões e muito menos dão "consultas" ou 
influem na tomada de decisões diante de várias opções que se apresentem a alguém no 
palco da Vida. O que é, então, a Grande Fraternidade Branca e como atuam seus 
Mestres? A Grande Fraternidade Branca é, antes de mais nada, uma espécie de 
Federação de Escolas de Luz, que congrega os verdadeiros dirigentes de Ordens, 
Fraternidades, Religiões e outras instituições voltadas para a ascensão da consciência 
humana através do exercício da ética e da prática das virtudes como a caridade, a 
tolerância, a compreensão, o perdão, e também através da difusão de ensinamentos 
capazes de elevar o espírito e promover o bem-estar no Plano Físico mediante a geração 
de justiça social, equilíbrio político e preservação do meio-ambiente. Congrega, ainda, os 
puros, místicos sinceros que ascenderam ao Mestrado Cósmico independente do seu 
grau de instrução acadêmica na Terra. Assim, entre os Mestres da Grande Fraternidade 
Branca estão não somente fundadores de religiões e organizações místicas não-
religiosas, mas também simples defensores da justiça e da liberdade que lutaram aqui na 
Terra pelos direitos-humanos através da prática da não- violência. Os Mestres da Grande 
Fraternidade Branca não se acham reduzidos a um determinado número nem são 
unicamente pessoas que viveram neste planeta. A Grande Fraternidade Branca é 
Universal e funciona como uma Assembléia Sagrada de mentes individuais iluminadas, 
formando um todo harmonioso e pleno de Paz 2 Profunda, que irradia por todo o Cósmico
alegria de viver, fervor místico e a Luz da Sabedoria. Assim, muitos são os Mestres 
Cósmicos e eles atuam em todos os Planos da Criação. Muitos Mestres da Grande 
Fraternidade Branca são conhecidos do público através da literatura esotérica, podendo-
se citar como exemplo o Mestre Kut- Hu-Mi, que se revelou à escritora Madame Blavatsky
com a finalidade de difundir ensinamentos necessários à evolução da humanidade por 
parte dos interessados em obter essa evolução. O Mestre Kut-Hu-Mi não é uma criação 
mental de algum místico: teve existência física real no Plano Terra, com várias 
encarnações, assumidas com o objetivo de cumprir uma obra mística de especial 
relevância para a humanidade. É o Mestre Kut-Hu-Mi o Grande- Mestre Adjunto da Loja 
da Grande Fraternidade Branca do Tibet (Great White Brotherood Lodge, conhecida pela 
sigla G'.'W'.'B'.'L'.'), fundada por Kar-Gya- Pa, nome esotérico do Mentor da Ordem Sakya
(Budismo Tibetano). O Mestre Kut-Hu-Mi é, também, o Hierofante da Ordem Rosacruz 
AMORC, fundada pelo Dr. Harvey Spencer Lewis para reorganizar a Escola "Os 
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Iluminados", fundada pelo faraó Akhenaton, precursor do monoteísmo na era pós-
Atlântida. Harvey Spencer Lewis foi iniciado pela G'.'W'.'B'.'L'.' para reorganizar essa 
Escola de pensamento Rosacruciano e, após a sua transição (passagem para o Plano 
Cósmico), ascendeu à Loja da Grande Fraternidade Branca do Tibet, sendo um dos 12 
Mestres da Ordo Svmmvm Bonvm, conhecido como Mestre S-A. Um dos Mestres mais 
importantes da Grande Fraternidade Branca para os Rosacruzes é o que se apresenta 
como Christian Rosenkreutz. Foi esse Mestre quem instruiu pessoalmente Max Heindel 
para a fundação da Fraternidade Rosacruz (The Rosicrucian Fellowship), Organização 
diretamente ligada ao Cristo Cósmico, que é o Grande Mestre da Suprema Grande Loja 
da Grande Fraternidade Branca, a qual congrega todas as Lojas da Grande Fraternidade 
Branca na Galáxia na qual se acha situado o Sistema Solar. Nem todos os fundadores de 
Organizações Rosacruzes manifestadas no Plano Terra ascenderam a uma Loja da 
Grande Fraternidade Branca como Mestres Cósmicos, não porque não tivessem 
merecimento para tanto, mas porque foram destacados para o cumprimento de missões, 
muitas das quais exigiram a reencarnação, após o período de "descanso" no Plano 
Cósmico que se segue à transição. Por outro lado, vários simples membros de Ordens e 
Fraternidades Rosacruzes ascenderam a uma Loja da Grande Fraternidade Branca na 
condição de Mestres após terem passado pela transição. Existem, ainda, Mestres da 
Grande Fraternidade Branca que estiveram - e alguns ainda estão - nesta condição, 
encarnados no Plano Terra, como dois membros da Ordem 3 Sakya. Tem-se, como se 
vê, que a Grande Fraternidade Branca tem uma Suprema Grande Loja, dirigida e mantida 
pelo Cristo Cósmico, a qual emana Lojas para vários pontos da Galáxia Christus Rex (a 
Galáxia na qual a Terra existe na presente Era Cósmica). Essas Lojas congregam mentes
individuais iluminadas, a maioria sem corpo físico nos planetas onde se manifestaram 
como criaturas autoconscientes (ou seja, são mentes desencarnadas), enquanto uma 
minoria existe, neste momento, como seres manifestados na matéria. Muitos são os 
Mestres da Grande Fraternidade Branca e pode-se citar um que é conhecido de todos: 
Mohandas Ghandi. Um outro Mestre que também deve ser citado aqui é Sri Sri 
Anandamurti, Venerável Fundador da Ananda Marga Pracaraka Samgha, um dos 12 
Mestres da Ordo Svmmvm Bonvm. No âmbito da Grande Fraternidade Branca, apesar de 
manterem sua individualidade, esses Mestres Cósmicos não têm rosto nem nome 
humano, pois fazem parte de um todo, no qual todos são um e ao mesmo tempo cada um
é cada um. Qualquer um desses Mestres tem o poder contatar qualquer ser humano e 
esse contato se dá das mais diversas formas, conforme o grau de compreensão da 
pessoa que está sendo contatada. Assim, um Mestre Cósmico da GFB pode aparecer 
para alguém em sonhos; pode se manifestar como uma aparente aparição; como uma 
"voz" no interior da mente da pessoa; como uma visão na "tela mental" de quem está 
sendo contatado, enfim, das mais variadas maneiras, menos uma - o que é preciso frisar 
aqui, para que não haja a menor dúvida: um Mestre Cósmico, Mestre da Grande 
Fraternidade Branca (porque existem também Mestres da Grande Fraternidade Negra), 
jamais incorpora em alguém para se apresentar como tal perante outros ou mesmo 
estando sozinho o suposto médium. É preciso dizer, ainda, que nenhum Mestre da 
Grande Fraternidade Branca emite mensagens para difusão pública através da mídia, 
seja rádio, televisão, jornais ou Internet. Esses Mestres não procuram tutelar quem quer 
que seja nem orientam na tomada de qualquer decisão, pois isso prejudicaria a evolução 
dos indivíduos. Eles apenas instruem e abrem Portas do Conhecimento, para que os 
instruídos produzam alguma obra benéfica para os seres manifestados no Plano Material, 
seja ela um livro com ensinamentos, um conjunto de monografias formando um sistema 
de ensino, ou a fundação de uma organização - mística ou não - que vá auxiliar 
efetivamente a evolução das consciências, ou simplesmente promova o bem-estar social 
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pela paz e pelo amor. Ninguém, portanto, está autorizado a falar em nome dos Mestres da
Grande Fraternidade Branca na condição de porta-voz ou agente e nenhum Mestre da 4 
Grande Fraternidade Branca encarnado como criatura humana neste Plano se apresenta 
como tal, dizendo que é Mestre da GFB. O que pode acontecer é que certas pessoas, 
depois de contatadas e instruídas por esses Mestres, passem a difundir conhecimentos 
esotéricos, citando-os e divulgando parte das instruções recebidas, geralmente em uma 
coletânea de pequenos textos, que passam a ser atribuídos diretamente a esses Mestres,
para efeito de compreensão dos leitores. Finalmente, deve ser deixado claro que um 
Mestre da Grande Fraternidade Branca pode se aproximar de qualquer ser humano, 
esteja ele na condição que estiver, e tentar iluminá-lo, abrindo-lhe os "olhos da 
percepção". Contudo, daí em diante, - porque esse primeiro contato é uma Iniciação - a 
pessoa contatada terá de abrir mão de todos os vícios, principalmente bebida (ou 
qualquer outro tipo de droga), fumo, ingestão de carne e exercício de profanidades como 
o consumismo e o uso desordenado do sexo para a obtenção de prazer. É por esse 
motivo que muitos querem ser contatados pelos Mestres e não o são, apesar de viverem 
invocando esse contato, e alguns são contatados apenas uma vez em suas vidas e nunca
mais. Muito poucos conseguem manter um contato permanente com os Mestres da 
Grande Fraternidade Branca e entre um dos poucos que conseguiram isso pode-se citar 
Max Heindel, que após a transição ascendeu à Grande Fraternidade Branca como Mestre
Cósmico, sendo um dos 12 Mestres da Ordo Svmmvm Bonvm. 

Outros Seres Espirituais

Existem Infinitos seres, falaremos dos mais próximos e 
recorrentes no nosso caminho.

Mestres:

 A Fraternidade Branca pode ser definida como uma grande unidade de 
consciências luminosas e inteligentes formada por um conjunto de múltiplas 
unidades energéticas luminosas. Estas unidades-hierárquicas, por sua vez, estão 
inseridas em outras unidades maiores, assim como dentro de cada uma delas 
existem unidades menores. Todas possuem suas próprias tarefas e missões, 
visando implementar objetivos e desenvolver princípios na humanidade. O fio 
condutor que as une, por assim dizer, é a Luz do Amor Universal em freqüências 
cósmicas divinas. Cada uma das unidades hierárquicas está em perfeita união e 
sintonia com a Luz Criadora Universal. A hierarquia segue um sistema piramidal, 
onde os mais evoluídos se encontram nos níveis mais elevados. Como todos 
existem dentro de uma unidade luminosa de consciências, estabelecem um 
sistema piramidal planetário que, por sua vez, situa-se dentro de outro sistema 
maior, que é a Hierarquia Solar, e assim sucessivamente. Aqueles que estão em 
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um patamar superior tanto servem aos que estão no mesmo nível como aos que 
estão acima e abaixo, visto que todos formam diversos sistemas piramidais. Por 
isso, fala-se tanto em hierarquia. A Grande Fraternidade Branca é integrada pela 
Corte Celestial (Logos, Elohim, Manus, Chohans, Mestres Ascensionados, 
Arcanjos, Serafins, Querubins, Devas, Anjos, Elementais, que são os Auxiliares e 
Mensageiros Cósmicos de Deus), que forma uma Hierarquia de Iluminados 
atuantes na evolução dos seres vivos da Terra. A Hierarquia dos Iluminados é o 
Governo Oculto do Mundo, que existe a nível celestial e prevalece sobre tudo o 
que ocorre na Terra, desde a criação, a sustentação e todas as transformações, 
para que se cumpra o Plano Divino. Muitos destes Iluminados participam também 
de outras Hierarquias Superiores e de Conselhos Superiores de Iluminados, até de
outras galáxias.

A HIERARQUIA DOS ILUMINADOS (O governo oculto do mundo) 
As energias dos Mestres Ascensionados oferecem sua sabedoria e nos 
guiam no plano da experiência. Eles tem sido muito ativos e sustentam o 
processo evolutivo global/humano desde o início da vida em Gaia. Com o 
tempo, as energias dos Mestres Ascensionados projetaram aspectos de si 
mesmas, para ensinar, guiar e aprender através de experiências diretas em 
todos os níveis, inclusive no plano físico. Muitos dos Mestres tiveram 
encarnações terrestres para estimular e sustentar a evolução humana. Esses 
Seres poderosos são muito maiores que suas encarnações terrestres, as 
quais refletem apenas uma minúscula fração de suas energias. Também, 
cada Mestre Ascensionado escolheu uma qualidade ou tema energético 
dominante para infundir em seu particular campo de experiência. 
Os cargos da Grande Fraternidade Branca e da Hierarquia dos Iluminados do 
Planeta Terra, estão em constante alteração, à medida que seus integrantes 
se elevam para outros cargos na escala evolutiva dos Planetas, do Sistema 
Solar, da Galáxia ou do Universo. 

Atualmente, os cargos da Hierarquia estão assim distribuídos: 

Senhor do Mundo – é o Regente Maior da Hierarquia e é uma cargo exercido 
por Lord Gautama. Tem domínio sobre todos os assuntos relacionados ao 
Planeta e é responsável pela geração de Luz suficiente para manter a Terra 
no Sistema Solar. 
Buda da Evolução – alimenta e mantém a Chama Divina no coração dos 
seres humanos e dirige os assuntos religiosos da Terra. Cargo exercido pelo 
Lord Divino ou Lord Maitreya, que acumula também o cargo de Cristo 
Cósmico. 
Instrutores do Mundo – Planejam e exercitam as questões religiosas e a força
da Realização, por um período de 14.000 anos, sob a direção do Buda da 
Evolução. Cargos exercidos pelos Mestres Jesus e Kuthumi.

40



Maha Chohan - Representa o Espírito Santo para a Terra, a Inteligência 
Criadora em ação. Cargo exercido pelo Mestre Paulo, o Venesiano. (Chohan =
Senhor)

Chohans dos Sete Raios – atuam em diversos planos de trabalho nos Planos 
superiores e do mundo exterior.

Arcanjos dos sete raios – representam a sensibilidade da vida e cada um 
serve num dos raios. Falaremos A frente mais sobre.
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Elohim - São os Construtores de Formas mais elevadas.Desempenharam um papel muito importante na Construção deste Sistema Solar e na preparação da Terra para a habitação. 
Manus - Cada Manu é responsável por uma das Raças-Raízes. Trabalham sempre em conjunto com 
os Instrutores do Mundo e com o Maha Cohan. O GRANDE DIRETOR DIVINO é o Manu ou Diretor da 
Sétima Raça, que está destinada, dentre todos os países do Planeta, a encarnar na América do Sul 
durante a Era de Aquario.

Anjos

A palavra ANJO vem do grego Angelus, mensageiro. Para a cultura
hebraica o termo é MALAK, mensageiro ou emissário. Denominados
malaika, os anjos do Islamismo são formados de luz.
Judaismo, Cristianismo e Islamismo são chamados de religiões
reveladas exatamente porque foram os anjos que revelaram e
ditaram seus preceitos aos profetas, além de aparecerem para seus
protagonistas.
Mas os anjos não são apenas os seres alados da tradição judaico-
-cristã-islâmica, com suas temidas aparições e revelações. Também
não são os fofos querubins pintados por Raphael na Capela Sistina,
durante a Renascença. Nem aquela imagem kitsch dos anos 50, do
anjo protetor das criancinhas na travessia da ponte. Muito menos
os espíritos dos que já partiram em que, de repente, nasceram asas.
Os anjos são seres ou energias, inteligentes e sensíveis, que estão
numa frequência de vibração um pouco mais elevada que a nossa
e do que os nossos sentidos podem sintonizar. Embora não possamos
percebê-los com nossos olhos e ouvidos, podemos senti-los – e
eles também a nós. São movidos por incomensurável compaixão e
amor incondicional.
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Hierarquias Angélicas

Metatron
Metatron (do hebraico ןורטטמ ) é um anjo serafim, na tradição 
judaica e
em algumas tradições cristãs, sendo tido como "O Anjo Supremo", 
Portavoz
Divino, mediador de Deus com a humanidade e o Anjo da Morte e 
da
Vida. É mencionado em algumas passagens do Talmude, como 
escrivão
Divino, é uma figura importante na mística judaica e muito comum 
em
textos pós-bíblicos e ocultistas, que lhe atribuem a invenção do 
Tarot.
Metatron é o Rei dos Anjos da hierarquia de Serafim, a mais alta da
coroa
angelical. Ele é o anjo maior, o anjo supremo que governa as forças
da
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criação em benefício de todos os habitantes da terra. No Grego, 
“meta”
quer dizer ir além, transcender e “thronos” significa trono. Portanto 
seu
nome quer dizer ‘além do trono’ fazendo referência à sua 
proximidade com
o Criador, que lhe deu a responsabilidade de sustentação do 
mundo.
Metatron, como anjo supremo, é o porta-voz divino, o mediador de 
Deus
com a humanidade. Ele reside na energia mais próxima de Deus, 
ajudando
a criar vibrações de amor para assistir o Universo.
A Metatron são atribuídos os poderes de liderança e abundância e 
seus
deveres coincidem com os dos outros anjos e arcanjos.
Não há um consenso, mas é comum a associação de Metatron a 
Enoque,
pai de Matusalém, antepassado de Noé, um dos patriarcas bíblicos.
Segundo os cabalistas, Enoque teria sido transfigurado no anjo 
mais
próximo de Deus, após sua ascensão.
O livro Gênesis, da Bíblia, silencia os motivos que fizeram com que 
Deus
tomasse Enoque. Portanto, há um pequeno trecho neste mesmo 
livro que
sugere que Deus tenha transformado-o em Metatron, o anjo 
supremo.
E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém, 
trezentos anos
, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque trezentos 
e
sessenta e cinco anos. E andou Enoque com Deus; e não apareceu
mais,
porquanto Deus para si o tomou. [Gênesis 5:22-24]
Metatron aparece em quase todas as religiões: na Cabala Ele 
trouxe o
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conceito de Árvore da Vida e se concilia com o aspecto do Amor 
Sabedoria
, Shekinah.
Segundo a tradição egípcia Ele é o Arcanjo da Reflexão.
No Cristianismo é chamado de Messias e associado no Velho 
Testamento
como ele mesmo, Metatron, Enoc, ELIAS e Joao batista, e no Novo 
Testamento com o Cristo.
Quando desperta completamente o Amor e se torna sabedoria 
surge o
Cristo Cósmico ou como foi chamado pelas antigas escolas 
ocultistas gnósticas Sofia e Shekinah para os cabalistas.
Quem comanda todo este sistema solar de vida em 
que reconhecemos que descemos do Sol Central, 
como bolas que descem do céu, é Metatron.
Segundo mensagens muito antigas Ele teria começado seu 
trabalho na Atlântida nesta civilização que perdeu tudo o que tinha 
e se perdeu a si mesma pela ambição, o Arcanjo teria tentado 
desenvolver o Amor a tempo de salvar a terra,
mas os homens não quiseram saber de curvar-se ao Poder Divino 
e deixar de lado o poder humano e preferiram lutar e disputar os 
bens materiais usando a inteligência somente em benefício próprio.
Metatron é o protetor que está entre a forma e a não forma ou, o 
que é e o que
não é. Diz-se que Ele cria uma ponte entre estas forças opostas, de
um lado a
matéria com o Arcanjo Uriel, na outra ponta no aspecto Divino está 
Ele.
Dele desprendem-se os elétrons de que somos formados e traz 
para a Terra a
concretização do EU SOU. Por estar ao lado de Deus e escrever 
seus
ensinamentos como tarefa que lhe foi designada e que se estende 
a cuidar dos
nossos atos no que se entende como contagem cármica, a Ele lhe 
é permitido
sentar-se perante Deus.

45



Não existe consenso sobre o significado de seu nome, mas 
estudiosos afirmam
que tem origem no termo Metatron Hekhalot-Merkabah que teria 
origem nas antigas palavras mágicas hebraicas Adiriron e 
Dapdapiron. Outros sugerem que pode significar "O guardião do 
relógio" ou ainda "proteger". Também se sugere
que foi retirado do nome persa Mithras. 
Em referência ao Talmude por vezes
Metatron é identificado como a alma do messias (mashiach), como 
Anjo de YHWH (Anjo do Senhor). A palavra Metatron
é numericamente equivalente a El Shaddai (Supremo Provedor, ou
interpretativamente Todo Poderoso) em hebraico gematria, 
portanto, é dito que
ele tem um "nome como o seu Mestre." Acredita-se que as poucas 
fontes que
citam o nome Metatron, se explicam por ele adotar outros nomes. 
Alguns
cristãos Netzarim atribuem a Metatron o título de messias 
acreditando que
Metatron seria a Alma do messias e uma manifestação do Eterno 
(YHWH).

Selo de Metatron 

Os 7 Arcanjos
De acordo com os antigos, este sete anjos regem os sete dias da

46



semana, os sete planetas, os doze signos zodiacais e seus

respectivos céus e as assinaturas dos anjos. Como podem apreciar

os planetas Urano, Netuno e Plutão não aparecem na ilustração. Por

isso o signo de Peixes é agora associado a Netuno e ao anjo Asariel,

antigamente, de acordo com os antigos era regido por Júpiter e o anjo

Zadkiel. A mesma forma agora Escorpião agora regido por Plutão e o

Anjo Azrael, antigamente estava associado à Marte e ao anjo Camael

e Aquário agora regido por Urano e o anjo Uriel, anteriormente estava

Associado à Saturno e ao Anjo Cassiel.

A Árvore da vida representa estados cósmicos em diferentes etapas

de evolução e seu poder é universal. É possível uma vez que se tenha este

conhecimento comer do fruto da Árvore da Vida. Mas para alcançar isso é

necessário saber como utilizar este conhecimento, que somente é possível

através dos anjos que regem as esferas.Na lista seguinte estão os nomes das

esferas, o nome de Deus, o Coro dos anjos e o anjo principal que as rege.
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Na Magia Angelical Cabalística podem-se evocar os anjos das esferas para

Alcançar o que se deseja.
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Os 4 Arcanjos
Miguel: Anjo principal do Senhor, Aquele que é como Deus.

Rafael: Anjo da saúde e da sabedoria, regente do Sol.

Gabriel: Anjo da anunciação, da vingança e da misericórdia.

Uriel: Anjo da Salvação e das riquezas da Terra.

Arcanjo, do grego: arkhaggelos,(arkhos, principal, primeiro; aggelos, mensageiro),

latim eclesiáticos: archangelus, é o anjo principal ou anjo da mais alta ordem (a oitava)

na hierarquia celeste.[1] Na bíblia cristã, o termo aparece apenas duas vezes e apenas

no Novo Testamento (ver logo mais na seção Cristianismo).[2]

Segundo a mesma Bíblia os arcanjos são sete mas apenas somente três são

mencionados: Miguel, Rafael e Gabriel. Os outros nomes (Uriel, Barachiel ou

Baraquiel, Jehudiel, Saeltiel) aparecem nos livros apócrifos de Enoque, o quarto livro

de Esdras e na literatura rabínic.

Os Arcanjos & Elementos

As antigas civilizações compreenderam a natureza da existência, e conheciam os 4

elementos que governam a vida e são fundamentos de toda manifestação.

Compreendendo como partes desta manifestação, buscaram estes elementos dentro

de si mesmos procurando o equilíbrio:

AR, FOGO, ÁGUA e TERRA.

Conheciam a Astrologia e Astronomia como uma só ciência. Seus dias festivos eram

os ciclos cósmicos anuais, representados por seus deuses. Esses representavam a

essência da criação divina, sua “imagem e semelhança”.

Como pensamentos, imaginação e meditação mudavam livremente e não eram vistos,

foram comparados ao elemento AR (Planeta Mercúrio). Signos: Aquário, Gêmeos e

Libra.

Os desejos eram ardentes, e os instintos eram impulsos repentinos, compararam

então ao elemento FOGO. Signos: Áries, Leão e Sagitário.

Em resposta a seus sentimentos, emoções: piedade, compaixão, alegria, as lágrimas

fluíam, compararam então ao elemento ÁGUA. Signos: Peixes, Câncer e Escorpião.
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Como a terra onde viviam lhes concedia estabilidade e era a base da sobrevivência,

assim foi representado pelo elemento TERRA. Signos: Touro, Virgem e Capricórnio.

Havia, então, 4 exigências básicas internas para a saúde felicidade e plenitude.

– Equilíbrio mental: Ar

– Coragem e convicção: Fogo

– Amor para unir: Água

– Força de decisão: Terra

Estas forças angélicas de Poder representam os 4 pontos cardeais, quando o Sol

passa pelos 4 pontos da Terra. Os 4 pontos cardeais nos orientam o caminho, assim

como a Grande Esfinge do Egito.
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Os Famosos 72 Deuses ou Anjos da Cabala

E 72 mil caíram a direita ...

Na Cabalá, existem uma infinidade de Seres, Anjos, Gênios, Elementares, Daimons e 
Djins. Talvez os mais famosos sejam os 72 anjos cabalísticos.
Estes 72 Gênios são manifestações de Hashem e trabalham como agentes e 
encarregados nos mais diversos planos edos mais diversos objetivos e podem ser usado 
pelo cabalista treinado paraauxiliar em muitas proezas mágicas fantásticas como Cura, 
Desobsessão, Purificação, estudo, proteção e atécurade Vícios edefeitos, prosperidade e 
muito mais, sendo ela Ótima ferramenta emváriosníveis da altamagia Cabalística, dês da 
simples meditação de Merkava até a Teurgia, Magia Astrológica, Pantacular e Evocação 
Mágica mais avançada. Reza a Lenda que Moises Utilizou desses Códigos para Hackear 
o Universo e abrir O mar vermelho, entre outros milagres fantásticos libertando assim os 
Judeus da escravidão no Egito. 
Mas que Anjos são esses cujos Magos e Deuses Egípcios não foram páreo para vencer? 
Vejamos mais sobre eles:

Origem dos 72 nomes de Deus

O triangulo nominado tetragrama Jehovah, יהוה - “Yod-He-Vô-He”, é composto por dez 
letras e a cada letra é atribuído um valor de modo que temos que “Yod” = 10; “He” = 5; Vô
= 6 que resulta:

“Yod” (“י” Deus vivo - Pai), = 10
“Yah’ (“יה ” Deus verdadeiro - Filho) = 10 + 5 = 15
“Yaho” (“יהו ” Deus santo – Espírito Santo) = 10 + 5 + 6 = 21
Jehovah יהוה - “Yod-He-Vô-He” = 10 + 5 + 6 + 5 = 26

A somatória de os nomes resulta nos 72 atributos de Deus, os 72 Arquétipos, Anjos, 
Gênios como queiram chama-los, a escada de Jacob, vista em sonho, com seus 72 
degraus que partem desde os céus, sob os raios do Sol e da Lua, a perder-se na 
imensidão das Moradas Divinas, simbolizadas no salão de algumas escolas e postada 
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nos 72 quinquídios do zodíaco, as 72 partes do corpo, humano, os 72 Anciões da 
sinagoga, os outros 72 discípulos que o Cristo escolheu e enviou para todas as partes em
grupos de dois que se referem ao caminho de ida e de retorno pelos sendeiros.
“Lucas 10:1 E, depois disto, designou o Senhor ainda outros setenta (e dois também) e 
mandou-os adiante da sua face, de dois em dois, a todas as cidades e lugares aonde ele 
havia de ir.
2 E dizia-lhes: Grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos; rogai, pois, 
ao Senhor da seara que envie (empuxe) obreiros para a sua seara.
3 Ide; eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos.
4 E não leveis bolsa, nem alforje, nem alparcas; e a ninguém saudeis pelo caminho.
5 E, em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro: Paz seja nesta casa.
6 E, se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele (ela) a vossa paz; e, se não, 
voltará para vós.
7 E ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro 
de seu salário. Não andeis de casa em casa.
8 E, em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que vos puserem 
diante.
9 E sarai os enfermos que nela houver e dizei-lhes: É chegado a vós o Reino de Deus.
10 Mas, em qualquer cidade em que entrardes e vos não receberem, saindo por suas 
ruas, dizei:
11 Até o pó que dá vossa cidade se nos pegou sacudimos sobre vós. Sabei, contudo, 
isto: que já o Reino de Deus é chegado a vós.
12 E digo-vos que mais tolerância haverá naquele dia para Sodoma do que para aquela 
cidade.
13 Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida! Porque, se em Tiro e em Sidom se fizessem as 
maravilhas que em vós foram feitas, já há muito, assentadas em saco de pano grosseiro 
(cilício) e cinza, se teriam arrependido.
14 Portanto, para Tiro e Sidom haverá menos rigor no dia do juízo do que para vós.
15 E tu, Cafarnaum, que até o céu estás levantada, até ao inferno (Gr. Hades: lugar 
debaixo na terra) serás abatida.
16 Quem vos ouve a vós a mim me ouve; e quem vos enjeita a vós a mim me enjeita; e 
quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou.
17 E voltaram os setenta com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os diabos se 
nos sujeitam. ”
Em algumas imagens dos antigos cavaleiros podemos observar que eram em número de 
dois, um carregava as armas e combatia na terra, o outro estava de posse do libro 
sagrado velando pelo combate interno.

Os três versículos tidos como misteriosos

A tradição afirma que Deus construiu o Universo com as letras do alfabeto (Aleph - Beth) 
hebreu. A Cabala nos fornece os códigos e sistemas que aplicados às Sagradas 
Escrituras nos permitem perceber o significado intrínseco dos ensinamentos, em quatro 
níveis fundamentais: 1) simples ou literal 2) simbólico 3) filosófico e moral 4) esotérico e 
secreto.
As 22 letras do Alfabeto Hebraico, associadas as mais variadas formas nos fornecem os 
elementos das diversas manifestações de DEUS – Jehovah (YHVH - יהוה - Yod-He-Vô-
He). Oras, pois, a cabala desvela o significado espiritual das três frases que aparecem no 
Livro do Êxodo (Capitulo 14, vers. 19, 20, 21).
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Cada letra individualmente representa uma energia específica. Cada som gerado pela 
vibração da pronúncia da letra representa uma força energética diferente. No mais, as 
multiplas combinação de letras criam diferentes tipos de energia, da mesma forma que 
diferentes combinações de notas musicais criam diferentes tons e melodias.

As três letras que formam cada um dos 72 nomes carregam em si três Forças com cargas
específicas: Uma carga positiva, uma carga negativa e uma neutra que tem a função de 
ligar as duas primeiras a fim de criar um Circuito de Energia Metafísico-Quântico...
Deste modo, podemos presumir que cada seqüência de letras em particular, nos conecta 
a uma força específica. Ler, verbalizar, meditar ou simplesmente escancear 
visualmente essas letras e suas seqüências que formam os nomes nos ajuda a ativar as 
várias forças a que cada uma delas está conectada. Traz para dentro da nossa alma e do 
nosso ambiente as energias pulsantes referentes. Interagir com essas 22 letras, nas mais 
variadas formas possíveis, nos dá uma conexão subconsciente, com os planos 
superiores, com a nossa alma, com o mundo espiritual – o mundo quântico que tem 
redesenhado o modo de concepção do mundo que até então conhecíamos.
Estas 22 letras do alfabeto hebraico são mais do que representações já que se referem a 
22 forças energéticas que originaram toda a criação e se manifestam em nosso mundo 
como formas e vibrações que podemos visualizar e vocalizar. Suas diversas combinações
formam o código genético cósmico, e nos conecta com os diferentes tipos de pulsações 
da mesma maneira que o formato de uma chave é a ferramenta por meio do qual 
conseguimos abrir uma porta, uma forma específica de uma letra hebraica é a chave 
para abrir a porta ou o portal de outros mundos, de nossa alma.
As confecções ocorrem com base na Lei de afinidade vibratória e, a fim de esmiuçar as 
explicações, consideremos dois triângulos musicais. Ao bater em um dos triângulos 
constataremos que a ressonância será criada entre os dois, em virtude de sua forma 
idêntica de construção, sua essência vibracional. As ondas sonoras transferem-se de um 
triângulo para o outro.
Do mesmo modo se processam estas pulsações em nosso subconsciente, em nossa 
alma já que no final tudo é onda, luz, verbo. Quando trabalhamos com os elementos 
promotores da ressonância, seja pela visualização, meditação ou pronuncia das letras a 
energia estimulada é transferida para a alma e estabelecem mudanças em nossos 
padrões mentais, de sentimentos, de ação, eis que, atuam no mais íntimo do nosso ser, 
nossos genes metafísicos, infundindo-nos de uma enorme força espiritual e emocional.
Cumpre informar e esclarecer aqui, que a escrita hebraica se processa da direita para a 
esquerda de modo que o escanceando visual deve seguir esta seqüência.

Os nomes dos 72 Anjos, Gênios, Arquétipos foram formados a partir de três versículos 
tidos como misteriosos do capítulo 14 do Êxodo, são eles os de número 19, 20 e 21.
Cada uma das frases, escritas em hebraico, contém 72 letras que revelam a combinação 
dos 72 Nomes Sagrados com os quais DEUS se manifesta. Esses nomes são energias 
que regem as Leis da Natureza Manifestada, e são como canais que transmitem a 
combinação de Luz, Energia e Amor.

“Os 72 Nomes de Deus” não são realmente nomes, mas as seqüências de 3 letras 
hebraicas compostas que tem o poder extraordinário de superar o que poderíamos 
chamar de as leis da natureza humana. Estas 72 seqüências estão codificadas na 
alegoria Bíblica que fala a respeito da separação do Mar Vermelho – e é claro que podem 
até narrar um fato ocorrido em algum momento. Elas são como condutores que 
transmitem vários tipos de energia desde a Luz primordial até o nosso corpo físico. Ao 
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avocar o poder dos 72 Nomes e superando suas naturezas reativas (lembremos que na 
natureza tudo é dual), Moisés foi capaz de realizar o milagre do Mar vermelho.
Há uma ampla variedade de forças ligadas as formas, sons, seqüências e vibrações 
dos 72 nomes ou alquimia pulsativa. Elas atuam como antenas que estimulam e liberam 
as formas da mesma energia invisível da Criação. A Luz que eles emitem purifica nossos 
corações, mentes, impulsos que geram o medo, a ansiedade, enfim.

Da formação em si

Assim os três versículos, em hebraico, são colocados um sobre o outro na seqüência em 
que aparecem. Contudo o versículo 20 é invertido. Assim os versículos 19 e 21 são 
dispostos da direita para a esquerda e o 20 da esquerda para a direita. Deste modo a 
leitura de cima para baixo da direita para a esquerda acaba por formar os nomes dos 72 
Gênios.
As três letras representam as potencialidades de “Yaho” (“יהו ” Deus santo – Espírito 
Santo), o Demiurgo formador de todas as coisas.
Ao final de cada nome são acrescentadas as potencialidades divinas sejam elas “Yah’ (“יה
” Deus verdadeiro - Filho) conforme já estudamos ou mesmo a terminação “EL” e, assim, 
formaremos os 72 nomes dos Anjos composto de cinco letras e cada um deles contendo 
o nome de Deus nas duas últimas letras.
Em suma, os 72 nomes compõem-se cada um de cinco letras hebraicas que denotam as 
revoluções יהוה - “Yod-He-Vô-He” mais a quintessência. De outro modo 72 multiplicado 
por cinco restará-nos 360º da esfera, do zodíaco e representam o ano terrestre, a 
revolução que se inicia a partir de Áries, ou seja, 20 de março. Mas como o ano tem 365 
ou 366 dias sobram estes dias ou graus. Quando o controle é feito de grau em grau tudo 
se ajeita, mas do contrário separa-se 1 dia a cada 72. Os antigos persas e egípcios 
denominavam este dia como Pentaedro e eram destinadas a divindades nominadas como
Epagômenos. Estes dias são consagrados a cada um dos quatro elementos, os quatro 
pontos cardeais, as quatro estações e o quinto dia referem-se ao Grande Princípio 
(Deus), nosso Real Ser que encerra

como o Ômega, no ano bissexto são dois dias. Ressalte-se que tanto o primeiro do ano 
zodiacal como o último dia é dedicado do Grande Princípio por tratar-se de início e fim, o 
alfa e o ômega de todas as coisas.
‘Apocalipse 22:6 E disse-me mais: Feito é. (Está cumprido) Eu sou o Alfa e Ômega, o 
princípio e o fim. Aquém tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida.
Apocalipse 22:13 Eu sou o Alfa, e Ômega, o primeiro e o derradeiro, o princípio e o fim. ’

Versículos bíblicos
As letras em hebraico abaixo representam os três versículos postados na disposição 
original, sem a inversão do versículo de número 19.
ויטעמלאךהאלהיםההלךלפנימחנהישראלוילךמאחריהם 19
ויטעעמודהענןמפניהםויעמדמאחריהם׃
ויבאביןמחנהמצריםוביןמחנהישראלויהיהענןוהחשךויאר 20
אתהלילהולאקרבזהאלזהכלהלילה׃
ויטמשהאתידועלהיםויולךיהוהאתהיםברוחקדיםעזהכל 21
הלילהוישםאתהיםלחרבהויבקעוהמים׃
ויסעמלאךהאלהיםההלךלפנימחנהישראלוילךמאחריהם 19
ויסעעמודהענןמפניהםויעמדמאחריהם
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“Êxodo 14:19-21
19 - E o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou, e ia atrás deles; 
também a coluna de nuvem se retirou de diante deles, e se pôs atrás deles.
20 - E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel; e a nuvem era trevas para 
aqueles, e para estes clareava a noite; de maneira que em toda a noite não se aproximou
um do outro.

21 - Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um 
forte vento oriental toda aquela noite; e o mar tornou-se seco, e as águas foram partidas. 
”

Tabela em hebraico com os versículos 19 a 21
Abaixo segue a tabela com o versículo 20 disposto ao contrário, já em condições de 
formar os nomes:
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OS 72 Nomes:                                                      Leia da Direita para esquerda <-
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Elementais

Elementais, uma palavra derivada de elemento, nome dado pelos antigos à terra, ar, água e fogo, 
que formam os quatro elementos da vida, portanto, elementais é o adjetivo colocado a todos os 
seres que individualmente são responsáveis pelo elemento.

 

Por interferência Divina, em beneficio de todos os seres de Luz que trabalham de forma a unificar 
os universos em nome do Amor Divino; O Criador concedeu a três Reinos, paralelamente, a 
oportunidade de evolução.

Estes três Reinos são:Elemental, Angélico e Humano.

 

Elementais são os dinamizadores das energias das formas na Natureza. Integram-se aos 
Elementos: Terra, Água, Fogo e Ar, da seguinte forma:  

 

Terra: Gnomos, Duendes, Fadas, Elfos(Elfos e fadas as vezes sao conciderados aéreos).

 Água: Ondinas, Sereias e Ninfa

 Fogo: Salamandras.

 Ar: Silfos e Hamadríades.  

 

São a manifestação de seres que brilham ou se auto-iluminam, são formas de vida 
completamente diferentes do que conhecemos.   Vivem em nosso mundo, como se estivessem 
em uma dimensão paralela, por isso não podem ser vistos ou percebidos de forma fácil, a não ser 
que eles mesmos desejem serem vistos ou percebidos.
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Os seres de luz vivem em uma dimensão etérica que é relativa ao fogo e a memória, por isto são 
seres de luz, seres celestes, seres leves e rápidos. Seres que servem a vontade Divina. Servem e
obedecem por amor a Deus.

Os seres sem luz, vivem no plano astral, pesados, lentos, relativo a água e as emoções e desejos.
Seres que não servem a vontade Divina. Servem e obedecem a falsa hierarquia do mal, por medo
e ódio.

 

Todos os elementais tem características próprias assim como modo de vida, podem com seus 
poderes terem uma função muito grande e favorável a humanidade.

 

A própria criação da terra se liga a origem mística dos elementais.  Nos primeiros tempos, quando 
os gases pesados circulavam em torno de nosso planeta, foram solidificados pelos elementais da  
água, surgindo os continentes;  surgindo os continentes, neles surgiram os elementais da terra, 
que como função básica, a semearam   surgindo assim toda vegetação existente, e também 
criaram os minerais.

Unindo-se ao movimento cíclico da terra, o movimento dos elementais, surgiu a vida, como 
conhecemos em nossa real dimensão.

 

Devas: As veses considerados Daimons,

A união Homem-Deva, traria benefícios a humanidade, pois haveria uma troca de experiências 
entre ambos. Sendo que o homem teria sua sensibilidade e nível de percepção bem mais 
aguçados.

Os elementais, também segundo estudos, não simplesmente morrem, e sim  renovam o seu grau 
de aprendizado e funções, sempre elevando-se mudando assim seu ciclo de vida.

Quem mais se aprofundou no estudo dos elementais, foi  Teophrastus Bomabstus, conhecido 
também como Paracelso, nascido na Suíça em  1493 e falecido em 1541,   Paracelso que era 
médico e químico, era também crítico do Papa Lutero, que começou a persegui-lo, mesmo com 
Paracelso pregando a bíblia, já que também era um grande teólogo.  Com suas pesquisas, ele 
enveredou pelos caminhos da alquimia, e astrologia.  Ele acreditava que o homem tinha auto 
suficiência, que o homem tinha o poder da auto cura.  E no meio de suas pesquisas, ele dividiu os 
elementais em:

 

Elementais da Terra: Gnomos, aos quais depois uniram-se os Duendes -  Os gnomos ficaram 
como senhores do reino mineral e os duendes responsáveis pelo reino vegetal.
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Daimons ou elementais Teluricos

Daemon (em grego δαίμων, transliteração daímôn, tradução "divindade", "espírito"), no plural 
daemones (em grego δαίμονες) é um tipo de ser que em muito se assemelha aos gênios da 
mitologia árabe.

A palavra daímôn se originou com os gregos na Antiguidade; no entanto, ao longo da História, 
surgiram diversas descrições para esses seres. O nome em latim é daemon, que veio a dar o 
vocábulo em português demônio.

São deuses de determinadas entidades da natureza humana, como a Loucura, a Ira, a Tristeza, 
etc. Xenócrates associava os deuses ao triângulo equilátero, os homens ao escaleno, e os 
daimons ao isósceles.

Seu temperamento liga-se ao elemento natural ou vontade divina que o origina. Não se fala em 
"bem" ou "mal". Um mesmo daemon pode apresentar-se "bom" ou "mau" conforme as 
circunstâncias do relacionamento que estabelece com aquele ou aquilo que está sujeito à sua 
influência.

No plano teleológico, os gregos falavam de eudaemon (εὐδαίμων, eu significando "bom", 
"favorável") e cacodaemon (κακοδαίμων, kakos significando "mau");

Por isso, a palavra grega que designa o fenômeno da felicidade é Eudaimonia (εὐδαιμονία). Ser 
feliz para os gregos é viver sob a influência de um bom daemon.

Assim é a forma como Sócrates se refere a seu daemon.

O conceito original entre os gregos ainda os conecta:

aos elementos da natureza, surgidos em seguida aos deuses primordiais. Assim, há daimones do 
fogo, da água, do mar, do céu, da terra, das florestas, etc.

A espíritos que regem ou protegem um lugar, como uma cidade, fonte, estrada, etc.

às afetações humanas, de corpo e de espírito, tendo sido estes daimones criados depois.

Entre eles estão: Sono, Amor, Alegria, Discórdia, Medo, Morte, Força, Velhice, Ciúmes etc.

O termo "daímôn" o gênio pessoal, usado por Sócrates quando ao contrário de seus colegas 
sofistas não abriu escola assim como não cobrou dinheiro por seus ensinamentos. Ele dizia que 
apenas falava em nome do seu "daímôn", do seu gênio pessoal.

A palavra "daímôn", da qual fizeram o termo demônio, não era, na Antiguidade, tomada à parte 
má, como nos tempos modernos.

Não designava exclusivamente seres malfazejos, mas todos os Espíritos, em geral, dentre os 
quais se destacavam os Espíritos Superiores, chamados de Deuses, e os menos elevados, ou 
Demônios propriamente ditos, que comunicavam diretamente com os homens.
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Os Famosos 72 Daimons da Goétia

72 mil cairam do lado esquerdo…

Eles são os 72 Egoicos:

Os espíritos da Goétia, também chamados de daemons, gênios, demons ou daimons são 
entidades que existem desde os primórdios da humanidade e nunca tiveram vida física(nunca 
foram encarnados). Existem 72 espíritos, cada um deles possui determinadas habilidades para 
auxiliar os humanos em realizações neste plano físico. Existem algumas teorias dentre muitas que
explicam o que são os Espíritos da Goetia, quais suas origens e como realizam nossos desejos. 
Apresento logo abaixo algumas das teorias mais difundidas entre magistas, magos e bruxos.

Entidades espirituais

Esta teoria pressupõe que os Daemons são espíritos ancestrais que são evocados para realizar 
os desejos humanos. O ritual de evocação abre um portal que liga a região onde o daemon 
solicitado se encontra e a região onde o magista está. Esta teoria é muito difundida e trata os 
Daemons como entidades únicas. Algumas variações desta teoria dizem que são espíritos 
infernais (demônios) e outras dizem que são Deuses antigos que foram esquecidos com o passar 
dos milénios.

Energias personificadas

Esta teoria diz que os Daemons são energias onipresentes neste mundo. Estas energias 
representam os fenômenos e componentes da natureza que através do ritual de evocação
se manifestam personificadas. A forma com que muitos deles aparecem (partes de corpo 
de animais e humanos) também fundamenta esta teoria. A energia que se manifesta é 
considerada uma pequena parte da energia existente, isso explica como o mesmo 
Daemon pode se manifestar em vários lugares ao mesmo tempo.

Os cabalistas do século XII, que compartilhavam a visão dos neoplatônicos em
relação a D'us, foram naturalmente compelidos a adotar a doutrina da
Emanação; mas, para não vesti-lo em trajes judaicos, eles substituíram as Sefirot pelas
Inteligências. Essas Sefirot, de acordo com sua ordem de emanação, são
Divididas em três grupos. Eles são todos interdependentes, estando unidos ao
antecessor,
que estão como elos latentes desde toda a eternidade ligados no Ein Sof como
uma
força dinâmica.
Mundo do pensamento: A primeira Sefirá emanou da Luz Infinita do Ein Sof e é
chamado de forma variadas; 
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Kether - Coroa, ( עתיקא (Ancião), ( נקודה ראשונה  ) ou 
 נקודה
רישא חוורה ) ,o Ponto Primordial ou Ponto Simples) ,( פשוטה  (a cabeça branca,

אריך אנפין ) (Face Grande (AA), Macrosapon ou o lento para a raiva, ( רום מעלה
(Altura
Imensurável e ( אהיה (Eu Sou. Dela emanou a potência masculina ou ativa
chamada:

Hokmá - Sabedoria. Procedida pela potência feminina ou passiva chamada:

Biná -
Entendimento. Esta primeira tríade de Sefirot forma o mundo do pensamento.
A União das potências masculinas e femininas, que são chamadas também ( אבא)Pai 
(Aba) e ( אמא ) Mãe (IMA), que produziu novamente a potência ativa ou
Masculina:

Mundo da alma: Hesed - Misericórdia ou ( גדוךה (Grandeza). Procedida pela
potência

feminina ou passiva chamada: Gevurah - Justiça ou ( דין (Poder). A partir dessa

combinação procedeu: Tifèret - Beleza. Dessa segunda tríade procedeu a
potência
masculina ativa:

Mundo da corporeidade: Netzah - Triunfo ou Vitória. Procedida pela potência
feminina

passiva: Hod - Glória ou Esplendor. A partir dessa combinação procedeu:

Yesod - Base ou Fundamento. Esta terceira tríade de Sefirot forma o mundo da 
corporeidade ou mundo natural. A décima Sefirá:
Diagrama sefirótico de Kabbala Denudata de von Rosenroth.

Malchuth - O Reino é a soma da atividade permanente e imanente das outras Sefirot.

Assim, cada tríade é um composto de força e contra força com seu elo de
ligação; ou seja, agentes ativos e passivos e permutações. Eles foram todos combinados 
o
Adam Ḳadmon (Homem Primal) ou Adam Ilaah (Homem Celestial)
Na árvore da vida os Sefirot estão alinhados em três pilares (da esquerda
(Severidade, do centro Equilíbrio e da direita Misericórdia) conectados entre si
Por  meio de vinte e duas ligações (representadas pelas letras do Alef-bet).
Também se dispõem em três camadas sucessivas, cada uma delas associada a um
mundo:

(1) Atziluth, o Mundo das Emanações; (2) Briah, o Mundo das Criações; (3) e
Yetzirah, o Mundo das Formações, (4) Assiah o Mundo das Ações. Veja a escada de jaco
4 arvore = 4 mundos:
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Existem 5 níveis da alma:
1- Yechidah
2- 2-Haya
3- Neshamah
4- Ruach
5- Néfesh

Seguindo o raciocínio da lei Hermética ''Assim 
como em cima é em baixo'',
''Feitos a
Imagem e semelhança de D'us'' ou a famosa 
''Assim na terra como no céu'',
entendemos que além das Sephiroth ''Sopros 
divinos'' existir no cosmo, elas
existem dentro de nós (microcosmo), e cada é 
assim que usamos esse
magnífico diagrama para interpretar nossa 
mente, emoções e níveis da alma.
Logo a Arvore é perfeita para o 
autoconhecimento e os primeiros passos de 
sua jornada
iniciática rumo ao equilíbrio e sucesso.
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O Nível Mental: Veremos como a informação/Ideia/Pensamento passa pela arvore interna.

KETER –A COROA (NETUNO)

- Kether se situa na posição central Superior da Arvore (COROA)
O EU SUPREMO SANTO, A emanação e Parte superior da árvore. É a coroa. É o 
potencial puro das manifestações que
acontecem
nas outras dimensões. Representa a própria essência, atemporal e livre. É a
gênese de todas as emanações canalizadas pelas outras Sephiroth.
É aquele Insight que vem como uma ''Lâmpada'' em sua mente, aquela ideia de
fazer
algo que você tem quase a certeza que vai dar certo ou que é o certo a fazer:
''EUREKA!!!'', é uma Luz divina e pura. Exemplo: Nossa!!! Está a vim uma
ótima
ideia para mim!

Chokmah – Sabedoria (URANO)
Chokmah se situa no topo da coluna direita. É a sabedoria. É o salto quântico
da
intuição, que deriva as manifestações artísticas. Analogamente, é o lado direito
do
cérebro, onde flui a criatividade e o mundo das idéias. Possui energia do fogo,
associada à masculinidade e também representa o passado. Também
representa a fé
nos melhores dias para a humanidade.

Binah – Entendimento (SATURNO)
Binah se situa no topo da coluna esquerda. É o entendimento. É a lógica que
dá
definição à inspiração e energia ao movimento. Analogamente, é o lado
esquerdo do
cérebro, onde funciona a razão, organizando o pensamento em algo concreto.
Possui a energia da água associada à feminilidade e também representa o
futuro. É aqui também que estruturamos a ideia recebida afim de aplicar!

Chesed – Misericórdia (JUPITER)
Chesed se situa abaixo de Chokmah. É a misericórdia. Representa o desejo de
compartilhar incondicionalmente. Representa a vontade de doar tudo de si
mesmo e a
generosidade sem preconceitos, a extrema compaixão. A Ideia aqui passa por
uma etapa
na qual nós analisamos os benefícios para o próximo e o que ela tem de bom.

Geburah – Julgamento (MARTE)
Geburah se situa abaixo de Binah. É o julgamento. Representa o desejo de
contenção e de questionador de impulsos. Canaliza sua energia por meio de
objetivos, com o intuito de superar obstáculos e transformar a própria natureza.
Nessa parte a Ideia passa por uma crítica/duvida/analise interna: ''Eu estou
pronto
para realizar isso?'', ''Tudo está pronto, tudo está certo?'', ''Eu tenho os
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recursos para
executar?'', também aí surge o planejamento estratégico para agir.

Tiphareth – VERDADE (SOL)
Eis o Centro da arvore da Vida, a quadratura do circulo (equilíbrio) morada do eu superior 
e do Sagrado Anjo Guardiao. Tipareth se situa abaixo e entre Chesed e Geburah. É a 
beleza. Junto com
Chesed e
Geburah forma a tríade superior Maguen David, criando harmonia. Transforma
em
beleza Chokmah, Binah e Kether. A sabedoria e o entendimento, com a luz do
conhecimento. Aqui a ideia passa pelo verdadeiro eu: ''Sim eu nasci para
realizar
essa ideia e dará tudo certo!

Netzach – Vitória (VENUS)
Netzach se situa abaixo de Chesed. É a vitória. Existe a vontade de
reciprocidade, a
busca pelo próximo e a superação dos próprios limites, propagando o
pensamento
eterno. Funciona como o princípio fertilizador do espermatozoide masculino. A
ideia
começa a ser implantada ou seja:'' vou realizar tais ação para dar certa esta
ideia''.

Hod – Esplendor – (Mercúrio)
- - - Hod se situa abaixo de Geburah. É o esplendor. É um canal de
aprimoramento
interno, de identificação com próximo, sendo uma forma de aceitação do
pensamento,
de reconhecimento. Funciona como o princípio receptivo do óvulo feminino.
Aqui a
idéia passa por uma reverberação e autocrítica: ''Será que estou pronto para
realizar
esta idéia realmente? O que falta? Vai dar certo?''

Yesod – Fundamento (Lua)
Yesod se situa abaixo e entre Netzach e Hod. É o fundamento. Funciona como
um
reservatório onde todas as inteligências emanam seus atributos que são
misturados,
equilibrados e preparados para a revelação material. É compilação das oito
emanações.
Eis aqui um sistema reticular onde fica o Ego e as máscaras que apresentamos
ao
mundo, aqui a ideia e os pensamentos aprendem por repetição, aqui também
ficam as manias, costumes, vícios, hábitos tanto bons quanto ruins. Eis a síntese do que
você
aprendeu e coloca no automático. No caso da ideia seria:
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‘’Eu já fiz tantas vezes, já treinei e estudei sei fazer isso fácil’’. Aqui está o
segredo
para mudar hábitos, vencer vícios e manias e se reprogramar a fim de alcançar
suas
metas: ‘’Yesod é um ótimo servidor porem um mal mestre, você diz o que ele
faz e
ele fará incansavelmente’’.

Malkuth – Reino (Terra)

Malkuth se situa na posição central inferior da árvore. É o reino. Representa o
Mundo físico, onde é revelado o material compilado das oito emanações. É o
canal
da manifestação, desejando a recepção das sephiroth. É a distância de Kether
que
provoca esse desejo, criando a sensação de falta. Eis que sua ideia foi
realizada,
neste ponto é o acontecimento em si no plano físico a realização física de sua
meta,
tudo que existe aqui passou por todos os planos, se não se manifesta em
Malkuth é por que morreu antes de nascer ou está por vir.

68



69



‘’O Homem foi feito a Imagem e semelhança do Pai, e nele tudo já
Contem’’

A árvore da vida é um conceito cabalístico como vimos. Ela é formada pelas
dez emanações de Ain Soph, chamadas Sephiroth. A essência de todas as Sephiroth é a 
mesma, mas cada uma possui uma propriedade particular. A essência é universal, o que 
muda é a emanação de cada Sephirah. Segundo a cabala, a síntese da
árvore da vida é Adam Kadmon, o Homem Arquetípico Que é o Adão Primordial ou o 
Corpo do Deus Caido.

DAATH- Daath é chamado de Não Sefira era onde estava a terra antes da Queda,  Eis o 
Abismo guardado Por Azrael o anjo da morte, também conhecido como um portal para 
outras dimensões e para a casa de HaShem BeitEl, também no homem é o 
subconsciente onde se conecta com o Inconsciente coletivo ligando e conectando as 
dimensões e além de representar e nos ajudar entender os arquétipos da mente e o 
funcionamento dos pensamentos. Tanto Arvore da vida quanto as leis do universo 
ressonam e existem dentro de tudo e todos, e também ajuda-nos entender e estudar os 
Chakras, órgãos, membros, energia, áurea, tudo dentro dos seres, essa é a matéria que 
estuda a Ciência da Anatomia Oculta tanto no Homem, Mulher, animais, plantas, 
minerais, seres e entidades.
As tradições esotéricas nos apresentam inúmeras tecnologias para o equilíbrio
da vida, sendo que este é um dos fatores decisivos para alcançar seus
objetivos, tanto pessoais quanto cósmicos/karmicos/Tikkun. Uma das técnicas
mais famosas e difundias é o equilíbrio constante dos ‘’7 Chakras’’ ou centros principais 
de energia do corpo.
Segue uma breve descrição sobre eles em algumas imagens:
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Apenas para curiosidade e explanação veremos sobre os Chakras, Os chakras são um 
conceito Oriental de povos como da India, do Budismo, etc..., Na qual é semelhante (porem 
menos completo), que a Cabala e as Sefirot. Veja a seguir:
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OS 7 CHAKRAS: 
'‘O QUE ESTÁ EM CIMA É COMO O QUE ESTÁ EM BAIXO, O

QUE ESTÁ EM BAIXO É COMO O QUE ESTÁ EM CIMA’’ THOTH 3 VEZES
GRANDE

Os 7 Chakras principais dos Seres Vivos

Para começar a falar sobre os chakras, é preciso falar sobre energia. Energia é
tudo o que vibra: a luz, o som, os raios do Sol, a água… tudo o que existe no
Universo é composto por energia. Tudo o que vemos é composto por energia 
condensada, ou seja, matéria. Nosso corpo físico é matéria, ou seja, energia. O nosso 
planeta é composto de
energia condensada, assim como a natureza e todas as coisas que o homem
criou. Há energia em todo o lugar, dentro e fora do planeta Terra.
Todos os seres vivos precisam de energia vital (ou prana, bioenergia, chi…)
para que se mantenham vivos. Ela pode ser obtida pela luz solar, pelos
alimentos, pelas plantas, pela terra, pela água, pelo ar.

Tudo é feito de energia – A aura ou psicossoma
Como somos energia, cada ser vivo possui um campo magnético que o protege
e o diferencia dos demais seres. Esse campo é mais conhecido como aura, e
tem diversos nomes de acordo com a escola espiritual que a estuda.
Na aura, segundo o professor Wagner Borges, do IPPB, existem diversas
aberturas por onde fazemos as trocas energéticas com o ambiente, com outras
pessoas, com outros seres, com a natureza.

Chakras
Essas aberturas na aura são vórtices energéticos, e são mais popularmente
conhecidos como chakras, ou chacras. Os chakras são centros de energia em
forma de círculo (chakra = roda, em sânscrito) no nosso corpo que vibram
constantemente. Há bilhões espalhados pela aura dos seres vivos. Como isso
acontece?
É simples, todos os seres vivos são compostos por células. Nós humanos
somos feitos por bilhões delas, e cada uma precisa estar viva e em constante
atividade para que a gente esteja vivo.
Portanto, para que isso aconteça, as células são nutridas com energia vital, e
precisam receber e liberar energia constantemente. Graças a essa troca, nós
nascemos, crescemos e nós desenvolvemos, até que um dia cessamos as
trocas energéticas e o corpo físico morre junto com suas células.
Isso tudo acontece graças aos chacras, os principais responsáveis por essa
troca energética. Para cada célula viva existe um chacra em movimento
constante.
Há chakras que desempenham importantes papéis no corpo. Alguns são mais
importantes que outros. Existem os principais e os secundários. Esses últimos
são considerados assim por não estarem associados às glândulas endócrinas.
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Dois exemplos deles são o chacra esplênico (ligado ao baço) e o chacra do
fígado. Neste artigo, vamos ver os chacras principais de forma geral.

Os Principais Chakras
Os sete chacras principais do corpo são, de baixo para cima: Básico, Sexual,
Plexo Solar, Cardíaco, Laríngeo, Frontal e Coronário. Todos eles estão
associados ao sistema endócrino do corpo humano, e cada um deles está
associado a uma glândula específica.
Vamos nos basear aqui no estudo dos hindus, que se debruçam sobre a
anatomia sutil há pelo menos 10 mil anos, por meio da medicina ayurvédica e
das escrituras sagradas do Hinduísmo. Eles são os pioneiros no estudo dos

chakras, e representam cada um deles com flores-de-lótus com quantidades de
pétalas diferentes. Quanto mais sutis são os chacras, mais pétalas eles têm
(com exceção do chacra frontal).
Do ponto de vista espiritual, cada chacra traz consigo uma missão a ser
cumprida pelo homem. A vibração de cada um dos chacras também indica se a
pessoa está bem ou não em cada parte do corpo e em cada setor da sua vida.
Um chacra que vibra em excesso está hiperativo, ou que vibra menos do que o
normal, hipoativo, está em desequilíbrio.

CHAKRA DA BASE ou 1º CHAKRA:
Ele é chamado pelos hindus de Muladhara, e em sânscrito significa suporte.
Está na base da coluna (no último osso, cóccix), mais exatamente na região do
períneo. Sua abertura está voltada para baixo, para a terra. É o responsável
pela absorção da energia telúrica e pelo estímulo direto da energia no corpo e
na circulação do sangue.
Ele está ligado às glândulas suprarrenais, responsáveis pela liberação no
sangue do hormônio adrenalina, que nos impele a preservar a nossa vida diante
de situações de perigo ou de decisão.
O chacra básico apresenta a cor vermelha, e, como já vimos, é ligado ao
elemento terra, e rege também os órgãos que dão estrutura ao corpo (ossos,
músculos, coluna vertebral, quadris), às pernas e aos pés. Dessa forma, esse
chacra nos oferece um suporte, uma estrutura para vivermos no plano terrestre,
pois é ele que nos conecta à terra, à existência.
É comum que pessoas com depressão ou que já atentaram contra a própria
vida estejam com esse chacra fragilizado. Pessoas muito apegadas a coisas
materiais, que acumulam coisas antigas costumam ter problemas de
intestino preso e isso reflete um mau funcionamento do chacra básico.
Pessoas prósperas e com boa saúde costumam ter um chacra básico
igualmente saudável. A missão desse chacra é fazer com que caminhemos
com equilíbrio no planeta Terra e ele expressa a saúde do corpo físico como
um todo.

CHAKRA SEXUAL ou 2º CHAKRA:
Para os hindus, é o Swadhisthana (ou cidade do prazer, em sânscrito) e
encontra-se na região do baixo ventre. É fisicamente ligado às gônadas –
testículos (homem) e ovários (mulher) – e à energia feminina, ao útero materno,
à procriação (à criação de outras coisas também, como projetos pessoais,
profissionais), à gravidez. É responsável pela reprodução e troca sexual durante
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o sexo, e pelo controle de líquidos em todo o corpo humano.
O chacra sexual energiza toda a área genital e urinária, também cuida da
filtragem e circulação de líquidos nos rins e por expelir todas as excreções do
corpo. É regido pela Lua (por isso tão vinculado ao feminino, à sexualidade, à
maternidade e à criação) e pelo elemento água (vinculado ao líquido amniótico,
às relações interpessoais, à autoestima, ao amor-próprio).
Na gestação, dentro do ventre da nossa mãe, ficamos 9 meses ligados a ela
pelo cordão umbilical. No útero fomos abrigados e envolvidos pelo líquido
amniótico, fomos nutridos por ele; por todos esses motivos, a saúde desse
chacra mede e influencia a qualidade de nossa relação com a Terra, com a
família, com as pessoas em geral, e conosco. Ele representa nosso corpo
emocional, armazena emoções vividas em relacionamentos, e nos dá a missão
de interagir com o mundo, com aquilo que está ao nosso redor de forma
harmoniosa.
Também pode ser chamado de chacra sacro, e apresenta a cor laranja, roxa ou
vermelha (dependendo das circunstâncias). É o chacra da troca sexual e da
alegria. Muitas escolas espirituais evitam falar sobre este chacra e colocam em
seu lugar o chacra esplênico (ou chacra do baço).
Quando está bloqueado, causa impotência sexual ou desânimo, problemas de
relacionamento, baixa autoestima. Quando hiperativo, causa intenso desejo
sexual e outras compulsões. Se o chacra sexual estiver saudável, ele estimula o

melhor funcionamento dos outros chacras e ajuda no despertar da kundalini; a
pessoa tem uma autoestima equilibrada, consegue aproveitar e apreciar os
prazeres da vida.

UMBILICAL OU 3º CHAKRA:
Chamado de Manipura pelos hindus (em sânscrito, cidade das joias), fica um ou
dois dedos acima do umbigo, e está ligado ao pâncreas. Esse chakra apresenta
cor amarela, verde-forte e vermelha.
Ele influencia nossa relação com a matéria e com o poder pessoal. Neste chacra
ficam retidas emoções densas como raiva, mágoa, medo, tristeza, angústia,
rancor, ansiedade. É um dos chacras que mais precisam ser tratados e
harmonizados sempre. Representa o corpo mental.
O plexo solar controla a região das vísceras, e não é à toa que todas as
emoções densas e viscerais (como paixão e desejo) se acumulam nessa região.
Ele é responsável por absorver a energia dos alimentos e distribui-la para todo o
corpo. É um dos chacras mais suscetíveis a nossa rotina. A maioria das pessoas
sofrem com algum problema físico nesta região, como gastrite, problemas
estomacais, diabetes, ou outros problemas digestivos.
Quando está bloqueado, o chacra umbilical causa enjoo, medo ou irritação.
Quando em harmonia, nos dá um poder de realização muito grande, é o chacra
que nos impele a agir. Esse chacra tem grande vitalidade quando saudável, e
funciona como um radar psíquico, percebendo energias ou presenças espirituais
no ambiente.

CARDÍACO OU 4º CHAKRA:
Os hindus deram o nome de Anahata (Câmara secreta do coração), e, pela
tradução do sânscrito, fica fácil de saber onde ele está? na região do coração,
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no centro do peito. O chacra cardíaco apresenta cor verde e amarelo-ouro, e
está ligado à glândula timo.
É responsável pela energização do sistema cardiorrespiratório, e toda a
energia dotórax. Considerado o centro do amor e canal de expressão dos
sentimentos, também está vinculado ao equilíbrio, ao amor universal, à
compaixão, ao altruísmo e, fisicamente, ao sistema imunológico.
O chacra do coração tem a função de equilibrar as energias de todos os outros
chacras, pois está no centro, tendo abaixo dele três chakras inferiores
associados à existência na Terra, e acima, três chacras superiores, mais sutis
e associados ao plano espiritual. É o coração que conecta o Céu com a Terra,
é a conexão da espiritualidade através da matéria. Representa o corpo astral.
É o chacra mais fragilizado se houver um desequilíbrio emocional. Se for bem
desenvolvido, torna-se um canal de amor para o trabalho de assistência
espiritual. Quando existe um bloqueio, a pessoa sente depressão, angústia,
irritação, pontadas no peito, é excessivamente materialista e apegada.
Fisicamente, o bloqueio pode gerar infarto, taquicardia. Nas mulheres, pode
aflorar câncer de mama.

LARÍNGEO OU 5º CHAKRA:
Batizado como Vishuddha (O purificador do sangue, em sânscrito). Esse
nome já nos dá algumas pistas da glândula à qual se vincula: a tireoide (e
paratireoides). A tireoide tem como função filtrar o sangue, regular os ciclos
menstruais, nas mulheres.
Está localizado na garganta e é responsável pela comunicação, pela
expressão das ideias, verbalização e concretização de projetos.
Fisicamente, cuida da boca, garganta e vias respiratórias. As mãos e os
braços são extensões físicas do chakra da garganta, pois são com eles
que trazemos as ideias para o plano material, colocando a mão na massa.
O Laríngeo representa o corpo etérico padrão e apresenta corazul-celeste, lilás,
branco prateado ou rosa. Quando apresenta boa saúde e desenvolvimento,
facilita a psicofonia e a clariaudiência. É considerado também como um filtro
energético que impede que as energias emocionais cheguem até os chacras
da cabeça.
Quando apresenta desequilíbrio, pode causar dor de garganta, herpes,
dores de dente e/ou gengiva, hiper ou hipotireoidismo. Uma pessoa com
problemas de adaptação, ou que aguenta tudo calada, engole sapos?
Pode ter o chacra da garganta bloqueado.

FRONTAL OU 6º CHAKRA:

O Ajna (Centro de controle, em sânscrito) é mais conhecido do como terceiro
olho. Isso quer dizer que ele está na testa, entre as sobrancelhas, e vinculado à
glândula pituitária ou hipófise. Apresenta cor índigo, branco-azulado, amarelo
ou esverdeado.
Ele controla todos os outros chacras, é dele que saem todos os comandos para
o corpo todo; também cuida do lobo frontal, que representa a nossa porção
lógica, nossos ideais, raciocínio e pensamentos, nossa capacidade de
aprendizagem, observação e intuição. O chacra frontal também representa o
corpo celestial e é responsável pela saúde dos olhos e do nariz.
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Quando está saudável, o ajna adquire capacidade de clarividência e expande
a intuição. Ele é fácil de ser trabalhado, pois o usamos muito no dia a dia pela
visão. Geralmente, a sua atividade pode ser sentida por uma vibração ou
sensação de calor na testa. Esse chacra também representa a dualidade e os
dois hemisférios do nosso cérebro, pois é desenhado com apenas duas
pétalas.
Há diversas disfunções nesse chakra, como um excesso de pensamentos,
ideias que se acumulam e não são colocadas em prática, desorganização,
falta de foco. Fisicamente, a pessoa pode sofrer com sinusite, que é a
somatização dessa congestão mental. Também pode aparecer a sensação
de pânico, dores de cabeça, até problemas mentais. A meditação é uma
ótima forma de esvaziar a cabeça e limpar o chacra frontal.

CORONÁRIO OU 7º CHAKRA:

O Sahashara (Lótus das mil pétalas, em sânscrito) possui exatamente 972
pétalas. Está no topo da cabeça, ligado à pineal ou epífise, que é a glândula
que fica no centro da cabeça e se encontra sobre todas as outras glândulas no
corpo. O chacra forma uma coroa de luz, por isso também é conhecido como
chacra da coroa, pois está voltado para cima. Apresenta cor violeta, branco
fluorescente ou dourado.
Através desse chacra, podemos alcançar a compreensão de tudo e é por ele
que nos conectamos com o plano espiritual, com o Eu Superior, com Deus e
o divino em todas as coisas; está ligado à nossa forma de professar nossa fé
e evoluir espiritualmente.
Quando ele é trabalhado e desenvolvido, facilita a lembrança e a
conscientização das projeções da consciência. Tem muita importância na
telepatia, no desenvolvimento da mediunidade, nas expansões da
consciência e na recepção de temas elevados. É o chacra por onde penetra a
energia cósmica e a energia do Sol também.

O coronário é o chacra mais importante, pois é o responsável por energizar
o cérebro, tem influência nas funções mentais e na produção de
serotonina, o hormônio do bem-estar, pois regula o sono, o apetite, o
humor, entre outras funções.

Esse chacra representa o corpo causal. A vibração dele também indica que
estamos vivos. Por esse motivo é que pessoas que dizem não acreditar em
Deus, ou não professar nenhuma fé, ou não ter alguma prática religiosa
também apresentam atividade no chacra da coroa.

Quando está em desequilíbrio, a pessoa pode desenvolver fobias,
problemas neurológicos, falta de fé, depressão, tendências suicidas.
Quando está saudável, ativamos toda nossa sensibilidade e vivemos
alinhados ao nosso propósito, com saúde, felicidade e muita disposição. O
chacra da coroa é o mais importante de todos os chakras, e a sua missão
é compreender toda a existência e se iluminar, integrar-se com o todo. É
nosso último dever no planeta Terra.
Vimos sobre mercava (microcosmo), agora veremos na próxima página
sobre a energia, leis do cosmo e a criação do universo (Bereshit) segundo
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Nosso sistema e a KBL Hermética.

A Energia e as Leis do Universo
O que é a verdade? Você já parou para analisar as manifestações físicas e metafísicas na
natureza?
O que é a verdade? O que é real?
A luz passa por um prisma.
A luz se manifesta nas 7 cores do arco-íris, o que é real? As 7 cores? O Prisma? O
observador?
Na verdade, nem um nem outro, mas sim O TODO! 
Veremos agora as leis que regem o cosmo e a magia:
Receberemos-nos o que nosso vaso suportar, e a cabala é como um farol, cada um
vai iluminando no nível que se está preparado.
Tudo na criação foi e é criado por D'us, o altíssimo Adonay Tetragrammatton A
partir da mente dele. (Vimos anteriormenteacriação).
Como ele está em tudo, tudo está em tudo e conectado pois ele é a causa da
emanação das coisas e de tudo criado, tudo está conectado ao Uno (1), e todo o
cosmo respeita as leis do universo, elas são divididas em 7 leis principais (5 são
secretas e o próprio iniciado deve buscar descobrir, receber e intender elas), e
mais 21 sub-Leis que são derivadas das principais.
Segue as 7 leis que revelaremos: 
Hermes Trismegisto

A Ciência tradicional baseia-se nos princípios herméticos. São eles paralelos
aos
princípios da Nova Física. A origem vem dos deuses: Hermes (grego), Thot
(egípcio) e Mercúrio (romano), todos o mesmo deus, na antiguidade. São 
Sete os
Princípios ou Leis Herméticas:

1 ) Lei do Mentalismo: ª “O TODO é MENTE; o Universo é
Mental.” – O CAIBALION
Tendo o universo como um grande pensamento divino. Tudo existe na 
mente de
um Ser Superior Que emana a Trindade- (Deus e Deusa ou pai, mãe e 
filho), que
nos 'pensa' e assim tudo existe. Toda a criação principiou como uma ideia 
da mente
divina que continuaria a viver, a mover-se e a ter seu ser na divina 
consciência.
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'O Universo e toda a matéria são consciência do processo evolutivo da 
criação'.
São como os neurônios de uma grandemente, um universo consciente, que 
'pensa'.
Todo o conhecimento flui e reflui de nossa mente, já que estamos ligados a
uma
mente divina que contém todo o conhecimento.
Os cinco sentidos do cérebro humano atuam tanto como filtros como 
fontes de
informação. Eles bloqueiam uma considerável soma de informação, caso 
contrário,
seríamos esmagados por informações que nos bombardeiam minuto a 
minuto
como sons, cheiros e ideias. Não haveria a capacidade de nos 
concentrarmos nas
tarefas especificas em mãos. Mas, sob condições corretas de consciência 
podemos
moderar, ou até desligar o processo de filtração, com a consciência 
alterada, o
conhecimento universal.

2 ) Lei da Correspondência: ª “O que está em cima é como o que está 
embaixo, e o que está
embaixo é como o que está em cima.” – O CAIBALION –
'Aquilo que está em cima é como aquilo que está embaixo.'
Essa lei é importante porque nos lembra que vivemos em mais que um 
mundo.
Vivemos nas coordenadas do espaço físico, mas também vivemos em um 
mundo
sem espaço e sem tempo.
A perspectiva da Terra normalmente nos impede de enxergar outros 
domínios
acima e abaixo de nós. A nossa atenção está tão concentrada no 
microcosmo que
não nos percebemos o imenso macrocosmo à nossa volta. O princípio de
correspondência diz-nos que o que é verdadeiro no macrocosmo é também
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verdadeiro no microcosmo e vice-versa. Portanto podemos aprender as 
grandes
verdades do cosmo observando como elas se manifestam em nossas 
próprias
vidas.
Por isso estudamos o universo: para aprender mais sobre nós mesmos. Na 
menor
partícula existe toda a informação do Universo.

3 ) Lei da vibração: ª “Nada está parado; tudo se move; tudo vibra.” – O 
CAIBALION
–
Todas as coisas se movimentam e vibram com seu próprio regime de 
vibração.
Nada está em repouso.
Das galáxias às partículas subatômicas, tudo é movimento.
Todos os objetos materiais são feitos de átomos e a enorme variedade de
estruturas moleculares não é rígida ou imóvel, mas oscila de acordo com as
temperaturas e com harmonia. A matéria não é passiva ou inerte, como nos
pode
parecer a nível material, mas cheia de movimento e ritmo. Ela dança.

4 ) Lei da Polaridade: ª “Tudo é Duplo; tudo tem polos; tudo tem o seu 
oposto; o
igual e o desigual são a mesma coisa; os opostos são idênticos em natureza,
mas
diferentes em grau; os extremos se tocam; todas as verdades são meias 
verdades;
todos os paradoxos podem ser reconciliados. ” – O CAIBALION –
A polaridade é a chave de poder no sistema hermético. Tudo é dual. Os 
opostos
são apenas extremos da mesma coisa.
Energia negativa (-) é tão 'boa' ou 'má' quanto energia positiva (+).

5 ) Lei do ritmo: ª “Tudo tem fluxo e refluxo; tudo, em suas marés; tudo 
sobe e
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desce; tudo se manifesta por oscilações compensadas; a medida do 
movimento à
direita é a medida do movimento à esquerda; o ritmo é a compensação.” O
CAIBALION
Tudo está em movimento, a realidade compõe-se de opostos.
E os opostos se movem em círculos.
As coisas recuam e avançam, descem e sobem, entram e saem. Mas 
também
giram em círculos e espirais. A lei do ritmo nos assegura que cada ciclo 
busca sua
complementação. A grande roda da vida está sempre fazendo um círculo. O 
que se
muda é o tamanho desse círculo.

6 ) Lei do Gênero: ª “O Gênero está em tudo; tudo tem o seu princípio 
masculino e o
seu princípio feminino; o gênero se manifesta em todos os planos.” – O 
CAIBALION
–
O princípio hermético do gênero diz que todos temos componentes 
masculinos e
femininos. É uma importante aplicação da lei da polaridade. É semelhante 
ao
princípio animas - animus que Carl Jung e seus seguidores popularizaram, 
ou seja,
que cada pessoa contém aspectos masculinos e femininos, independente do
seu
gênero físico. Nenhum ser humano é 100% homem ou mulher, e isso é até
astrologicamente explicado, uma vez que todos somos influenciados por 
todos os
signos (uns mais, outros menos), e metade do zodíaco é feminino, 
enquanto que a
outra metade é obviamente masculina (Esse é mais um argumento que 
suporta a
igualdade entre Deus e Deusa).
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Em todas as coisas existe uma energia receptiva feminina e uma energia 
projetiva
masculina, a que os chineses chamavam de Yin Yang.

7 ) Lei de Causa e Efeito: ª “Toda a Causa tem seu Efeito, todo Efeito tem 
sua
Causa; tudo acontece de acordo com a Lei; o Acaso é simplesmente um 
nome dado
a uma Lei não reconhecida; há muitos planos de causalidade, porém nada 
escapa à
Lei.” O CAIBALION
Em sua forma tradicional, a lei de causa e efeito diz que nada acontece por 
acaso,
que para todo efeito existe uma causa, e que toda causa é, por sua vez, um
efeito
de alguma outra causa.
O Texto mais Famoso Atribuído a Hermes é a Tábua de Esmeralda, Reza a 
lenda
que ela era uma tabua de um material feito alquimicamente de cor verde 
como uma
esmeralda contendo as verdades universais e a formula alquímica da
‘’Grande Obra da Transmutação’’. Segue uma das versões traduzidas dela
**Tábua de Esmeralda**
'Isto é verdade, sem mentira, muito verdadeiro' (a verdade nos três 
mundos)
'O que está embaixo é como o que está em cima' (Lei da Analogia)
'E o que está em cima é como o que está em baixo' (Lei da 
Correspondência)
'E como todas as coisas vêm e vieram do Um' (Lei do número)
'Assim todas as coisas são únicas por adaptação' (Lei da Adaptação)
'O Sol é seu pai; a Lua é sua mãe; o vento carregou-o no ventre; a terra lhe 
nutri'
Os quatro elementos.
'Separarás a terra do fogo, o sutil do espesso, docemente como Grande 
Indústria'
(Arcano da Salvação, separação da matéria do espírito).
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'Ele sobe da Terra para o Céu, e de novo desce a Terra e recebe a força das 
coisas
superiores e inferiores' (Lei da Evolução/Involução)
'Terás por esse meio toda glória e toda escuridão se afastará de ti. É a 
Força forte
de todas as Forças.' (Lei do Amor e do Sacrifício).
'Por que ele vencerá toda coisa sutil, e penetrará toda coisa sólida.' (É pela 
lei do
amor que o espírito move o Universo). 'Assim foi criado o mundo' (Lei da
Realização).
'Disso saíram inúmeras adaptações cujo meio está aqui. Por isso fui 
chamado de
Hermes Trismegistus, possuindo as três partes da Filosofia do mundo' 
(Divino Astral e Físico).
'O que disse da cooperação do Sol está realizado e aperfeiçoado'

Hermes Trismegistus

AS 21 SUB-LEIS DO COSMO:
1 – Lei da atração
Tudo vibra. O que você pensa e sente está vibrando. E tudo o que vibra atrai algo
na vibração semelhante para a sua vida. Então, se algo não muito bom acontece
com você, comece a prestar atenção no que está vibrando, para poder atrair algo
melhor.
2 – Lei da resistência
Se você resistir aos problemas da vida, eles permanecerão e se repetirão. Os
problemas existem para serem solucionados, e não para opor-se a eles.
3 – Lei da reflexão
O que você não gosta nos outros, nada mais é do que um reflexo de uma parte
sua, seja ela consciente ou inconsciente. Tudo o que nos incomoda ou agrada é
reflexo de algo interno que está refletido em nosso Universo.
4 – Lei da manifestação
Tudo o que você pensa e sente de forma repetitiva se manifesta. Portanto, escolha
bem o que pensa e sente para conseguir manifestações positivas em sua vida.
5 – Lei do livre arbítrio
Você é livre para escolher. A responsabilidade da sua vida é sua e é consequência
das suas escolhas.
6 – Lei da conseqüência
É a lei da causa e efeito. Tudo o que você causa no Universo, há consequências.
7 – Lei da harmonia
O Universo busca a harmonia, o equilíbrio. Então, tudo o que está desequilibrado, a
força natural do Universo leva em direção ao equilíbrio.
8 – Lei da sabedoria e conhecimento
Muitos sofrimentos existem por causa da falta de sabedoria e conhecimento.
Quanto mais você estudar e compreender o seu Universo, menos sofrimento
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sentirá.
9 – Lei do retorno e da dádiva
Tudo o que você oferece ao outro, receberá de volta. Se oferecer bondade,
bondade terá em sua vida. Essa é a dádiva divina.
10 – Lei da evolução e propósito
Tudo evolui. E tudo foi criado com um propósito. Todos temos uma finalidade
individual que serve para a evolução de todos.
11 – Lei da energia
O Universo é feito de energia. Ela não surge do nada e nem desaparece. Ela se
transforma. Tudo é energia e tudo se transforma.
12 – Lei do desapego
O desapego leva à liberdade. Tudo se transforma, então não adianta se apegar ao
que já passou. Mudanças são inevitáveis.
45
13 – Lei da gratidão
Tudo o que você dá, receberá de volta. Seja grato não só por receber, mas
principalmente por ser um doador.
14 – Lei da associação
Quando várias pessoas se unem para um propósito em comum, a força é muito
maior do que lutar sozinho.
15 – Lei do amor incondicional
Quem ama incondicionalmente sabe dar sem pedir nada em troca.
16 – Lei da afinidade
As pessoas e as situações se aproximam de nós por afinidade. Nada acontece por
acaso.
17 – Lei da abundância
O Universo tem energia em abundância. Temos que enxergar isso para podermos
desfrutar dessa vasta quantidade de energia disponível.
18 – Lei da ordem universal
Tudo segue uma ordem e com um propósito universal. O desequilíbrio é a fuga
dessa ordem.
19 – Lei da unidade
Corpo e alma não são separados. Tudo é uma unidade. O Universo é uma
unidade. Tudo é uno.
20 – Lei do compromisso
Compreende a liberdade aquele que sabe a importância de se comprometer.
Quando você se compromete com o Universo, está comprometido consigo mesmo.
21 – Lei da eternidade
O tempo é uma condição do mundo manifesto. No Universo, tudo é eterno.
Estas são as Leis que você: Futuro Mago, Cabalista e Alquimista vão usar misturar,
Transmutar e Dominar a fim de se tornar livro e senhor da própria vida.

84



As Leis são Chaves para entender o conteúdo oculto e para abrir as portas do templo. Sempre as 
tenha em consideração, ela junto das tecnologias mágicas como Oráculo, meditação,  Projeção e 
desdobramento astral te ajudaram interpretar o que era oculto. Agora Veremos um pouco sobre a 
Lei da vibração pratica manifesta no som.

O poder da Vibração, Som e da Energia
No  principio era o verbo...

Nós que estudamos o esoterismo e ciências ocultas, nos deparamos com diversos
conjuros, mantras, evocações, invocações, afirmações, aformações, Histórias e
alegorias sobre som e o verbo como em gênesis: ‘’-No princípio era o verbo e o verbo
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se fez carne’’, mas qual a importância e aplicação para o equilíbrio e construção do
nosso vaso?

O som é vibração em forma audível. Se o nosso aparelho auditivo tivesse um
alcance maior, de modo a captar todas as frequências em cada intensidade sonora,
então ouviríamos a música das flores, dos campos, das montanhas e dos vales, o
canto do céu e das estrelas, bem como a sinfonia do nosso próprio corpo.
As opiniões da ciência moderna confirmam aquilo que os místicos e sábios de todas
as culturas reconheceram empregaram para a harmonização, a cura e a
ampliação da consciência do ser humano, a vida inteira da criação.

Desde os tempos mais remotos, o homem percebeu todo o seu potencial
musical. Usando os materiais que tinha a disposição (pedras, ossos, madeiras, o
próprio corpo e a voz), ele foi combinando sons e silêncios das mais diversas
maneiras, surgindo assim a música.
Em sua origem, ela era usada para venerar a natureza, os deuses e para conectar
o ser humano com forças maiores, envolvendo realidade, magia e crenças. Até hoje
ela é responsável pela criação dos mais diferentes sentidos e significados. O som é
vibração em forma audível.
A ciência confirma que todas as partículas no Universo, bem como todas as formas
de radiação, todas as forças da natureza e cada informação, obtém suas
características específicas através da sua estrutura musical, através da
frequência e do padrão melódico, bem como através dos sons fundamentais com suas
vibrações especiais.

O som da música pode ser utilizado para nós “religarmos” com as forças da vida
que agem no núcleo mais íntimo de todas as coisas, para equilibrar nossas
energias e para criar harmonia com a vida no Universo.

Quando ouvimos uma música, suas ondas sonoras (vibrações) alcançam o tímpano
do ouvido gerando reações químicas e impulsos nervosos que registram em nossa
mente os diferentes tipos de som que estamos ouvindo.
Como as raízes dos nervos do ouvido são extensamente distribuídas sendo um dos
que mais possui ligações com o cérebro, todas as funções no nosso organismo são
influenciadas. Elevando-se através do tálamo (área estacionária que reveza
todas as emoções, sensações e sentimentos), a área mestre do cérebro (razão)
é automaticamente influenciada.
Estudos têm revelado que o impacto da música no sistema nervoso altera as batidas
do coração, a respiração, a pressão sanguínea, a digestão, o balanço hormonal,
temperamentos, atitudes, além de liberar adrenalina. As reações podem variar em
cada indivíduo e o resultado é sempre único.
Van de Wall no seu livro “Music in Hospitals” explica que as vibrações sonoras causam
contrações e colocam em movimento braços, mãos, pernas e pés automaticamente.
Em testes com determinados pacientes, aconteceram movimentos involuntários, sendo
necessária a retenção muscular consciente do paciente.
Somos essencialmente criaturas rítmicas. Tudo, desde o ciclo das ondas do nosso
cérebro, às batidas do coração, nosso ciclo digestivo, ciclo do sono.
Tudo trabalha com ritmos.
Nossa mente trabalha com as mais diversas faixas vibratórias
(frequências), até porque nosso corpo foi criado para captar e processar todas essas
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energias.
Assim, aquele que sabe manipular a vibração pode transformar as coisas ao seu
redor e CRIAR!
Toda oração é invocação ou chamado. Toda palavra/som, primeiramente influi no corpo 
de quem emite, e só depois alcança seu objetivo externo. É por isso que tudo
que desejamos (e pela palavra cristalizamos) para o próximo, a nós mesmos estamos 
desejando. De toda palavra inútil teremos que prestar contas. NOSSA
PALAVRA È NOSSA LEI.

Os mantras são palavras ou sons especiais que se criam por meio do ritmo e da
nota-chave de cada pessoa. O íntimo (Atman), de acordo com nossos
pensamentos e aspirações puras, pode nos dar a verdadeira pronúncia das
palavras sagradas. O poder magnético da palavra humana é conhecido pelos
estudiosos do oculto. E nós temos mecanismos que reagem aos sons, que
fazem parte de nosso corpo desde a criação da raça humana.

Diz a Cabala que existem 10 dons da voz e da fala, o Homem recebeu1 apenas, mas a 
mulher, o DiamantedaCriação, recebeu 9, por isso ela tem muito mais poder de 
persuasão, sedução e eloqüência que o homem. Mas hoje não é o tema desse tratado, 
abordarei isso em outros tratadosegrimóriosfuturosmaisavançados.

Magico/Cientifica dele? Veja uma matéria do Site Dakila:
‘’Muito antes de nascermos, ainda no útero de nossas mães, somos
influenciados por ruídos sonoros, desde a voz carinhosa de nossos pais até
ruídos não tão agradáveis assim. Diversas formas de sons nos acompanham a
vida inteira e contagiam não somente a nós, mas também todos os seres vivos.
Até as estrelas, o universo, planetas e a própria Terra emitem ondas sonoras.
Na antiguidade, os homens atribuíam poderes mágicos ao som, um poder tão
abrangente a ponto de influenciar a natureza, o poder de criar e sustentar a
vida. Por sua vez, os antigos sacerdotes e sacerdotisas criavam ritmos musicais
que refletiam os movimentos das galáxias, do Sol e da Lua, bem como as
marés e outros.
Nós simplesmente não nos damos conta da importância do som em nossas
vidas. Quase todas as lendas antigas atribuíam à música origem divina. Os
chineses por sua vez diziam que um único som pode influenciar outras pessoas
tanto para o positivo quanto para o negativo.

O Poder do Som

Não é para menos. Hoje sabemos através de estudos e pesquisas que o som
influencia diretamente o corpo e a mente humana. O pesquisador japonês
Massaru Emoto, em seu livro “ As mensagens escondidas na água”, realizou
experimentos expondo água a diferentes palavras, imagens ou música para em
seguida congelá-la e examinar a aparência do cristal de água sob um
microscópio e o resultado foi incrível: dependendo do som, os cristais de água
ficavam límpidos ou mesclavam-se em uma mistura muito estranha… Sabemos
que o corpo humano é composto 70% de água, então podemos imaginar as
influências que afetam nosso organismo e células todos os dias.
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Na pirâmide de SaQQara, a primeira construída pelos egípcios por Ihotep
(Servo, Sacerdote ou em algumas tradições manifestação de Thot-Hermes 3 X
Grande) no século 26 a.C, foram encontrados vasos de alabastros que emitiam
sons conforme eram acionados, possibilitando a reorganização das células do
corpo humano, que passavam a vibrar em níveis superiores e saudáveis
através da elevação vibracional. Os iniciados aos poucos iam acostumando-se
a frequências cada vez mais altas em termos de vibração que potencializavam
a energia vital e a expansão da consciência, permitindo assim constatar a
existência de outras realidades.
Essas ondas sonoras eram harmônicas perfeitas. A série harmônica só ocorre
inteiramente nos instrumentos musicais acústicos, porque os materiais
empregados para construí-los são naturais (madeira, metal, etc.). Além disso, o
processo de fabricação e montagem é em grande parte artesanal visando
contemplar o som de melhor qualidade possível. Com a tecnologia atual foi
possível produzir ou sintetizar sons parecidos com os dos instrumentos
acústicos, gerando um som fundamental com alguns harmônicos que foram
escolhidos. Não usam a série harmônica inteira. Os “amplificadores” não
impedem a série harmônica, mas geram outro campo magnético que altera
outros fatores.
Nas pesquisas realizadas pelo Dakila Pesquisas nas ruínas de templos e
construções deixadas por diferentes civilizações em todo o planeta, podemos
observar que muitos tetos desses prédios foram construídos de forma
abobadada, ou seja, em arco, feito de pedras ou tijolos, colocados em cunha ou
em cúpula, o que facilita a emissão sonora de tal modo que um som emitido em
certo ponto, por baixo que seja, é ouvido em toda a construção. Certamente os
sacerdotes e sacerdotisas em épocas remotas realizavam treinamentos visando
a interação com outras realidades utilizando-se de ondas sonoras, a exemplo
do que ocorria na pirâmide egípcia de Saqqara.
Os povos mesopotâmicos foram um dos primeiros a empregar abóbodas que
faziam de tijolos. Os romanos tempos depois recuperaram as técnicas
originárias dos povos mesopotâmicos tanto no ocidente quanto no império
bizantino durante a ocupação desses países. Hoje as Igrejas, mesquitas e
templos são as construções que, por algum motivo, herdaram a forma abobada.
Dentro desses locais, quando o celebrante fala, o som se distribui
harmonicamente em todo o ambiente, com a utilização dessa técnica para
produzir os efeitos desejados aos participantes da celebração.
Recentemente cientistas divulgaram estudo segundo o qual o DNA humano
pode ser influenciado por palavras e frequências (sons). Segundo eles, nosso
DNA não é apenas o responsável pela construção de nosso corpo, mas
também serve como armazenamento de dados e de comunicação. Uma
descoberta e tanto, a qual nos possibilita uma ampla visão das potencialidades
humanas. A partir daí podemos entender porque os sábios antigos utilizam-se
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de sons musicais para trabalhar as pessoas, possibilitando assim uma ampla
compreensão acima dos cinco sentidos humanos. ’’

Pesquisa: Urandir Fernandes de Oliveira Texto:
Eliane do Canto.’.

Deu para perceber a Importância do que falamos e como falamos! Tudo é
energia, e

Energia altera energia, mas como aplicar isso?
Algumas das Formas foram esplanadas nas páginas anteriores como: 
Afirmações
e Aformações Positivas de acordo com o que se quer mudar ou realizar, 
Mantras,
Etc... Outra forma de alterar algo de acordo com o objetivo utilizando o som
é pela
Música, Parábolas faladas, Histórias contadas em metáforas, Hinos com
significado subliminar e oculto e Salmos recitados (Veremos mais adiante 
sobre os
72 nomes das Estrelas da direita (ou deuses cabalisticos), de onde
vieram, seus salmos e como usar na prática!), Veja agora como organizar os
chakras
Usando Mantras Hindus por exemplo:

• Muladhara (Básico) - A ativação do mantra acontece por meio do som LAM.
Coloque suas mãos suavemente acima deste chakra, respire profundamente,
prenda por um tempo o Ar (PRANA) e então repetir o som LAM, 3, 9, 27 ou
108 vezes de acordo com a sua programação. Você pode usar outra
ferramenta de Alteração mental que é a visualização (Veremos mais adiante
sobre ela) – Imagine a cor do chacra energizando e expandindo no local do
chacra em quanto entoa o mantra - LAMMMMMM(Cor Vermelha ou marrom)⠀
⠀ ⠀ ⠀ ⠀
• Sexual - A ativação do mantra do CHAKRA SACRO acontece por meio do
som VAM. Coloque suas mãos suavemente acima deste chakra e repita o
som VAM, 3, 9, 27 ou 108 vezes. (Cor da luz caso for visualizar – Laranja)
⠀
• Plexo Solar: Da mesma forma que Chakra do Plexo Solar ou Terceiro Chakra. A 
ativação
do seu mantra acontece por meio do som RAM. Para tanto, basta colocar
suas mãos suavemente acima deste chakra e repetir o som
RAM, 3, 9, 27 ou 108 vezes. ⠀ (Visualize a luz na cor Amarelo Solar – Ouro) ⠀ ⠀
⠀ ⠀
• Chakra cardíaco ou Quarto Chakra. A ativação do seu mantra acontece por
meio do som YAM. Para tanto, basta colocar suas mãos suavemente acima
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deste chakra e repetir o som YAM, 3, 9, 27 ou 108 vezes. (Cor Verde)
• Chakra laríngeo ou Quinto Chakra. A ativação do seu mantra acontece por
meio do som HAM. Para tanto, basta colocar suas mãos suavemente acima
deste chakra e repetir o som HAM, 3, 9, 27 ou 108 vezes. (Azul Claro)
• Chakra frontal ou Sexto Chakra. A ativação do seu mantra acontece por meio
do som OM. Para tanto, basta colocar suas mãos suavemente acima deste
chakra e repetir o som OM, 3, 9, 27 ou 108 vezes. (Cor Violeta)
• Chakra coronário ou Sétimo Chakra. A ativação do seu mantra acontece por
meio do som AUM. Para tanto, basta colocar suas mãos suavemente acima
deste chakra e repetir o som AUM, 3, 9, 27 ou 108 vezes. ({Pode ser também
o som do OM ou SHAM neste chakra. Eu particularmente uso o AUM, mas
veja o que mais lhe agrada a cantar) (Cor Branca)
Que possamos sempre cantar, entoar e nos elevar através dos mantras em nossas vidas!

A SEGUIR SEGUE ALGUNS MUDRAS PARA FAZER ENQUANTO ENTOA OS
MANTRAS ACIMA (POSIÇÃO DE MÃO):
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Segue outras afirmações Praticas para você começar hoje mesmo:
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Os Chakras e as Afirmações Positivas:

1. Chakra Raiz (Muladhara)
“Eu sou forte, estável e em paz.” (- Essa é a afirmação positiva que você pode
usar para equilibrar o Chakra, fazendo ela 40 x e imaginando uma luz da cor
do Chakra em sua região o curando e energizando – Faça isso nos outros
também)
Para sentir a sua ligação com a terra, sente-se com os pés ou quadris firmemente
plantados no chão; levante-se com os pés na largura dos ombros; ou ande com os
pés bem assentes na terra. Visualize uma esfera vermelha na
base de sua espinha. Sinta a energia na base de sua espinha enquanto repete o mantra.
2. Chakra Sacral (Svadhisthana)
“A criatividade está fluindo através de mim.”
Visualize uma bola laranja brilhante na área abdominal inferior, o centro de sua
criatividade. Acreditando ou não que tem habilidades artísticas, ao reconhecer você
pode abrir-se para a criatividade. Isto pode aumentar inumeráveis aspectos de sua vida.
Enquanto repete o mantra, sinta a mudança de energia na parte inferior do abdômen.
3. Chakra do Plexo Solar (Manipura)
“Às vezes, deixar ir é a escolha mais poderosa.”
Imagine uma esfera dourada se movimentando logo acima do umbigo ou plexo solar,
seu centro de poder. Quando este centro é desequilibrado, você pode encontrar-se
preso em uma ideia, relacionamento, preso em “estar certo”, ou perdido em padrões
emocionais habituais. No entanto, como este mantra nos lembra, por vezes, deixar ir é
a melhor solução.
Em primeiro lugar, imagine e honre no que você está preso. Isso serviu a um propósito
em sua vida. Agora, permita que isso, e tudo o que está relacionado, flutue. Você está
se dando mais poder. Respire no sentimento de fortalecimento. Sinta a mudança de
energia em sua barriga.
4. Chakra do Coração (Anahata)
“Dar é receber.”

Visualize uma esfera verde em seu esterno. O chakra do coração é o centro do
amor, dar e perdoar. Talvez você tenha sido ensinado que é melhor dar do que
receber. Você pode ficar parado perto de uma árvore, inspirando e expirando –
está participando de um intercâmbio igual onde dar e receber é obrigatório. Com a
inalação, você recebe o ar limpo que a árvore filtrou. Com a expiração, você dá a
mesma árvore o dióxido de carbono que necessita para prosperar. Respire, repita
o mantra, e sinta a mudança de energia em seu peito.
5. Chakra da Garganta (Vishuddha)
“Minhas palavras são como sementes.”
Visualize uma esfera turquesa girando em sua garganta. O quinto chakra é o centro
de comunicação. Pensamentos, palavras e até mesmo a comunicação não verbal
pode ser originada no chakra da garganta. Este mantra lembra que você tem o
poder e a escolha de plantar ideias bonitas ou fofocas desagradáveis. Se você
plantar palavras amorosas, amáveis, e inspiradoras, elas vão crescer em belas
histórias de sua vida.
6. Chakra Frontal (Ajna) “Estou aberto a novas
ideias.”
O sexto chakra, o centro da sabedoria, é o que te guia através de sua vida.
Quantas vezes você procurou orientação, mas a rejeitou porque as ideias
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pareceram estranhas? Concentre o olhar interno em uma esfera índigo girando
no espaço entre as sobrancelhas – seu terceiro olho. Inspire. Recite este
mantra com cada expiração e sinta a energia começando a mudar. Qual seria a
sensação de tentar um novo caminho, ou quebrar um velho hábito ou
rotina?
7. Chakra da Coroa (Sahasrara)
“Eu me rendo ao maior e melhor que procura surgir através de mim. ” O
Chakra da Coroa é o centro de energia que conecta você com o divino. Visualize
uma esfera violeta acima do topo de sua cabeça. Muitas vezes confundida com
desistência ou fraqueza, a entrega pode realmente ser um sinal de grande sabedoria
e força, e pode trazer tranquilidade.
Enquanto repete esse mantra, imagine como seria poder realmente falar e agir de
um lugar de conexão divina. O que se poderia pensar, dizer e fazer de forma
diferente, vendo o mundo de uma perspectiva benevolente? Observe a mudança de
energia na coroa de sua cabeça e que paira acima da superfície da pele da cabeça
aos pés.
Para terminar, inspire e expire lenta e profundamente pelo nariz. Reconheça-se 
quebrando
a rotina, tentando esta nova prática de mantra meditação, e convidando o equilíbrio ao 
seu
sistema de chakra e sua vida.
O Poder do som – O Verbo
Uma pequena lista dos sons relacionados aos chacras:
1-Chacra Básico ou Raiz: O som “U” ativa as forças da iniciativa, vitalidade, segurança,
sobrevivência, autoconfiança, estabilidade e força interior.
2-Chacra Sacro-central ou Sexual: O som “Ó” desperta os sentimentos de uma forma
circular para integrar a energia masculina e feminina do ser.
3-Chacra do Plexo Solar: O som “Â” estimula a formação exterior do ser, partindo de uma
perfeição interior. Contribui com a manifestação da plenitude e alegria no mundo.
4-Chacra Cardíaco: O som “Á” envolve a aceitação sem preconceitos de todas as
manifestações de afeto das quais surge o amor.
5-Chacra Laríngeo: O som “Ê” une o coração e a mente canalizando suas forças para a
expressão exterior.
6-Chacra Frontal: O som “É” gera um movimento dirigido para cima que dá a força da
inspiração, levando para novas compreensões e percepções.
7-Chacra Coronário: O som “I” representa a unidade não dividida e a consciência pura e
ilimitada.
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OS CHAKRAS E AS NOTAS MUSICAIS E RESPECTIVAS FREQUÊNCIAS:

A MUSICA E OS 4 ELEMENTOS
“Se alguém deseja conhecer se o reino é bem governado, se sua moral é boa ou ruim, a
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qualidade de sua música irá fornecer a resposta.” (Confúcio)

Podemos fazer uma correlação entre o Universo fenomênico e uma orquestra
sinfônica. O mundo é formado, sob o ponto de vista esotérico-filosófico, por 4
elementos (ou Reinos elementais), a saber: Terra, Fogo, Água e Ar, coroados por
uma quintessência, o 5º Elemento, chamada de Éter.

Há, além desses cinco, mais dois, chamados de Adhi e Samadhi (o 6º e o 7º
elementos). Esses quatro elementos, dentro do universo da música, estão
representados pelas quatro classes de instrumentos que se harmonizam. Eis:

Elemento – Instrumentos

E o 5º Elemento, o Éter? O que vem a ser dentro de uma orquestra? E o 6º e o 7º? Eis a
relação maravilhosa e perfeita da Sabedoria Gnóstica dentro do Pilar da Arte, no campo
da Música Sagrada:

O Maestro, ou Regente, com sua batuta (o Báculo, ou Cetro), dentro dessa 
simbologia
toda, viria a ser o Mago do Arcano 1 do Tarô, aquele que rege os Elementos, aquele que
os domina de acordo com o Poder da Vontade (Kriya) e do Conhecimento Superior 
(Jnana,
Gnose). Observe os detalhes da carta (Arcano) número 1 do Tarô Egípcio.
As 3 Forças Primárias que deram origem ao Universo, tanto no Macro como no
Microuniverso, estão representadas pelas 3 estruturas musicais, a saber:

A grande maioria das composições clássicas, especialmente aquelas criadas pelos 
grandes
Compositores-Iniciados, tais como Mozart, Beethoven e Wagner, possui essas três
estruturas.
Por isso fazem tão bem ao público, não somente para os ouvidos ou o sistema
nervoso, mas também servem de alimento energético para a Alma, ou seja, para os
Corpos Internos do Ser.
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Infelizmente, nos dias de hoje, a sociedade dita moderna não dá valor ao poder oculto da
música e cultiva elementos extremamente prejudiciais.
Algumas classes do mal chamado metal extremo, os ritmos pesados, que pregam sexo e 
libertinagem, necrusgia e baixa magia, etc., são prejudiciais à saúde mental e física e 
também à Evolução da Alma do ouvinte.
Com essa afirmação não queremos passar por discriminadores da cultura popular. Ao
contrário, queremos com isso “separar o joio do trigo”, afirmando que devemos ser mais
Críticos com tudo aquilo que entra em nosso Mundo Interior.
Não somente disciplinar os alimentos materiais, não somente o oxigênio, mas também os
Diversos tipos de energia, entre os quais estão as Vibrações Musicais. 

Não Prolongaremos muito esse assunto apesar, do mesmo ser de extrema importância, 
pois muito poderia falar sobre, mas não é o objetivo desse tratado e temo estendido 
demais.  O Objetivo de ter revelado a ti estas verdades, aprendiz, é para entender que o 
verbo a cria o que afirma  em seu campo de ação, como ensinava mestres como Eliphas 
Levi, e também para entender os conjuros, mantras e orações com palavras bárbaras e 
estranhas que encontrarás nos rituais práticos de alta Cabalá, a ponto de não estranhar 
ou até mesmo menosprezar o poder de palavras sagradas, poderosas e terríveis,cujo 
poder vibrar todos os planos e faz os demônios se ajoelharem e anjos de fazer 
favores,você mesmo em suas práticas futuras repetirá diversas delas em suas práticas. O
grande objetivo delas é se conectar a uma egregora e também entrar em estado Mágico 
(Alterado) de consciência, tendo assim chance de chegar aos Altos SANTOS, pois a 
mente deve estar em congruência com o resto.  Não explanaremos estes mistérios hoje 
por ser muito avançados e secretos e temo já ter dito de mais.

OS PRIMEIROS PASSOS

Antes de tudo, o Aprendiz de Cabalista deve se situar, ter uma visão clara de onde ele 
está e para onde quer ir, já diziam os sábios clássicos: ‘’Se você não sabe onde está e 
pra onde quer ir, qualquer lugar está bom’’, esta não  é a postura de um Iniciado e muito 
menos adepto da arte e caso queira ser um dia, deve meditar nas palavras do antigo 
templo das iniciações de Delfos: ‘’Conheça-te a ti mesmo’’, pois se assim o fizer, 
conhecerá melhor o Altíssimo, o Universo e por fim a criação.

Alguns métodos simples

Existem varias formas de se Auto-Conhecer,  entre elas: Meditação, Contemplação dos  erros e 
acertos tendo em conta como você age, Feedback de outras pessoas, numerologia, astrologia, 
uso de plantas de poder, revelação em sonhos e projeção astral, etc...
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Como você viu são inúmeras formas de chegar ao CONHEÇA-TE, eu mostrarei aqui um método 
simples e rápido cujo você pode usar AGORA mesmo!  O método consiste em Fazer perguntas e
responder anotando tudo, podendo fazer até uma tabela ou planilha! Você mapeará onde você 
está quem é, quais defeitos tem, quais virtudes e qualidades e seus objetivos. O método tem 
como objetivo trazer do subconsciente suas informações e desejos a fim de melhorar e alcançar 
sua Grande Obra, e anotar em papel traz para a realidade (Malcut-Assiah) essas respostas, te 
deixando mais próximo do sucesso. É aconselhável fazer uma analise semanal toda segunda feira
e outra mensal todo dia 28 a fim de analisar as melhoras e o que foi alcançado ou não ainda.  
Suas metas devem sempre ficar visíveis para você, a ponte de priorizar-las e não esquecer-las, 
logo, as deixe em um mural onde você sempre vê, na mesa do escritório ou do computador, 
dando mais energia para seus objetivos.

Exemplo:

DEFEITO Prioridade 
de 1 a 5

Como Mudar Observações

3x ao dia

3 x ao dia

2 x ao dia quando 
acordo e antes de 
dormir, 20 minutos de 
meditação

Egoísmo 4 Doando mais, Afirmações 
positivas, sendo mais generoso,
compartilhando

Raiva 3 Meditando

Medo de 
Arriscar e
errar

5 Agindo mais, Arriscando mais, 
Meditação visualizando com a 
tela mental EU TOMANDO 
Decisões Arriscadas positivas 
como investindo na bolsa ou 
empreendendo com maior nível 
de detalhes possível.

Você pode fazer a tabela como quiser ou achar melhor. É indicado colocar no mínimo 16 defeitos 
e trabalhar um de cada vez em uma programação de 21 dias cada. (Isso é abordado melhor mais 
a frente e no outro livro do autor chamado Sepher Parnassá- A Cabala da Riqueza). Medite nas 
situações Diárias quando e por que você repete seus defeitos. 

Caso você tenha vícios que atrapalharão no caminho espiritual faça o mesmo que anteriormente 
para eliminar-los.

TABELA DOS OBJETIVOS:  EXEMPLO

Antes de fazer esta  tabela você deverá saber sua renda atual, seus gastos fixos e variáveis, ou 
seja Fixo: aluguel, internet, Faculdade, Curso do Benyah mensal, etc, e variável: Internet, Luz, 
Água, Alimentação, e semelhantes que variam. Sabendo de cor tudo isso faça semelhante a esta 
tabela:

Data de Hoje :07/12/2019

METAS PARA 1 ANO e 2 anos (2020-2021) Para quando Prioridade
de 1 á 5

Observações COMO?

1-Ter uma renda de 5000,00$ Mês Até dia 4 Quero Trabalhar com marketing digital como
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07/12/2020(1an
o)

trabalhar com
renda extra e
empreender

Afiliado e revendedor, Criar um blog e
um canal no youtube monetizado,
Revender os Livros e cursos do

autor e ganhar 50% de comissão*¹,
fazer hora extra em meu trabalho

2-Quitar todas as dividam Até
10/06/2020(1an

o)

5 Preciso estar
livre de

dividas e
problemas

para me
dedicar a

obra divina

Farei um plano para quitar as
dividas, priorizando as que geram

mais juros, depois as  mais antigas.
Renegociarei e  pedirei desconto

dividindo o total que devo (5000) em
1 ano – 416$/Mês – se conseguir

desconto melhor, vou pechinchar!
3-Ler 100 Livros da Arte Até

01/12/2020(1
Ano)

5 Preciso
estudar

Lerei 100 paginas por dia de bons
livros 

4-Construir um templo Completo Ate dia
01/01/2021(2

anos)

3 Preciso
praticar o que

aprendo –
Conheciment

o não
aplicado é
lixo mental

Começarei com um altar agora (Mesa
de 70 por 70) , após isso desocuparei
um cômodo e farei o templo completo

como fala no livro e no curso do
Benyah)

5-Se Iniciar na Cabalá Hermética Até dia
01/01/2022 (3

anos)

4 Após Acabar
o curso

quero me
iniciar ou

entrar para
alguma
ordem

Após acabar o curso de Cabalá e a
leitura deste livro mais o Sefer

Parnassá do autor e os outros 100
livros me quero iniciar na arte. Para

isso vou entrar para ordem iniciática e
me converter ao Judaísmo

6-Fazer o Curso de Cabalá do
BenYah no ICC

Se Inscrever dia
07/01/2019

(Mês que vem)

5 Vou me
Escrever no

Curso do
autor no
próximo

pagamento
07/01 

O curso dura  3 anos completo e
ensina tudo que preciso sobre

Cabalá, Teurgia e Hermetismo. O
valor mensal se encaixa

perfeitamente, mas pagarei avista
pelo desconto!

7- Poupar 700,00 $ por mês Por  1ano a
partir de
10/07/20

4 Pouparei em
um tesouro
selic pós-
fixado*²

Todo mês investirei 700 $ em um
tesouro Selic (aquele que posso tirar
quando quiser sem perder os juros)

7-Virar Investidor e doar (Tsedaká) Em 2  anos –
10/07/2021)

5 Receber,
Gastar.
Poupar,

Investir e
doar é o

segredo para
o sucesso!

Investir o que poupei (8400,00$) $
mais Juros em um Tesouro Direto

prefixado a 17% a.a para  10 anos e
doar 10% da minha renda a alguma

causa nobre como ajudar idosos,
carentes, pobres, crianças com câncer

ou com deficiência.

 ¹ - VOCÊ PODE REVENDER ESTE LIVRO, OUTROS LIVROS  E O CURSO DE CABALÁ – SAIBA MAIS NO NUMERO 
054984002008! Pode criar uma renda extra ou renda principal com ganhos de 400$ a mais mensais á 3000,00$ ou 
mais dependendo de seu desempenho e dedicação.

 ² - Para saber mais sobre finanças consulte os Livros do Autor ou se inscreva no Curso de Cabalá Financeira e 
Formação de Investidores no Numero 054984002008

Observação: Você pode colocar até 7 metas é indicado, podendo dividir em mais de uma tabela: 1 para longo 
prazo Até 3 anos, uma para curto prazo ate 1  ano, uma para longuíssimo prazo até 3- anos e uma pra 
curtíssimo prazo até 3 meses. Você deve  1 vez por dia dedicar pelo menos5minutos para analisar, ver como 
está o andamento, planejar estratégias de realização  e meditar nela. Tudo isso é abordado de forma 
avançada, detalhada e na pratica no curso de  finanças do autor e em seu livro Sefer Parnassá.

MERKABA 

A Preparação dos 2 Primeiros Templos e as Praticas Iniciais
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Antes de entrar neste tema que é o Mercava e suas correspondências e 
manifestações, falaremos dos primeiros Objetivos do magista neste sistema aqui 
apresentado: Se compreender, a Conversação e contato com o Sagrado anjo 
guardião e a Quadratura do Circulo, ou seja, o equilíbrio entre você, sua mente, 
seu Tikkun (Karma), O Cosmo e o próprio deus, a Divindade. A Saber, temos 3 
anjos da Guarda 3 daimons pessoais e 1 SAG:

SAG: O SAGRADO ANJO GUARDIÃO

O Anjo da Guarda não é o mesmo cabalístico das tabelas que se vê por ai pela hora e 
data de nascimento, este SAG verdadeiro cada um tem um próprio e ele é nosso guia, 
guardião e mentor vindo da energia do sol espiritual Thiferet muitas vezes sendo 
considerado nos Eu Verdadeiro e outras vezes considerado totalmente aparte de nossa 
consciência e Incompreensível (ANFINETRON). Normalmente para contatar-lo deve se 
fazer devoções diárias e um altar so pra ele, ou junto do altar solar Fixo a leste. Tambem
em todos rituais se consagra e ascende uma vela branca de 7 dias central no altar 
dedicado a ele.

 Crença Universal 
A crença no Anjo da Guarda é muito antiga. Os romanos, por exemplo, acreditavam 
numa entidade chamada genius, que não só guardava o cônjuge, mas também o 
inspirava com os sagrados dons das Musas. Na Grécia clássica, o genius era chamado de 
Daemon, um termo para designar o “Espírito Guia Interior” e que não pode ser 
confundido com o conceito atual de “demônio” enquanto mau espírito. Dizia-se que os 
Daemons influenciavam os escritores, poetas, e artistas, em seus trabalhos criativos. 
Alguns ocultistas defendem que o Sagrado Anjo Guardião, na verdade, é a profundidade 
de seu inconsciente. Na tradição thelêmica, Sagrado Anjo Guardião é a representação da
sua mais verdadeira natureza divina. O termo é equivalente com o Gênio da Golden 
Dawn, o Augoeides de Iamblichus, o Atman do Hinduísmo e o Daemon dos gregos. 

Santo Anjo Guardião no Ocultismo 
Para outros ocultistas, porém, o Anjo da Guarda é um ser real. Neste paradigma o 
espírito guardião pode ser um anjo, ou um deus, ou o espírito de um ancestral, que volta
a essas regiões inferiores, para cuidar de seus descendentes e afastá-los do mal. É evidente o paralelismo com os guias espirituais referidos pelos médiuns espíritas. 
Visto como um gênio guardião que acompanha uma pessoa desde o seu nascimento ele é
mais poderoso do que as forças naturais; é o diretor da vida do homem, a quem 
comunica a Luz Divina e eleva-o ao seu Criador. Na Cultura védica são chamados de 
Devas. 
Seja o SAG (Santo Anjo da Guarda) uma entidade real e independente ou reflexo do Eu 
profundo/interior da mente humana Ele se comunica com o iniciado através de 
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mensagens enviadas ao seu subconsciente. Elas são captadas na forma de intuição, 
telepatia, ou mesmo através da inserção de mensagens nos sonhos do mesmo. Existem 
exercícios e treinamentos ocultos que podem aumentar a qualidade dessa comunicação 
e torná-la cada vez mais eficiente pois o Self Superior fala ao indivíduo através do 
inconsciente, muitas vezes na forma de linguagem simbólica. Um Ritual do Anjo Guardião. (Exemplo)Este é um ritual é muito diferente e reduzido do que o de Abramelim, e não entraem conflito com nenhum credo religioso, e que geralmente propicia resultados benéficos para a pessoa que o realiza regularmente, a oração que se segue, para o Anjo da Guarda, deve ser realizado durante sete dias. Prepare um lugar limpo para realizar o rito. Em seguida, pegue um pano branco e cubra aquilo que você usar como altar. Acenda uma vela branca, mentalizando que uma energia branco-dourada envolve você e a vela. Inicie e termine as orações com a Cruz Cabalística. Oração “A ti que estás comigo nesta vida, como meu guia e protetor, expresso minha gratidão através desta vela que acendo para ti. Agradeço-te pelo teu cuidado amoroso e pela tua orientação. Eu (nome) agradeço a Ti meu Anjo da Guarda pelas conquistas que obtive até agora. Que eu seja guiado pela sua infinita sabedoria com a graça da Divindade. Por suas mãos eu recebo e transmito a energia divina, tornando-me veículo da paz, da sabedoria e da prosperidade. Peço-te que continue a me auxiliar, permitindo-me crescer espiritualmente. Amém.” Feito isso, deixe que a vela se queime até o fim. 

100



Execução da Cruz Cabalística: as palavras podem ser pronunciadas em hebraico como exposto ou traduzidas. 1. Tocando a testa, diga Ateh ( ah-toh, a Ti pertence) Imagine a luz descendo da testa, pelo corpo, até os pés. 2. Tocando o peito, diga Malkuth (Mal-kuth,o Reino) 3. Tocando o ombro direito, diga Ve-Geburah ( o Poder) 4. Tocando o ombro esquerdo, diga Ve-Gedulah ( e a Glória) 5. Feche as mãos sobre o peito, dedos entrelaçados, dizendo: le-Olahm, Amém (por todo o sempre, amém) O contato com o Sagrado Anjo da Guarda O contato com o SAG é uma construção interior ao longo da caminhada iniciática do Mago. Não existe um ritual que promova esse encontro com o SAG muito menos seguir um Mapa Simbólico como o da Árvore da Vida irá aproximá-lo de seu SAG. Um "mapa" não é o território. Ao longo de anos de prática e rituais mágicos o magista vai burilando, purificando seus corpos sutis e sua personalidade permitindo que a Luz da Aurora Interior brilhe através deles. A ancoragem do Anjo da Guarda só pode acontecer numa personalidade flexível e porosa o suficiente para que o Anjo desça e assuma o Trono em seu Reino na Terra (Malkuth). Todo o objetivo da Magia está voltado para a mudança do mundo através da vontade. A mudança ou alteração mais profunda e eficaz é a transformação do Eu e, consequentemente do mundo, para que as melhores possibilidades do Eu sejam realizadas no mundo. Essa e à realização do destino eo cumprimento da Verdadeira Vontade do magista na Terra. Para que essa mudança seja realizada em toda a sua plenitude o Eu do magista tem que mudar,tornar-se mais pacífico, gentil, amoroso e compreensivo. Tem que desapegar-se das coisas fúteis e superficiais da vida e perseguir aquilo que realmente importa seu AUTOCONHECIMENTO e ILUMINAÇÃO. Vejo muitos magistas falando de consecução e conversação com seu Sagrado Anjo da Guarda e não imaginam nem de onde surge seus medos, impulsos e raivas. Eles não conhecem a si mesmos, nunca confrontaram com sua SOMBRA e querem logo atingir a LUZ do SAG. Pois eu digo: "conheça primeiro a si mesmo" etudo o mais virá por acréscimo. É nos desafios do Mundo, exercitando a sua Magia encarando seus sucessos e fracassos é que nossa é edificada. Só 
depois de teres uma casa construída, sólida e iluminada, é podemos convidar o 
SENHOR para que dela TOME POSSE.
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Os outros três anjos guardiões cabalísticos

Temos 3 anjos e 3 daimons guardiões que estão dentro e fora de nos, eles 
vem sendo mal interpretados como o SAG erroneamente e estão associados
as 72 da direita e 72 da esquerda.

Agrippa afirmou em suas obras que cada homem tem três Gênios ou Anjo Guardião.
O primeiro (hora) vem da parte de Deus, do Real Ser, que faz parte de nosso exército 
interno, do Reino de Deus e surge no momento em que a alma é criada é chamado de 
Diretor da Vida pois guia nossos passos, dá o rumo certo. Está ligada a tabela das horas, 
ao Gênio regente no horário do nascimento, cuida da alma e espírito da pessoa.
O segundo (dia) emana do mundo astrológico, do zodíaco, ao qual Cristo está ao centro 
com seus 12 apóstolos e influi sobre a moral. Esta ligada a tabela dos dias, ao Gênio 
regente no dia do nascimento.
O terceiro (arco quinquídio) trata do mundo elementar e, portanto, domina sobre o 
físico, influi sobre a saúde, os movimentos, as ações. Está ligada a tabela dos qüinqüídios 
ao Gênio regente no arco correspondente ao qüinqüídio do nascimento, influi sobre o 
corpo físico.
Assim, para se conhecer os três gênios que regem o indivíduo basta verificar quais eram 
as manifestações em seu dia e hora de nascimento. Veremos depois como descobrir  e 
entrar em contato com os anjos.

O Primeiro Passo do Cabalista em Mercava é começar agir para alterar os defeitos, manias
negativas, vícios e maus hábitos que interferem em sua jornada  espiritual,pois Os Santos 
e Altos seres de Luz não habitam templos imundos, e o como o templo está no momento, 
será o que ele atrairá pra si. Agora que você já mapeou seus problemas em tabela começa
a Lapidação da pedra bruta, para que  ela se torne Polida como Diamante lapidado. 

Eis a Construção dos 3 Templos Cabalistas  de nosso sistema Luciemita:

1° Templo: O Corpo – aquele que você recebeu quando Nasceu (Microcosmo) onde você 
fará o trabalho de Mercava onde recebera a luz e o Sagrado Anjo Guardião; 
2°Templo Físico – O Sanctum Sanctorum onde você fará suas praticas como um 
laboratório ou Igreja Pessoal onde ele andará em congruência com o Primeiro templo 
(Assim como foradentro);
3° A Integração na casa de D’us e a vinda do Maschiach Físico (Trabalho de Bereshit – 
Assim na Terra como no Céu - MACROCOSMO).
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O MERCAVA E O PRIMEIRO TEMPLO – O CORPO

Mercaba ou Mercava, em Hebraico significa CARRUAGEM ou CARRO, em alusão a carruagem de Ezequiel 
das escrituras, diz a parte da cabala da construção da arvore da vida interna ou primeiro templo, tratando 
daCabalá Microcósmica, diferente da Bereshit que  é Macrocósmica, ou seja – Arvore da vida Externa.
Segundo Eliphas Levi, Trithemius foi o maior mágico dogmático, da Idade Média, na sua Esteganografia e 
em sua Poligrafia, ele dá a chave de todas as escrituras ocultas e explica em termos velados, a ciência
real dos encantamentos e das evocações; em magia foi o mestre dos mestres e também o mais sábio
dos Adeptos.
Seus Trabalhos mágicos tratavam de ocultar os mistérios, a sua obra: Verterum sophorum sigiela et
imagines magiose, é uma história da magia toda em pantáculos, quanto a sua doutrina, ele a exprimiu
por um pantáculo, segundo o uso dos verdadeiros Adeptos, este pantáculo, raro acha-se apenas em
alguns exemplares manuscritos do tratado das Causas Se-gundas.
Trithemius investigou manuscritos herméticos, adquiriu experiência em magia, cabala, alquimia,

103



estudou o significado oculto das palavras; muitos dos seus trabalhos são em linguagem simbólica,
entendida unicamente pelos iniciados, foi o primeiro autor importante sobre criptografia
abade tinha contato direto ou por escrito com nume-rosos sábios ou teólogos da época; foi mestre de
Agrippa, amigo de Paracelso, posteriormente outros inspiraram-se em suas obras
O velho Tritemius foi um dos primeiros que explanava sobre a arte do hermetismo ! A tábua de
Esmeralda
Também leva a arte cabalística pra dentro dos alquimistas
Da idade media
O.significado dos mistérios das palavras..
É ele escrevia em linguagem simbólica para que somente iniciados sabiam o conteúdo mágico que ali
continha ..
Geralmente nessa época a magia toda estava baseada em alcança o estado de pedra filosofal
Para dominar as leis Hermeticas com precisão..
É assim se torna um mago
Pois o segredo da alquimia era realmente atingir o estado de mago
De sábio Magista
De influência o plano matérial pelo invisível Mais para isso segundo todos os antigos Magistas era 
necessário esse estado de ascensão.

V.I.T.R.I.O.L
V.I.T.R.I.O.L. é a sigla da expressão, do latim "Visita Interiorem Terrae, Rectificando, Invenies Occultum
Lapidem", que quer dizer: Visita o Centro da Terra, Retificando-te, encontrarás a Pedra Oculta (ou
Filosofal). Filosoficamente ela quer dizer: Visita o Teu Interior, Purificando-te, Encontrás o Teu Eu Oculto,
ou, "a essência da tua alma humana"
A onde procura a pedra oculta ou a pedra filosofal.
Para os místicos, este é o termo mais misterioso e secreto que se conhece, a verdadeira palavra-passe
ou o "abre-te Sésamo" para o "Mundo Oculto dos Deuses" ou dos "Homens Semi-Deuses
A Pedra Oculta ou Filosofal é uma expressão que vem da Idade Média e era usada pelos alquimistas. Eles 
acreditavam que ela era uma matéria com o poder de transformar todos os metais em ouro ou prata,era a 
panaceia universal, remédio para curar todas as doenças, e o elixir de longa vida que garantiria a 
longevidade do homem.
A pedra que não rola não cria limo.
Somente através dessa lapidação o Magista tem domínio de si.
É os antigos magos davam ênfase a isso
Que hoje em dia tão poucos magos se importam com isso
De tritemius passamos para Agrippa
O mago que tem muitos livros sobre ele..
É eu recomendo o 3 livros de filosofia oculta
Que e uma das grandes obras dele...
Outro livro tbm muito conhecido... É o Grimório Arbatel
Que Agrippa acreditava que os 7 anjos olímpicos Podiam ser evocados para uso nosso
Porém daremos ênfase a 3 livros de filosofia oculta, livro essêcial para todos os magos.
O Agrippa era discípulo Direto De Tritemius Heinrich Cornelius Agrippa von Nettesheim foi um intelectual 
polemista e influente escritor do esoterismo da Renascença. Interessou-se por magia, ocultismo, alquimia, 
astrologia e demais curiosidades esotéricas personagens.
Cornelius Agrippa foi o autor do livro mais abrangente e mais conhecido sobre magia e todas as artes 
ocultas: De occulta philosophia libri tres. Mais para o fim da sua vida voltou-se contra as curiosidades e 
práticas esotéricas, mas também contra as mais respeitáveis e estabelecidas formas de conhecimento 
científico: De incertitudine et scientiarum vanitate et Artium, atque Excellentia Verbi Dei, declamatio 
invectiva. Uma declamação invectiva sobre a incerteza e vanglória das ciências, 1526. Proclamou-se a favor 
do cepticismo e da simples devoção fideísta.
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"A verdadeira felicidade consiste,
não no conhecimento de boas coisas,
e sim numa vida feliz. Não em compreender,
mas, em viver compreensivamente. Também
não é uma grande erudição, mas a boa vontade
que une os homens a Deus."
(Cornelius Agrippa)
Com essa frase  Agrippa mostra o valor da auto lapidação, da renúncia do ego.
Após Agrippa e Tritemius temos um gênio da Alquimia, O mestre alquímico, poderoso mago e medico 
Paracelso, Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim ou conhecido como Paracelso, ele 
Foi um dos grandes alquimistas Classicos e da medicina e mestre da Agricultura Celeste e Que também 
aprendeu com Tritemius, ele foi um dos primeiros a unir a Astrologia e as plantas, Um fundador dos 
conteúdos da agricultura Celeste..que é a matéria dos estudos das plantas ligadas aos astros muito 
importante para  qualquer mago Em vários rituais de magia que se usa plantas através desse estudo 
também conhecido como Botânica Oculta.
Após esses 2 que são frutos diretos de Tritemius
Vamos pra Eliphas Levi
Quem aqui não leu eliphas Levi? Ritual e dogma de alta magia e A Chave dos grandes Mistérios, estes 
também São livros importantíssimos Para o início e o entendimento da cabeça de eliphas Levi aconselhou o
aprendiz adquirir a ler.
Hoje em dia os magos estão muito preocupados em começar a praticar magia, mais antes não estão 
preparados, Não praticam o básico e já querem pular para temas avançados como Magia Sexual ,Goetia e 
Teurgia, nem sabem o que e merkabah,É quando vamos pra os antigos magos, Vemos que eles começam 
com a auto lapidação com a construção do templo do conhecer a si mesmo.

Interessante que os antigos aqui.. e claro que não são os primeiros mais os antigos todos eram monges
ou etc… Agrippa e Tritemius eram monges mais, paracelso era médico
O próprio Tritemius todos seus livros eram criptografados - Sim, Muitos códigos
Tanto os métodos sem instrutor quanto as portas na qual estão sendo aberta podem comprometer uma
encarnação inteira! Pois além de ser um caminho mais demorado e penoso, apesar de ser mais
moderno e acomodado pra não dizer preguiçoso, não leva para o objetivo ‘’Real’’, tanto em termos
ilusão/realidade quanto a sonhada Coroa do Adepto.
Quando conversamos com a nova galera que precede os velhos magistas do século passado, que por sua
vez são netos dos clássicos, vemos que a maioria gritante já inicia em termos como Teúrgica e Goetia, ou
seja, Cabala Maahsit ou Prática.No judaísmo Cristão e ortodoxos essas práticas são proibidas e são
sugestas ao Gehinom que é como um purgatório perdendo assim uma encarnação por tempo
indeterminado de retificação da alma (isso se não perderem a alma para Dragão antigo, pois Belial e
Satã muitas vezes espreitam com seus kakodaimons o neófito inocente e os ilude de uma forma tão sutil
que quando percebesse, se percebesse seria tarde, pois eles não permanecem 20 minutos se quer na
verdade o que prolongaria a estadia em locais indesejados para alma afastando mais da coroa, Trocando
a mesma por lustrar as botas dos Inferiores. Para se estudar a Kabbalah diz os Rabinos de renome
Clássicos e Ortodoxos devesse ter mais de 40 anos, ser casado, independente financeiramente e Judeu
Circuncidado. Mulheres não poderão a menos que sejam Hierofantes e puras mas apenas com ajuda de
seu Sacerdote pois sozinhas poderão cair no erro, alguns Judeus indicam que so uma virgem poderia
empreender nestas artes como diz o Abramelin e outros ultraortodox excluem as mulheres e menores
de 40 anos completamente, pois elas nem a Torá não tocam, somente podem ouvir vinda de um homem
Judeu Iniciado. Se você ainda não conhece cabala e judaísmo deve ter levado um Baque com a
informação, certamente! Porem tem um motivo para ela ter sido mantida para poucos assim como a
Alquimia codificada e o hermetismo escondido antes e ainda hoje em algumas ocasiões: Por que aquele
que não está pronto para receber uma Arma e ferramenta Divina tão poderosa quanto um bomba

105



atômica tanto pro bem como pro mal, certamente arruinaria sua vida e os demais, seria colocar um
obstáculo na frente de um sego como diz a lei rabínica de ética. Então esses esconder estas Armas foram
na verdade um Tsedaká (Caridade, doação, Justiça e compaixão) aos desprevenidos, pois tem vezes que
para aquele que não está pronto a Ignorância é uma Bênção!
Mas Hoje estamos na era da Ascenção a era de Shevat (Aquário), o Aeon de Binah/Hockmah, ou o final
do ciclo, para os Cristão seria a era das Revelações que precede o fim da era de Jesus – Peixes para a
Revelação do Apocalipse ou a volta de Yeshua, no Judaísmo a vinda do Maschiach, para os magos o
despertar cósmico e iluminação, para os espiritualistas e quânticos seria a evolução ou despertar
cósmico/quântico para as outras dimensões, mas o que quero dizer com tudo isso?
Eu não sou Judeu ultra ortodoxo, e esta era veio pra divulgarem as verdades, pois como a Cabala diz: -
Não há nada oculto que não venha a ser revelado’’ e nesta era será liberado muita sabedoria, e eu como
missão estou aqui pra compartilhar o que meu Bom HaShem e seus Anjos de luz pela graça me
liberaram e me permitiram conhecer.
Como vocês perceberam, o que quis dizer é que nós esquecemos ou não prestemos atenção nas
advertências, recomendações e motivos pela qual os mestres ocultavam os segredos para os ‘’Profanos’’
essa era veio para o conhecimento vir rápido como o vento! O segredo está no ‘’Ser Profano’’ e no que
‘’torna’’, Os hierofantes, iniciados e adeptos chamam de profanos aqueles que não passaram pela
iniciação, não tem o preparo ou não são dignos do Segredo, Profano quer dizer ‘’estar por fora ‘’. Mas o
que realmente os magistas estão esquecendo que os Mestres já nos falavam?
Estar por fora tem 3 interpretações para explicar o que quero revelar aqui:
1- Estar fora por não ser iniciado
2- Não possuir o conhecimento necessário
3- Ser profano por não ter compridos os requisitos mínimos para estar ‘’Dentro’’
Mas para alcançar o objetivo você deve ter uma interpretação cabalística apurado, precedida de muita
pratica para tópicos de ser profano ter sentido: Veja eles de traz para frente e eles te levaram ao SOL e
assim como Icaro você voará alto, mas desta vez sem se queimar:
3 – Requisitos mínimos + Praticas
2 – Conhecimento necessários precedido das praticas
1 – Iniciação + Praticas
Viu? O que ocorre que o Neófito dava um passo maior que a perna em tópicos que estão além da
iniciação:
Pois Goetia e Teurgia estariam no tópico mínimo de passo 5 ou maior, diz os Mestres que Cabala Prática
é apenas coisa de Adepto por isso tanto código e restrições.
Veremos os passos que você deveria tomar antes de ir para os Assuntos que normalmente o Profano
começa a estudar erroneamente.
1- O segredo está na chave alquímica do VITRIOL:
Oque fala de um trabalho de merkaba - Visite o seu interior (Ou interior da terra) e retificando
corrigindo-se encontrará a Pedra (Enegrecimento ou cabeça de corvo).
O Grande segredo disso está em se conhecer, reconhecer suas limitações e defeitos e corrigi-los de
acordo com a vontade e desígnios de HaShem.
2- Liberdade: Se torne independente:
Depois deste trabalho de reconhecimento vem a organização da arvore da vida interna, equilibrando a
mente e corpo > É aí que 90% peca.
Neste Tópico está o SAG-Thiphetet, ou seja, o sol
Neste Período é onde entra a magia Sagrada de Abramelin, você passara por 4 etapas essenciais pra um
mago de renome que queira realmente controlar demônios e anjos, me perdoe se pecar nos termos,
mas como uma pessoa que é escrava de seu bolso, de sua língua e paladar, do sexo e de suas emoções
vai querer dar ordens aos DEUSES da Antiguidade, DAIMONS, GENIOS, ELEMENTAIS e ANJOS???
3- Você é o que você come:
Se a meta é voltar a ser sutil e deixar a matéria densa e grosseira, tudo que nós usarmos deve ser sutil e
medicina para corpo, mente e alma. Logo você deve seguir uma Dieta esotérica, fazer jejuns planejados
e inteligentes, restrição sexual pelo tempo que indicam os mestres, e cuidar de suas roupas e objetos.
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Tudo deve ser Angelical e sutil, nada de bagunça, coisas velhas e tranqueiras, nada de comida grosseira
e densa, e Lembre: O que você realmente tem como paixão e quer muito, a ponto de ter dificuldades de
ficar longe, é disso que você tem que mais equilibrar ou se afastar. (Não falarei muito disto hoje, mas
em uma próxima matéria ou vídeo.
4- CUIDE DO CORPO E TENHA DICIPLINA:
Os Mekubalistas acordavam sempre antes do por do sol para Louvar e adorar HaShem, pois assim
cantariam para ele antes mesmo dos anjos. Logo Voce deve criar o Habito de acordar antes do por do
sol para meditar, louvar e adorar. Também crie o Habito de praticar meditação, Yoga e exercícios físicos
(Merkaba), isso ajuda na organização da arvore da vida e fortalece a áurea, magnetismo, mente e
Chakras.
5- Aprenda a Orar e Entrar em Gnose:
Uma das maiores recomendações esta em aprender entrar em transe e gnose, também usar as emoções
nas orações e mantras, pois assim você ativa partes do cérebro e da consciência corpórea sutil (Dos
Chakras ou Sephiroth interna) (Ver Livro Sepher Parnassa do Autor)
6- Estude Bagarai, mas de boas:
Estude, mas sempre na sua linhagem espiritual, sistema e passo-a-passo, pois se você estudar tudo
misturado e fora de sintonia e praticar desta forma fora de ordem você poderá melhor das hipóteses
criar choques de egrégoras e desorientação mental levando a dúvida e engano, ou pior enlouquecendo.
(Explicarei mais sobre em outra Palestra).
7- Pratique com frequência e organização:
Não adianta meditar hoje e depois só daqui 4 meses, ou orar e não comer carne hoje mais no finde semana
ir pra casa das tias (Aquelas que tem as luzes vermelhas, mas não tem a ver com rituais de marte, risos), 
toma todas e churrasco de porco assado no domingo. Constância, Determinação e resiliência são 
características essências para passar pela iniciação, pois o mago deve ser uma pessoa acima da media e não
medíocre como todos, se é pra ser igual todo mundo saia deste caminho hoje mesmo, mas se algo inflamas 
dentro de ti e essas coisas sagradas sussurram em seus ouvidos todos os  dias, eu te convido a ser o melhor 
que você possa ser, pois acredito em ti filho e filha, e aqueles que não  seguirem estes passos na porta solar
ouvira do próprio cristo:’’- Apartai-vos malignos para o fogo eterno, eu não vos conheço’’, Qual nome 
estará no livro da vida? O do Adepto ou do profano da casa das tias?
Agora você entende por que os judeus, alquimistas e magos queriam esconder das pessoas o caminho?
Pois com 40 anos, casado normalmente é o perfil de gente que já é livre, resolvida e experiente podendo 
agora dedicar-se a Hashem de forma mais intensa e ativa que é a CABALA. Mas hoje não  somos tão 
severos, você com 22 anos já pode iniciar este processo, e quanto antes começar (No judaísmo você 
começa com 11 ou 12 e as 16 faz o Bar Mitzva onde você lê a sagrada Torá em público para os convidados), 
então você mesmo não sendo judeu ou judia, pode sim estudar, pois seu dever é alcançar D’us e realizar a 
grande Obra também, e este é um dos caminhos que agora esta aberto pra ti! Por fim de 6 meses seguindo 
estes passos (partindo do pressuposto que você conseguiu equilibrar sua vida) você poderá passar pela 
Gostosa e cortejada iniciação nossa linda e almejada por todo aprendiz.
O que seria "Gehinom" mesmo?  alma que chega ao Gehinom pode ser comparada a uma pessoa que inicia 
uma terapia, purgando-se da negatividade e preparando-se para enfrentar seu verdadeiro eu. Ou seja, é 
um conceito semelhante ao inferno. É depois aprende a se regenera, por que o inferno e um estado de 
espírito que
Resulta ou num resgate ou passa tempo sem reencarna, O reino da vida após a morte, onde almas 
impenitentes são limpas de suas impurezas espirituais antes de retornar à presença de Deus.
A Maioria das pessoas não gosta de hospitais, não é diferente com o Gehinom.
Os nossos mentores espirituais ficam preocupados iguais nossa família quando estamos no hospital.

3 dicas level easy :
1- CUIDE de sua alimentação: a meta é sutilização - evite toxinas e comidas densas e aprenda meditar;
2- Se questionem e  conheça conheça-te ati mesmo como já vimos anteriormente;
3- Organize seu horário- Acorde para ver o sol nascer e fazer suas práticas espirituais sedo (Antes dos 
Anjos)
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3 dicas Harcore
-fique 3 meses sem sexo meditando todos os dias;
- se torne frugal crugivoro (dieta edemica ou Adamica);
- Ore com fervor pedindo a Hashem  se confessando de todos erros e pecados, que ele se digne a 
perdoados, agradeça por todos os dons e habilidades que ele te deu ate agora, dês de pequeno até  hoje e 
que te purifique para que te revele os segredos: todos os dias antes do sol nascer e as 18:00 horas por no 
mínimo 40 dias.
A iniciação seria 6 meses de retificação de Abramelim como vimos antes, pra quem tem dificuldade em 
projeção 3 meses também de castidade ajuda sair fácil,Aquilo que você ama de paixão a ponto de te 
dominar, estas coisas que tu deves se afastar e controlar, Quem vive de paixão é o ego.

AS PRATICAS
As Praticas completas você encontra no Grimório do Aprendiz cabalistas ou 
no curso de Cabala do CSF, porém colocaremos algumas praticas para te 
auxiliar no começo.

AS PRÁTICAS DIÁRIAS:

Ao acordar você deve recitar a oração da manha:

-
Primeiro as 6 da manha acorde e faça a seguinte oração a leste 
virado para o sol :

“Tu que me chamaste para o caminho do trabalho, aceita minha habilidade e meu desejo. 
Aceita meu labor, ó Senhor, pois Tu me vês de dia e de noite. Dá-me Tua mão, Ó Senhor, 
pois a escuridão é grande. Eu sigo a Ti” 

Agora Faça essa Oração Meditativa da Chama Azul que fará de manha e
também a mesma antes de dormir:

entre em meditação Samadhi profunda, antes  de nascer o Sol 
após a meditação de relaxamento Cairá em fervor e oração 
verdadeira de coração e emoção. Agradecerá a tudo, eis um 
exemplo: á Cristo e a Luz maior por todos os dons que recebera 
dês de pequeno até hoje, pelo alimento, água, será 
verdadeiramente grato por tudo, pela roupa, pelo sono, por estar 
restaurado e bem, pela cama aconchegante, por tudo e todos que 
estiveram neste processo de evolução, pelo sol que aquece e faz 
tudo evoluir e crescer, a lua por fazer crescer, diminuir e dar magia 
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as noites e a luz astral, a Cristo pelo seu Sacrifício de Salvação por
nós, agradeça de coração pelas coisas que tem, imagine todas as 
pessoas que você ama e que quando te vêem sorriem só por te 
amar, todos os que você sente gratidão por compartilharem essa 
encarnação ao seu lado, se inflame de fervor, amor e gratidão,  
pense bem e faça de coração, claro que é um exemplo, você tem 
que fazer de acordo com o que você tem gratidão, e quando estiver
na freqüência da gratidão peça que os mestres de luz e a loja 
Cristica te conectem a todos os seres de LUZ, a todos também que
estão nessa vibração, e também a todos que estão em prece, não 
importa se é no passado, presente ou futuro, Já que nestes planos 
não existe tempo e neste 3D, e 4D o tempo Cronos é relativo, 
imagine pessoas alegres emanando gratidão, e orando...

Imagine uma energia Azul toda conectada, agora imagina que você
Cresce e vira o Todo, sinta como um grande mar de energia. Neste
Instante quando conseguir vislumbrar essa união Afirme para que 
Cristo envie essa energia de gratidão, Realização e Cura a todos 
os doente, todo o mundo que necessita de cura, luz, amor e 
gratidão...

Envie a todos que estão enfermos, em duvida, erro ou perdidos, 
que recebam esta luz e se Encontrem com o Amor do TODO, Que 
essa luz inunde de paz e cura os Hospitais, os Médicos, 
Terapeutas e todos que trabalham com ajuda ao próximo, que essa
Luz se conecte com todo buscador da verdade como você, o 
guiando e dando esperança, luz e amor, Que essa Luz encontre e 
transborde os depressivos, os mendigos da rua que não tem 
abrigo, todas as cadeias e presídios que de luz de e mudança pra 
melhor a toda mente e coração, as favelas e locais pobres, as 
crianças e a todo mundo que precisa ou ressonar com essa 

109



vibração, a todo homem bom e mais ainda para o mal, a todos 
ELOHIM, A BARBELO, PROTENOIA, ELELETH, ANJOS, 
TRABALHADORES DA LUZ, MAGOS, Buscadores da verdade, 
ELEMENTAIS, DAIMONS, DEUSES, ARCONTES e DEVAS  que 
trabalhem para a luz, o bem e a evolução, a todos animais , 
plantas, minerais, elementais e devas da natureza e do astral 
superior, a mãe Natureza, Gaya Shakti e todas as manifestações. 
Agora imagine essa luz se expandindo a todo o universo ao 
demiurgo javé que ele encontre a luz e deixe de ser enganador e 
egoista, ele e os arcontes achem o acerto e o amor incondicional 
para evoluirem também. A Barbelo, Protenoia e Sophia,  A Seu 
Anjo Guardião e Eus Superiores para te proteger e guiar essa 
jornada, dissipando todos medos, erros, duvidas e quebrando 
todas barreiras, queime e destrua todos defeitos, vícios e maus 
hábitos e proteja de todo mal visível e invisível.  Imagine a luz azul 
descendo a ti e te urificando. Agora peça o que você quiser, para 
que essa luz ajude sua família, amigos e você. Agora faça uma 
oração do coração pedindo o que quer.

PARTE IMPORTANTE da Oração: Após tudo o que entoou Peça 
assim: Anjo Guardião e Cristo para me perdoe de todos os erros e 
pecados, eu fui sego, agora quero abrir o olho, pois veja a verdade 
e ela te salvará, cristo disse, guia 

me com sabedoria nesta empreitada e que abra todos os caminhos
com a espada de fogo santo. Amem Amem Amem

Lembrando que a emoção e visualização são partes de suma 
importância.

Tu podes colocar esta oração em um pergaminho manuscrito para 
ler, mas terá um tempo que não precisará mais dele, pois já estará 
fazendo de coração, e assim será melhor.
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Alem dessa oração deverá deixar de comer carne e toxinas dos 
homens cegos, quanto mais naturais, orgânico e vegano, Crugivoro
e frugal melhor. Não fará sexo nem usará entorpecente. Cortará o 
Café, Açúcar, Sal, Sódio, aspartame, corantes, cloro, Flúor e 
Estimulantes. Cortara Cebola, Alho e pimenta, e todo estimulante. 
No Final deste Grimório tem um texto de Ocultismo Utilitário com 
dieta esotérica pra você saber mais.

Comerá Coendro e passará Cúrcuma (açafrão) na testa (Pineal) 
antes de dormir.

Jejuará todo sábado pra domingo (das 18:00 de sábado até 18:00 
de Domingo) e terá o Domingo como santo, nele não trabalharás 
nem pegarás em dinheiro algum.

Também fará o ritual do pilar do meio, do pentagrama e outros de 
abertura.

Farás invocações, Orações Solares, Libações, Fumigações de 
incenso, queima de ervas solares, tudo do planeta sol, também 
colocará neste altar do leste pedras, plantas, condensador Fluídico 
Solar e todas as correspondências, pantáculos e analogias Solares
Cristica que Achar. Isso é o Assentamento. (Vide manual no fim do 
grimório Utilitário de magia).

Nas quintas feiras você doará. Seja abraços, roupas, objetos, obra 
social filantrópica,  risadas, Trabalho gratuito ou voluntario ou 
dinheiro a quem necessitar.

Meditará sem pensar em nada ou se mover 3 x por dia.

E Repetirá a oração também à noite.
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Oração pessoal:

Esta hora você pode fazer oração de perdão e agradecimento e orações 
pessoais decoração,  o grande  segredo é se inflamarem oração como 
ensina Abramelin em seu Grimório. Pode fazer outras práticas de seu nível 
como Pranayamas,  meditação, yoga e entoar mantras de acordo com seu 
grau e sistema atual.
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REALIZE A MEDITAÇÃO OLHANDO/ESCANEANDO DA DIREITA PARA A ESQUERDA. A SEGUIR A DESCRIÇÃO
DO SIGNIFICADO DA LETRAS E OS SEUS BENEFÍCIOS 

<-
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1 NÍVEL DE CHESED _ Letras:Alef /Bet/Guimel e Yod/Tav/Tsade : Elas tem o valor 
numérico da expressão hebraica Ahavat Rinam que significa amor incondicional. Essa 
primeira linha nos conecta com o valor único que vem do Criador , a saber 
misericórdia ,clemência, nos conecta com o fluxo da perfeição , além das limitações do tempo,
espaço e movimento, nos concedendo o que precisamos no dia, redenção final, fim do caos.. 
2 Nível de Gueburah _ Letras: Kof/Resh/Ayin e Shin/Tet/Nun : Nos conecta com a 
habilidade de separar o bem do mal dentro de nós, discernir entre nosso oponente interno e 
nossa alma.Significa KraSatan “rasgar o oponente interno”, quebrar a consciência destrutiva. 
De injetar luz e fechar os pequenos portões que nos fazem cair, esses portões permitem que 
pensamentos reativos invadam a nossa consciência (medo, dúvida, incertezas). Esquecer os 
pensamentos limitantes. Não ser reativo , ser proativo. 
3 Nível de Tiferet_ letras: Nun/Guimel/Dalet e Yod/Kaf/Shin: Nos conecta nosso ser a 
um canal simples de luz, de receber só para compartilhar. Expandir mais; mais amor, mais 
paz, mais saúde , querer mais para compartilhar. Ajuda a trazer de volta as centelhas de luz 
da alma que perdemos cada vez que ficamos mais reativos com as situações da vida. NESSA
MEDITAÇAO RECUPERAMOS AS FAÍSCAS DE LUZ QUE CAÍRAM NAS QLIPHOTH. 
Através dessas letras desaparecemos do radar do nosso oponente 
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4 Nível de Netsach_ letras Bet/ Têt/Resh e Tsade/Tav/Ayin: Nos providência com 
perseverança , de continuar, de ir em frente, de saber que o jogo da vida termina apenas 
quando temos êxito e entender que a luz do criador só quer o melhor pra nós. 
PERSEVERANÇA,VITÓRIA ETERNA CONTRA O NOSSOLADO NEGATIVO 
5 Nível de Hod_ letras Het/Qov/Bet e Tet/Nun/Ayin : nos conecta om a clarividência, 
receber as mensagens que o criados manda e ser um canal de luz para as pessoas. SEXTO 
SENTIDO, CAPACIDADE DE VER O TODO A FIGURA COMPLETA NO AQUI E AGORA. 
6 Nível de Iesod_ letras Yod/Guimel/Dalet e Pei/Zayin/Qov: conectado com o sexto 
milênio, conforme os cabalistas já estamos no sexto milênio , é o milênio da disseminação e 
expansão da consciência humana, da disseminação da luz da cabala e espiritualidade e 
ajudar o ser humano atingir seu propósito, atingir o Tikun a nossa correção espiritual, nos 
colocar em posição de ser luz no mundo. APRESSAR A REVELACAO DOS SEGREDOS DA 
CABALA, CONSCIÊNCIA MESSIANICA. 

7 Nível de Malkhult_letras : Shin/Qov/Tav e Ayin/Yod/Tav : milênio da imortalidade,
para podermos ser imortais temos q ter a consciência da imortalidade, se renovar , se
restaurar , saber que podemos contar com a luz do criador e contar com nossa alma já

corrigida no futuro. Porque para a cabala, do ponto de vista espiritual, podemos contar com
ela já corrigida. REVELAÇÃO ENTUSIASMO, O FIM PARA UM NOVO COMEÇO.

ORAÇÃO ANTES DE DORMIR
As 20:00 ou antes de dormir, faça novamente a Oração CHAMA AZUL, Ana 
Bekoach e outra oração que goste (ex: Pai nosso em Latim, Grego ou 
Aramaico), Mantras que goste como o Gayatri Mantra.
Após Isso faça uma oração de coração, cheio de gratidão e agradecendo por 
exemplo: ‘’ tudo que o pai-mãe amantíssima, Barbelo e o Cristo te 
proporcionou, por estar vivo, por seus parentes e amigos estarem bem, 
pelos dons e virtudes te desenvolveu dês de pequeno até hoje e todas as 
bênçãos e tudo o que virá da qui pra frente. Também confesse seus erros e 
pecados e diga que fará o que der para mudar e ser melhor e peça que o 
Cristo se digne a perdoá-los e esquecer-lhos. ‘’, Etc, deve fluir do coração 
e com fervor. Após isso Entoe: 

Medite e visualize todo seu progresso, coisas boas e tudo que for positivo, 
quando estiver em um estado de gratidão peça que essa luz se conecte a 
todos que estão nesta vibração de gratidão, peça que seja direcionado para 
todos buscadores e trabalhadores da luz , aos buscadores, aos que precisam
de auxílio, que estão perdidos na jornada, aqueles confusos, que todos 
encontrem a verdade, etc… após isso peça o que você quiser, assim como 
fez na oração chama azul
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‘’SOU GRATO A LUZ INCORRUPTÍVEL, A CRISTO E O MEU SAG POR ME
AUXILIAREM EM MINHA EVOLUÇÃO E MISSÃO, EU SOU DEUS NA

TERRA E SOU GRATO PELO CAMINHO’’
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A DIETA DO MAGO

DIETA ESOTERICA

O aspecto espiritual da dieta compreende a compra, a preparação, a aceitação
e o ato de comer a comida. A comida que é selecionada com cuidado,
preparada com amor, aceita com gratidão e ingerida com pureza, torna-se um
tônico para ambos, para a alma e para o corpo. O ingrediente básico é a
consciência
Todas coisas são energias, e como já vimos: energia altera energia
Alimento é energia e altera o corpo e a mente, logo também altera o astral e o
espirito. Como em Malchut é Kether.
Outra coisa que altera o corpo e todo o resto são as drogas
Drogas são todas as coisas que alteram a consciência estimulando as
glândulas, hormônios e impulsos elétricos.
Logo Remédios, café e televisão são drogas.
Comida também pode ser considerado uma droga. Pois muitos usam
descontroladamente como vicio assim como a TV.
A comida altera a mente e o corpo, também todos os níveis energéticos.
Nossos vórtices de energia ou Sephiroth microcósmica é alterado, esses
Sephiroth (Também conhecido como chakras) exteriorizam a energia.
Seguindo a lei de Hermes de Atração, vibração e causa e efeito –
Veja este esquema:
1- Eu COMO O ALIMENTO
2- O altera a vibração do corpo
3- Semelhante atrai semelhante
4- Meu corpo atrai o que vibra
5- O que eu atraio molda minha realidade

CONCLUSAO: Somos o que comemos
Logo a qualidade de nossa energia, nosso humor e até potência sexual é
definida pela nossa alimentação.

Qual a meta do Mago e do Yogi?

Iluminação.

Iluminação para os alquimistas era transformar o denso Chumbo no Nobre

ouro!

A meta do maçom é transformar a pedra disforme e feia em uma pedra

impecável e polida!

Iluminado é aquele que não é escuro. Logo a Meta é SUTILIZAR-SE!
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Transformar o denso no suave e sutil, o PURO.

Seguindo a Logica:

Se os alimentos nos transformam no que somos e influencia em nossa

vibração:

-Comer um cadáver de Porco te ilumina? É sutil?

-Produtos industrializados cheio de Sódio, Aspartame, corantes, conservantes

e agrotóxicos te deixam mais sutil?

-Beber produtos com muito flúor e cloro faz bem?

Eu em verdade digo a vocês – Comer produtos mortos e industrializados não

tem nada de sutil!

A atual alimentação que as pessoas estão seguindo: Industrializados, agua

encanada, produtos tóxicos, carne vinda de ambientes densos de morte

violenta estão se tornando aquilo que comem: -‘’Toxico, morte, denso’’.

Já vimos em várias ocasiões que a energia do OPERADOR fica no

INSTRUMENTO, e esse ato é uma CONSAGRAÇÃO, A consagração pode ser

Consciente ou inconsciente.

Num abatedouro, as energias são de violência, stress e morte, tristezas, etc...

Isso fica no alimento e nós o levamos pra dentro de nossa esfera pessoal.

Uma bebida por exemplo:

O líquido tem o poder de guardar as emoções e memórias, (Por isso é usado

uma taça com líquido na magia com Hóstias, eucaristias e libações), logo um

Produto liquido vindo da indústria leva as seguintes consagrações negativas:

1-Intuito do Empresário, gerente e lideres: - Vender muito pra enriquecer,
normalmente com o mínimo de recursos para o maior número de pessoas
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(EGO, AMBIÇÃO GANANCIA)
2-Pressão da liderança sobre os funcionários descartáveis para bater metas
3- Funcionários irritados, desmotivados, cheio de dívidas, infelizes e
descontentes com todos seus problemas
4-Energia do transporte ao mercado
5-Energia do mercado que repete o quadro a cima

Toda essa energia é a consagração (INCONSCIENTE) que você vai beber pra

dentro do seu universo se você não limpar a memória dos alimentos e os

consagrar!

Por isso sempre foi costume abençoar e orar para os alimentos, ou

oferecer a CRISTO!

Não precisamos nem ir muito longe até a dieta esotérica!

Pegamos o Judaismo tem a lei Kosher que já entende e conhece tudo

isso que falei, mas nem vou falar muito disto agora, pois sei que tem

poucos judeus no grupo e não quero influenciar ninguém nem forçar

alguma crença!

Mas pegamos os mosteiros antigos que faziam cerveja!

Sim Cerveja! Eles costumavam exorcizar os demônios e fixar o espirito

da cerveja por orações e exorcismo!

É possível encontrar algumas orações na internet em latim!

Vemos os Indus que oferecem seu alimento a Krisna transformando-o

em puro e chamam o alimento de Prassadam após consagrado!
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Veremos depois as consagrações!

Mas por que seguir dieta esotérica?

Veremos mais sobre comida!

A comida e líquidos alteram os chakras e o corpo como vimos, mas

também sabemos que a anatomia oculta nos diz que cada chakra tem

um correspondente físico em órgãos e glândulas (veremos isso na

palestra futura de anatomia sutil).

Logo a alimentação desregrada e densa densifica e danifica com o

tempo os órgãos causando a maioria das doenças!

Mas o pior para o mago é a calcificação da Glândula Pineal e o bloqueio

da coroa. Também o bloqueio das outras glândulas endócrinas ligada as

sephiroth e chakras.

Uma pessoa que tem o nível de consciência no chacra básico trabalha

com as energias mais densas. O chacra básico são as energias da

criação, da sexualidade, energia que nos põe em contato com a Terra.

Também são as energias que nos fazem sentir paixões, medo,

insegurança e ter dificuldades emocionais. Uma pessoa que trabalha

com o chacra básico tende a comer carne. Precisa comer carne e

quanto mais gordurosa for esta carne mais a satisfaz, porque ela

processa melhor este tipo de alimento. Uma pessoa com nível de

trabalho no chacra básico não consegue se sustentar com alimentos

mais sutis como vegetais. Uma pessoa que está trabalhando no chacra

esplênico, que é um chacra de ingesta constante de todas as energias,

pode produzir a compulsão ao alimento. Não só ao alimento, mas
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também às compras, ele transforma o trabalho de outros chacras em

coisas repetitivas. Quem come muito e come alimentos densos está

comendo para manter o seu próprio corpo físico e para manter os

acompanhantes espirituais que também são muito densos. Eles vêm

tomar café da manhã, almoçar e jantar juntos! Se uma pessoa só come

vegetais ou come comidas bem leves que são suficientes para si

mesmo, os espíritos assediadores não têm muito para se alimentar.

Quando se come o suficiente para manter o corpo físico, não se deixa

sobras para os espíritos se alimentarem. Agora o quanto é difícil fazer

isto? É muito sério não conseguir dar conta da alimentação, pois

significa não dar conta da própria vida

Gandhi comia uma papinha que ele mesmo fazia numa tigelinha. Ele era

um carma ioga, o corpo era importante apenas para poder atuar neste

mundo físico. Então, ele tirou logo o alimento, porque ele dava conta

disso. Ele mesmo fazia a própria roupa e o próprio alimento. Ele

conhecia as próprias energias e conseguia ter total controle sobre elas.

Leite e ovos não são uma produção de energia densa como é a carne. A

carne tem sangue, tem gordura, a cor da carne é exatamente o tipo de

emanação que sai do chacra básico. A carne do peixe é branca, faz

menos mal do que a carne vermelha, mas não é uma boa ideia comê-la.

O peixe não tem uma percepção muito grande de destruição e de morte

como uma vaca ou um carneiro, mas, ainda assim, é uma energia densa.

Os derivados do leite que são muito gordurosos como a manteiga e

queijos com mais gordura também são mais densos. Tudo o que tem
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gordura tende a ser mais próximo do chacra básico.

Eliphas Levi era Frugal e Crugivegano. Papus além de ser um mago

exemplar ele ensina a tratar o corpo do mago. Eu daria milhares de

exemplos de magos e iniciados exemplo porém hoje não é esse o

objetivo.

O que é a glândula pineal

A Glândula pineal é o terceiro olho, ligado ao chakra Ajna e as Sephiroth
Binah e Hockma. Ela dá a visão espiritual, organiza a arvore da vida e
também nos da intuição verdadeira.
O olho da mente, cientificamente conhecido como a glândula pineal, é
considerado a porta de entrada para níveis mais elevados de
consciência. A glândula pineal é uma pequena glândula endócrina em
forma de pinha, localizada no cérebro que produz e secreta o hormônio
melatonina. Também conhecida como “terceiro olho” acredita-se que a
pineal leve ao autoconhecimento. De acordo com Descartes a glândula
pineal é a “sede da alma”. Como você pode ver, essa glândula tem
muitas funções, tanto física quanto metafísica, portanto, mantê-la
funcionando em todo o seu potencial deve ser uma prioridade de todos
que buscam uma mente saudável.
Mas qual é a dieta ideal?
Existe diversos sistemas de dieta esotérica entre elas está o Kosher, dieta
Edemica, Veganismo, Crugivorismo, Frugalismo, vegetarianismo, Ayurveda,
etc... E NÃO EXISTE A DIETA CERTA, CADA UMA TEM UM OBJETIVO E
ATIVA CERTAS PARTES DA ANATOMIA SÚTIL. (VEREMOS ISSO MAIS PRA
FRENTE EM NOSSO CURSO)
Os segredos são 3:
1- Quanto mais sutil, puro e orgânico for: Melhor
2- O quanto mais equilibrado e sem excessos: melhor
3- O quanto mais você souber/Usar os conhecimentos das propriedades
tanto benéficas quanto ocultas dos alimentos: melhor ainda.
Vou citar algumas coisas emergenciais para limpar os chakras e a pineal:
Use o vinagre de maçã: O vinagre de maçã é rico em ácido málico, tornando-se
um ótimo tônico para desintoxicar todo o corpo, incluindo a glândula pineal. O
vinagre de maçã tem uma longa lista de benefícios e pode ajudar a tornar o
corpo mais alcalino. Tente beber uma colher de sopa, 2 vezes ao dia, ou tente
adicioná-lo ao suco de limão e ao mel. Coma alimentos ricos em iodo: Coma
alimentos ricos em iodo, como algas, cranberry, feijão verde, couve, folhas
verdes escuras e banana. Camarão e lagosta também são ricos em iodo. O
iodo além de ajudar na função da tireóide, também é importante para a
glândula pineal. O iodo ajuda a remover o fluoreto de sódio do corpo que, como
discutido acima, é muito importante. Cacau: O cacau é rico em antioxidantes
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que combatem os radicais livres e mantêm nosso cérebro saudável. Isso
também pode ajudar a estimular o olho da mente e ajudar a desintoxicá-lo.
Óleo de coco: O óleo de coco nutre todo o corpo, até mesmo a pele e o cabelo,
mas seu maior benefício é que nutre o cérebro e desintoxica a glândula pineal.
O óleo de coco é rico em triglicerídeos de cadeia média que são convertidos
em cetonas no fígado. Cetonas restauram os neurônios e a função nervosa,
revertendo danos no cérebro e fornecendo um avanço na pesquisa da doença
de Alzheimer. Use estas plantas: A centella asiática nutre todo o cérebro e a
glândula pineal; Brotos de alfafa e salsa ajudam a energizar a glândula pineal.
Tente adicionar salsinha e brotos de alfafa generosamente quando cozinhar
para um mega impulso no cérebro! Pare de usar óculos de sol por alguns
instantes durante o dia: A luz refletida pela retina estimula a glândula pineal.
Nossos olhos precisam estar expostos à luz solar indireta diariamente. Então,
se você usar óculos de sol, certifique-se de tirar, pelo menos, uma pequena
folga deles diariamente. Apenas não olhe para o sol diretamente. Isso também
nos fornece vitamina D, que é superimportante para a saúde do cérebro e
ajuda a combater a depressão.

UM EXEMPLO DE PROGRAMA:

PRIMEIRO DIA: No primeiro dia da dieta, deve-se tratar do chacra básico, que
está relacionado com a sexualidade e com a força física. O bloqueio desse
chacra causa problemas ginecológicos e emocionais. Para desbloqueá-lo,
inclua na dieta grãos, raízes, feijão, batata, tomate, cenoura e outros alimentos
que se desenvolvem junto ao solo ou enterrados nele e, por isso, favorecem a
ligação com a terra. Evite carne vermelha, alho, cebola, vinagre, sucos
artificiais e refrigerantes.
SEGUNDO DIA: No segundo dia da dieta, deve-se cuidar do chacra umbilical,
que está relacionado com a autoconfiança e com o poder de decisão. O
bloqueio desse chacra causa indecisão, medo, depressão e falta de senso
prático. Para desbloqueá-lo, deverá no primeiro dia, sobretudo no que diz
respeito às raízes, aos tubérculos e aos grãos, que permitem ao paciente lidar
melhor com as emoções.
TERCEIRO DIA: No terceiro dia da dieta o paciente deve cuidar do chacra do
plexo solar, que está associado à fertilidade, , à sensibilidade e à capacidade
de se relacionar com os outros. O bloqueio desse chacra causa sentimentos de
auto - piedade e mágoas, além de problemas ligados o sistema digestivo. Para
desbloquear, inclua no cardápio do paciente, arroz integral, verduras cruas,
legumes, germe de trigo e pão integral. É bom evitar, doces, café, refrigerantes
e chocolate.
QUARTO DIA: No quarto dia da dieta, deve-se cuidar do chacra cardíaco, que
está relacionado com a generosidade e com a capacidade de dar e receber
afeto. O bloqueio desse chacra causa falta de autoestima, problemas de
pressão arterial e obesidade. Para desbloqueá-lo, dê ao paciente frutas
(principalmente banana, pêra, mamão e maçã) é bom que o paciente evite
pães e massas.
QUINTO DIA: No quinto dia de dieta, paciente deve cuidar do chacra laríngeo
que está relacionado com o pensamento e com a comunicação. O bloqueio
desse chacra causa problemas de aprendizado, falta de memória, dificuldade
de expressão dor de garganta e tosse. Para desbloqueá-lo, o paciente deve
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tomar uma colher de mel pela manhã e beba água em abundância, pois ambos
ajudam a clarear a mente. Além disso, mastigue bem os alimentos e evitar
fumar ou ficar em ambientes fechados.
SEXTO DIA: No sexto dia de dieta, o paciente deve cuidar do chacra frontal,
que está relacionado com o senso de justiça, a expansão da consciência e a
intuição. O bloqueio desse chacra em geral deixa o paciente com mania de
julgar o comportamento dos outros e também pode causar enxaqueca e
problemas visuais. Para desbloquear, o paciente deve tomar um copo de água
enquanto ainda estiver em jejum, e fazer uma caminhada expondo-se à luz do
sol - essas medidas ajudam a aguçar os sentidos. Também deve evitar carnes,
ovos e sal.
SÉTIMO DIA: No sétimo dia de dieta, o paciente deve cuidar do chacra
coronário, que está relacionado com a espiritualidade e com o acesso à
consciência superior. O bloqueio desse chacra causa medo do desconhecido,
desconfiança em relação ao futuro e crises emocionais. Para desbloquear, o
paciente deve repetir os procedimentos recomendados para o sexto dia:
tomando bastante água em jejum, caminhar e absorver as energias solares. A
ingestão de certas cores de alimentos permite nos realinharmos
emocionalmente. Esta técnica baseia-se na Ayurveda.
Veja como funciona: VERMELHO (Chakra Raiz ou básico--) Em Harmonia:
Vitalidade, atividade, sexualidade, estabilidade, Coragem, Individualidade,
Paciência, Saúde, Sucesso e Segurança. Em desarmonia: Frustração sexual,
letargia, egocentrismo, ansiedade, Insegurança, Raiva, Tensão e Violência. Se
você se sente cansado, alimentos vermelhos como tomates, morangos,
framboesas e beterrabas vão ajudar a aumentar os níveis de energia e
temperatura do corpo.Alimentação favorável: Alimentos ricos em carotenóides -
acerola, cereja, maçã, goiaba vermelha, melancia, morango, tomate, rabanete,
uva vermelha, pimentão vermelho.
LARANJA para a confiança e auto-estima (Chakra Sexual ) Em Harmonia:
Assimilação de novas idéias, Dar e Receber, Desejo, Emoções, Mudanças,
Prazer, Saúde e Tolerância, Adaptabilidade, boa circulação.Em desarmonia:
Confusão, Ciúme, Impotência, Problemas da bexiga, Problemas Sexuais, Má
Circulação, Problemas Renais, Ciúmes, Solidão. Se você se sente com pouca
confiança, ou baixa auto-estima, utilize alimentos na cor laranja. Alimentação
favorável: Ingestão de bastante líquido, frutas e hortaliças como: abóbora,
tangerina, damasco, cenoura, mamão, laranja, pêssego, tangerina, manga, vão
melhorar esses sentimentos.
AMARELO para alegria (Chakra do plexo solar) Em Harmonia: Autocontrole,
Autoridade, Energia, Humor, Imortalidade, Poder pessoal e Transformação,
Coragem, criatividade, independência, força. Em desarmonia: Medo, Ódio,
Problema digestivo e Raiva, Problemas de fígado, olhos, arrogância,
ansiedade. Se você se sente deprimido ou triste, coma alimentos amarelos.
Alimentação favorável: Alimentos ricos em amido e carboidratos, frutas e
hortaliças amarelas: batatas inglesa, doce e baroa, banana, abacaxi, milho,
melão. Veja suas alterações de humor, pois o amarelo é um potencializador de
humor natural.
VERDE para o rejuvenescimento ( Chakra cardíaco) Harmonia: Amor
incondicional, Compaixão, Equilíbrio, Harmonia e Paz, generosidade, romance.
Desarmonia: Desequilíbrio, Instabilidade emocional, Problemas de coração e
circulação, Má circulação e respiração, avareza, egocentrismo. Sentindo-se
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com pouca energia vital? Estressado? Excesso de trabalho? Coloque suas
verduras orgânicas favoritas em um espremedor ou faça uma salada
gigantesca e observe diminuir seu nível de estresse. Provavelmente ele vai
sumir devido às enzimas vivas, oxigênio e clorofila. Alimentação favorável:
Folhas, legumes e frutas verdes - couve, alface, abobrinha, brócolis, salsa,
cebolinha, pepino, acelga, azeitona verde, chuchu, quiabo, abacate, kiwi, limão,
uva verde etc.
AZUL/PRETO para acalmar ( Chakra da Garganta) Harmonia: Comunicação,
Criatividade, Conhecimento, Honestidade, Integração, Lealdade e Paz, Boa
comunicação e expressão, criatividade. Desarmonia: Depressão, Ignorância e
Problemas na comunicação. Desfrute de uma tigela de mirtilos (um fruto
silvestre que gosta do frio. É uma baga, cor azul ceroso, e está no topo dos
alimentos com maior teor de antioxidantes) ou amoras. Alimentos pretos e
azuis ajudam a tonificar os rins.
VIOLETA para a paz (Chakra do Terceiro Olho) Harmonia: Concentração,
Devoção, Intuição, Imaginação, Realização da alma e Sabedoria,
Popularidade, Intuição, Ética, Clareza Mental. Desarmonia: Dores de cabeça,
Falta de concentração, Medo, Problema nos olhos, Pesadelos e Tensão,
Dependência, Desejos Insatisfeitos, Desequilíbrio. Se você está se sentindo
frustrado, irritado ou incapaz de perdoar, alimentos nesta cor vão ajudar a
acalmar a sua energia e trazer-lhe paz. Alimentação favorável: berinjela, alface
roxo, uva roxa, alho roxo, beterraba, figo, azeitona preta, framboesa,
jabuticaba, amora, alcachofra etc. e bebidas relaxantes como chás de hortelã,
menta, jasmim.
BRANCO para a força ( Chakra Coronário )
Em Harmonia: Integrado a vida, iluminado, harmonioso. Em desarmonia:
Loucura, desequilíbrio orgânico e mental.Se você se sente derrotado ou para
baixo, desfrutar de alguns alimentos brancos aumentam a sua força interior.
Alimentação favorável: Alimentos ricos em vitaminas do complexo B e os
flavonoides: Aipim, Aipo, Alho, Alho-Poró, Aspargo, Banana, Batata Baroa
Branca, Cará, Cebola, Cogumelo, Couve-Flor, Endívia, Graviola, Inhame,
Nabo, Pêra e Pinha. Alimento é energia! Nós somos um composto energético e
temos inúmeros chacras que são campos de força que captam e exteriorizam
energia. O alimento físico permite que utilizemos este corpo físico e façamos
tudo o que temos de fazer na nossa vida. Esse corpo físico é importante para
que a possamos evoluir e crescer conscientemente. Este corpo nos permite ter
contato com consciências mais evoluídas e menos evoluídas.

SE VOCÊ OPTAR, PODE FAZER POR EXEMPLO UMA DIETA COMO ACIMA 21 DIAS 
CADA CHAKRA, (O IDEAL É QUE TRATE DE 21 DIAS Á 3 MESES CADA), 
COMEÇANDO COM O BASE (MULADHARA – TERRA) , 21 DEPOIS  TRATE O SEXUAL
(LUA), ASSIM PODE ALINHAR COM OUTRAS PRATICAS COMO MEDITAÇÕES DOS 
CHAKRAS, YOGA, REIKI NO CHAKRA, ORAÇÔES E INVOCACOES DA MEDICINA 
PLANETARIA DO DIA DOS CHAKRAS (VER GRIMORIO DO APRENDIZ CABALISTA), 
ETC...
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Uma solução prática ao iniciante
Se você está começando agora e não conseguirá viver sem carne, açúcar e sal em 
excesso, faça-o apenas  nos 10 dias antes do ritual: 
Faça um banho ritual com Hervas, Sal Grosso consagrado. Faça um ungüento de Coentro
e alecrim consagrados, passe nos 7 chakras todos os 10 dias antes de dormir.
 
 Nos 7 primeiros dias antes do ritual a dieta será água consagrada (ver mais além no livro 
como consagrar) e dieta frugal vegana , não tendo relação sexual nem masturbação e 
cortando açucar e sal (pode trocar por mel), estimulantes como pimenta, alho e café, 
álcool e drogas.  

Praticará esportes e Atividade física 2 x por dia, levantarás antes do sol. Orará com fervor 
e meditará de acordo com seu sistema antes de dormir, as 18:00 e quando acordar. No 
dia 8 (2 dias antes do ritual), tu comerás somente mandioca crua e água. 
No dia 9 jejuará. No desjejum comerás frutas relativas ao planeta que trabalhará no ritual 
olhando as correspondências astrológicas previamente analisadas segundo arte. Tu 
estarás pronto para o ritual e no dia 11 pode voltar a vida comum.

Benção dos Alimentos básicos:

1- esfregue uma mão na outra ate sentir elas vibrar;

2- coloque as palmas sobre a comida;

3- Imagine uma luz dourada ou verde nos céus, ela desce na sua coroa, Pineal,  desce 
pela garganta, e vai descendo ate o chakra base, e retorna 3x, imagine sua aurea 
expandindo 

4- Entoe este Mantra: ‘’ OM BRAMARPANAM BRAHM HAVIH – BRAHMAGNAN 
BRAHMANAHUTAM – BRAHMAIVATENA GANTAVYAM BRAHMAKARMA 
SAMADHINÃ ---HARI-OM – SRI GURUBHYO NAMAHA- HARHI OM- - -OM NAMA
PARVATIPATAYE HARA HARA MAHADEVA    -    AOMMMMMMMM ‘’

5- Faça a ANJALI mudra, ou posição de reza e Diga: 

‘’Sou grato a Cristo, ao sol espiritual que fecunda todas as coisas fecundaveis e produtivas AOM
MAHASURYA! Krishnaya Maytreaya  INRI IAO-HUSHU-AH  Sua-ha! a mâe terra pela vida e alimentos

abundantes que recebemos, GAYA, Ao PAIMÂE infinitos, eternos e Incorruptiveis, A Barbelo,
abençoe esse alimeto e torne medicina, cura e força para meu corpo para suprir a energia de minha

jornada’’ YAM KRIN KRISHNAYA GOVINDAYA GOPIJANA VALABAYA SUAHA AMEM AMEM AMEM’’

6-Coloque as palmas sobre a comida e imagine a luz energizando ela
7-Vibre o mantra – AMEEEEEEM

a comida está consagrada.
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Existem diversas bênçãos, você como aluno deverás estudar mais e consagrar seus 
alimentos para potencializar seus efeitos energéticos e diminuir a negatividade dos 
mesmos.

ALGUNS SUPER ALIMENTOS
Cereais, Brócolis, Levedura de cevada, iogurte, moringa oleífera, inhame,
batata (todos os tipos), framboesa, Carambola, abacate, soro de leite, açafrão,
limão, Banana, gengibre, Leite de Cabra, Coco e seus derivados.

Dica extra: nos 6 dias que antecedem o ritual,comer somente mandioca crua e tomar 
água, no dia 7 jejuar, e após isso fazer  o ritual.

Não prolongaremos muito o assunto neste tratado para não ficar muito extenso, a de mais
outro tratado já esta sendo projetado sobre merkaba e dieta esotérica apenas, este será 
muito aprofundado e terão mais programas práticos, o porquê e quais as propriedades 
mágicas e planetárias dos alimentos.
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PARTE DOIS – A ARTE DA TEURGIA

Forma arcaica de trabalhar com as forças espirituais de uma forma direta.
Antes do mais começo este trecho da forma antiga, com as necessárias

prevenções. Afastem-se destas práticas todas as pessoas medrosas, todas a s
pessoas sensíveis, todas aquelas que não aguentam emoções fortes.

Tampouco estas práticas devem ser feitas por pessoas fúteis de vontade
volúvel. Aqueles que, que gozam, ou que não possuem a capacidade de ver
mais além, também encontrarão aqui frustração e, pior, motivos para temer

todas as forças ocultas. O operador deve cumprir ciosamente todos os
passos, deve ser cauteloso na sua preparação e deverá apenas encetar as

práticas avançadas quando sentir preparação para isso. 1) Primeira parte:
As preparações: O Local. Para o caso dever-se-á ter um espaço previamente
preparado com consagrações e fumigações adequadas. As Conjurações dos

Quatro e dos Sete seguidas pela Invocação de Salomão, precedidas por
orações preparatórias dirigidas ao Centro da Criação. Poderão ser

suficientes no que respeita à preparação de orações. A Cânfora o Incenso, o
Zimbro, poderão ser fumigações aconselháveis a tal local. Claro que para

cada operação específica o operador poderá escolher fumigações de acordo
com as suas possibilidades e conhecimentos. Deve ser criado um templo
astral para o que se quer realizar. Ou seja, o operador vai criar no Plano
Astral um espaço onde operará. Este espaço Astral deverá ter algumas

correspondências no espaço físico para que o operador possa fixar a sua
memória e imaginação. Suponhamos: No local onde será colocado um

espelho mágico, o operador poderá imaginar, que no local onde se encontra
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aquela modesta mesa no físico, no astral está um Altar de prata ornado
com os símbolos que estejam relacionados com o Astral. Para isso ele

deverá fechar os olhos e fazer a seguinte afirmação: “Eu, crio o espaço do
Templo, aqui será local de oração e de operação no Plano Astral. Que a

minha mente crie! Que a minha mente forme! Que as suas criações sejam
duradouras e fixas!” Em seguida, o operador deverá visualizar o melhor
possível o aspecto que deseja que essa parte do templo tenha. Isto deverá

ser feito diariamente pelo espaço de sete dias para cada espaço do Templo.
Após isto de três em três dias, durante 28 vezes. Em seguida bastará uma
vez por semana. Serão dados mais pormenores na construção do Templo
de acordo com o avançar do texto, que poderão ser complementados com
os conhecimentos e preferências do operador. O Operador deverá ter um
aposento para estas práticas. Se isso não for possível então necessitará de

um pequeno tabernáculo onde possa trabalhar sem ser perturbado. O
tabernáculo. Um tabernáculo é uma divisão criada por cortinas dentro de
outra divisão. Podem ser prendidos dois varões nas paredes adjacentes de
um canto da sala. Esses varões deverão ser fixos nas respectivas paredes

numa extremidade e na outra deverão ser presas ao outro varão e ao tecto.
Deve-se prender um varão à parede e em seguida ao tecto o que poderá ser
feito através de um parafuso “camarão” com a anilha larga. O outro varão
deverá ser preso da mesma forma. Os dois varões poderão ser fixos um ao
outro com fita adesiva resistente, ou com arame. As cortinas deverão ser

opacas e recomendo a cor branca ou lilás claro. Deverão ser opacas e
possíveis de remover para se poderem lavar. As anilhas semelhantes aos
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cortinados de W.C. são utilizáveis na construção destes espaços. Outro
método, não tão bem, mas possível de ser realizado é a colocação de dois
biombos, que claro, deverão ter uma decoração suave, ou serem das cores

que se explicaram atrás. Dentro do tabernáculo deverá constar uma
almofada de meditação, um altar ritual, e uma mesinha de apoio para

colocação de perfumes e de apetrechos mágicos. Se este material for novo,
melhor, caso contrário deverá estar uma semana com carvão vegetal à sua
volta, sendo depois consagrado. A preparação pessoal: O Operador deverá

ser assíduo na meditação e deverá aprender a concentrar-se antes de
começar estes exercícios. Na meditação ele deverá habituar-se a sossegar o
estado mental. Os leitores que não estejam familiarizados com técnicas de
meditação deverão faze-lo primeiro procurando a extensa bibliografia que
existe sobre o assunto. Sri Swami Sivananda legou um livro que ensina a

prática da concentração e da meditação. Chama-se “Concentração e
Meditação”. Contudo para quem não tenha meios vou deixar aqui um texto

sucinto sobre o mais básico a fazer para se conseguir fazer algo nestes
campos. Contudo aconselho ao leitor que procure por si obras sobre

meditação. O operador deve arranjar um sítio sossegado, que pode bem ser
o mesmo que use para as outras práticas que descreverei, sentar-se numa

almofada grande e cruzar as pernas ou estende-las. Deverá estar encostado
a uma parede com as costas direitas. Respire três vezes lenta e

profundamente e aprecie a sensação de descontracção que se segue. Repita
o processo por 3 vezes. Em seguida imagine que uma luz azul céu penetra

o seu corpo e que o vai percorrendo lentamente entrando pelos pés e
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avançando progressivamente para cima em direção à cabeça. Essa luz,
deixará tudo leve por onde passa, o seu corpo vai ficar leve e muito

descontraído, as tensões vão se dissipando a medida que a luz progride.
Quando essa luz chega à cabeça, o operador estará muito relaxado e poderá

começar a prestar atenção à sua mente, verá que vários pensamentos
percorrem o se espaço mental. Não os analise, nem se prenda a eles,

tampouco os afaste. Observe-os de uma forma passiva, e de uma forma
consciente formule a intenção de que o espaço entre eles se vá alargando. A
seguir a isto abra os olhos gentilmente, e olhe diretamente para um objeto
que tenha colocado à sua frente, fixe-o, a sua mente e esse objeto são um
só, não pense em mais nada, fixe o objeto como se ele fosse a única coisa

que existisse. Fixe-o por alguns momentos. Depois feche os olhos e
mantenha o objeto na sua mente, pode mexê-lo um pouco para o manter

na mente. Faça isto o tempo que conseguir. Quando a sua mente começar a
fugir para outros assuntos force um pouco para a manter quieta, porém
não a contrarie violentamente. Assim que se tronar difícil pare. Respire

fundo e termine da seguinte forma. “ As minhas capacidades estão a
aumentar com este exercício. Ficarão cada vez mais fortes.” Imagine agora
uma luz branca que entra pelo meio das suas sobrancelhas e que preencha
a sua cabeça. Abra os olhos lentamente e mantenha-se relaxado por 5 min.
Vá mudando o objeto. Comece por um simples, como uma peça de fruta, e
depois vá mudando. Aumente o tempo das suas práticas progressivamente.
A conduta sexual. Este assunto teria necessariamente que vir ao caso. Se
não souber como trabalhar com as energias sexuais, deverá manter uma
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conduta sexual saudável sem exageros. Deverá evitar a todo o custo a
masturbação porque será um derrame estúpido de energia. A Oração.

Tome a prece como um “hábito” diário. Peça ajuda às forças superiores,
seja qual for o seu credo. Só é muito difícil de realizar este trabalho. Ore
com palavras suas, com intenção forte. Poderá realizar algumas orações
estereotipadas se isso lhe agradar. A Alimentação. Evite a todo o custo a

carne vermelha. Não coma excessos. Coma carne branca uma a duas vezes
por semana. Torne a sua alimentação rica em frutos e em vegetais. Tome
leite e ingira bastante peixe. Não hipercondimente a sua comida. Não caia

nos exageros que algumas “seitas” vegetarianas prescrevem. Isto dito
passaremos às práticas em si. 2) Segunda Parte: As Práticas Estas primeiras

práticas são práticas que nos permitirão chegar às práticas finais. O
Estudante sério deve seguir com cuidado o que escrevo e deverá ser o

próprio a se auto-avaliar. Seja conscencioso e eficaz, que os resultados não
se farão esperar. Desenvolvimento dos sentidos astrais. Para além da

prática dada no início, recomendo, que o leitor após o seu relaxamento
consiga ouvir sons no astral. Desta forma recomendo que usando um som
não complicado, tal como um sininho, ou um acorde de piano. O operador,

deve após ter finalizado a operação de visualização, ouvir esse som, que
tenha gravado, ou então produzi-lo no momento. Deve estar bem atento ao
som, porque em seguida deverá produzir esse som com a sua mente. Deve

fazer isto de uma forma tão vívida que lhe pareça mesmo que o ouça, isto é
importante. Estes exercícios deverão ser feitos diariamente. Para a visão

astral, todo o tipo de visualizações é recomendável. O tacto no astral Para
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muitos o que vou dizer pode parecer estranho, mas isso deve-se à falta de
contacto com a realidade e à pouca experimentação. É possível tactear no
astral, desde que tacteemos matéria astral. Há que começar a desenvolver
esse sentido. Coloque-se um objeto simples à frente, treine-se a visão e

audição astrais, em seguida agarre-se o objeto, segure-se bem esse objeto e
observem-se as sensações que produz. Preste-se atenção ao movimento,

sinta-se o movimento da mão e do braço. Memorizem-se cuidadosamente
todas as sensações. Em seguida produza-se este efeito, só mentalmente, mas
de uma forma tão vívida que pareçam físicos. Se o corpo não estiver bem
descontraído, os músculos responsáveis por esses movimentos contrair-se-

ão, inclusive, como se o quisessem realizar. Faça-se este exercício
diariamente. O Altar e os objectos. O altar deve ser uma mesinha coberta

com um pano branco. Deve ser colocado um pentagrama voltado para cima
na parte da frente do altar. Deve ser comprado um espelhinho numa

Segunda feira (dia de Gabriel) Esse espelho deverá ser consagrado na Lua
cheia. Ore-se a Gabriel e peça-se-lhe que consagre esse espelho.

Recomendo ao leitor que procure bibliografia sobre espelhos mágicos.
“Como fazer e usar um Espelho Mágico.” Donald Tyson, está interessante.
O restante do altar poderá ser ornado com artefactos mágicos ao gosto do

leitor, desde que sigam as regras rituais. Poderá ser um altar elemental,
poderá ser um altar realizado para divindades específicas, etc. Aconselho ao

autor que procure um livro onde sejam ensinadas as consagrações dos
materiais necessários a um altar. Muitos livros de Magia referem o assunto,

porém recomendo Papus como um dos autores de escolha, Crowley

135



também apresenta trabalhos sobre o assunto, tal como Donald Tyson.
“Tratado elementar de magia Prática.” de Papus será útil. No entanto o

altar poderá estar ornado com as seguintes representações: Uma pena de
águia voltada para o Norte, (para onde deverá estar voltado o altar) Um

pentáculo substitui a pena de águia. Um copo de cristal com água de fonte
para o Oeste. Um Turíbulo com carvões acesos para o Sul Uma baqueta

mágica substitui o turíbulo. Uma faca mágica (Athame) no Este. Um vaso
de sal, ou de terra substitui a faca. O operador deverá ter uma roupa

branca e limpa que só deverá ser usada para a prática. A roupa poderá ser
lilás claro. Esta roupa deve ser lavada à mão pelo próprio com sabão

natural de boa qualidade. As consagrações poderão ser orações às
Divindades governantes: Michael para o Sul e Fogo, Djin o regente

elemental das Salamandras Gabriel para o Oeste e para a Água, Nicksa o
regente elemental das Ondinas. Raphael para o Este e para o Ar, Paralda o
regente elemental dos Silfos Uriel para o Norte e para a Terra, Ghob (ou

Gob) o regente elemental dos Gnomos Deverá existir uma mesinha
preparatória onde constem: Uma caixinha com perfumes (incensos) Um

conjunto de velas. Uma caixinha de carvão litúrgico. Acessórios necessários
a cada ritual. Este será o aspecto do tabernáculo que deverá ter sempre que

possível uma luz de vela ou de lamparina que deverá estar colocada
cuidadosamente onde não possa alastrar o fogo a sítios indesejáveis. Uso do

tabernáculo. A primeira prática que recomendo, para além de todas as
mencionadas atrás é a de viagem mental a variados elementos e realidades.
Para isso podem ser usados vários métodos. O operador deve procurar o
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sossego do seu tabernáculo ou da sua sala. Deve meditar sobre o que vai
realizar. Em seguida coloca o símbolo do local onde até onde quer viajar à

sua frente. Acende o Turíbulo e queima um pouco de incenso. Faz uma
oração preparatória às forças superiores para ser ajudado. Concentra-se

sobre o símbolo do local onde pretende ir. Em seguida ordena ao espelho
mágico que o leve até lá. Concentra-se e visualiza o símbolo no espelho.

Em seguida fecha os seus olhos imagina que o espelho tem em si o símbolo
que está a visualizar. Imagina-se a ir até ao espelho num corpo fluido e a
entrar pelo espelho. Uma vez isto feito o operador terá contacto com as

entidades que procurou, ou com os locais onde se visualizou a dirigir. Para
regressar deverá percorrer o caminho inverso e voltar a sair pelo espelho.
Exemplos de práticas baseadas no protocolo acima fornecido. O operador

poderá viajar até realidades tattwicas, ou elementais. Para isso basta fazer o
seguinte: Faça uma sessão de relaxamento. Coloque o símbolo do tattwa a
sua frente. Esse símbolo deve ser construído num quadrado de cartão. Um
cartão branco com as mesmas medidas do cartão que têm o simbolo será
necessário. Acenda uma vela da cor correspondente ao tattwa a que se

queira deslocar. Queime o incenso que confira com o mesmo tattwa, ou
então o Incenso comum. Leva as mãos até à frente do espelho e diz: “

Abram-se portas do astral, que eu possa penetrar do meu mundo para o
vosso.” “OOOODOOOO” –vocaliza-se em frente ao espelho.- Que

significa: “Abre.” Fixa-se o espelho até que uma parte dele se torne escura.
Chama-se o nome do regente do Tattwa e pede-se autorização para entrar
nos seus domínios. Em seguida faz-se uma segunda sessão de relaxamento.
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Pega-se no molde do tattwa numa mão e no cartão branco na outra. Olha-
se calma e brandamente para o símbolo do tattwa, por cerca de um minuto.
Em seguida, olha-se logo para o cartão branco na outra mão e uma vez que

se veja a cor contrária à cor física do tattwa no outro cartão branco,
fecham-se os olhos e visualiza-se o símbolo de cor contrária ao tattwa

dentro do espelho, imaginamo-nos a penetrar pelo espelho e a penetrar por
esse símbolo tattwico. Ele foi a nossa porta. E será por ela que devemos

sair. Uma vez no mundo astral, na realidade tattwica, devem ser
vocalizados os nomes dos três Espíritos que governam o Tattwa. Isto será

feito de uma forma mântrica. Pede-se ao regente que nos envie um
mensageiro para nos ajudar naquilo que desejemos relativamente aquele

tattwa. Em seguida, assim que nos aparece o espírito, devemos vocalizar o
nome do regente para nos certificar-mos que ele é o enviado. Questioná-

lo-emos e no final devemos despedir-nos dele cordialmente e agradecer-lhe
a ele e ao Regente. Devemos voltar-nos para trás e regressar pela porta

tattwica. Não aconselho explorações pelos mundos tattwicos sem um guia
do outro lado, pois estas podem ser confusas. As viagens aos tattwas devem

ser alternadas de forma a que não sejam produzidas alterações no corpo
físico. Símbolos tattwicos e nomes correspondentes: Prithivi Tattwa.
Quadrado amarelo (cheio) Terra Nome Divino: Adonai-há-Aretz

(ÁÁÁDOOONAAAAIIII-HÁÁÁÁÁÁÁRÉÉ´TZ) Arcanjo: Uriel
(UUUURIIIIIEEEELLL) Anjo: Phorlakh (FFFOOOORLÁÁÁKH) Vayu

Tattwa Disco azul (cheio) Ar Nome Divino: Shaddai El Chai
(CHÁÁÁÁDAÁÁÁIIII ÉÉÉL CÁÁÁÍIIII) Arcanjo: Raphael
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(RÁÁÁFÁÁÁÉÉÉÉLL) Anjo: Chassan (CÁÁÁSSÁÁÁNNN) Akasha
Tattwa: Ovo preto (com a ponta para cima, cheio) (Eter) Nomes Divinos:
Eheieh (ÉÉÉÉÉHHHHEEEEIIIEEEIIH) Agla (ÁÁÁÁGLÁÁÁÁ) Yeheshuah

(IIIIÉÉÉÉÉÉHÉÉÉÉCHUUUÁÁÁÁHHH) Eth (EESS) Tejas Tattwa:
Triângulo vermelho (cheio) Fogo Nome Divino: IHVH Sabbaoth
(IIIÓÓD-HÊÊ-VÁÁUU-HÊÈ SÁÁÁBÁÁÔÔT) Arcanjo: Michael

(MIIIICÁÁÁÉÉÉL) Anjo: Aral (ÁÁÁRÁÁÁL) Apas Tattwa: Crescente(de
lua) deitado, prateado (cheio) Água. Nome Divino: Elohim Sabbaoth

(ÉÉÉÉLÓÓÓHIIIIMMM –SÁÁÁBÁÁÔÔÔT) Arcanjo: Gabriel
(GÁÁÁBRIIIEEEL) Anjo: Taliahad (TÁÁÁLIIIÁÁÁHÁÁÁD) Outros rituais

podem ser feitos desta forma. Com o símbolo de um anjo podemos
proceder de acordo com o ritual molde. Com o símbolo de variados seres

poderemos fazer a mesma coisa. O espelho é semelhante a um portal.
Deveremos sempre agradecer à entidade e despedir-nos cordialmente dela.
Poderão ser usados os discos dos Sephiroth com os selos de cada planeta
que o governa Poderão ser usadas visualizações de sítios fisicos, etc. Estas

são das práticas mais avançadas que se podem fazer com o uso de um
simples tabernáculo. Vou agora escrever práticas de outro campo que
podem ser realizadas sem ser necessária a sala mágica e onde pode ser
usado o tabernáculo. 1ª Prática Esta prática deve observar as seguintes

condições astrológicas: Dia da Semana: 2ª Feira. Lua em Quarto Crescente.
Hora: 23.00h Deve o operador procurar a paz pelo relaxamento. Recolha-
se num sítio ao ar livre onde não possa ser perturbado Leve consigo um

recipiente novo que deve ser escuro, preto se possível. Encher este
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recipiente de água de nascente. Esperar pela Lua. Conjurá-la: “Eu te
conjuro, ó Bela Lua, em Nome do Anjo Gabriel, em Nome da Deusa

Artemísia, em Nome de BAR-BE-LO! Eu te conjuro três vezes, para que
fixes o teu poderoso raio prateado nesta água.” Colocar o recipiente de
forma a que ele “apanhe” o reflexo da Lua. Imaginar um raio prateado a
penetrar nesta água. Molhar as mãos e rogar humildemente às forças que
comandam esta prática para que elas nos ajudem e que sejam rápidas e

breves em fazê-lo. Deixar as mãos secar ao ar livre. Tapar a água e
devolvê-la à natureza. Esta prática ajudará a trazer felicidade monetária. 2ª

Prática. Quando o operador tiver que demonstrar o seu poder, seja para
subjugar um inimigo, seja para convencer um pupilo, deverá proceder
como se segue: Um Mago deverá ter sempre as suas artes preparadas e

desta forma, poderá usa-las quando lhe aprouver. Assim, tenha o operador
uma velha tira de couro verde, cru, ou seja, em bruto, sem tratamentos

químicos. Sejam dados três nós neste pedaço de couro. Em cada nó que se
dê o operador deve conjurar os ventos e oferecer-lhes incensos. Deve

queimar perfumes e oferecer músicas aos silfos. Quando der o primeiro nó,
a três polegadas do fim, dirá: “Em ti, está a frescura de uma brisa.” Queime

incenso nos carvões. Dando segundo nó, a seis polegadas do primeiro
profira-se com mais solenidade:” Em ti estão as forças dos ventos.” Queime

o triplo do incenso nos carvões. Uma vez dado o terceiro nó, a nove
polegadas do segundo, vibre-se:” Em ti está a devastação dos furacões e das
tormentas!” Queime-se uma grande quantidade de incenso, que provoque

uma baforada densa e bem visível. De cada vez que se dá um nó passa-se o
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cordão pelo vapor do incenso. Este cordão deverá estar guardado numa
bainha, com o nome Paralda Gravado e com o seu Signo, ou selo. Modo de

usar: Quando o operador quer provocar o incremento do vento e
demonstrar o seu poder deverá invocar as forças de Paralda com

humildade. “ Senhor dos silfos, por Cristo, ouve-me e faz com que os teus
exércitos concorram ao chamado mágico deste encantamento.” Deve ser
desembainhado o cordão e desatado o primeiro nó para uma brisa. O
operador deverá estar a mentalizar a formação do efeito que pretende
enquanto desata o nó. O segundo nó para provocar um vento forte.

Desapertando os terceiro nó, os ventos soprarão com tal força que para o
observador, vulgar, tal demonstração o deixará espantado e com temor. 3ª
Prática Forma de contactar uma pessoa ausente, por longe que ela esteja. A

pessoa deve estar num sítio calmo ou a dormir. Se for combinada uma
hora para a prática melhor. Descobrir qual a direcção em que a pessoa se
encontra, em seguida virar-se para essa direcção. Estender os braços e as
mãos nessa direcção. Pronunciar o nome da pessoa de uma forma suave

mas clara. Visualizar as suas feições. Chamar o seu nome pela segunda vez
com mais força, pela terceira vez bastante alto. Agora, deverá o operador

verbalizar a sua mensagem, como se estivesse com a pessoa, com
segurança, mantendo-a curta e precisa. Uma vez terminado, aguarde pela

resposta. Não a imagine, mas procure mesmo ouvi-la. Este exercício
funcionará melhor com a prática, faça-o primeiro com uma pessoa

próxima. Caso não se saiba a direcção na qual esteja pessoa, volte-se o
operador para as quatro direcções, começando pelo Norte. Este exercício

141



deve ser feito em campo aberto. Pratica de protecção a realizar no
tabernáculo. O operador deverá relaxar e meditar naquilo que vai fazer.
Deverá em seguida acender o turíbulo e queimar incensos relativos ao

planeta marte. Ele terá uma fotografia do seu inimigo na mão, ou algo que
o represente. Fixará a fotografia e num coloca-la-á frente a um espelho que
não seja o mágico, porém que seja um espelho novo e de caixilho escuro.

Começará com invocações a SATURNO, e queimará incenso em sua honra.
Em seguida coloca uma vela preta em frente ao espelho não mágico.

Afirma: Pelo Poder de SAO BENTO e SANTA MARIA, a Mãe Morte, pelo
poder da Rainha nos Céus, sobre a Terra e sobre os Infernos, pelo poder
da Deusa dos Incantamentos, que todo o mal que ...(nome da pessoa) me

envie, lhe seja devolvido vezes três. Pelo poder do Três, Ó SANTA
MORTE, Ó SATURNO, Ó BINA, Tripla Mãe, Tripla Deusa, como teu filho

te peço que esmagues os meus inimigos. Em seguida Fixe-se o espelho
mágico, chame-se o nome da pessoa, e quando a pessoa aparecer no

espelho, recite-se o salmo 31, com a firme intenção de que todo o mal que
esta pessoa nos envie lhe seja devolvido. Em seguida deve-se orar a Deus

para que esta pessoa seja encaminhada para o bem, logo que tenha
aprendido a lição e não nos volte a perturbar. (Nota do autor: raramente
recomendo práticas que firam a pessoa, contudo, por vezes à situações de
emergência que o possam requerer.) Existem práticas de ataque perigosas
que deixarei de parte neste manual. Passaremos em seguida a práticas que
deverão ser feitas com o auxilio de uma sala mágica. 3) Terceira Parte: A
Abertura de portais directos e a viagem astral. Antes de abordarmos este
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assunto que se remete a práticas mais avançadas na abertura de portais,
vou escrever um pouco sobre a viagem astral e a forma de a produzir
espontaneamente. Como referi no início, este artigo não se destina a

pessoas que estejam mesmo no início da sua busca, de forma que omitirei
aqui algumas definições tais como corpo astral e plano astral, partindo do
princípio que o estudante tem já esses conhecimentos. O que se abordará

aqui é a forma de sentir o corpo astral e de o preparar para a saída
consciente e voluntária em astral. Nem todas as técnicas são da minha
autoria e outras são adaptações de algumas. Vamos falar das condições

necessárias a uma saída em astral consciente e produtiva, sem as quais o
resultado será o fracasso total. Em primeiro lugar, o estudante deve ter o

corpo astral com energia, isso é a primeira condição. Para a atingir existem
várias técnicas que poderão ser exemplificadas, tais como o uso de

mantrams e pranayama. Podemos usar mantrams que desenvolvem certos
chakras necessários ao uso do corpo astral, indico como exemplo o

mantram OM, o mantram H. (um som sibilante e um pouco gutural, tal
como o H que precede o riso: haha, o som do h sem o a subentenda-se. O

uso destes mantrams deve ser diário e de uns 15 min. cada. Explicarei
agora o pranayama, contudo, aconselho ao interessado a leitura da obra

“Ciência do Pranayama” Sivananda, Swami. Ed. Pensamento. Sp. O
Pranayama é a ciência da respiração. Existem muitos tipos de pranayama.
O que recomendarei é o mais simples e mais correntemente utilizado na

maioria dos sistemas mágicos. O Estudante deverá sentar-se e procurar um
posição confortável com as costas direitas. Relaxa o seu corpo da forma
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explicada no artigo que precedeu este, mantendo sempre os olhos fechados.
Em seguida, levanta a sua mão direita, e fecha a sua narina direita com o

polegar direito, inspira pela narina esquerda, depois tapa ambas as narinas,
usando o indicador para tapar a narina esquerda, retendo o ar, finalmente,

destapa a narina direita e expira. Logo de seguida, inspira pela narina
direita que se encontra destapada, volta a tapá-la com o polegar, retém o
ar, expirando finalmente pela narina esquerda que destapou, mantendo a

narina direita tapada. Isto é um ciclo de pranayama. Para fazer mais ciclos,
o praticante inspira logo a seguir à última inspiração, pela narina que está

destapada, mantendo a outra tapada, ou seja, repete o exercício
continuamente sem parar, ou abandonar a posição. Existe uma proporção
entre cada uma das partes dos ciclos de 1:4:2, isto é, se a uma inspiração

corresponder 1 segundo, à retenção correspondem 4 e à exalação
correspondem 2. Recomendo para começar a relação 3:12:6. Cada uma

destas fases têm um nome, Puraca, Cumbhaca, Rechaca. Sendo estas
respectivamente, inspiração, retenção, exalação. Então um ciclo é

constituído por uma inspiração, uma retenção, uma expiração, novamente
uma inspiração, uma retenção e outra expiração. Este exercício deve ser

praticado duas vezes por dia. Uma de manhã e outra à noite. O praticante
deverá fazer em cada sessão cerca de 10 min. de pranayama. Estes são os
primeiros requisitos para a energetização do corpo astral. Outro requisito

fundamental é a manutenção de um número diário de horas de sono
correcto, que varia um pouco de pessoa para pessoa. Contudo esse espaço

deve ir entre as seis e as nove horas, não mais, nem menos. A segunda
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condição para ter sucesso na viagem astral é o contacto frequente com o
corpo astral do indivíduo. Cada qual deve-se consciencializar que possui
um corpo mais subtil do que o físico e que é possível percorrer o espaço

nesse corpo. A meditação é importante neste aspecto porque harmoniza as
relações entre os vários corpos. Outra condição importante é a imaginação,
ou a capacidade de produzir sensações astrais em si próprio. Quer um quer
outro método, ou a combinação dos dois serão focados. Este último factor
que apresento é, no meu ponto de vista, um dos mais importantes no que
diz respeito à viagem astral. Cada praticante deve seleccionar uma técnica

que mais se adapte a si mesmo. Dentro das Escolas Iniciáticas existem
pessoas que afirmam que são necessários méritos para sair em astral.

Contudo, penso que os méritos são necessários, mais para utilizar de uma
forma útil o Plano astral, do que propriamente para se desdobrar em corpo
astral, afinal, senão vejamos: serão necessários méritos para sonhar, ou para

ter experiências lúcidas durante o sono? É necessário usar a sagacidade,
para não se cair nas tramas das pessoas que usam as palavras dos grandes
Mestres para explicarem os seus fracassos. Um Grande Mestre diz que os
alunos têm que sair em corpo astral, caso contrário, nem sequer ocultistas
se devem considerar. As técnicas. Como referi atrás, para sair em astral é

necessário o conhecimento de certas técnicas para esse efeito. Vou
apresentar aqui um grupo de técnicas que espero que os praticantes possam
encaixar na sua rotina de prática. Contudo, vejo a necessidade de explicar
certos exercícios de uma forma didáctica de maneira a que os estudantes
possam levar a cabo um trabalho sério nesta matéria. Sentindo o corpo
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astral. O estudante deverá ler o artigo anteriormente escrito por mim de
forma a começar a desenvolver os seus sentidos astrais. Sem isso toda a

tentativa de prática será fútil. Dou ênfase, agora, a outro sentido necessário
a desenvolver em astral. O sentido do movimento. Para isso procede-se

como se segue. O praticante deverá tomar atenção ao que sente quando se
desloca. Deve estar atento ao movimento. Em seguida deverá sentar-se e

tentar recriar mentalmente essa sensação. Isto é, por si só, quase uma
técnica de desdobramento. O estudante deve treinar-se a sentir o seu

corpo. A sentir onde está. As técnicas em si. 1º- Indução por visualização.
1-O estudante deve deitar-se, relaxar o seu corpo e permitir que chegue
quase ao estado de adormecimento. Em seguida, poderá visualizar-se a

deslocar-se até ao local onde deseja estar. Deve fazer o processo
continuamente. Caso a sua imaginação falhe deverá começar do início. Esta

técnica é difícil e pessoalmente não a recomendo muito. 2-O estudante
deve relaxar o seu corpo, que esteja deitado, ou sentado, deverá então

visualizar que se forma sobre si um corpo de luz, subtil e leve. Assim que
esta visualização esteja completa o praticante deverá tentar transferir a sua
consciência para este corpo, Ou seja, pensar que esta dentro dele. Também
não é das práticas que tenha funcionado melhor comigo. 2º-Indução por

movimento e mistas. Estas técnicas que a seguir explico têm dado
excelentes resultados um pouco por todo o mundo. Comigo funcionaram
bem. Técnica da corda. ( The rope technic) Existe um manual inteiro só
para explicar esta técnica. Treatise on Astral Projection. Bruce, Robert.

Contudo, esta é muito simples e fácil de utilizar. O estudante deve sentar-
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se e relaxar o seu corpo muitíssimo bem. Deve procurar atingir um estado
de relaxamento muito profundo. Em seguida, deverá conceber, que tem

uma corda à sua frente pendurada do infinito dos céus até á sua beira. Digo
conceber, porque não é necessária qualquer visualização nesta técnica. O

estudante deverá ter muito bem treinados o sentido do tacto e do
movimento, para a realização eficaz desta técnica. É agora a hora de

estender os braços invisíveis até à corda. (tal como se fazia quando se
estava a treinar o movimento dos braços e a sensação nas mãos). Uma vez

agarrando a corda deve-se começar a subir a corda, induzindo essa
sensação. Imagina-se que se está a subir a corda, sempre sem parar. A
imaginação deve ser constante e o estudante tem de ter a concentração
treinada pelos exercícios indicados para que esta técnica resulte bem. A
concentração na sensação de subir não deverá ser quebrada. Caso isto

aconteça o praticante deverá reiniciar a sua prática. Esta prática funcionará
tanto melhor quanto mais o praticante estiver treinado nas práticas

preliminares. Aconselho que se treine a concentração prolongada e o bom
relaxamento do corpo. Logo desde cedo o praticante começará a ter bons
resultados que indicarão o sucesso nesta prática. Começar-se-á por sentir
uma pressão no abdómen que é um ponto de pressão no corpo astral. Em

seguida pode-se sentir o coração a acelerar a um ritmo muito elevado.
Fiquem descansados que não é o coração que sentem, mas o chakra anahat.
Para confirmar isto bastará interromper a prática e colocar a mão sobre o
peito. O coração estará sossegado. Poderão existir algumas comichões, que

deverão ser ignoradas pelo praticante, aliás como todas as sensações, as
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quais o praticante deverá ultrapassar sem dar grande atenção. Em seguida,
o praticante começará a sentir vibrações, que poderão assemelhar-se a

formigueiros, ou ir até vibrações muito fortes. Seja como for, são
inofensivas, o praticante deverá seguir a subida. Após as vibrações, dar-se-á
a saída. O praticante deverá estar sobre o seu corpo e ver o local onde se

encontra. Nas primeiras vezes aconselho que façam pequenas explorações e
depois regressem ao corpo físico. A entrada é no corpo automática,

bastando para isso desejá-lo. O movimento no plano astral é feito pelo
simples desejo. A vossa visão poderá tornar-se esférica, contudo, se isso for

confuso, desejem uma visão normal. Outra técnica, esta concebida por
mim. O estudante deita-se (ou senta-se) e imagina que está (deitado, ou

sentado) a poucos centímetros acima de si, isto depois de um bom
relaxamento. O praticante deve sentir o seu corpo debaixo de si, deve
sentir que está sobre ele, ter a consciência disso. Imaginem que estão

flutuando sobre o vosso corpo, “sintam-no” sob vocês. Em seguida, sintam-
se a subir alguns centímetros, mais uma vez, façam-no de uma forma
vívida. Depois voltem ao ponto de partida. Vão alargando o espaço de

subida até que quando tiverem alargado esse espaço o bastante e tiverem
experimentado bastantes sensações típicas da saída, imaginem que ficam a
essa distância (a maior que atingiram, que não deverá ser mais de dois a

três metros) durante alguns minutos. A saída não se fará esperar. As
sensações poderão ser semelhantes aquelas experimentadas na corda,

contudo aqui poderá ser mais nítida a sensação de dois corpos. Qualquer
uma destas duas práticas deverá ser efectuada (excluindo o relaxamento
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que poderá ser variável) durante 15 a 20 minutos. Se não se tiver saído até
lá tente-se mais tarde. Técnica legada por um Grande Mestre. O estudante
deverá procurar a sua cama cedo. Deita-se sobre o se lado esquerdo. Relaxa

o seu corpo muito bem. Vocaliza mentalmente o mantram FARAOM.
(FFFAAAARRRRAAAAAOOOOMMMMMM) Deixa-se quase, quase

adormecer. Quando sentir que já está mesmo quase a dormir, quando lhe
estiverem a passar aqueles vislumbres de imagens, antes de dormir, deverá
evitá-los de forma a que estes não o adormeçam. Deve então levantar-se,

lentamente e conservando o sono (proceda fisicamente como se se
estivesse a levantar, puxando lençóis para trás se for necessário ), dê um

salto com a firme intenção de flutuar. Se flutuar é porque está em astral. A
favor desta prática: Não tem sensações estranhas (geralmente) Conserva
muita energia para operar no astral. Contras desta prática: Só pode ser
praticada à noite quando se vai dormir, ou quando se tem tempo para o

caso de se adormecer durante o exercício. É demorada. O estudante
necessita ter um bom controle do se estado de consciência alterado para

não cair no sono durante a prática. Assim termino esta parte que trata mais
propriamente da viagem astral voluntária e consciente do que da abertura
de portais. Inseri este artigo pelos vários pedidos que me foram feitos por
algumas pessoas do canal que visavam a aprendizagem da viagem astral.

Este texto é da minha autoria, pelo que poderão duplicá-lo, ou partilha-lo
com outras pessoas que não infringem direitos de autor. É necessário que
os praticantes avancem na direcção da experimentação. Basta de teorias,

basta de dissertações filosóficas e teóricas. Só pela prática se atinge o
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Conhecimento. 4) Quarta Parte Abertura de Portais A Sala mágica. Antes
de entrar propriamente na questão da abertura de portais indicarei quais os
principais constituintes de uma sala mágica segundo várias tradições. Este
artigo é pessoal e, como tal, falarei um pouco de acordo com as minhas

preferências e de acordo com alguma experiência que tenho tido. Uma sala
mágica é a criação de um espaço consagrado, no qual todas as influências
externas são separadas ou seleccionadas. Saiba-se que uma sala mágica é

necessária para condicionar um ambiente físico e astral quer para a atitude
do praticante, quer para o tipo de influências que ele recebe ali. Este
compartimento está também preparado para receber forças exteriores

provenientes de outras esferas que não a física. Desta forma sala mágica
deve estar em consonância com o tipo de práticas que se pretendem

realizar e ser adaptável a variados tipos de práticas. Laboratorium era o
nome que designava as antigas salas mágicas nos círculos iniciáticos do
passado. Lab-orare.. Labore et orationen. Trabalho e oração. As salas

mágicas representam a Santa Ciência, nelas existe o poder do Absoluto.
Numa sala mágica reflecte-se a corrente do praticante, as suas crenças, a
representação das suas Divindades e os meios que ele utiliza para se pôr

em contacto com Elas. Num recinto não existe decoração. As salas mágicas
não são espaços lúdicos, nem recreativos. Nada está lá por estar, ou por
acaso, de outra forma iriam contra o Dogma da Magia. Tudo numa sala
mágica tem uma razão de ser. Nada em Magia é casual, ou arbitrário.
Existem causas e efeitos. A constituição de um espaço mágico é muito

variável. Deve ser do gosto do operador, respeitando aquilo que foi dito
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atrás. Para construir um espaço destes com o mínimo de poder, é
necessária alguma preparação e maturidade neste campo. Uma sala mágica

“fala” por si própria, tem uma linguagem simbólica, que aos olhos das
forças superiores transmite uma mensagem que transcende o homem, que
diviniza o homem e humaniza Deus. Uma sala mágica é um dos pontos de

ligação entre o macrocósmos e o microcósmos e vice versa. Numa sala
mágica devem existir varias secções, se possível divididas entre si. Deve

existir uma secção para orar e entrar em contacto com as Forças
Superiores, ou inferiores se for o caso. Essa é a parte onde se dão as

evocações. Deve existir um espaço onde sejam levadas a cabo as operações
alquímicas. (não me refiro à alquimia sexual no caso, para isso aconselho
uma divisão própria.) . Será ainda de extrema utilidade ter uma zona de

meditação e de reflexão, que pode estar em contacto com a zona de
evocações. Os oráculos deverão estar sempre na zona de contacto com as
Forças, mas devem estar num sítio próprio. Vou agora descrever o que
aconselho na constituição de uma sala mágica em cada uma das secções.

Comecemos pela menos importante, a zona alquímica. Deve ter uma
bancada de preparação onde deverão existir elementos de maceração, de

distilação, de combustão e de armazenagem temporária. Um armário para
guardar frascos com poções e unguentos é algo que costuma figurar nesta

zona da sala. Estes armários não devem guardar elementos ritulísticos.
Deve existir uma secção escura neste armário e nos dias actuais, se for
refrigerado numa parte, isso só será benéfico. Deve existir um outro
armário com os materiais limpos e lavados onde serão guardadas as
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ferramentas de trabalho. Pode ainda ter uma secção de ingredientes por
preparar. Portanto, existe uma parte de produtos (entende-se por produtos

os preparados terminados.), uma parte de armazenagem de material e
outra de matérias primas. Pode-se colocar nesta zona uma pia e um apanha

fumos pequeno e sem electricidade. A luz eléctrica deve ser totalmente
ausente neste tipo de salas, alias, toda a instalação eléctrica é dispensável.
Passemos à zona de meditação. Deve ter um pequeno altar de meditação
constituído pela adoração a Divindades dentro deste âmbito. Deve existir

uma lamparina ou uma vela. A tonalidade amarela alaranjada pode ser
usada nesta zona. Deve ser possível deitar-se nesta parte para práticas que
o necessitem. Para isso constará um colchão, ou almofadas de meditação. A

zona mágica por excelência. Terá forçosamente de ter um altar de
evocação. Que deverá ter um espelho mágico em si ou por cima. Deverá ter

um lâmen pentagramático. No altar deverá existir a lamparina mágica, o
incensário, uma caixa de incensos e o cálice com água consagrada. Poderá e

deverá existir um altar de operação onde estarão os representantes dos
quatro elementos. Este altar deverá ser cúbico e será colocado dentro do
círculo mágico durante as evocações. Deverá existir um espaço onde seja

construído um círculo mágico que possa variar de acordo com as práticas e
os dias. Deverá existir um triângulo de evocações removível. Um banco

para joelhos poderá existir junto ao altar de evocação. Será nesta parte da
sala que existirão os portais de passagem para outras realidades. Deverão
existir aqui as mais elevadas forças simbólicas e cabalísticas. Este é um

esboço de uma sala mágica. Claro que poderão ser um pouco mais simples,

152



de acordo com as possibilidades do operador. Ao longo do tempo ele irá
recolhendo o material e passando do essencial ao mais elaborado. 
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A MEDITAÇÃO CABALISTICA, OS ANJOS E
A TEURGIA - Básico

Os 72 Canais de contato com os 72 da direita

Na Cabalá, existem uma infinidade de Seres como vimos, Anjos, Gênios, Elementares, 
Daimons e Djins. Talvez os mais famosos sejam os 72 anjos cabalísticos.
Estes 72 Gênios são manifestações de Hashem e trabalham como agentes e 
encarregados nos mais diversos planos e dos mais diversos objetivos e podem ser usado 
pelo cabalista treinado para auxiliar em muitas proezas mágicas fantásticas como Cura, 
Desobsessão, Purificação, estudo, proteção e até cura de Vícios e defeitos, prosperidade 
e muito mais, sendo ela Ótima ferramenta em vários níveis da alta magia Cabalística, dês 
da simples meditação de Merkava até a Teurgia, Magia Astrológica, Pantacular e 
Evocação Mágica mais avançada. Reza a Lenda que Moises Utilizou desses Códigos 
para Hackear o Universo e abrir O mar vermelho, entre outros milagres fantásticos 
libertando assim os Judeus da escravidão no Egito. 
Mas que Anjos são esses cujos Magos e Deuses Egípcios não foram páreo para vencer? 
Vejamos mais sobre eles:

Origem dos 72 nomes de Deus

O triangulo nominado tetragrama Jehovah, יהוה - “Yod-He-Vô-He”, é composto por dez 
letras e a cada letra é atribuído um valor de modo que temos que “Yod” = 10; “He” = 5; Vô
= 6 que resulta:

“Yod” (“י” Deus vivo - Pai), = 10
“Yah’ (“יה ” Deus verdadeiro - Filho) = 10 + 5 = 15
“Yaho” (“יהו ” Deus santo – Espírito Santo) = 10 + 5 + 6 = 21
Jehovah יהוה - “Yod-He-Vô-He” = 10 + 5 + 6 + 5 = 26

A somatória de os nomes resulta nos 72 atributos de Deus, os 72 Arquétipos, Anjos, 
Gênios como queiram chama-los, a escada de Jacob, vista em sonho, com seus 72 
degraus que partem desde os céus, sob os raios do Sol e da Lua, a perder-se na 
imensidão das Moradas Divinas, simbolizadas no salão de algumas escolas e postada 
nos 72 quinquídios do zodíaco, as 72 partes do corpo, humano, os 72 Anciões da 
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sinagoga, os outros 72 discípulos que o Cristo escolheu e enviou para todas as partes em
grupos de dois que se referem ao caminho de ida e de retorno pelos sendeiros.
“Lucas 10:1 E, depois disto, designou o Senhor ainda outros setenta (e dois também) e 
mandou-os adiante da sua face, de dois em dois, a todas as cidades e lugares aonde ele 
havia de ir.

Versículos bíblicos
As letras em hebraico abaixo representam os três versículos postados na disposição 
original, sem a inversão do versículo de número 19.
מאחריהם וילך ישראל מחנה לפני ההלך האלהים מלאך ויטע 19

מאחריהם׃ ויעמד מפניהם הענן עמוד ויטע
ויאר והחשך הענן ויהי ישראל מחנה ובין מצרים מחנה בין ויבא 20

הלילה׃ כל זה אל זה קרב ולא הלילה את
כל עזה קדים ברוח הים את יהוה ויולך הים על ידו את משה ויט 21

המים׃ ויבקעו לחרבה הים את וישם הלילה
מאחריהם וילך ישראל מחנה לפני ההלך האלהים מלאך ויסע 19

מאחריהם ויעמד מפניהם הענן עמוד ויסע

“Êxodo 14:19-21
19 - E o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou, e ia atrás deles; 
também a coluna de nuvem se retirou de diante deles, e se pôs atrás deles.
20 - E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel; e a nuvem era trevas para 
aqueles, e para estes clareava a noite; de maneira que em toda a noite não se aproximou
um do outro.

21 - Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um 
forte vento oriental toda aquela noite; e o mar tornou-se seco, e as águas foram partidas. 
”

Tabela em hebraico com os versículos 19 a 21
Abaixo segue a tabela com o versículo 20 disposto ao contrário, já em condições de 
formar os nomes:
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A tabela dos 72 anjos:
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Os momentos, desenrolar da atuação: יהוה - “Yod-He-Vô-He”

Já percebemos que tudo decorre da organização relativa nome mantra 
impronunciável e, do mesmo modo, a atuação de cada Gênio se desenvolve.
1) “Yod” – Há uma mobilização da Vontade, o objetivo do Real Ser;
2) “He” – Mobilização a nível de sentimentos;
3) “Vô” – Os pensamentos é que são mobilizados;
4) Segundo “He” – refere-se à cristalização da Vontade inicial e,
5) Quintessência: ‘’SHIM’’ Refere-se à realização que se espalha além do 
indivíduo e sem a necessidade de mais movimentações pois trata de um 
desfrute, uma consolidação do que já foi realizado.
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Os 72 da direita e os anjos da Cabala:

159



160



161



REGÊNCIA PARA CADA DIA DO ANO
Nas próxima páginas há uma tabela onde poderá ser identificado o anjo que rege cada 
dia.
Encontre o anjo do dia do seu aniversário para saber por qual anjo você é regido ou o 
anjo do dia para recitar um salmo ou versículo mágico.
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Gênios da Humanidade: Pessoas que nasceram nos dias 05/01, 19/03, 31/05,
12/08 e 24/10.

Exemplo: Meu aniversário é no dia 12/02, logo meu anjo do ano é o38 – Haamiah.

165



GÊNIOS DA HUMANIDADE
O Povo Hebreu chegou à terra Prometida por volta de 1950 a.C..
Em 1600 a.C., coagidos por uma grande fome, emigraram para o Egito,
liderados por Jacob, a convite de seu filho José, primeiro-ministro do
Faraó. Durante séculos viveram em prosperidade, mas devido a uma
política avessa às coisas estrangeiras, os hebreus ficaram reduzidos a
condição de escravos.
Neste período, os conhecimentos sobre anjos cabalísticos foram associados
ou sincretizados com os deuses egípcios.
Cada um dos 72 anjos tem influência em cinco dias do ano (72 x 5 = 360).
Como o calendário egípcio era constituído de 365 dias, esses cinco dias,
nos quais não havia regência de anjo, foram consagrados a cinco divindades
denominadas "Epagômenos", que juntas formam o Pentaedro Sagrado.
Estes dias são atribuídos a pessoas inteligentes, que presidem as forças dos
elementos (terra, água, fogo, ar e éter) e dos elementais (gnomos, silfos,
salamandras, ondinas e fadas).
Os dias são: 19/03, 31/05, 12/08, 05/01 e 24/10.
As pessoas que nasceram em um destes dias, são consideradas divindades
kármicas, com a missão de guardar a humanidade e após estudar as
características de cada anjo, poderá escolher aquele com o qual melhor se
identificar, para ser seu anjo guardião, pois, todos os nascidos nestas datas são
protegidos por todos os Anjos de quaisquer categoria.
Deverão ser inimigos da impureza, da ignorância e da libertinagem.
Deverão ter muito respeito pela divindade e serão sublimes nas suas orações.
Suas almas imortais, já viveram muitos séculos seguidos na Terra. Por isso
nunca devem estar sujeitas à corrupção.
Aquele transgredir essas leis, sua missão na Terra não se cumprirá e
tudo se voltará contra ele.

Dia 05/01 – elemento Terra - signo de Capricórnio Protegido pelo Deus
Egípcio Anúbis, guardião de todos os segredos do mundo, e quer a verdade
acima de tudo. É também o Deus que guiava a alma dos mortos.
Personalidade: Paciente, com inteligência aguçada, tem facilidade em
expor suas idéias, tornando-se assim uma pessoa de sucesso. Fiel,
amigo e protegido dos deuses, é perseverante e exerce o poder com
exato senso de justiça. É um excelente conselheiro.
Gênio Contrário Domina a impaciência, o orgulho exagerado, o
egocentrismo e a falta de modéstia.

Dia 19/03 - elemento éter - signo de Peixes Protegido pela deusa Sekhmet, a
guerreira, encarregada de destruir a força dos inimigos do faraó. Representada
como uma mulher com a cabeça de leão, portando uma coroa com o disco
solar. Responsável pelo começo do ano esotérico.
Personalidade: tem grande consciência da própria força e magnetismo.
Exerce domínio sobre todos com grande facilidade. Organizado, com forte
senso do dever, despende muita energia nos negócios novos ou desafiadores.
Provavelmente obtém equilíbrio quando trabalha em equipe.
Constrói seu próprio bem sem esquecer dos outros.
Gênio Contrário: Domina a impulsividade, as aventuras amorosas, o
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egoísmo e a violência.

Dia 31/05 - elemento ar - signo de Gêmeos
Protegido pelo deus Thoth, senhor das palavras, criador da fala e inventor
da escrita. É representado como um homem com a cabeça de uma ave, a
sagrada a Íbis. Responsável pelo controle dos silfos, contando com
extraordinária beleza.
Personalidade: está sempre experimentado e conhecendo coisas novas.
Assim como um pássaro está sempre voando de galho em galho. Adora a
adaptação de coisas que instigam sua inteligência.
É um pesquisador extremamente curioso e individualista. Tem forte
capacidade de comunicação e praticidade em expor suas idéias e metas. Super
ativo está sempre "inventando".
Gênio Contrário: Domina a natureza dupla, o nervosismo, a preguiça e a
não fixação a nenhum amor.

Dia 12/08 - elemento fogo - signo de Leão
Protegido pelo deus Rá, a principal divindade egípcia, surgida no céu sob a
forma de Benu, a ave Fênix que ressurgiu das cinzas. Representado com
uma coroa com um olho na frente, na forma de uma serpente - "Uraes".
Responsável pela organização das forças das salamandras.
Personalidade: extrovertido, dotado de grande energia e poder, hábil para
enfrentar situações difíceis e está sempre as superando. A energia é a
mesma do sol, nasceu para brilhar, é orgulhoso e trabalhador.
Gênio Contrário: Domina a depressão, a estagnação e o abuso de poder.
Não sabe perder.

Dia 24/10 - elemento água - signo de Escorpião
Protegido pelo Deus Osíris, simbologia da renovação e da vida e morte e da
Natureza.
Personalidade: possuidor de enorme beleza. Possui intenso sentimento de
emoção, persistência imensa, intuição fortíssima, que bem canalizada,
trabalha diretamente com os poderes paranormais. Resiste a todas as
adversidades e está sempre disposto a defender o que almeja, em todas as
áreas.
Gênio Contrário: Domina o ciúme excessivo, a desconfiança e o uso da
potencialidade intuitiva, para praticar a magia negra.

INSTRUÇÕES PARA EVOCAR A PROTEÇÃO DOS GÊNIOS DA
HUMANIDADE:

DIA E HORA: Todos os dias a qualquer horário ou na horaplanetaria do anjocaso você tenha
conhecimento
VELA: Branca
INCENSO: Sândalo
PEDRA: Cristal Branco
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ORAÇÃO: Todos os salmos
Os ensinamentos dos Gênios da Humanidade têm a missão de desenvolver a espiritualidade e a 
humanidade nas pessoas.

A LINGUAGEM DOS ANJOS
Segundo a tradição judia, o hebraico é a linguagem mais comumente
usada pelos anjos para comunicar-se com os seres humanos e, de acordo
com o Tamuld e vários livros apócrifos como o livro do Jubileo, não
somente os Anjos como o próprio Deus usaram este mesmo idioma no
antigo Testamento.
No Apocalipse segundo São Paulo se diz claramente que o hebraico é a
linguagem de Deus e dos anjos, mas segundo a tradição rabínica isto mudou
com a criação da Torre de Babel por volta do ano 2247 a.C.
O capítulo 11 do Gênesis relata como os descendentes de Noé decidiram
erigir uma torre na planície de Shinar na Babilônia.
Sua intenção era que a torre alcançasse o céu. Mas a sua presunção ofendeu a
Deus, quem interrompeu a construção da torre causando uma confusão de
linguagem entre os construtores.
Estes ficaram imediatamente confusos incapacitados de entender o que os
demais estavam dizendo.
Deus então dispersou toda a gente, falando diferentes idiomas sobre a face da
terra.
Esta é a explicação bíblica sobre a profusão de linguagens no planeta.
A palavra Babel provém de Babilônia onde a torre foi construída.
Talvez devido à esta explosão de linguagens, os anjos que são emissários de
Deus na Terra, desenvolveram a habilidade de falar muitos idiomas e dizem
que Gabriel, Metraton e Zagazguel podem falar em setenta idiomas.
No Tamuld, o livro Judeu de comentários sobre o velho Testamento, os
rabinos hebreus nos dizem que o Arcanjo Gabriel ensinou a José o filho de
Jacob, estes setenta idiomas em uma só noite.
O anjo Kirtabus é descrito como um gênio das linguagens.
A tradição cabalística ensina que os anjos têm seu próprio idioma, o
qual, ainda que muito parecido com o hebraico, tem suas características
Especial mas não se deterá a esse assunto aqui.

A Meditação Cabalística

Os cabalistas experientes não precisam da tabela pra visualizar, conseguem visualizar e 
entoar todos os nomes de cor vendo com o olho da mente. Com o tempo você aprenderá,
porém não se cobre muito para isso agora, pode desenhar  eles em folha virgem e criar 
sua própria tabela..
Os 72 nomes podem ser usados todos em seqüência de uma só vez ou escolher um em 
específico para algum objetivo específico. Tu podes Imprimir a tabela ou (e) os nomes 
que irá usar específica e deixar em seu templo em um local de fácil e confortável 
visualização.

Existem Algumas formas de meditar com os anjos da Cabalá, vou ensinar 3 praticas 
simples:
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Primeiro método:

O Primeiro método consiste em apenas visualizar (escanear) os nomes (ou o nome que 
escolheu para meditar), em quando inspira e expira calmamente entoando os nomes 
como mantras, podendo os visualizar de olhos fechados.

O Segundo método

Consiste em Escolher um dos nomes ou todos em seqüência, e praticar os Pranayamas 
como os Yogues.
A prática consiste em Inspirar ate encher o pulmão de Ar (Ruach-Prana), segurar por um 
bom tempo Visualizando o nome Sagrado, e quando expirar entoar o mantra do nome por
exemplo o SEAL para Prosperidade, o Mantra é: - SEEEE_AAAAALLLLL.

Outra forma deste método é entoar uma letra por vez, ou seja, enquanto visualizar o 
nome: 1-Inspira 2- Prende o prana por um tempo 3- Entoa a primeira letra em hebraico: _ 
SAAAAMEEEKKKK, 1- Inspira, 2- Prende 3- Expira entoando a segunda letra sagrada: 
AAAALEEEEEFFFFFF, e por ultimo repete a mesma técnica para a ultima letra que é o 
lamed.

O Terceiro Método

O terceiro método é um pouco mais avançado, consiste em pesquisar as 
correspondências do Nome/ANJO e usar na prática, a saber, cor, planeta, incensos, 
plantas, pedras, salmo do anjo etc... Veremos esta pratica no final do livro.
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Meditação kavanot 
OS 72 ANJOS DE D’US
Após a queda de Adão e o surgimento do caos, uma ‗‘vara‘‘ foi criada, no crepúsculo do sexto dia 
da criação. Nesta vara foi gravado os Nomes Sagrados que dariam poder a qualquer pessoa remover
o seu caos pessoal e das outras pessoas também. Os 72 Nomes Sagrados foram escritos na tábua 
mística do Anjo Raziel que a segurava em mãos dentro de sua Merkabah [Carruagem Celestial] e 
deu-lhes a Moisés no monte Moriá. Brincar com estas palavras sagradas é o mesmo que estar 
tocando em ‗‘fios de alta tensão‘‘. Prepare-se para o Sitrei há Sifrá ve‘ Raziel [Segredo do livro de 
Raziel], Vê-se da direita para a esquerda a Kavaná [Direção Interna]:

01 - A FORÇA DE SUPERAÇÃO: ANJO VEHUIAH (E OH)
Meditação com os anjos cabalísticos

Medite nessas letras e vocaliza: Verru והו

A conexão com esse anjo o ajudará a lembrar dos obstáculos que você já superou e do quando essa 
superação acabou transformandoo em um ser humano melhor.
02 - VENCER OS CONFLITOS: ANJO YELIEL (ILI)
Meditação com os anjos cabalísticos

Medite nessas letras e vocaliza: Ielí ילי

A conexão com esse anjo cria uma nova visão nos relacionamentos. Vivemos em um mundo em 
que sempre culpamos alguém: o governante, o chefe, as condições climáticas. No entanto, a maioria
dos defeitos que nos observamos outros funciona na verdade como um espelho de nossos próprios 
defeitos.
03 - CRIAR ESCUDO DE PROTEÇÃO: ANJO SEITEL (SENTAR-SE)
Meditação com os anjos cabalísticos

Medite nessas letras e vocaliza: Seiat סיט

A conexão com esse anjo forma um escudo de proteção a sua volta. Meditando nessa sequência 
durante alguns minutos você estará criando um receptor mais forte e, portanto, menos vulnerável às 
energias negativas que o impedem de ver o milagre da vida.
04 - ELIMINAR PENSAMENTOS NEGATIVOS: ANJO ALAMIAH (UNIVERSO)
Meditação com os anjos cabalísticos

Medite nessas letras e vocaliza: Olam עלם

A conexão com esse anjo ajuda a eliminar os pensamentos obsessivos, produzindo uma limpeza em 
nossa mente. É preciso lembrar que cada pensamento negativo funciona como uma pequena 
semente que dá origem a um processo destrutivo em nossa vida.
114
05 - A SAÚDE: ANJO MAHASIAH (MAHESH)
Meditação com os anjos cabalísticos
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Medite nessas letras e vocaliza: Merrash מהש

A Cabala explica que a doença é a ponta final de diversos movimentos de falência que atingem 
nossa vida. Processos de desestruturação emocional, mental e material, que acabam por se propagar 
em nosso organismo, gerando as chamadas doenças físicas.
06 - A VISÃO PROFÉTICA: ANJO LELAHEL (LA)
Meditação com os anjos cabalísticos
Medite nessas letras e vocaliza: Lêlá

.A conexão com esse anjo evoca a visão profética ללה

07 - SABEDORIA E PROTEÇÃO MATERIAL: ANJO AKAIAH (PAI)
Meditação com os anjos cabalísticos

Medite nessas letras e vocaliza: Acá אכא

Fazemos conexão com esse anjo para encontrar uma proteção que nos permita garantir nossas 
necessidades materiais e, dessa forma, buscar a sabedoria para compreender os maiores mistérios da
criação.
08 - REMOVER IMPULSO NEGATIVO: ANJO KAHETEL (ESCURO)
Meditação com os anjos cabalísticos

Medite nessas letras e vocaliza: Kerrat כהת

Sempre que cedemos a nossos impulsos egoístas, nos comparando e querendo ser melhores do que 
os outros, acabamos por produzir um curto-circuito em nossa alma. A partir daí até a formação de 
doenças é só questão de tempo. Assim, ao desejar o bem e nos igualar aos outros, nossa vida se 
impulsiona para cima. A conexão com esse anjo ajuda a eliminar essa presença do ego.
09 - A ALEGRIA: ANJO HAZIEL (PEITO)
Meditação com os anjos cabalísticos

Medite nessas letras e vocaliza: Rrazai הזי

Seja qual for o caminho que você escolheu para viver, a alegria é um fator essencial. Afinal, muitas
são as pessoas que oram, estudam, se dedicam a um caminho, mas, ao fazer isto de maneira séria e 
pesada, acabam não encontrando absolutamente nada que valha a pena. Por isso, se você tem 
seguido com muita seriedade, está na hora de se sentir mais leve e entusiasmado. A conexão com 
esse anjo ajuda a criar esse estado de alegria.
10 - REMOVER O OLHAR NEGATIVO: ANJO ALADIAH (ALD)
Meditação com os anjos cabalísticos

Medite nessas letras e vocaliza: Alad אלד

A conexão com esse anjo ajuda a remover a inveja, um dos trágicos sintomas do comportamento 
reativo. Para que a inveja não tome conta de você e para que você também não atraia inveja dos 
outros existe um grande antídoto: a generosidade.
11 - O REFINAMENTO: ANJO LAOVIAH (OU NÃO)
Meditação com os anjos cabalísticos
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Medite nessas letras e vocaliza: LAAV לאו

A conexão com esse anjo traz a consciência de refinamento. Ajuda a encontrar na dedicação diária 
ao auto aperfeiçoamento a chave para a sua evolução espiritual.
12 - O AMOR: ANJO HAHAIAH (ESTAS TRANSFERÊNCIAS)
Meditação com os anjos cabalísticos

Medite nessas letras e vocaliza: HAHA ההע

A conexão com esse anjo amplia sua capacidade de amar e de ser amado. É impossível encontrar o 
amor quando se está repleto de egoísmo. Para viver um grande amor é preciso estar focado no 
desejo de compartilhar.
13 - ENXERGAR A BELEZA: ANJO IEZALEL (IESEL)
Meditação com os anjos cabalísticos

Medite nessas letras e vocaliza: IEZAL יזל

A conexão com esse anjo ajuda a citar harmonia em cada pequeno espaço de sua vida, como seu 
trabalho, sua casa, seus relacionamentos e seu próprio corpo. A Cabala ensina que não basta 
fazermos as coisas, precisamos fazer de uma forma bela e com harmonia.
14 - FORÇA PARA GRANDES DECISÕES: ANJO MEHABEL (ESTRUTURA)
Meditação com os anjos cabalísticos

Medite nessas letras e vocaliza: MABÁ מבה

Ao se conectar com esse anjo, você estará reforçando sua capacidade de fortalecer um propósito 
construtivo para sua vida, baseado no desejo de compartilhar. Há um lado destrutivo em cada ser 
humano, tentando convencê-lo a não criar restrição. "Tem vontade, faça", mas a Cabala nos ensina 
que a restrição é parte fundamental de um caminho de luz.
15 - A VISÃO CRIATIVA: ANJO HARIEL (MONTANHAS)
Meditação com os anjos cabalísticos

Medite nessas letras e vocaliza: HÁRI הרי

Ao se conectar com esse anjo você estará reforçando sua capacidade de ser criativo. Mesmo que 
você tenha uma rotina implacável e que faça as mesmas coisas todos os dias, sempre há uma 
maneira de fazê-las de forma diferente, reinventando-se. E não há como ser feliz sem exercer a 
criatividade.
16 - A CORAGEM: ANJO HAKAMIAH (ESTABELECER)
Meditação com os anjos cabalísticos

Medite nessas letras e vocaliza: HAKÁM הקם

A conexão com esse anjo ajuda a criar coragem dentro de nós, para superarmos os maiores desafios 
de nossa vida, pela lembrança de que não estamos sós.
17 - REFINAMENTO DAS EMOÇÕES: ANJO LAUVIAH (OU NÃO)
Meditação com os anjos cabalísticos
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Medite nessas letras e vocaliza: LEÚ לאו

Tudo o que trazemos para nossa experiência de vida se deve a um poderoso mecanismo de atração. 
Ele se dá basicamente por três diferentes formas: o pensamento, a palavra e a ação. A conexão com 
esse anjo ajuda a criar o refinamento nessas três vias.
18 - A FERTILIDADE: ANJO CALIEL (FERRAMENTAS)
Meditação com os anjos cabalísticos

Medite nessas letras e vocaliza: CLI כלי

A fertilidade está relacionada com a nossa capacidade de sermos produtivos em todas as áreas de 
nossa vida. A conexão com esse anjo ajudará você a se tornar mais fértil, através da criação de 
pensamentos, palavras e ações mais produtivas.
19 - A CONCENTRAÇÃO: ANJO LEUVIAH (ACOMPANHADO)
Meditação com os anjos cabalísticos

Medite nessas letras e vocaliza: LEVU לוו

A conexão com esse anjo ajuda a criar um receptor com mais concentração. Essa é uma virtude 
essencial para o homem que busca a auto-realização. Através dela é possível combater o tráfego de 
pensamentos desconexos e que não levam a lugar nenhum.
20 - AFASTAR OS VÍCIOS: ANJO PAHALIAH (POHL)
Meditação com os anjos cabalísticos

Medite nessas letras e vocaliza: PERRIL פהל

A conexão com esse anjo ajuda a afastar a escravidão gerada pelas dependências e pelos vícios. O 
mundo em que vivemos incentivas a não-restrição. Se você cai nessa armadilha, tenta se convencer 
de que tudo pode: "Se tenho vontade, eu faço." Ao se conectar com esse anjo você estará reforçando
sua capacidade de dizer NÂO para tudo aquilo que lhe é prejudicial.
21 - A BOA SORTE: ANJO NELCHAEL (IR)
Meditação com os anjos cabalísticos

Medite nessas letras e vocaliza: Nalkh נלך

A lei da atração explica que a boa sorte não está relacionada ao acaso, mas sim a uma melhor 
sintonia de seu receptor. A conexão com esse anjo ajuda a criar um receptor mais positivo e que 
atraia coisas boas para sua vida.
22 - A PROTEÇÃO DOS MESTRES: ANJO IEIAIEL (III)
Meditação com os anjos cabalísticos

Medite nessas letras e vocaliza: Ieiai ייי

A invocação desse anjo promove forte conexão com os grandes mestres, que seguiram por 
diferentes caminhos, mas, ao atingir a visão oculta, se tornaram despertos.
23 - PROTEÇÃO PARA VIAGENS: ANJO MELAHEL (PALAVRA)
Meditação com os anjos cabalísticos
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Medite nessas letras e vocaliza: Melah מלה

A conexão com esse anjo cria proteção e confiança para as viagens físicas e também para as não-
físicas, representadas pela busca de sabedoria. Um dos maiores obstáculos para a nossa evolução é a
energia do medo. Essa conexão é especialmente recomendada para eliminar essa energia, que tanto 
consome e que acaba por nos paralisar.
24 - A PAZ: ANJO HAHIUIAH (ISSO É O QUE)
Meditação com os anjos cabalísticos

Medite nessas letras e vocaliza: RRarrú חהו

Todas as guerras, tanto as internas como as externas, se iniciam por processos reativos, originados 
da mente confusa e não-criativa. Ao tornar-se um ser meditativo você pode quebrar essa total 
identificação com a mente.
25 - A PROTEÇÃO OCULTA: ANJO NITHAIAH (NATA)
Meditação com os anjos cabalísticos

Medite nessas letras e vocaliza: Netah נתה

A conexão com esse anjo o ajudará a perceber que você não está só. Você terá essa clareza ao 
enxergar além do aparente.
26 - A DISCIPLINA: ANJO HAAIAH (BAHA)
Meditação com os anjos cabalísticos

Medite nessas letras e vocaliza: RRaiah האא

Existe uma espécie de inimigo que nos acompanha durante toda nossa vida. Ele mora dentro de nós 
e está sempre estimulando nossos núcleos destrutivos.
Precisamos dizer não a esses nossos aspectos para seguir em frente rumo à realização de nossos 
propósitos. A conexão com esse anjo ajuda a reforçar nossa disciplina para aprender a dizer não.
27 - VENCER OS TIRANOS: ANJO IERATHEL (IRTH)
Meditação com os anjos cabalísticos

Medite nessas letras e vocaliza: Irat ירת

A conexão com esse anjo é indicada para afetar os tiranos de sua vida. A melhor maneira de se fazer
isso é mudando o receptor interno. Fazemos isso abandonando em nós qualquer traço de orgulho ou
vaidade, eliminando o domínio do ego e os males que dele advém.
28 - BONS RELACIONAMENTOS: ANJO SEHEIAH (XÁ)
Meditação com os anjos cabalísticos

Medite nessas letras e vocaliza: Shaa שאה

A conexão com esse anjo ajuda a atrair pessoas construtivas. Cabe a você e a mais ninguém a 
escolha de suas companhias. Saiba que, de certa forma, são elas que vão formar seu caráter e seu
estilo de vida. A palavra-chave aqui é direção. Para onde você deseja ir realmente.
29 - O SER CONTEMPLATIVO: ANJO REIIEL (RAIO)
Meditação com os anjos cabalísticos
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Medite nessas letras e vocaliza: Reeí ריי

A conexão com esse anjo favorece a criação do comportamento contemplativo. Assim, quando você
se sentir agredido, em vez de reagir movido pelo impulso da raiva, injetará Luz na situação. Com 
isso sua reação deixa de ser guiada pela inclinação negativa e você troca a sombra pela Luz.
30 - A ESPERANÇA: ANJO OMAEL (UM)
Meditação com os anjos cabalísticos

Medite nessas letras e vocaliza: Aom אום

A conexão com esse anjo resgatará a força e a fé dentro de você.
31 - A PERMANÊNCIA: ANJO LECABEL (PARA O SENHOR)
Meditação com os anjos cabalísticos

Medite nessas letras e vocaliza: Lecav לכב

A conexão com esse anjo favorece muito uma consciência de permanência, grande chave no 
caminho da realização. A cultura do descartável vem crescendo: objetos, relacionamentos, religiões,
caminhos espirituais, tudo vem se tornando crescentemente descartável. Mas saiba que só na 
permanência em seu propósito você conseguirá realizar-se.
32 - ROMPER COM A REPETIÇÃO: ANJO VASARIAH (MINISTRO DA)
Meditação com os anjos cabalísticos

Medite nessas letras e vocaliza: Veshar ושר

Quando diante de um problema, o homem se enfraquece e normalmente se lamenta por isso. Um 
determinado tempo se passará, e ele se sentirá reestabelecido, sintonizando agora em outra classe de
problemas. Depois se reinicia o ciclo do problema original. É dessa maneira que vive grande parte 
da humanidade. Conecte-se com esse anjo para desfazer esse programa serial, que fica instalado na 
alma, e, pouco a pouco, se permita romper com esse ciclo de repetições.
33 -TRANSFORMAR SOMBRA EM LUZ: ANJO IEHUIAH (VIEJO)
Meditação com os anjos cabalísticos

Medite nessas letras e vocaliza: Ierrú יחו

A conexão com esse anjo ajuda a criar um compromisso com a verdade, palavra libertadora no 
caminho espiritual. Um sincero olhar para dentro é a melhor maneira de combater os núcleos 
sombrios e revelar a Luz da vida.
34 - O PERDÃO: ANJO LEHAHIAH (LHH)
Meditação com os anjos cabalísticos

Medite nessas letras e vocaliza: Lerrá להח

É importante que você entenda que as mágoas que guarda de pessoas ou situações do passado o 
mantém aprisionado e o impedem de conhecer o caminho da Luz. É pelo perdão que você eliminará
a sombra de seu caminho e conhecerá uma nova e realizadora dimensão de vida. A conexão com 
esse anjo ajuda a criar esse estado de perdão.
35 - A HARMONIA SEXUAL: ANJO RAVAKIAH (DUQUE)
Meditação com os anjos cabalísticos
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Medite nessas letras e vocaliza: Kevák כוק

A conexão com esse anjo ajuda a criar um receptor criativo, interligando sua sexualidade com sua 
essência amorosa.
36 - A FORÇA DE CONSTRUÇÃO: ANJO MENADEL (REMENDAR)
Meditação com os anjos cabalísticos

Medite nessas letras e vocaliza: Menad מנד

Quando algo não vai bem em sua vida, logo surgem alternativas sedutoras, porém destrutivas. A 
curto prazo pode parecer mais atraente do que tentar consertar o erro, mas o resultado final não é 
positivo. A conexão com esse anjo ajuda a dizer "Não" para essas alternativas e a procurar uma 
solução verdadeiramente construtiva.
37 - O EU VERDADEIRO: ANJO ANIEL (EU)
Meditação com os anjos cabalísticos

Medite nessas letras e vocaliza: Ani אני

Esse anjo, que aparece bem no centro da tabela dos 72 nomes do ETERNO, traz a consciência de 
nosso ser essencial, muito diferente daquele provocado pela identificação egoística. Sua invocação 
ajuda a libertar da insegurança, causada exatamente pela falta de visão espiritual, e é indicada para 
nos reconectar à fonte de Luz que provê tudo aquilo de que precisamos. O ‗‘Eu‘‘ Verdadeiro.
38 - COMPARTILHAR: ANJO HAAMIAH (CARNE/PRESUNTO)
Meditação com os anjos cabalísticos

Medite nessas letras e vocaliza: Rrêêm חעם

A menos que siga um sistema que o ajude a controlar seus instintos e dominar as inclinações 
negativas, o homem estará sempre adiando a prática da misericórdia e priorizando suas 
necessidades particulares imediatas. Ao se conectar com esse anjo você estará se conscientizando 
do quanto o compartilhar é a chave para uma vida feliz.
39 - A CURA DO MUNDO: ANJO REHAEL (RAA)
Meditação com os anjos cabalísticos

Medite nessas letras e vocaliza: Rirrá רהע

A conexão com esse anjo ajuda a recuperar um estado de unidade, no qual não há qualquer 
fragmentação. Um estado profundamente curativo, porque nele não há comparação com o próximo, 
mas simplesmente o desejo de estar junto.
40 - COMBATER O PÂNICO: ANJO IEIAZEL (SÁBIO)
Meditação com os anjos cabalísticos

Medite nessas letras e vocaliza: Ieiaz ייז

A conexão com esse anjo ajuda na proteção contra o pânico, um estado de desconexão da Luz. Uma
ótima maneira de combater o pânico é inserir o compartilhar em sua vida. Experimente ajudar 
alguém que precise e então rapidamente você sai do curto-circuito, começando a receber a Luz 
novamente.
41 - O EQUILÍBRIO EMOCIONAL: ANJO HAHAEL (HHH)
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Meditação com os anjos cabalísticos

Medite nessas letras e vocaliza: Haha ההה

A conexão com esse anjo lhe ajudará a se tornar meditativo, pela quebra da total identificação com 
o intelecto. Então você poderá recuperar um estado original, uma paz que aproxima do Criador.
42 - A CONSCIÊNCIA DA SEMENTE: ANJO MIKAEL (MIKHAL)
Meditação com os anjos cabalísticos

Medite nessas letras e vocaliza: Miak מיכ

Estamos sempre plantando sementes em nossa vida. A cada pequena escolha, uma nova semente é 
plantada, seja ela material, afetiva ou intelectual. No entanto, por vezes não conseguimos identificar
as sementes por trás de determinadas situações. A conexão com esse anjo ajuda a criar esta 
consciência, importante e transformadora, de que mais do que o efeito, você é a causa de sua 
história.
43 - COMBATER AS COMPULSÕES: ANJO VEUALIAH (PAREDE)
Meditação com os anjos cabalísticos

Medite nessas letras e vocaliza: Veval וול

A conexão com esse anjo ajuda a afastar a escravidão gerada pelas dependências e pelos vícios, um 
tema essencial para o homem que almeja sua própria liberdade. Ela reforça nossa capacidade de 
dizer NÃO para tudo aquilo que nos é prejudicial.
44 - JULGAMENTOS MAIS BRANDOS: ANJO IELAHIAH (VILA)
Meditação com os anjos cabalísticos

Medite nessas letras e vocaliza: Iêlah ילה

Quando trilhamos um caminho espiritual, procuramos minimizar nossos atos negativos, porque a lei
de retorno ensina que toda e qualquer ação provoca um efeito futuro. Mas errar faz parte da história 
humana, e é impossível viver apenas de acertos. A conexão com esse anjo abranda a energia de 
julgamento, tanto o que vem a nós por nossas ações quanto o que infligimos aos outros.
45 - A PROSPERIDADE: ANJO SEALIAH (SAL)
Meditação com os anjos cabalísticos

Medite nessas letras e vocaliza: Sael סאל

Muito mais do que sua capacidade de acumular, a prosperidade está relacionada ao quanto você 
compartilha tudo aquilo que recebe. Assim, conectamos com esse anjo para encontrar um talento 
que nos permita garantir nossas necessidades materiais e também para ampliar nossa capacidade de 
compartilhar o que possuímos.
46 - ELIMINAR A DÚVIDA: ANJO ARIEL (CIDADES)
Meditação com os anjos cabalísticos

Medite nessas letras e vocaliza: Ari ערי

A conexão com esse anjo é recomendada para eliminar a energia de dúvida, grande obstáculo no 
caminho do homem desperto. A dúvida possui íntima relação com o medo. Afinal, é muito comum 
sentirmos medo quando dominados pela dúvida. Da mesma forma que é comum sentirmos dúvida 
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quando dominados pelo medo. Essa meditação ajuda a eliminar esse círculo vicioso e também traz 
revelações através dos sonhos.
47 - REVELAR TESOUROS OCULTOS: ANJO ASALIAH (INDEFINIÇÃO)
Meditação com os anjos cabalísticos

Medite nessas letras e vocaliza: Eshal עשל

Enquanto seus olhos ficam encobertos por cascas, você não consegue olhar profundamente nem 
para os objetos nem para as pessoas. Ofuscado pelo brilho da casca, você se mantém na periferia e 
não consegue penetrar no interior. A conexão com esse anjo ajuda a remover as cascas que o 
impedem de ver mais profundamente.
48- HARMONIA PARA UM RELACIONAMENTO: ANJO MIHAEL (MIA)
Meditação com os anjos cabalísticos

Medite nessas letras e vocaliza: Miah מיה

Ao se aproximar mais verdadeiramente dos outros e, sobretudo, de sua própria essência, você fica 
muito menos vulnerável ao perecível. A conexão com esse anjo o ajudará a entrar em contato com 
uma nova qualidade de energia. Assim, em vez de perecer, seus relacionamentos tornam-se 
renovados e abençoados. Essa conexão fortalece também o relacionamento sexual.
49 - ELIMINAR O SOFRIMENTO PELA VISÃO: ANJO VEHUEL (E OH)
Meditação com os anjos cabalísticos

Medite nessas letras e vocaliza: Verrú והו

É importante fazer contato com aquilo que nos entristece: chorar, sentir, porque por trás da tristeza 
encontra-se algo muito positivo. Com o sofrimento, no entanto, é diferente, pois ele funciona como 
uma espécie de apego à tristeza e acaba se tornando um modo de ser, criando uma sintonia muito 
negativa. A conexão com esse anjo evita que o sofrimento se instale em sua vida. Assim, 
aprendemos a aceitar a tristeza, mas sempre retornando à alegria.
50 - APROXIMAR-SE DA LUZ: ANJO DANIEL (DANI)
Meditação com os anjos cabalísticos

Medite nessas letras e vocaliza: Dâni דני

A conexão com esse anjo aproxima da Luz do mundo inteiro, deixando-o muito menos vulnerável 
ao perecível. Somente em contato com a verdadeira Luz que tudo alimenta, também chamada de 
ETERNO, é possível revelar o oculto por trás do
aparente e perceber a verdadeira oportunidade que é a vida.
51 - A AUTOCRÍTICA: ANJO HAHASIAH (ELETRICIDADE)
Meditação com os anjos cabalísticos

Medite nessas letras e vocaliza: Hásh החש

A conexão com esse anjo atrai maior consciência de arrependimento. Na Cabala esse conceito está 
diretamente ligado à ideia do retorno. Em algum momento precisamos fazer uma autocrítica, olhar 
para nossos erros para, somente então, começar novamente.
52 - AFASTAR O INIMIGO: ANJO IMAMIAH (COM)
Meditação com os anjos cabalísticos
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Medite nessas letras e vocaliza: Omam עמם

Não há inimigo maior do que nossa própria inclinação negativa. A conexão com esse anjo ajuda na 
reflexão sobre nossos núcleos sombrios e a dizer "não" para tudo aquilo que é destrutivo.
53 - A MEMÓRIA CRIATIVA: ANJO NANAEL (NNÁ)
Meditação com os anjos cabalísticos

Medite nessas letras e vocaliza: Niná ננא

A conexão com esse anjo é ótima para fortalecer a memória, principalmente a que se refere ao 
acervo de experiências úteis e luminosas de nossa vida. Estimula também a criatividade.
54 - AFASTAR O ANJO DA MORTE: ANJO NITHAEL (PODE SER)
Meditação com os anjos cabalísticos

Medite nessas letras e vocaliza: Niát נית

A conexão com esse anjo afasta o anjo da morte, responsável não apenas pela morte física, mas, 
também, por todos os pequenos movimentos de falência de nossa vida.
55 - O PROPÓSITO FÉRTIL: ANJO MEBAHIAH (ESTRUTURA)
Meditação com os anjos cabalísticos

Medite nessas letras e vocaliza: Mabá מבה

A conexão com o anjo Mebahiah ajuda a criar ou fortalecer um propósito construtivo para sua vida, 
baseado no desejo de compartilhar. Por isso esse nome é utilizado também para questões ligadas à 
fertilidade. Medite alguns minutos nesse nome, refletindo sobre a qualidade de seus pensamentos e 
posteriormente esvaziando sua mente.
56 - ELIMINAR A IDOLATRIA: ANJO POIEL (FOI)
Meditação com os anjos cabalísticos

Medite nessas letras e vocaliza: Peví פוי

A verdadeira idolatria não se refere à adoração de estátuas, mas principalmente ao apego ao 
dinheiro, joias, bens materiais, fama e posição social, que desde os tempos remotos são o foco e a 
razão de viver de muitos de nós. A conexão com esse anjo ajuda a perceber com clareza tudo aquilo
que nos tira do caminho espiritual. Assim podemos nos preparar para abandonar o que não serve 
mais.
57 - A PURIFICAÇÃO: ANJO NEMAMIAH (NMM)
Meditação com os anjos cabalísticos

Medite nessas letras e vocaliza: Nêmam נמם

A purificação se inicia com sincera autocrítica daquilo que lhe sobra e que pode ser descartado: 
pensamentos negativos, excesso de vaidade, relacionamentos destrutivos etc. Conecte-se a esse 
anjo, através da meditação e vocalização de suas letras, para que você possa iniciar seu processo de 
purificação.
58 - REMOVER AS CASCAS DA VISÃO: ANJO IEIALEL (YALE
Meditação com os anjos cabalísticos
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Medite nessas letras e vocaliza: Ieial ייל

Ao conectar-se com esse anjo, você perceberá que mais importante do que a escolha de um caminho
é o aprofundamento na caminho escolhido. É através dessa permanência que você conseguirá 
remover as cascas do aparente.
59 - RECONECTAR COM A FONTE DE LUZ: ANJO HARAEL (CHEIRO)
Meditação com os anjos cabalísticos

Medite nessas letras e vocaliza: Rrará הרח

A conexão com esse anjo ajuda na lembrança de que Aquele que nos criou está sempre conosco.
60 - A FORÇA PARA ATRAVESSAR O DESERTO: ANJO MITZRAEL (ESTREITO)
Meditação com os anjos cabalísticos

Medite nessas letras e vocaliza: Metsár מצר

Muito mais do que poder físico ou financeiro, o verdadeiro forte é aquele que consegue vencer suas 
próprias inclinações negativas. A conexão com esse anjo ajuda a criar essa força interna, que lhe 
permite superar os mais difíceis obstáculos e seguir em frente.
61 - FORTALECER AMIZADES: ANJO UMABEL (LOMBAR)
Meditação com os anjos cabalísticos

Medite nessas letras e vocaliza: Vamav ומב

Você lembra o quanto alguns encontros foram determinantes em sua trajetória de vida? A conexão
com esse anjo ajuda na aproximação de pessoas construtivas.
62 - A GRATIDÃO: ANJO IAH - HEL (SIM)
Meditação com os anjos cabalísticos

Medite nessas letras e vocaliza: Iehá יהה

A conexão com esse anjo, através da contemplação e vocalização destas letras, remove as cortinas 
do mundo puramente aparente e cria uma consciência de agradecimento. Lembre-se que o 
sentimento de gratidão é um combustível essencial para quem procura sentir a plenitude da 
existência.
63 - A HUMILDADE: ANJO ANAUEL (RESPOSTA)
Meditação com os anjos cabalísticos

Medite nessas letras e vocaliza: Anu ענו

A conexão com esse anjo ajuda a nos tirar da superfície e nos aproxima de uma grande virtude do 
caminho espiritual: a humildade. Os antigos mestres cabalistas diziam que não devemos jamais dar 
importância demasiada a nós mesmos e que precisamos aprender a suportar a maledicência
alheia, até mesmo o insulto, e escapar, sempre que possível, dos elogios.
64 - ENXERGAR O MAIS POSITIVO: ANJO MEHIEL (COTAÇÕES)
Meditação com os anjos cabalísticos

Medite nessas letras e vocaliza: Merrí מחי
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A conexão com esse anjo ajuda a criar uma nova visão, quando abandonamos as mágoas e 
penetramos na dimensão do perdão. Assim, aprendemos a enxergar de outra forma.
65 - DIMINUIR A CONFUSÃO MENTAL: ANJO DAMABIAH (DMB)
Meditação com os anjos cabalísticos

Medite nessas letras e vocaliza: Demáv דמב

A mente comum é dominada por pensamentos que não cessam nunca. Ideias pouco construtivas, 
desconexas umas das outras e que não levam a lugar algum. A conexão com esse anjo fortalece em 
muito a criação de uma mente meditativa, quando é possível cessar o barulho, para então conhecer a
paz e o silêncio.
66 - A BÊNÇÃO DA CURA: ANJO MANAKEL (MNK)
Meditação com os anjos cabalísticos

Medite nessas letras e vocaliza: Menák מנק

A conexão com esse anjo atrai forte energia de cura. Para isto precisamos remover as cortinas que 
separam o plano físico dos demais planos formadores da realidade. Quando isso acontece, as 
limitações da matéria começam a ser removidas.
67 - O MOMENTO PRESENTE: ANJO EIAEL (ENTÃO, NÃO POSSO)
Meditação com os anjos cabalísticos

Medite nessas letras e vocaliza: Aiá איע

Poucos são as pessoas que celebram a vida. A maioria delas, preocupada com pensamentos do 
passado ou do futuro, acaba perdendo a oportunidade de conhecer mais sobre os mistérios da 
existência e usufruir plenamente do presente que é viver. A conexão com esse anjo ajuda a criar a 
consciência da grande benção que é estar vivo aqui e agora. Esse agora que não por acaso se chama 
presente.
68 - PENSAMENTO E AÇÃO COERENTES: ANJO HABUHIAH (DEVIDA)
Meditação com os anjos cabalísticos

Medite nessas letras e vocaliza: Rravú חבו

A conexão com esse anjo ajuda a remover os conflitos interiores.
69 - A VISÃO CONSCIENTE: ANJO REALIAH (VER)
Meditação com os anjos cabalísticos

Medite nessas letras e vocaliza: Rêê ראה

A conexão com esse anjo o ajudará a perceber que você não está só e que existe uma forte energia 
de proteção a sua volta. Abra seus canais, e ela naturalmente se instalará. Esse anjo também auxilia 
na procura de objetos perdidos.
70 - A RENOVAÇÃO: ANJO IABAMIAH (IBM)
Meditação com os anjos cabalísticos

Medite nessas letras e vocaliza: Iavám יבם

A conexão com esse anjo ajuda a criar uma imensa renovação em nossa alma.
71 - A VISÃO DO INVISÍVEL: ANJO HAIAIEL (OI)
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Meditação com os anjos cabalísticos

Medite nessas letras e vocaliza: Rraiai היי

A conexão com esse anjo ajuda a recuperar um estado de unidade, em que não existe qualquer medo
ou dúvida. É nesse lugar que se abrem as portas para a visão do mundo invisível em que residem os 
anjos.
72 - A FORÇA DA VIDA: ANJO MUMIAH (DEFEITO)
Meditação com os anjos cabalísticos

Medite nessas letras e vocaliza: Môôm מום

A conexão com esse anjo ajuda a eliminar todos os movimentos de falência, trazendo sucesso aos 
mais diversos empreendimentos. Através de sua invocação é possível afastar as energias de morte 
de sua vida.

O SEGUNDO TEMPLO: O TEMPLO FISICO (BEITEL)
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Local da prática e instrumentos
O templo físico é onde você fará suas práticas e orações, os mestres do 
passado o chamaram de Tenda, Casa de Oração, Tabernáculo, Templo, 
Sanctum Sanctórum e Casa de D’us. Ele deve evoluir em congruência com o
Primeiro Templo, então não se cobre muito no começo, daremos um 
exemplo de templo apenas para entendimento, porem você pode começar 
com uma mesa e um pano branco com seu livro sagrado para iniciar suas 
praticas, e a medida que estuda, lê e evolui melhore seu templo. Muitos 
Cabalistas prefere fazer suas praticas em uma casa ou local específico 
isolado como diz no Livro da Magia Sagrada de Abramelin atribuída a Abraão
o judeu, porém pode dedicar um cômodo da casa ou até seu quarto para 
iniciar.

A Sala e o Altar

O local das praticas para início pode ser uma mesa a leste com um pano branco que 
tornara o altar, porém com o tempo e estudo você poderá usar um cômodo da casa, 
construir ou alugar um para templo completo de acordo com a tradição que escolher. Aqui
mostraremos um tipo de templo.

Convêm separar um ambiente exclusivamente para o contato com o ultra, longe das 
influências externas, olhares curiosos, quanto mais os que condenam, os ignorantes de 
natureza cética, os que não podem compreender porque ainda não chegou o seu 
momento ou por não estar em seu destino o Mestrado.
É fundamental compreender que o local destinado às práticas seja de concentração, 
meditação, invocação, evocação, etc., torna-se um organismo vivo. De um lado a 
consciência se altera se eleva e do outro os céus baixam ao operador. Nada do que 
ocorre ali é por acaso. Certamente que ocorrerão manifestações que a princípio podem 
assustar, mas com o tempo tudo se torna tão natural que poderá ocorrer de algo passar 
despercebido – é preciso muito cuidado neste sentido: o acostumar-se com o 
sobrenatural.
Sabemos que nem todos dispõem de tal aposento, assim recomenda-se a colocação de 
um armário no lado Leste do ambiente e ali sejam colocados os instrumentos.
Houve um momento que tivemos que utilizar de um armário de aço e ocorreu um 
fenômeno interessante, sem que houvesse uma explicação plausível ao mundo em que 
vivemos. O armário de tão magnetizado começou a dar choque. Chamei minha consorte 
para ver se era coisa de minha cabeça ou algum tipo de energia estática, mas sem nada 
relatar. Ela também recebeu a carga. Procuramos por fios ligados a tomada ou qualquer 
indício que justificasse o ocorrido, porém, nada encontramos e, nos dias que se seguiram,
continuou do mesmo jeito.

O que deve conter na sala de práticas?
A sala em si refere-se a local de atividades em que o Mago se moverá de um lado para o 
outro trabalhando com as forças da natureza, do Universo. O tanto quanto seja possível, 
convém que tenha o tamanho viabilize o desenvolvimento em vota da mesa central com a
movimentação dos instrumentos ritualísticos.
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Deve conter o pentagrama de modo que ao entrar no recinto já se depare com o mesmo 
e/ou ainda colocá-lo no lado Leste da sala.

O Centro da sala
Na sala deve haver uma mesa ou oratório central onde fica depositado o Livro Sagrado,
a Bíblia, Grimórios, a Vara de Lótus (se tiver), demais instrumentos, Pentaculo,  
pantáculos, e duas espadas postas uma sobre a outra de modo que a empunhadura da 
direita seja posta por último. Trata-se de uma mesa simbólica e de suporte que pode 
contem ainda dois vasos finos com flores. A mesa coberta por um pano branco com as 
letrar PTR (acrônimo: Patar, Pedra, Tao). Algumas indicações referem-se a uma toalha 
negra para indicar o tecido do Universo – temos preferido utilizar o branco já que estamos
sempre buscando a Luz.
A sala de práticas é um espelho do macrocosmo, uma reprodução em miniaturas de 
modo que ao entrarmos nela estaremos no centro do Universo. O Mago é o microcosmos 
e a sala o Macrocosmos. Então colocaremos alguns itens básicos e nos aprofundaremos 
mais em outro tomo.
Já aprendemos que o nome de Deus é composto pelos quatro elementos. Assim, em 
cada ponto cardeal colocaremos um elemento, suas simbologias, instrumentos, etc.
Leste – Elemento Agua: Uma mesinha ou armário, algo em torno de 40x40 a 60x60, 
altura de uma mesa comum, onde ficam depositadas a Taça (que pode ser de cristal) com
agua, e tudo o que represente este elemento, tais como conchas de diversos tamanhos, 
estrela do mar, búzios, símbolos, imagens, etc.
Norte – Elemento Fogo: Uma mesinha ou armário, algo em torno de 40x40 a 60x60 que 
pode estar à altura do peito onde se trabalhará com o elemento fogo e conforme o 
trabalho será um castiçal para uma, três ou sete velas – sempre números ímpares, eis 
que, os números pares estão ligados a passividade é o mago é um elemento ativo.
No trabalho com os Gênios da Schemhammephorasch (os 72) são utilizadas três velas 
pois tudo que se cria é pelo três - no quatro o que advém são os frutos. A do meio no 
pondo mais alto representa o Pai; a direita temos o Filho e a esquerda o Espírito Santo. 
Podem ser utilizados símbolos como o Leão, a chama, o triângulo do fogo, etc. O 
instrumento é a vara do mago feita de madeira.
Oeste – Elemento Ar: Uma mesinha ou armário, algo em torno de 40x40 a 60x60, altura 
de uma mesa comum, onde ficam depositados os incensos (de acordo com os trabalhos 
realizados), as fumigações, punhal de dois fios, imagem de águia, símbolos do elemento 
ar, pena de ave de alto voo com a águia.

 Certa vez estivemos na Chapada dos Guimarães onde acampamos por diversas vezes 
antes de virar Parque Nacional. Por um momento senti de subir em um pico em busca de 
algo que não sabia o que era. Então estando lá nos deparamos com uma pena de ave, 
algo entorno de 25cm. O Universo fornece naturalmente ao Mago os elementos de seu 
ofício.
Sul – Elemento Terra: Uma mesinha ou armário, algo em torno de 40x40 a 60x60, altura 
de uma mesa comum, onde ficam depositados as pedras, cristais diversos, pantáculos da 
terra, imagem do touro, símbolos da terra, etc.
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O reino das pedrarias é composto de pedras exóticas, cristais dos mais diversos tipos, 
relacionados com os trabalhos conforme cada caso, mas que podem ficar a vista. Pode-
se colocar uma imagem de um touro, pirâmides, etc.
Tem-se recomendado a utilização de um pentáculo como instrumento nos trabalhos mais 
elevados, mas pode ser utilizada a espada quando se trate de trabalhar diretamente com 
os elementais da terra.

Só para esclarecer: não se trata aqui de adoração a totens, sejam agua, touro, leão, etc., 
eis que estamos tratando de arquétipos, e assim utilizamos dos elementos que por uma 
afinidade nos coloque em contato com as energias referentes. Não confunda o Mago com
o crente, o inculto.
Suplementos

É bom ter ainda um local para fazer anotações, um caderninho, lápis, etc. Em nosso 
tempo pode ser até utilizado um celular.
Convém deixar uma mesinha e uma cadeira no lado Oeste, canto direito da sala (com 
vista para o Leste e Norte) de modo que estando ali visualize todo o ambiente. Este ponto
será utilizado para realizar as práticas de meditação, concentração, etc. e também será o 
local do oráculo.

Vestimenta

Também não daremos detalhes aqui, contudo o importante é saber que tudo se realiza 
em nível de mente, sentimento, Vontade. Assim, mesmo que o indivíduo não tenha 
condições financeiras para colocar tudo em uma sala, deve trabalhar a imaginação.

A roupa varia de acordo com a atividade. Assim, supondo-se que estejamos trabalhando 
com o anjo REIYEL (29. 4->6) ao observarmos o talismã perceberemos que na parte mais
externa temos as forças de Júpiter que se refletem na cor azul e mais ao centro as forças 
do Sol que trabalha com o amarelo, dourado. Assim, mentalizemos uma vestimenta que 
na parte superior seja azul e na inferior amarela. Do mesmo modo a vela superior será 
azul e as duas inferiores serão amarelas.

Os instrumentos dos rituais – advertência

Quando iniciamos os trabalhos com os Gênios de cima o fazíamos com a espada, 
contudo houve uma manifestação energética de desagravo, nada maldoso, mas um 
desconforto cuidadoso pelo modo de nossa atuação. Estávamos sendo orientados que 
não era este o procedimento para tratar com entidades Superiores, receber Mestres, 
Amigos com a espada em punho.
Como há alguns anos já havia construído a Vara de Lotus resolvemos consagra-la 
novamente e a partir de então utiliza-la em todos os trabalhos que de algum modo 
envolvam os Gênios planetários, os Sephiroth e assim tudo correu de modo harmônico.

Teoria da inversão dos quadrantes
Os livros que tratam destes assuntos em sua grande maioria foram escritos no Hemisfério 
Norte do planeta, com base em referenciais do Velho Mundo de modo que os elementos 
foram tomados em razão do que ocorre naquela região, ou seja, Hemisfério Norte 
principalmente no escopo Europa-Egito embora haja vários escritos de outros pontos. 
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Assim, passamos a relatar o mundo sob esta perspectiva antes de modificarmos o 
necessita ser modificado 
– mutatis mutandis.

Elemento Fogo: Partindo do ponto nominado perceberemos que o Sul é mais quente 
devido à proximidade com o Equador e do Sol. O calor é observado em todas as estações,
por esta razão os egípcios possuem a pele mais bronzeada e escura, i.e., por 
conseqüência do clima local. Assim designou-se o elemento Fogo para o Sul.
Elemento Água: A partir deste mesmo ponto perceberemos que no Oeste é onde se 
localiza o Oceano Atlântico, lar das Sereias, Poseidon e tudo que esteja relacionado a 
Água
Elemento Ar: Quando os exploradores se dirigiram em direção a Ásia observaram os 
constantes ventos, no mais constatou que uma das características dos povos do Leste são 
os olhos puxados, uma alteração genética produzida para a adaptação aos ventos frios. O 
Leste é onde nasce os Sol.
Elemento Terra: Notaram também que quanto mais alto e montanhoso era o local, mais 
frio se apresentava o clima. Deste modo ao dirigirem-se mais próximo ao Pólo Norte, 
concluíram que as montanhas e picos relacionam-se com o elemento Terra. Outra questão
relevante é que nos pólos a água se solidifica, perde movimento, materializa-se ainda mais
e se firma a crosta terrestre.

A inversão dos quadrantes
No Hemisfério Sul as correspondências entre os quatro pontos cardeais e os quatro 
elementos se invertem já que o ponto mais quente é ao Norte; as montanhas e geleiras 
estão ao Sul; o oceano fica ao Leste e, no Oeste, nos deparamos com diversos povos com 
os olhos ligeiramente puxados a exemplo dos Bolivianos, tribo indígena averiguou ainda 
planos de altitude. Isto nos leva a considerar a seguinte ordem dos elementos:
Elemento Fogo: Norte;
Elemento Água: Leste;
Elemento Ar: Oeste e
Elemento Terra: Sul.

186



MAGEN DAVI EM ISRAEL, BR E EUROPA:

O magen Davi (Escudo de Davi) além de ser o nome da Estrela de 6 raios 
(Hexagrama estrela de Davi e selo de Salomão), é uma oração protectiva 
que Evoca os 4 arcanjos dos 4 cantos e 4 elementos, mais a Presença de 
Hashem.

Ela em Israel é entoada assim:

B’SHEM ADONAY

MIMINI: MICHAEL

UMI SHMOLI: GAVRI- EL

UM LIFNAY: URI-EL

UMI ARRORAY: REFA-EL
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V’AL ROSHÍ: SHEKINAT- EL

No Ritual do pentagrama (EUROPA) é Assim:

B’SHEM ADONAY

Umi lifnay RAFAEL (FRENTE- AR – Leste - YHVH)

Umi arroray  - GABRIEL (Atrás- Agua – Oeste - EHEIEH)

Mimini – MIKAEL (Direita- Sul –Fogo AGLA)

Umi Shmoli – URIEL (Esquerda – Norte- Terra- ADONAY)

V’al Roshí: Shekinat-EL (Ao meu redor a presença de Hashem)

No RMP o Shekinat é trocado por (Ao meu redor flamejam os 
pentagramas, acima de mim (ou no meu centro) brilha a estrela de 6 
raios, 

E NO BRASIL

Pela teoria da inversão ficará assim:

B’shem Adonay (em nome de ADONAY)

Umi Lifnay: GAVR-IEL ( Frente -Água – Leste- EHEIEH)
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Umi Arroray: REFA-EL (Atrás - Oeste- Ar- YHVH)

Mimini – URI-EL (Direito - Sul– Terra- Adonay)

Umi Shmoli- MICHA-EL (Esquerdo- Norte – Fogo- AGLA)

V’al Roshí: SHEKINAT-EL

Isto tudo se trata de debates e estudo de diversos magos e Cabalistas, logo é uma
teoria. Este Tratado de forma alguma tem a pretensão de mudar sua crença ou 
forma que faz o RMP ou o Magen David, Caso seja de uma ordem específica ou 
Yehudi Faça como desejar ou achar mais propicio.
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Há ainda a possibilidade de seguirmos as letras do nome de Deus em rotação com o Sol, 
conforme seja o Hemisfério, a partir do Leste mas não trataremos deste ponto. Sobre os 
Talismãs

Em cada um dos Talismãs e pantáculos dos anjos estão gravados os nomes divinos 
referentes a cada mundo de atuação.
O ideal é que cada um faça seu próprio talismã, de modo consciente durante todo o 
processo, após os estudos que deem a certeza do que está sendo feito. Assim a Vontade 
vai se impregnando a Arte. Contudo estas relíquias também podem ser adquiridas e 
consagradas. A questão básica é que quanto mais Vontade se coloque sobre a peça mais
poder terá.
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Caso você não possa ter um templo completo, uma mesa com um pano branco já   pode 
ser seu altar inicial e o segundo templo deve ir evoluído junto com sua evolução própria 
interior (primeiro templo), pois não adianta você construir um templo de ouro enorme com 
todos aparatos e não saber usar (pouco adianta ter chaves mas não ter acesso as portas 
ou ter acesso à porta sem as chaves)

Modos de evocação ou invocação

No caminho da obtenção do conhecimento aplica-se a regra da ordem criativa que reza 
“os últimos serão os primeiros”. Assim, quando nos enfademos das experiências terrenas 
iniciamos a busca interna pelo conhecimento. Depois sentimos a presença do ultra e, por 
fim, adentramos a Vontade Universal.
O estudo da Cabala se faz primeiramente pelos livros, afinal inicialmente devemos curar a
ignorância, além do mais estarmos atuando no caminho de retorno que vai de Malkut a 
Kether de modo que o Mundo de Formação tem natureza cognitiva intelectual em um 
primeiro momento.

Posteriormente vem as práticas para adentrarmos aos Arquétipos onde concorre a 
assistência do mundo invisível para a sua concretização.
A medida que ficamos familiarizados com as energias bastará mentalizar os signos, os 
atributos, forças, etc., para que estas pulsações se coloquem a nossa disposição. 
Contudo antes que isto ocorra haveremos de fazer nossa contraparte, os trabalhos de 
entrada em cada mundo.
Agrippa citou três maneiras de invocar ou evocar os gênios por meio das simpatias 
energéticas: Modo natural
A primeira é natural e é feita por meio dos mistos com os quais os gênios simpatizam, ou 
seja, incenso, pedras, perfumes, cores, animais, elementos etc.;
Em cada um dos arquétipos elaboramos uma relação com os elementos constitutivos ou 
relacionados que podem ser utilizados nos trabalhos.
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Pela observação dos astros

O segundo modo consiste na observação dos astros para capitação das influências 
favoráveis no momento desejado. São muitas as escolas que ensinam aos seus adeptos 
a não realizar trabalhos sem antes consultar a posições zodiacais.
Neste sentido nos disponibilizamos do mapa astral no momento dos trabalhos para 
análise dos aspectos, principalmente as conjunções, trígonos em seu sentido positivo ou 
mesmo para nos precavermos das quadraturas em seu curso negativo. O que se 
pretende aqui é nadar no mesmo sentido do fluxo do rio, pegar uma carona em suas 
forças.
Cabe ainda a observação referente aos Gênios que se encontram ativos em cada 
momento segundo o arco em que se encontre de modo que podemos fazer as invocações
das seguintes maneiras:
1) Pelo ciclo diário, a cada 20 minutos a partir da saída do sol onde os Gênios vão se 
alterando no decorrer do dia.
2) Por rotação, de Grau em Grau o que corresponde a cerca de 1 grau por dia, mas com 
uma variação em razão do ano ter 365 ou 366 dias e o círculo possuir somente 360 graus;
3) Por domicilio, que corresponde a uma fração de arco de 5 graus em cada ponto que 
multiplicado por 72 dará os 360ºs do círculo;
4) Por conjunção que ocorre quando cada planeta se encontra nos graus referentes aos 
signos nas escalas de 1 a 10 a que corresponde cada sephira em cada decanato.
5) Aspectos entre planetas que se apresenta quando um planeta segue em direção ao 
outro, ou mesmo em seus encontros, levando-se em consideração os signos e planetas 
que esses encontros representam bem como suas posições em cada casa, mais as suas 
configurações diurnas ou noturnas.

Assessoria divina

O terceiro modo é mais divino e faz-se pelo auxílio de Deus (o qual cumpre 
primeiramente compreender sua natureza) pela via dos nomes divinos e cerimônias 
sagradas. Entramos aqui no aspecto ritualístico que visa nossa entrada psíquica e 
espiritual aos mundos superiores. De um modo grosseiro seria uma magnetização, ou um 
tipo de auto hipnotismo que proponha a união energética. Mas não é adequado utiliza-se 
deste termo em razão de tratar-se da entrada em um modo alterado de consciência de 
modo consciente.
Ao concorrerem as entidades e termos a sensibilidade de capta-las, suas vibrações 
elevam as nossas, e podemos nos comunicar com toda a estrutura de nosso ser.

Com o auxílio dos textos que relatam as virtudes e nomes dos gênios, as orações, 
talismãs, tábuas com seus dias e horas, ferramentais mágicas, citações dos textos 
tradicionais, podemos, invocar ou evocar a forças dos arquétipos, suas potencialidades, 
inteligência, auxílio a fim de que promovam um verdadeiro milagre em nossas vidas.

Invocação por conjunção:

A invocação por conjunção dos Serafins difere dos demais coros. Enquanto nos outros 
oito, cada sephira se posiciona em todos os graus, relativos aos demais centros de vida 
para promover sua influência através destes, ao tratarmos do Serafins devemos nos 
lembrar que se referem a emanação das emanações de modo que os demais Sephiroth 
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apresentam sua Coroa a Kether no intuito de receber a Vontade primordial. Como esta 
séfira é a doadora original não cabe que as demais se manifestem por intermédio de 
Kether pois estariam usurpando a coroa em uma abstração inconcebível eis que ao 
penetrar neste plano tudo se dissolve na Unidade de modo que não há manifestação 
possível, seria necessário para tal, sair da Unidade e recriar veículos de manifestação nos
planos inferiores. Escritos ocultos afirmam que o Kabir Jesus teria feito tal proeza.

No mesmo sentido, como não há representação para a abstração de Kether, não caberia 
a este prostrar a Coroa para si mesmo, assim, a primeira séfira a reverenciar com sua 
Grinalda é o Filho-Hochmah, cuja missão é cumprir a Vontade do Pai.
Tratando-se do primeiro Serafim VEHUIAH, essa “manifestação” de Kether mostra sua 
face quando Hochmah representado fisicamente por Urano se encontra em um dos graus 
de Kether, ou seja, entre 0º a 1º, de 10º a 11º e de 20º de qualquer signo e nesta lógica 
seguem os demais Sephiroth ou planetas conforme será detalhado na sequência dos 
estudos arquétipos.

Informações sobre o Ritual

Um ritual é uma forma de fixarmos a atenção e direcionarmos nosso subconsciente para 
um curso pretendido e vai mais longe, objetiva alterar nosso estado de consciência de 
modo que possamos contatar pulsações, mundos que estão além da corriqueira visão. A 
incompreensão do funcionamento das partes de nosso Ser deu azo a inúmeros 
fanatismos e religiões dogmáticas, de modo que o que propomos aqui são alguns ritos 
que podem auxiliar neste trabalho. 

Ritual curto

Um rito pode ser muito ou pouco elaborado. Vai depender do objetivo, da profundidade 
que se deseje mergulhar na toca do coelho ou ainda da capacidade de cada indivíduo em 
penetrar nestes mundos.

De um modo geral recomenda-se sempre traçar o círculo de proteção, seja para 
concentrar a Vontade ou mesmo para se evitar sustos ou que forças caóticas em 
movimento venham a prejudicar o trabalho.
Caso não seja possível montar um altar elaborado, convém que se tenha no lado leste do 
ambiente uma mesinha ou algo semelhante com uma bíblia aberta conforme o selo, uma 
taça de agua limpa, incensos do Gênio, uma pedra de quartzo qualquer ou um recipiente 
com terra. Por fim posicione o talismã com que irá trabalhar, leia o texto bíblico pertinente,
as orações e exortos, mentalize, faça seu pedido com todos os seus sentidos. Veja em 
sua mente, sinta o cheiro, o tato, paladar, ouça, etc.
Em cada um dos 72 capítulos, a exceção das 9 energias puras, indicamos dois grupos de 
incensos em separados por colchetes “[ ]” (um para cada força alquímica em ação), 
recomenda-se utilizar um de cada, conforme o Gênio.

Os nomes profanos e o espiritual

Já tratamos que estamos no limiar entre a genialidade e a loucura e que se faz necessário
separar os dois mundos para que um não venha a prejudicar os trabalhos no outro já que 
ambos se situam em espaços com leis distintas e peculiares.
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Uma das formas de separar os dois mundos, a personalidade profana da espiritual, 
refere-se a uma espécie de batizado, onde o adepto recebe um novo nome e, a partir daí, 
procurar manter cada coisa em seu lugar ao mesmo tempo em que dispõe das duas.
Na situação que me concerte recebi o nome de meu Real Ser pelas vias de duas 
entidades que compareceram quando estava só na laje de uma antiga residência, após 
subir ali em razão de um impulso espiritual. Lembro que na época minha então consorte, 
preocupada, chamou um parente que também tinha aspirações espirituais e acabou por 
compreender sem que lhe desse maiores explicações.
Foram depois de quase duas décadas que comecei a compreender o que fora aquilo, até 
então nunca contara a quem quer que fosse.
Como cada pessoa está em um processo evolutivo não dá para dizer quando ocorrerá o 
que quer que seja. Assim, o discípulo pode escolher um nome conforme seu coração lhe 
indique que atente aos seus anseios interiores e que concomitantemente não haja relação
com sua rotina, com seu mundo externo. 

Orações e exortações

As orações e exortações visam a entrada em sintonia com os Arquétipos, Gênios, 
energias, etc., em consonância com a Lei de Afinidade Vibratória. Algo semelhando ao 
que
ocorre quando colocamos dois instrumentos de cordas como o violão lado a lado de modo
que ao tocar uma das cordas as vibrações ressoam no outro.
Seja lá o que desejamos faz-se necessário entrarmos em ressonância com as mesmas 
forças que invocamos ou evocamos. Para entrarmos em contato com estas forças, 
podemos utilizar dos estudos, das orações, da concentração, meditação, etc.

Preparo do pedido

O passo número um é saber o que se quer e defini-lo claramente de modo que a energia 
possa ser acondicionada a uma forma.
Tomemos o exemplo de uma pessoa que deseja fazer uma pessoa obesa que deseja 
fazer uma abdominoplastia. Então o que ela deseja realmente e emagrecer e não fazer 
uma cirurgia. Mas talvez ainda deseje emagrecer para ser bela ou mesmo ser bela para 
alguém ou em razão de um objetivo qualquer...
Saber o que se quer é uma das tarefas mais difíceis pois refere-se em entrar em contato 
direto com o nosso Ser Interno. De outro modo o que fazemos e confundir a Vontade com
o desejo.
Uma maneira mais objetiva de se saber o que se quer é entrar em estado Alfa e neste 
estado de consciência fazer a pergunta. Observar os pensamentos, sentimentos, desejos,
o até que aparece a iluminação direta de nosso Real Ser.
A questão aqui e compreender que não soubermos o que queremos haverá conflito 
interno e a casa se divide, as energias criadoras se fracionam, perdem sua força 
prejudicando a cristalização dos desejos.

 Ritual em suas fases Preparo do altar.

O preparo do altar refere-se a tudo que esteja ligado ao mesmo. Seja a agua da taça, os 
pentáculos que se utilização para invocação ou evocação, o livro do ritual, conhecer a 
posição dos planetas para se posicionar no momento devido – quando for o caso. 
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Respiração – relaxamento – esvaziar a mente

Antes de inicial qualquer atividade em que haja alteração do estado de consciência faz-se
necessário o relaxamento, liberar-se das tensões do dia a dia para que se adentra na sala
por inteiro. Sem o devido relaxamento, sem estar com a mente vazia a prática pode não 
ter sucesso ou render o contrário do pretendido. É preciso foco.
O relaxamento mais conhecido é feito na contagem regressiva de 10 a 0. Imagina-se uma
luz azul que desce sobre a cabeça enquanto se respira lentamente. Conte de um a quatro
para encher os pulmões, conte novamente segurando o ar, outra vez ao liberá-lo e mais 
uma contagem após liberado.
A Luz azul paria: 1. Sobre a cabeça; 2. Nuca; 3 ombros; 4. Braço esquerdo; 5. Braço 
direito; 6. Caixa torácica completa; 7 pernas esquerda; 8 pernas direita; 9 pés esquerdo e 
10. Pé direito.
Cabe alertar aqui que os trabalhos se iniciam desde nosso levantar da cama, pois o que 
ocorre durante o dia pode interferir nas atividades e até ser um sinal de como tudo vai se 
desenrrolar. Como estamos tratando de seres de Luz, convém que as práticas sejam 
realizadas ainda antes do raiar do Sol. 

Vista o templo, as roupas, as armas

Já vimos no preparo da sala e altar que cada energia se utiliza de um material adequado 
e demos o exemplo no caso de REIYEL (29. 4->6). Assim de acordo com a atividade nos 
vestiremos com a roupa a que se refere o arquétipo e os instrumentos referentes.
No caso, para quem já tem, recomenta-se a utilização da Vara de Lotus, contudo para 
quem está iniciando pode-se fazer com o que estiver em mãos e com o tempo tudo se 
arranja.
A situação em verdade é tão interna que toda a prática pode ser feita mentalmente. É 
claro que tudo exige treino a fim de que a mente não fique divagando de um lado para o 
outro e todo acabe dando em nada. Como estamos no mundo físico e queremos plasmar 
o que está no alto, convém fazer a ligação do que está em cima com o que está embaixo 
até que isto seja tão natural que possamos trabalhar com todos os mundos em nosso 
interior.
Se estivermos trabalhando com Hesed o templo deve ser visto a nível mental com a cor 
azul, assim como nossas vestimentas, e mesmo que não exista na sala podemos colocar 
tudo o que seja relativo a esta força, como por exemplo uma águia azul. É preciso criar a 
afinidade vibratória para atrair as forças que desejamos trabalhar.

Fechamento do corpo – microcosmos
Antes de iniciarmos os trabalhos convém fechar o corpo. Trata-se de uma proteção 
individual no qual imitamos o símbolo da cruz e dos microcosmos (pentagrama).

1. Inicialmente posicione o corpo para que fique na forma de uma cruz, com as palmas 
para cima;
2. Junte as palmas no topo, mas ao juntá-las o faça desenhando um meio círculos;
3. Agora desça a ponta das palmas até as extremidades dos ombros formando a ponta do
pentagrama;
4. Abra as pernas e os braços simultaneamente formando o
pentagrama;
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5. Feche as pernas e braços simultaneamente, estes últimos para baixo
cruzando o braço direito sobre o esquerdo. O fechamento
pode também ser feito no peito – do mesmo modo cruzando o antebraço direito sobre o 
esquerdo.

 
Círculo Mágico de Proteção
O círculo mágico refere-se ao fechamento do ambiente, a proteção invisível para o Mago 
e expressa também o círculo de sua Vontade, seus domínios que não podem ser 
ultrapassados. Antes de qualquer operação recomenta-se fazer o círculo de proteção.
Contudo antes que o círculo seja fechado deve-se limpar o ambiente. Esta limpeza é 
efetuada com as conjurações como a do Belilin, dos quatro e dos sete, conforme a prática
que se realize.
O Belilin é muito utilizado por ser fácil de decorar e cantar.

Conjuração: Cântico do Belilin:
Belilin… Belilin… Belilin… Ânfora de Salvação Quisera estar junto a Ti O materialismo 
não tem força junto a mim Belilin… Belilin… Belilin…
Belilin… Belilin… Belilin… Ânfora de Salvação Quisera estar junto a Ti O materialismo 
não tem força junto a mim Belilin… Belilin… Belilin…
Belilin… Belilin… Belilin… Ânfora de Salvação Quisera estar junto a Ti O materialismo 
não tem força junto a mim Belilin… Belilin… Belilin…

Após a Conjuração, devemos fazer um Círculo Mágico de Proteção, que poderá ser em 
volta de nosso quarto, cama ou casa (onde estiver), deste modo:
Pai meu, Deus meu, eu te peço e te suplico com a minha alma e o meu coração: ordenes 
ao meu Intercessor-Elemental para que trace um Círculo Mágico de proteção ao redor do 
meu corpo (ou do meu quarto, de minha casa, etc.).
Repete-se este pedido por 3 vezes.
Toque o polegar no entrecenho, terceiro olho, morada do Pai em seguida imagine um 
menino que circula o ambiente a ser protegido com uma cortina verde ou azul até voltar 
ao ponto de onde iniciou o círculo.
Acompanhe o menino com o polegar, indicador, médio apontado para ele enquanto rodeia
o ambiente e no mesmo momento com a outra mão proteja o plexo solar (posição na 
região do umbigo). Volte o polegar a casa do Pai e cruze o braço direito sob o esquerdo 
formando o pentagrama.
Deve-se imaginar isto por 3 vezes.

 Permissão de o Real Ser para realizar os trabalhos
Antes de acendermos as velas e incensos, convém pedirmos permissão a nosso Real 
Ser, a Assistência de nosso Divina Mãe e ao Anjo Guardião – nosso Anjo da Guarda. 
Tudo para que haja harmonia desde nosso interior, sem conflitos internos que venham a 
prejudicar as atividades.
O Pai nosso que damos a seguir está ligeiramente modificado em favor da 
neurolinguística que por certo era desconhecida pelos tradutores e acabavam por utilizar 
palavra deletérias a psique em suas traduções.

PAI NOSSO
Pai nosso que estais nos céus
Santificado seja o Vosso nome,
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Venha a nós o Vosso reino,
Seja feita a Vossa vontade,
Assim na terra como nos céus.
O pão nosso de cada dia dá-nos hoje
Perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores
Guia-nos no caminho do bem,
Dá-nos forças para combater o mal e vence-los.
Porque é seu o Reino o Poder e A glória para sempre. Amem Amem Amem

Oração da Divina Mãe

Oh Isis!, Mãe do Cosmos, raiz do amor, tronco, botão, folha, flor e semente de tudo o que 
existe;
A Ti, força naturalizante, te conjuramos; Te chamamos, Rainha do Espaço e da Noite, e 
beijando seus olhos amorosos, bebendo o orvalho de seus lábios, respirando o doce 
aroma de seu corpo, exclamamos: Oh Nuit!
Tu, eterna seidade do céu, que és a Alma Primordial, que és o que foi e o que será.
Ísis! a quem nenhum mortal levantou o véu. Quando Tu estejas sob as estrelas 
irradiantes do noturno e profundo Céu do Deserto, com pureza de coração e na flama da 
Serpente, te chamamos.
RAM, IIIIIII, OOOOO....

Obs.: A Mãe Divina é um Arquétipo, portanto Universal. Caso alguém se sinta 
desconfortável com uma oração desconhecida pode utilizar a que esteja mais próxima de 
suas realidades.

Oração do anjo da guarda
Meu companheiro fiel
A quem deus confiou minha guarda
Muitas graças te dou por ter me livrado de tantos perigos
Guia-me proteja-me de todo erro de todo mal.
Apresentai a Divina Majestade minhas orações e obras,
Meus trabalhos e minhas aflições.
E fazei com que eu siga buscando a perfeição que me está destinada.

Acender velas e incensos
O Fogo é considerado um elemento feminino, isto é, o insuflador é a mulher. Convém que
seja aceso por uma Isis (mulher) mas se não for possível então cabe solicitar que a Divina
Mãe, a parte feminina que há em nossa psique, nosso Ser, que proceda a chama.
Enquanto acendemos os sírios mentalizamos as forças que serão acessadas de modo 
que na chama já estejam inscritas as nossas intenções.
Do mesmo modo ao acender os incensos tratamos com o Pai: Meu Pai, meu Deus, 
suplico que estas criaturas do fogo sejam agradáveis a ti e que elevem nossas orações, 
intenções para o alto.

Mantra AOM

197



O mantra AOM é um chamamento das três forças, um sinal de alerta, uma trombeta que é
proclamada nos mundos. É utilizado na abertura e nos encerramentos dos trabalhos de 
Magia Branca. Pode ser utilizado ainda o AMEM.
Para pronunciá-lo deve-se encher bem os pulmões e soltar o mantra lentamente 
consciente de que as ondas do verbo se plasmarão nos confins dos Universo.
Pronuncia-se:
AAAAAAAAAAAAOOOOOOOOOOOMMMMMMMM

Cruz cabalística
A cruz cabalística difere um pouco da conhecida. Os quatro pontos são o entrecenho – 
morada do Pai; sexo, região de Yesod e os ombros direito e esquerdo. Tudo em 
consonância com a Arvore da Vida e da Ciência do Bem e do Mal.

Ao tocarmos os pontos fazemos as pronuncias conforme segue:
Na testa: ATEEEE - A ti – Corresponde a Kether;
No sexo: MALCHUT -O Reino - Corresponde a Yesod-Luz;
Ombro direito: VE GEDULAH-  O poder - Corresponde a Hesed-Júpiter;

Ombro esquerdo: Ve Geburah - E a Glória - Corresponde a Geburah-Marte.
Termina com a frase: LE  OLAM AMEM - Para sempre. Amem.
Vibração do nome do Mestre e Gênios assistentes.
Para quem conhece o nome de seu Mestre Interno, seu Real Ser, pronuncia-se este 
nome por três vezes vendo seu Real Ser reflexado em Si mesmo com toda sua glória. De 
outro modo pode ser utilizado o nome de seu batismo espiritual até que atinja o ponto de 
receber o de seu Ser.
Pronuncia-se ainda o nome dos Gênios assistentes. Aqueles que são utilizados em todos 
os rituais para que tudo corra bem a exemplo de HAAMIAH (38. 5->7) que auxilia na 
execução dos ritos. 

Rituais de abertura do Pentagrama e Hexagrama
Neste ponto haveríamos de tratar dos rituais de abertura e fechamento dos portais 
mediante o pentagrama e hexagrama. Contudo o que estamos fazendo é o adiantamento 
de alguns pontos básicos para que o leitor possa realizar algumas práticas sem muitas 
complicações de modo que deixaremos este ponto para maiores esclarecimentos no 
volume adequado.
Para não ficar totalmente em branco este tópico, coloque-se o operador no centro do 
recinto de braços abertos, olhando para o Leste e pronuncie o seguinte:

A minha frente Gabriel.
As minhas costas Rafael.
A minha direita Auriel.
A minha esquerda Mikael.
Em minha volta ardem os Pentagramas Flamejantes.
Em cima e em baixo brilha a Estrela de seis pontas.
Termine esta parte com a Cruz Cabalística e RMP

Outra versão da Cruz Cabalistica e o magen David
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Declaração de intenções
Neste momento fazemos a declaração de intenções, manifestamos nossa vontade acerca
do objetivo da atividade para que o Universo mova as energias necessárias
Podemos dizer al semelhante ao que segue:
O trabalho de hoje destina-se a... ... tem o objetivo de...
Ritual da programação
Até aqui fizemos uma preparação e agora adentraremos nos pontos fundamentais a que 
se destina o rito e o que ocorrerá, que será utilizado depende dos trabalhos a que se 
pretendem.
Como estamos trabalhando com os 72 anjos cabalísticos sugerimos que seja recitada a 
Invocação atribuída ao Sábio Salomão – personagem bíblico, construtor do Templo. No 
devido tempo, em outra parte da obra pretendemos fazer uma explanação mais detalhada
do significado Cabalístico do texto.

INVOCAÇÃO DE SALOMÃO

Potências do Reino, colocai-vos sob meu pé esquerdo e em minha mão direita. Glória e 
Eternidade, tocai meus ombros e levai-me pelos caminhos da vitória.
Misericórdia e Justiça, sede o equilíbrio e o esplendor de minha vida.
Inteligência e Sabedoria, dai-me a coroa.
Espíritos de Malkuth, conduzi-me por entre as duas colunas sobre as quais se apóia todo 
o edifício do Templo.
Anjos de Hod e Netzach, afirmai-me sobre a pedra cúbica de Yesod!
Ó Gedulael! Ó Geburael! Ó Tipheret! Binael, sede meu Amor.
Ruach-Chokmael, sede minha luz!
Sê o que tu es e o que tu serás, ó Ketheriel!
Ishim, assisti-me em nome de Shaddai.
Cherubim, sede minha força em nome de Adonai!
Beni-Elohim, sede meus irmãos, em nome do Filho, o Cristo, e pelas virtudes do Sabaoth.
Elohim, combatei por mim, em nome do Tetragrammaton.
Malachim, protegei-me em nome de Iod-He-Vau-He!
Seraphim, depurai meu amor, em nome de Eloah!
Hasmalim, iluminai-me com os esplendores dos Elohim e da Shekinah.
Aralim, obrai! Ophanim, girai e resplandecei.
Hajoth, ha Kadosh, gritai, falai, rugi, mugi!
Kadosh, Kadosh, Kadosh.
Shadai, Adonai, Jot-chavah...
Eheie Asher Eheie

Halelu-Yah, Halelu-Yah, Halelu-Yah
Amém, Amém e Amém…

AS CONSAGRAÇOES DOS OBJETOS DO RITUAL

Consagrar é dar direção. Direcionar o objeto ao seu destino, seu uso. Também serve para
tornar único, sagrado, dedicado a algum ser superior. 
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O QUE POSSO CONSAGRAR? 

O que você quiser. Todo o aparato de instrumentos que você vai utilizar em seus rituais. 
Pode ser seu tarot, instrumento mágico, roupa ritualística, ervas, velas, potinhos, taça, 
castiçal, altar, enfim ,o que você quiser.
 
POR QUE DEVO CONSAGRAR? 

Todo objeto tem energia, portanto você deve adequar e equilibrar a energia dos objetos 
que você vai utilizar, para que cumpra o seu papel nos rituais. A consagração também 
"apaga as memórias" contidas no objeto, pois antes de chegar até você os objetos 
percorreram locais diferentes e passarão por diversas mãos e pessoas, que deixaram 
impregnado o objeto com diversas energias, para que isso não interfira em seus rituais, 
realize a consagração. 
COMO FAZER? O QUE VOU PRECISAR? 

O ritual de consagração de objetos mágicos é relativamente simples. Em primeiro lugar 
você deve ter consciência da importância desse ritual e executá-lo com autoridade e foco.
Para a realização do ritual você precisará de: um círculo de consagração, representação 
física dos quatro elementos (Ar, Terra, Água e Fogo) e se quiser dar mais poder ao ato de
consagração, utilize também os pantáculos dos elementos. 

O CÍRCULO DE CONSAGRAÇÃO
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PANTÁCULO DO AR
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PANTÁCULO DA ÁGUA
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PANTÁCULO DO FOGO
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 PANTACULO DA TERRA

COMO MONTO O RITUAL? 
REALIZE A CRUZ CABALÍSTICA E RITUAL MENOR DO PENTAGRAMA 

Posicione o círculo de consagração, e ao redor disponha os elementos 
conforme seu ponto cardeal: TERRA-NORTE, FOGO-SUL, AR-LESTE, ÁGUA-
OESTE. 

Realize a seguinte oração 
“Volto minha mente e coração a Ti, que és eterno, Tu que criaste todas as coisas e 
te cobres com as forças da natureza como se fosse um vestuário, por teu santos 
nomes PAIMAE eterna, TRINDADE INFINITA, PROTENOIA, PELO PODER SECRETO 
BARBELO e POR JESUS CRISTO INRI IAO. E pelas hierarquias de luz e mestres da 
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lija branca que assistem este ritual, Suplico-te que me concedas força e inspiração 
em minha busca da Sabedoria e da Luz Oculta.”

206



Passe o objeto na fumaça do incenso e diga: 
CRISTO, suplico-te que faças com que Teu Maravilhoso Arcanjo Rafael, que 
governa as Obras do Ar, me guie pelo caminho e, além disso, que o encarregues de 
vigiar meus passos. E por benigna concessão de Deus, aumente e consolide a força
e as virtudes desta/deste (nome do objeto a ser consagrado) apague os vestígios 
passados, a fim de que me seja permitido usá-la para a obra Mágica para a qual foi 
designada. 

Passe o objeto na chama da vela e diga: 

CRISTO! Suplico-te que faças com que Teu Maravilhoso Arcanjo Mikhael, que 
governa as Obras do Fogo, me guie pelo caminho e, além disso, que o encarregues 
de vigiar meus passos. E por benigna concessão de Deus, aumente e consolide a 
força e as virtudes desta/deste (nome do objeto a ser consagrado) apague os 
vestígios passados, a fim de que me seja permitido usá-la para a obra Mágica para a
qual foi designada. 

Passe o objeto na água e diga: 

CRISTO, suplico-te que faças com que Teu Maravilhoso Arcanjo Gabriel, que 
governa as Obras da água, me guie pelo caminho e, além disso, que o encarregues 
de vigiar meus passos. E por benigna concessão de Deus, aumente e consolide a 
força e as virtudes desta/deste (nome do objeto a ser consagrado) apague os 
vestígios passados, a fim de que me seja permitido usá-la para a obra Mágica para a
qual foi designada. 

Passe o objeto na Terra/sal grosso ou cristais e diga: CRISTO suplico-te que faças 
com que Teu Maravilhoso Arcanjo Uriel, que governa as Obras da terra, me guie 
pelo caminho e, além disso, que o encarregues de vigiar meus passos. E por 
benigna concessão de BARBELO, aumente e consolide a força e as virtudes 
desta/deste (nome do objeto a ser consagrado) apague os vestígios passados, a fim
de que me seja permitido usá-la para a obra Mágica para a qual foi designada. 
FECHE O RITUAL COM A CRUZ CABALÍSTICA E RITUAL MENOR DO 
PENTAGRAMA 

Evocação – invocação

É chegado o momento de proceder a invocação ou evocação do (s) 
Gênios. Mas antes de fazê-lo cumpre recitar os versículos iniciais de 
João. E o faremos conforme o estudo que procedemos nas 
introduções. Contudo se o leitor não se sentir à vontade com a 

207



interpretação pode fazê-lo como está nas traduções bíblicas 
ordinárias.

“João 1:1-5: O Princípio é o verbo, e o verbo está com Deus, e Deus é o 
verbo.

O verbo esta desde o princípio junto de Deus.

Todas as coisas SÃO feitas via ele, e sem ele nada do que foi feito se 
fez.

Nele, esta a vida e a vida é a luz dos homens;

e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a alcançam.

Há um homem enviado de Deus, cujo nome é (IAO):

IIIIIII AAAAAA OOOOOOO

Recitada a passagem, agora utilizaremos o nome de nosso Real Ser ou 
do batismo espiritual para quem ainda não o recebeu do alto conforme 
o texto que segue:

Eu (nome do Mestre)..., feito a imagem e semelhança de IHVH, e em 
nome daquele que todo joelho se dobra, invoco-te e lhe conjuro 
Gênio... em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo para que 
concorra e atenda a todas as nossas Vontades.

Faça o pronunciamento por três vezes.
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Quem souber utilizar a Vara de Lotus proceda o chamamento pelo 
Hexagrama, iniciando-se pela séfira mais externa ao pentáculo e 
depois a interior. No final desenhe o símbolo da entidade no interior 
do mesmo enquanto pronuncia seu nome. 

Leitura dos Salmos, pregarias, exortos, pedidos, etc.

Neste ponto iniciamos a leitura do texto sagrado, salmo etc., 
referente a entidade que estamos solicitando o auxílio.

O Salmo referente já deve estar aberto desde o início das atividades.

Pronuncie agora as orações relativas ao Gênio – ao final de cada 
capítulo colocamos a oração e exorto criados pelo cabalista Kabaleb.

Se for a primeira vez que faz contato com a entidade convém 
abençoar o pentáculo com os quatro elementos. Dirija-se em cada 
ponto e com o instrumento pertinente abençoe-o. Segure o pentáculo 
com o indicador, médio e polegar esquerdo e com a mão direita use os 
instrumentos de cada ponto com segue:

Ao Leste: Molhe o indicador, médio e anular da mão direita e aspirja a 
agua no pentáculo. Posteriormente com o cumprimento sacerdotal (os 
três dedos citados para cima e os outros dois para baixo) abençoe-o 
em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo enquanto afirma que 
este pentáculo representa as forças de... (nome do Gênio).
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Feche os olhos e imagine-se entrando no símbolo, passando pelo 
portal, caminhando sobre as aguas – sinta o molhado, o frescor em 
seus pés e comprimente o seu novo amigo.

Ao Norte: Passe o pentáculo rapidamente pela chama das três velas na
ordem Pai (em cima), Filho (direita) e Espírito Santo (esquerda) e do 
mesmo modo segure-o com a mão esquerda. |Use o báculo 
abençoando-o como anteriormente. Entre no símbolo que agora estará
no elemento fogo e cumprimento seu novo amigo.

Ao Oeste: Faremos o mesmo, mas agora utilizaremos a pena, o punhal 
ou mesmo a vareta de incenso para abençoar o pentáculo. Deixe que a 
fumaça passe por todo o símbolo. Imagine-se no céu, e que dali possa 
ver o infinito horizonte. Passe pelo símbolo e cumprimente seu novo 
amigo.

Ao Sul: Agora abençoaremos o pentáculo com o pentáculo da terra 
(caso o tenha) ou com um cristal. Podemos nos imaginar em um 
campo, prado, com animais da terra como touro, ovelhas, pedras de 
quartzo, diamantes, ouro, etc. Do mesmo modo imaginaremos 
atravessar o símbolo onde então nos depararemos com nosso novo 
amigo.

 Leitura das cartas, oráculos, cristais, etc.

Feito o contado com as entidades agora vamos ver o que vão nos 
passar. Quem sabe ler as cartas, os oráculos, ver os cristais podem 
fazê-lo.

Em todo momento convém estar atento aos 5 sentidos ordinários e aos
7 superiores, as agitações que ocorrem dentro e fora da sala.
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Neste momento podemos também entrar em alfa e ver o que aparece.

Antes de terminar convém darmos três voltas, tranqüilas (ou rodar 
sobre o próprio eixo), na sala a partir do Leste e depois para o Norte, 
Oeste e Sul – seguindo o caminho do Sol no Hemisfério Sul, onde 
habitamos. Observe cada ponto da sala, cada símbolo, imagem, etc. 
para ver se aparecem um sinal, uma manifestação, uma luz, uma voz, 
cheiro, sensação no corpo, nos órgãos, etc., se nosso olhar se 
estaciona em algum ponto sem que intencionemos isto. Aqui o "Nosce 
te Ipsum" é de fundamental importância.

Como dissemos anteriormente, a sala de práticas é uma entidade viva 
e nada do que acontece ali é por acaso e, agora, com o auxílio dos 
Gênios posemos interpretar. Convém solicitar o auxílio de MAHASIAH 
(5. 1->5) para que nos auxilie na interpretação do que presenciamos. 
Com o tempo aprenderemos a interpretar também os demais sinais 
que se sucedem em nossa existência.

Convém ainda fazermos um diário das experiências, do que foi visto, 
do que nos foi mostrado, etc.

 Sentir-se grato pelo já realizado e Agradecimento

Chegamos ao ponto de nos despedirmos das entidades, dos Mestres 
que nos acompanharam nestes trabalhos. Cumpre mostrar o 
agradecimento, já pelo sucesso, pois tudo o que foi feito neste ponto 
já está impresso nos mundos acima e o agradecimento, o 
reconhecimento só fazem somatizar (no sentido de somar) os 
trabalhos já executados.

Podemos dizer:
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Agradecemos a todos os Mestres, entidades que nos auxiliaram nestes
trabalhos e desde já agradecemos pelos frutos.

Abençoo a todos em nome do Pai, Filho e Espírito Santo (use o símbolo
sacerdotal).

Eu agora libero qualquer entidade que possa ter sido aprisionada por 
esta cerimônia.

Partam em paz para suas moradas e habitações, com as bênçãos de:

(VIBRE) YEH-HAH-SHU-AH YEH-HOH-VAH-SHA Fechamento dos 
trabalhos

Quem procedeu a abertura com os Rituais do Hexagrama e 
Pentagrama pode agora fechar os portais.

Por fim pronunciamos com o mantra de fechamento.

AOM AOM AOM

Proceda a Cruz Cabalística

Obs.: Enquanto não terminar a prática não saia do círculo. Em termos 
energéticos seria algo com abrir a porta em meio a um furacão.

O Terceiro Método exemplicado:
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EXEMPLO  DE RITUAL DE TEURGIA COM O DEUS 45 - Sealiah: Usado 
pra cura, frustrar os Humilhadores e usurpadores e também para a 
Prosperidade

Para aprender sobre correspondências é interessante estudar obras 
como Botânica oculta de paracelso, as plantas e os planetas de Ana 
Bandeira de Carvalho, as clavículas de Salomão atualizado pelo SL. 
MCG Matters, sistemagia do e manual Mágico de Kabbalah Pratica do 
Helvécio Jr, porem no final deste livro colocarei uma tabela básica para
estudo.
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 Tabela de nascimento: 03/maio – 15/julho – 26/setembro – 
08/dezembro – 19/

fevereiro

Nome do anjo em letras hebraicas: samech/Aleph/lamed/yod/he

Nome do anjo em números: 15/1/12/10/5

Carta do Tarot: O Carro

Número de sorte: 7

Mês de mudança: julho

Exerce domínio sobre: Quito

Planeta: Sol

Hora: das 14:40 às 15:00

Salmo: 93

Este anjo ajuda a confundir as pessoas orgulhosas ou maldosas que 
oprimem os mais

humildes. Levanta a boa vontade e esperança dos desanimados. 
Domina a vegetação e

tudo que tem vida e respira. Influencia os elementares que cuidam e 
protegem a natureza.

Vela: Branca (Amarela)

Incenso: Alecrim

Salmo em latim: Si dicebam motus est pes meus, misericordia tua 
Domine adjuvabit me.
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45°Anjo SEALIAH: 

 Este Anjo ajuda na motivação, empreendimentos e Prosperidade. Ele 
também permite descobrir aqueles que praticam contra você magia 
negra ou bruxaria a fim de vencê-los magicamente, ele é muito 
potente para combater os Inimigos e ajuda as vítimas a reconquistar 
seus direitos, ele domina a vegetação e

Favorece a vida e saúde de tudo aquilo que respira.

Ele Frustra o Daimon Vinea.

Eis o selo do  daimon Vinea.

Mais sobre Sealyah:

O Pantáculo-(Construir o 
pantáculo no domingo na hora 
solar). Pantaculo do Anjo veja 
a Imagem:

SEALIAH Elementos constitutivos ou relacionados

Coro

6 - Virtudes
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Príncipe:

Michael.

Mundo do coro:

2 - Briah, Mundo das Criações, Astral, mundo dos desejos – elemento 
Agua.

Signo:

Escorpião.

Elemento zodiacal:

Agua.

Relação/elementos:

Ar da Agua.

Relação/mundos:

“Vô” do Mundo de Briah.

Velas:

Amarela em cima e duas amarelas em baixo.

Incenso:

[Cravo, mirra, almíscar, estoraque, âmbar, louro, aloe vera].

Letras:

Samekh – Aleph – Lamed – Yod - Heh

Gemátria:

60+1+30+10+5 = 106 = 1+0+6 = 7
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Arco:

221  a 225  graus da esfera zodiacal.º º

Invocação por domicílio:

de 10 a 15° de Escorpião ou 3 a 7 de novembro.

Invocação por rotação:

de 14 a 15 de Touro: “Yod” ou 5 de Maio;

de 26 a 27 de Câncer: “He” ou 19 de Julho;

de 8 a 9 de Libra: “Vô” ou 2 de Outubro;

de 20 a 21 de Sagitário: 2  “He” ou 13 de Dezembro;º

de 2 a 3 de Peixes ou 21 de Fevereiro: quintessência.

Invocação pelo ciclo diário:

14:40:00 às 15:00:00 a partir da saída do Sol.

Invocação por conjunção:

Quando o Sol se encontra em um dos graus de Sol, ou seja, entre 5  a º
6 , de 15  a 16  e de 25  a 26  de qualquer signo.º º º º º

Atributo:

Motor de todas as coisas.

Nome da essência:

Motor (Equilíbrio - 4 elementos).

Nome da Força:

Portadora da Vontade executória do Equilíbrio.
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Forças em ação:

A força de Tiphereth resplandece as virtudes de seu próprio centro.

Sendero:

6, de Tiphereth a Tiphereth, no meio da árvore e em seu caminho de 
volta pelo zodíaco.

Palavras chaves:

CURA-SAÚDE - coração, MOTOR, vontade reencontrada - folego, 
ENTUSIASMO, MERITOCRACIA, EQUILÍBRIO atmosférico, MAGIA 
ELEMENTAL, confusão dos malvados, REBAIXA ORGULHOSOS, 
aprendizagem, LEVANTA HUMILHADOS, desobstrução dos caminhos.

(-) atmosferas elementares, ORDENS CONTRADITÓRIAS.

Movimentação Sephiroth: Seis na sexta posição

Corresponde a posição do Sol em Leão, portando as forças atuam em 
seu próprio domicílio. Tiphereth é o centro da árvore e se comunica 
com todas as séfiras diretamente e com Malkuth por reflexo de 
Yetzirah, assim como faz a Lua em relação ao Sol. Estas emanações 
são de equilíbrio salvo se algum dos canais que chegam a Tiphereth 
estiveram com alguma obstrução. Como consequência, no plano físico 
dará lugar a pessoas, negócios, coisas, etc. equilibradas.

Arcano - Mundo: Seis de espadas no mundo de Briah
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Recebe o título de Senhor do Êxito Merecido. Refere-se ao elemento 
Ar e astrologicamente corresponde a posição do Sol transitando pelo 
terceiro decanato de Aquário onde manifesta seus fluxos mediante as 
roupagens deste signo e sob as pulsações do regente deste decanato 
que é Mercúrio.

Neste ponto as restrições de Binah o construtor do universo, centro 
instituidor de todas as coisas de onde emanam a Lei e a ordem, 
expressa-se por intermédio de Tiphereth, a séfira que transmite mais 
LUZ que qualquer outra, responsável pela consciência, que tudo 
harmoniza, e pela manifestação da Vontade de Kether a nível prático. 
No mais, o resultado desta alquimia se exteriorizara ainda pelo tom 
prismático de Hod, o coordenador deste subciclo evolutivo.

Trata-se de um fluxo em que Tiphereth reina e, sem percalços, 
estabelece suas Leis junto ao indivíduo de acordo com seus 
merecimentos em virtude de suas atuações passadas e de seu 
presente programa de vida. A fim de dar este prosseguimento a 
pessoa se desfaz de tudo o que seja desnecessário, inútil, parasitário e
constrói sua vida de acordo com as necessidades cósmicas sejam estas
necessidades de amor ou do rigor no intuito de subsistir. Temos aqui a
criação do porvir na justa medida e com a conjunção de todas as 
séfiras que se comunicam com Tiphereth de modo que está luz já 
estará manifesta no pensamento por obra de Binah e se projetará em 
seu terceiro “Vô” no mundo físico, proporcionando que a então forma 
mental se converta em objeto. E como há um grande fluxo das ideias 
de cima para baixo o resultado será o inovador, o descobridor, o 
inventor.

Caso este fluxo não tenha forças suficientes para vencer seu curso, 
dará origem ao pedantismo como resultado da potência que não se 
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transformou em ato, frustração, uma falha no caminho, mas que 
poderá ser corrigido se a energia, embora não tenha forças para 
prosseguir por si, encontrar em sua rota um facilitador, um outro 
instaurador do fluxo.

Quando o seis de espadas atua em Briah propõe a realização das obras 
de Hochmah no mundo das emoções em Tiphereth, nos deparamos 
com o rio onde desagua este fluxo, mediante o sacrifício.

Virtudes concedidas:

1 .- A confusão dos maus e orgulhosos.º

2 .- O levantamento dos humilhados e degradados.º

3 .- Restaura a saúde e produz uma explosão de vida.º

4 .- Facilidade no aprendizado de qualquer coisa.º

5 .- O equilíbrio na atmosfera.º

Descrição Sephiroth:

SEALIAH é o quinto da 6  ordem de anjos denominado como Coro das º
Virtudes, situa-se na morada filosofal de número 45, rege o sendeiro 
6, em que Tiphereth resplandece as virtudes de seu próprio centro. 
Trata das forças de Tiphereth, o depositário, a nível de consciência, 
das vibrações emanados do Real Ser as quais serão convertidos em 
força de Vontade; o “He” do Mundo de Briah, Ar da Agua. Nesta casa 
nos deparamos com a essência filosofal chamada Motor (Equilíbrio - 4 
elementos), o conjunto de qualidades, propriedades e atributos que 
vivifica, regenera todas as coisas, como faz o Sol o com tudo que 
sofre sua influência; energiza as sementes tornando-as fecundas, põe
tudo em movimento, eleva o que está embaixo e rebaixa o que está 
em cima a exemplo do que faz com a agua (e também os 
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sentimentos), coordena os ciclos naturais, equilibra os elementos. 
Trata-se de uma força Portadora da Vontade executória do Equilíbrio 
que nos permite retomar a marcha quando hajamos nos emperrado no 
caminho da vida, eis que, são pontos de vontade reencontrada que 
realoca tudo que esteja em tensão, tendentes ao movimento, 
derrubadora de obstáculos, libera das dúvidas, dos impasses pois suas 
pulsações são estimulante, produzem o entusiasmo dando a vida um 
sentido mais amplo inclusive atua na recuperação da saúde já que, esta
energia Solar, produz o movimento desde a menor partícula da matéria
antes mesmo de sua visualização. É, portanto, um produtor de 
energia, de calor. Daí vem o atributo, esta qualidade imbuída de poder 
denominado Motor de todas as coisas.

Este atributo “Motor de todas as coisas” se expressa muito bem em 
Tiphereth já que sem o calor do Sol nada no universo haveria de 
manifestar-se de modo que o indivíduo influenciado por este Gênio se
assemelha ao Sol pois tem a faculdade de despertar o entusiasmo, o 
alento como o Astro Rei o faz em todas as coisas.

Se em nossa vida há muito sol, muito fogo e vem o desânimo estas 
energias é que nos dão as forças para seguirmos adiante; 
reencontrarmos nossa vontade interna, mobilizamos as legiões de 
nosso reino com a ordem: “Em marcha. ” E então as colunas de nosso 
exército se põe em tensão e iniciam sua caminhada ainda que estejam 
em aguas pantanosas, densas florestas, sol escaldante, avançarão e se
porão a caminhar rumo a meta traçada sem se deter por qualquer 
motivo que seja, eis que, desperta em nós e nos demais o entusiasmo 
até então adormecido, portador de vida lato sensu.

221



Na árvore, este Gênio situa-se na metade do sendeiro Sol-Sol; no 
zodíaco encontra-se na via de retorno já que ultrapassou o Gênio 36. 
Como Tiphereth tem sua sede na coluna do meio, podemos dizer que 
estas energias se situam no centro do mundo das criações, de Briah, 
portando na metade do mar dos desejos. A partir daí nos depararemos 
com o mundo de Yetzirah, onde já brotam as formações o que provoca
um vacilo na descida. Então vem o questionamento, se não seria 
melhor retornar às suas origens divinas em vez de projetar-se para o 
abismo do mundo material, onde se deparará com os problemas que 
desde já são Sentidos. SEALIAH vem com suas vibrações de 
entusiasmo para sacar o indivíduo das reflexões e nos conduzir ao 
mundo do qual pretendemos fugir a fim de alcançarmos a luz da 
experiência.

Neste sentido, auxilia nos trabalhos de partos onde se preveem 
inclusive a utilização de fórceps ou trabalhos similares. Estes casos 
podem ocorrer quando o nascituro sente que há uma grande carga 
kármica que terá de enfrentar na existência que está para ocorrer. Se 
o parto se anuncia difícil convém pedir ajuda a SEALIAH ainda em 
tempos anteriores ao nascimento já que Yesod-Lua está em um 
momento mais adiante.

Devemos considerar ainda que em se tratando de Tiphereth o fazemos
em relação a consciência ou “ciência com” que tem sua sede na sexta 
dimensão. Tudo o que existe no universo possui seu grau de 
consciência. Mesmo um átomo a possui e é nesta consciência que se 
encontra as informações de toda a sua estrutura já que a sexta 
dimensão refere-se ao mundo causal, mundo das causas naturais. 
Trata-se da consciência representada pelo Shin (ש) no topo do 
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pentáculo que comanda os quatro elementos. Esta consciência no topo 
do pentáculo também recebe o nome de alma e, a alma dos elementos,
dos quatro reinos, recebem o nome de elementais. A “ciência com” 
está em tudo, portando se comunica com o universo em identidade 
“com” o “Um”. É a consciência que fornece as informações ao DNA, 
cuja origem mais distante está em Binah, portanto, alterando-se, 
evoluindo o estado de “ciência com” altera-se também o DNA. 
Podemos deduzir, assim, que a descoberta de Darwin não se refere a 
algo meramente acidental, casual, mas uma alteração que se reflete 
em toda uma cadeia por fazer parte da Unidade. Como estamos 
tratando de uma comunicação Universal que parte desde os planos 
superiores, não é de se admirar que, se um grupo de animais passarem
a ter um comportamento qualquer em um ponto do planeta, em outro 
ponto, mesmo que não se comuniquem fisicamente, tal 
comportamento poderá ser observado. O mesmo se refere às pessoas,
sejam em comportamento, ideias, sentimentos, etc.

A consciência é o “Motor de todas as coisas” pois é onde nos 
deparamos com a energia. Estas informações não são físicas, mas 
mapeiam sua manifestação até Malkuth.

Tem se afirmado que Einstein utilizava dez por cento de sua 
capacidade cerebral. Capacidade cerebral não é o mesmo que 
consciência. Quando vimos a este mundo, de uma maneira geral, nos é
concedido cerca três por cento de consciência, de alma, de energia 
como queiramos chamar. O restante temos que conquistar com nossos
próprios esforços. Nossa capacidade cerebral aumenta, conforme 
conquistamos nossa consciência e a pomos em atividade. Nosso 
cérebro é algo semelhante a um disco rígido que armazena todas as 
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informações que recebe e são processadas pela CPU. Se computador 
está isolado as informações serão somente aquelas colocadas por um 
dispositivo de armazenamento qualquer, mas se estiver ligada a rede 
há um conhecimento sem fim. Quando toda informação que temos 
provem dos cinco sentidos somos semelhantes a um computador 
isolado, sem estar conectada à rede, a Unidade. Nosso cérebro 
trabalhará com o que recebeu. Mas se adentrarmos a rede, a “ciência 
com” então estaremos processando outras informações e nosso 
cérebro passará a acessar um campo mais amplo que inclui não 
somente ideias, mas sentimentos, vontades que emanam da Unidade 
até se chegar a um ponto em que é claro este cérebro não mais poderá
alcançar e entra em funcionamento o chamado “mental superior”. 
Enquanto o mental inferior trabalha até o limite dos cinco sentidos, o 
mental superior atinge o conhecimento que beira a consciência. Trata-
se de um conhecimento que não pode ser expresso, mas que é 
traduzido até onde seja possível a um mundo inferior. Obtém-se 
assim a sansão, a osmose, a Unidade, de um conhecimento infinito 
que a princípio seria inacessível já que o finito não pode conter o 
infinito, contudo como o indivíduo consegue estar, por um momento, 
de posse de dois instrumentos, o mental acessa fragmentos do 
inacessível e pretende traduzi-lo até onde seja possível, ao seu mundo
de acesso e, neste momento nos deparamos com um pensamento que 
possui conhecimentos que estão além de sua manifestação meramente
intelectual, que incita sentidos superiores, a sensação de uma verdade
além da verdade comumente acessível e limitada.

Grande parte dos textos sagrados, e até outros textos, foram obtidos 
deste modo e por isto são inspiradores. Carregam em si o fluxo da 
verdade e transmite uma certeza interna ainda que pareçam 
incompreensíveis, mesmo que não se tenha as chaves para o 
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desvelamento. Então nos deparamos com uma história inspiradora para
os mais humildes e um cabedal de sabedoria para os sábios.

Mas não adianta ter mais de três por cento de consciência se esta não 
estiver ativada, Se permanecerem adormecidas não terão utilidade 
alguma, será como uma super ferramenta adquirida e que permanece 
no porão. Então é necessária utilização de algumas práticas para por 
esta consciência em atividade e torna-la desperta. Entre elas estão os 
mantras, desdobramento astral, concentração, meditação. Algumas 
práticas despertam a consciência de forma subjetiva e outras de 
formas mais objetiva. Com a consciência desperta poderemos adentrar
outros mundos, conversar com outros seres, ativar outros sentidos 
que vão além dos cinco já conhecidos. O Mago nunca dorme como um 
animal, muito pelo contrário, aproveitar as ondas da natureza, o sono 
para realizar suas investigações, práticas, contatos, etc. Os momentos
“far niente” os aproveita para alguma mentalização, visualização, 
trabalho com as forças da natureza, etc. Enquanto os adormecidos 
pensam que está Shin o Aleph permanece mais desperto do que 
nunca...

Das virtudes concedidas: A Prosperidade, Cura, confusão dos maus e 
orgulhosos. 

Auxilia a confundir os maldosos e orgulhosos e a levantar os 
humilhados e decaídos.
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SEALIAH, por ser um puro, genuíno representante de Tiphereth-Sol, 
possui um alto potencial luminoso e como se encontra em posição 
central na árvore, esta Luz não se derrama para o exterior, mas 
concentra-se no centro de modo a produzir uma exaltação interna, da 
consciência queimando todas as larvas que possam causar danos ou 
que se oponham a sua natureza.

O orgulho leva a defender posições que objetivamente não podem ser 
sustentadas. Sabemos que as energias Críticas são de natureza 
humilde, mas de consciência plena, assim, os malvados internos se 
verão confundidos diante desta luz e os propósitos promovidos pelo 
orgulho se desvanecerão.

O levantamento dos humilhados e degradados.

Se a pessoa nasceu em berço humilde este Gênio o elevará acima de 
sua condição. Se o indivíduo é pessoa orgulhosa, presunçoso, será 
posto em seu merecido lugar. Os que foram injustamente rebaixados, 
humilhados, degradados serão elevados ao seu justo nível e as 
esperanças voltarão a seus corações, mesmo porque, ninguém 
permanece eternamente a mercê de seus inimigos, de um karma, tudo
está em movimento e, portanto, tudo passa. Cabe lembrar que tudo o 
que vem de baixo está submetido a uma Força de Repulsão própria da 
Lei do Equilíbrio que rege todo o Universo.

SEALIAH, em razão da posição central na qual se encontra, exerce uma
função equilibradora de modo que, o que subiu em demasia desce, e o 
que baixou além de seu limite agora sobe. Este equilíbrio ocorre 
quando os desígnios de nosso Real Ser estão na metade do caminho, 
no ponto em que tratamos agora, ou seja, depois de atravessar o mar 
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das emoções de Briah representado por Hesed, Geburah e o ponto 
central de Tiphereth, então este ajuste ocorre como um preparo para 
enfrentar o resto da viagem.

O que ocorre em nosso interior cristaliza-se no externo, assim, 
quando os malvados internos são confundidos pela Luz de Tiphereth, 
no exterior a situação vem a se cristalizar e os humilhados e 
degradados são elevados ao seu ponto natural.

Restaura a saúde e produz uma explosão de vida.

Esse gênio domina a vegetação, dando vida e saúde a tudo que respira 
e influi sobre os principais agentes da natureza. 

Como SEALIAH está ligado a Tiphereth puro é considerado o mais 
eficaz agente da saúde, trará alívio e vida a todos os que vivem sob 
sua influência. Se a pessoa está enferma, será curada, os inférteis 
tornar-se-ão fecundos. Basta lembrar que por onde passava Cristo, 
dele, saiam virtudes.

“Marcos 5:24-34 E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão, que o
apertava. E certa mulher, que havia doze anos tinha um fluxo de 
sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e 
despendido[gastado] tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, 
antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a 
multidão, e tocou na sua vestimenta.
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Porque dizia: Se tão-somente tocar nas sua vestes, sararei. E logo se 
lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já sarada 
daquele mal. [ou flagelo, ou açoute]

E logo Jesus, conhecendo [Gr. epiginoskei: conhececendo 
conscientemente e entendendo completamente] em si mesmo que a 
virtude [Gr. dunamis: um poder, uma força] dele saíra, voltou-se para 
a multidão e disse: Quem tocou nas minhas vestes?

E disseram-lhe os seus discípulos: Vês que a multidão te aperta, e 
dizes: Quem me tocou?

E ele olhava em redor, para ver a que isto fizera.

Então, a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e 
tremendo, aproximou-se, e prostrou-se diante dele, e disse-lhe toda 
a verdade.

“E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou; vai em paz e sê sarada deste 
teu mal.[açoute]”

Este Gênio leva a vida e a saúde a tudo o que respira e influi sobre os 
principais agentes da natureza. Como Tiphereth está no centro da 
Árvore, rege o coração, motor central do organismo que assegura a 
saúde mediante a boa distribuição do rego sanguíneo o equilibra 
energético em todo o corpo, desobstrui os fluxos em nosso organismo 
em nossa vida. Assim, se desejamos a cura podemos invocar o nome 
de SEALIAH e, nas operações de Tiphereth (em geral) solicitamos a 
cura: Em nome do Cristo, pelo poder do Cristo, pela majestade do 
Cristo – lembremos que o verbo tem poder, a força da fé é da própria 
consciência ou “ciência com”.
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Cabe esclarecer aqui que no esoterismo há uma distinção entre a 
figura de Jesus e Cristo. Cristo é tido como uma substância universal 
que tem sua sede inicial em Tiphereth, na sexta dimensão. Substância 
esta que todos podemos encarnar mediante alguns trabalhos 
espirituais. Quando observamos uma operação de cura, sacrifício em 
prol do outro sendo realizada, é esta energia que está em atividade. 
Energia que tem sua expressão em Tiphereth e sua sede em Hochmah 
sendo esta última em um plano muito alto e, portanto, a priori, 
somente por intermédio de Tiphereth pode ser acessada.

Alguns cabalistas ensinam que Jesus seria a reencarnação de Salomão 
- o homem mais sábio que saiu do ventre de uma mulher -, depois de 
algumas existências de depuração, de evolução. A questão que já 
devemos ter percebido é que a cabala está longe de ser uma fé 
dogmática, então, os ensinamentos ministrados não devem ser 
tratados como uma conclusão arbitrária, embora caiba investigação, 
sempre, pois compete a cada um encontrar a verdade sob pena de 
estancamento em algum ponto do caminho. Os conhecimentos, 
provindos dos Mestres, são apenas um ponto de partida para aqueles 
que nada possuem. Na infância somos carregados no colo, mas 
conforme evoluímos, engatinhamos, posteriormente caminhamos com 
nossas próprias pernas e passamos então a carregar a outros, por um 
tempo, assim como fizeram conosco.

Para as operações de cura com este Gênio, com maior efeito, podemos
invocá-lo em seus dias e horas a começar quando a Lua nova caia na 
casa VI, Solar, do paciente e se intensifique as orações, os rogos, com 
as plantas medicinais quando a Lua se encontre na casa X contados a 
partir da casa VI do paciente. Manter perto do pacientes pessoas 
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nascidas neste período ajudará na recuperação. Os médicos nascidos 
neste período, principalmente na fase “Vô”, que corresponde ao 
período de manifestação, exteriorização, expressarão os resultados 
mais positivos na cura dos pacientes. Serão os profissionais mais 
procurados em razão dos resultados obtidos eis que são canalizadores 
naturais das energias de SEALIAH.

Nos momentos de SEALIAH toda a natureza se alegra, os pássaros 
ficam eufóricos, agitados, há uma explosão de vida. Este Gênio 
domina a vegetação e a revigora pelo equilíbrio. Ocorre que Tiphereth 
tem sua sede no mundo de Briah, das criações, que é o mundo da agua
ao passo que Tiphereth é fogo puro e deste modo nos encontramos na 
exata proporção entre agua e fogo que produz a vegetação, vida em 
abundância tanto no interior como no exterior.

Em nosso interior encontramos todas as plantas que restabelecem a 
nossa saúde, podemos arrancá-las quando a seiva estiver em seu 
ponto mais alto e ferve-las para dissolvê-las em nosso organismo. 
SEALIAH providencia para que estas plantas se enraízem com força, 
que floresçam com vigor convertendo-nos em autênticas infusões 
para a cura dos enfermos.

SEALIAH influi sobre os quatro elementos da natureza: Fogo-Agua-
Ar-Terra. Os principais elementos que dão existência a tudo o mais. 
Podemos inclusive comprovar em nosso mundo físico que faltando um 
deles não há vida. Como sobreviver sem o Sol que de outro modo 
congelaria tudo a zero grau absoluto; sem a Agua não há vida, os 
cientistas ao procurarem vida em outros planetas o fazem com vistas a
encontrar Agua; sem o Ar não sobreviveríamos e mesmo outros seres 
anaeróbicos subsistem em outros tipos de ares; na Terra encontramos 
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todas as substâncias que forma os corpos, para ter um veículo de 
manifestação em Malkuth é preciso que se tenha o elemento terra. 
Estes elementos combinam-se entre si, como o fazem as cores 
primárias, e dão existência a tudo no plano em que vivemos. Os quatro
elementos formam o nome de Deus יהוה - “Yod-He-Vô-He”, onde 
“Yod” é o fogo; “He” a agua; “Vô” o ar e o segundo “He” a terra. Com 
as letras de seu nome Jehovah criou todas as coisas.

A missão de SEALIAH consiste em que cada elemento se manifeste em
se momento apropriado, sem exceder-se, eis que se encontra no 
ponto de equilíbrio da árvore. E o Senhor dos quatro elementos e tem 
sob suas ordens os Elementais, regentes destes reinos a saber: As 
Salamandras para o fogo, as Ondinas para a agua, os Sílfides para o Ar
e os Gnomos para a terra. Como este Gênio rege os quatro elementos 
em todas as operações em que se envolvam os Elementais, 
forçosamente devemos invocar a SEALIAH pois segundo os 
ensinamentos cabalistas, sem este concurso nenhum elemental se 
moverá por mais que se agitem os objetos sagrados como a varinha, a 
taça, a pena, a espada – algumas Ordens variam quanto aos objetos, 
mas todos devem ter relação com os quatro elementos.

Cabe ainda explanar que as pessoas nascidas sob as energias deste 
Gênio levarão o indivíduo a reintegrasse cada vez mais com seu Real 
Ser, como descreve os Textos Tradicionais: “Fazer a vontade do Pai” 
que está ligado a Kether, o ponto mais alto da árvore, o número 1, e 
como a meta é espiritual, fará com que a pessoa abandone as rendas 
de seu veículo material. Sua meta será a instrução. Em contrapartida 
aparecerão os meios, as facilidades para a realização da obra 

231



transcendente, ou seja, o conhecimento, o retorno para casa... E neste
raio de força, raio Crístico, que Jesus trabalhou, que inspirou a 
humildade de São Francisco de Assis e tantos outros.

Outros Gênios trabalham pela cura em operações diversas, assim em 
resumo temos:

06. 1->6 LELAHEL: cura pela cromoterapia e consciência dos atos 
danosos;

23. 3->8 MELAHEL: cura mediante utilização das plantas medicinais, 
energias, cirurgias, pesquisas;

30. 4->7 OMAEL: Cura o efeito das doenças pelos medicamentos;

39. 5->8 REHAEL: Cura de doenças mentais relativa a relação Pai-filho 
e mantém a saúde pela

Maneira correta de pensar;

45. 6->6 SEALIAH: Cura mediante o equilíbrio e a boa distribuição do 
sangue - o Tiphereth genuíno;

51. 7->4 HAHASIAH: Cura pela compreensão do mal - cura a causa da 
doença;

60. 8->5 MITZRAEL: Cura às enfermidades mentais, oriundas dos 
desejos: drogas, homossexualismo;

63. 8->8 ANAUEL: Cura pela superação das emoções e desejos altera-
se a relação causa e efeito;

68. 9->5 HABUHIAH: Cura eliminando hábitos nocivos - harmonia com 
universo – ñ vida dupla.
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Facilidade no aprendizado de qualquer coisa.

A pessoa nascida sob essa influência procurará instruir-se, para o quê 
contará com muitas facilidades.

Tiphereth é a séfira que se comunica com todas as outras, de modo 
que é portadora do conhecimento Universal, inclusive das próprias 
emanações de Kether, a Vontade primeira. De outro lado é portador 
de entusiasmo que permite um fluxo intenso de comunicação com os 
demais centros de vida. Ocorre que para aprender é necessário, de 
algum modo, se relacionar com o conhecimento a que se pretenda e 
interioriza-lo, comunicar-se de todos os modos e maneiras seja por 
dentro e por fora com o objeto de estudos.

Temos ainda que SEALIAH atua diretamente sobre a consciência que 
tem sua sede na 6  dimensão, o mundo das causas naturais, de modo º
que propicia o aprendizado em relação ao objeto desde sua origem, 
sentindo-o em seu interior, mediante a inspiração, antes mesmo que a
própria mente possa se dar conta de sua existência.

O equilíbrio na atmosfera.

Como SEALIAH rege os quatro elementos, também determina o 
equilíbrio entre as estações do ano assim temos que a primavera que é
quente e húmida referem-se ao o elemento Ar; o verão que é quente 
e seco ao elemento Fogo; o outono que é frio e seco ao elemento 
Terra e o inverno que é frio e úmido ao elemento Agua.

Quando se diz que controla as estações do ano o faz primeiramente 
em nosso interior, deste modo temos que:
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Na primavera dominará sobre o comportamento sanguíneo – aquele 
que possui um espirito jovial, alegre, apaixonado, sociável;

No verão sobre o colérico - pessoa ativa, otimista e dinâmica líder 
nato que não tem medo de assumir riscos e de enfrentar desafios;

No outono o melancólico - passivo, muito sensível e tímido, criativo e 
imaginativo, de grande empatia o que favorece nas áreas de 
pedagogia, artística, é incapaz de ferir alguém e,

No inverno o bilioso – enérgico, forte, irritado, mal-humorado, 
arbitrário – Favorece ao militarismo, postos de autoridade, iniciativas.

Esta função equilibradora que levanta os que estão embaixo e rebaixa 
os que ascenderam acima do seu nível atua em todos os campos de 
nossa vida. Assim temos visto que se ocorre a humilhação, então, os 
inimigos são confundidos, erguem-se as cabeças e recupera-se o 
esplendor. De outro lado os que estiverem acima de seu nível legal 
proposto pelo karma, pelas Leis de Binah, como aqueles que ocupam 
cargos pelo nepotismo, clientelismos e suas variáveis, os que 
enriquecem por meios ilícitos, sem passar pelas vias de

 ,Yod-He-Vô-He” voltarão ao seu lugar. Assim, um empresário“ - יהוה
funcionário, servidor, empregado que seja ganancioso e cresça acima 
de sua capacidade, é melhor que renuncie, que promova uma 
concentração de energias – não a sua dispersão, e não abarque tanto 
para poder controlar o que realmente lhe pertence, antes que leve um 
tombo. E certo que uma inspiração, um sopro de consciência o 
dominará neste sentido par fazer o que é devido e se a voz da 
consciência tiver abertura suficiente para ser atendido o dano será 
evitado.
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Este afastamento é estratégico quando o que está em nossa volta se 
projeta acima de nossa capacidade a fim de se evitar um choque com a
Lei do Equilíbrio. Assim paramos um momento para produzir as 
reformas interiores capaz de suportar uma expansão e respeitamos o 
transcurso da Lei de יהוה - “Yod-He-Vô-He”. Neste momento 
começarão a aparecer as facilidades para levar a cabo a obra, tais como
pessoas, circunstâncias etc. E por falar em circunstâncias, basto 
lembrar a forte emanação direta que Hochmah produz sobre 
Tiphereth. O que importa aqui e aprender a não invadir o espaço do 
outro...

O lado negativo da força

O Gênio contrário domina sobre a atmosfera perturbada, 
desiquilibrada, assim, provocam excesso de humidade, inundações, 
grandes calores, períodos prolongados de seca, enchentes e frios 
extremos, ventos fortes e destrutivos.

De outro ponto, se SEALIAH de cima é indispensável para a magia 
branca, sua contraparte abismal o será para a magia negra onde sejam 
necessários os quatro elementos para a realização das operações.

Em Malkuth se apresentarão os desequilíbrios na vida pessoal, das 
empresas, etc. É onde surgirão as ordens contraditórias que em um 
momento se determina algo e depois outra coisa, seja no interno ou no
externos as empresas o que causa graves constrangimentos.
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Cabe observar os pontos de dissonância deste Gênio, principalmente 
na Lua nova, sejam aspectos de quadraturas ou o que quer que sejam 
e constataremos como nestes períodos as estações do ano marcam-se
de forma desequilibrada.

Escrituras

"S 93:18 Si dicebam commotus est pes meus misericordia tua Domine 
sustentabat me.

Quando digo: o Meu pé vacila! A tua bondade, Ó Eterno! me serve de 
apoio."

Oração

“SEALIAH: Motor de Todas as Coisas.

SEALIAH: Senhor, me encontro maduro,

como um Sol que precisa derramar suas sementes pelo universo

e deves ajudar-me, para que de mim não se desprendam as virtudes 
indiscriminadamente, mas que saia tão só da minha esfera luminosa

aquilo que seja útil ao discorrer da Obra do Eterno.

Fazei Senhor SEALIAH, que através de mim, possam encontrar a sua 
plenitude

aqueles que são movidos por um afã de serviço,

e que, graças a minha ação, amadureça a boa semente.

Não permitas, Ó SEALIAH!, que meu temperamento se expresse com 
excessos,

que não sejam demasiado tórridos os verões
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e nem muito frios os meus invernos.

Permita-me, Senhor, agir sempre em uníssono com o pulsar cósmico,

e que tudo encontre, através de mim,

“Sua perfeita órbita, sua perfeita linha de Universo”.

Exortação

"Cada estação produz seus frutos, cada jornada encerra sua própria 
plenitude,

cada ciclo acrescenta valores à perfeita colheita do ciclo anterior.

Escolhi a ti, peregrino, para que com o seu trabalho fique evidente

o trabalho próprio de cada etapa;

a fim de que todos saibam que o Tempo elabora as virtudes,

que o Tempo não é uma dimensão morta.

Tenho lhe dado como pai, o Senhor das Supremas Experiências,

e como mãe ao manancial da Vida Eterna.

Sua missão há de consistir em combinar os valores retirados das 
experiências vividas

com a força primordial, construtora dos universos.

Isto há de dar-te, peregrino a possibilidade de levar a consciência o 
frio e o calor, a flor e o fruto,

o conhecimento do Bem e do Mal,

levando-os a esse ponto em que tudo se torna evidente.
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Dispões de força e de vigor para essa Obra Magna.

“Em ti confio, peregrino”.

Os três anjos guardiões
Já vimos que como o Grande Mago Cabalista Agrippa afirmou em suas obras que cada 
homem tem três Gênios ou Anjo Guardião.
O primeiro (hora) vem da parte de Deus, do Real Ser, que faz parte de nosso exército 
interno, do Reino de Deus e surge no momento em que a alma é criada é chamado de 
Diretor da Vida pois guia nossos passos, dá o rumo certo. Está ligada a tabela das horas, 
ao Gênio regente no horário do nascimento, cuida da alma e espírito da pessoa.
O segundo (dia) emana do mundo astrológico, do zodíaco, ao qual Cristo está ao centro 
com seus 12 apóstolos e influi sobre a moral. Esta ligada a tabela dos dias, ao Gênio 
regente no dia do nascimento.
O terceiro (arco quinquídio) trata do mundo elementar e, portanto, domina sobre o 
físico, influi sobre a saúde, os movimentos, as ações. Está ligada a tabela dos qüinqüídios
ao Gênio regente no arco correspondente ao qüinqüídio do nascimento, influi sobre o 
corpo físico.
Assim, para se conhecer os três gênios que regem o indivíduo basta verificar quais eram 
as manifestações em seu dia e hora de nascimento.

 Programa original e complementar
Cada indivíduo vem com um programa a desenvolver tanto a nível interno (individual) ou 
externo (coletivo) que são assinalados no mapa natal – e aqui o preceito de Hermes se 
faz presente como em toda a obra – “Assim como é em cima o é em baixo e vice-versa. ”
Inicialmente estes programas podem ser observados pela posição em que ocupam os três
Anjos guardiões em nossa zona zodiacal de modo que possamos observar os trabalhos a 
serem efetuados a nível físico, mental e emocional. Os aspectos, relacionamento entre os
planetas (expressão física das forças eternas – centros de vida) nos dirão as dificuldades 
e facilidades que teremos no curso de nossa existência.
Tem se afirmado que escolhemos estes caminhos, e isto nos leva a pensar que as 
dificuldades, percalços, encontros desagradáveis também são escolhas nossas. Como já 
percebemos inicialmente, as pulsações descem de forma pura e natural sem quaisquer 
obstáculos, contudo ao proceder o primeiro ato, quando damos curso as vibrações 
energéticas, ocorre que haveremos de nos deparar com as suas conseqüências, com 
toda a gama de efeitos que haverá de ser geradas em razão deste ato. Então de início há 
infinitas possibilidades, mas ao se escolher uma delas haveremos de nos deparar com 
seus resultados.
As Lei física de causa e efeito têm sua origem em planos superiores, cabe lembrar que 
Malkut é um ponto de resultados, Assiah é o fruto do que acontece nos planos acima na 
relação de causalidade יהוה - “Yod-He-Vô-He” – semear (Atziluth), cultivar (Briah), 
florescer (Yetzirah) e por fim dar os frutos (Assiah). A Cabala afirma que tudo foi criado a 
partir do nome de Deus composto de quatro letras, compreender o significado e vive-lo 
nos leva a felicidade e a auto realização íntima do Ser.
Mas prosseguindo com o raciocínio, tivemos inicialmente uma escolha (que neste caso 
hipotético) foi executada. A partir daí tudo o que resultar desta escolha passam a ser 
vinculados. O livre arbítrio passa a ser tão relativo quanto a capacidade de dar um rumo 
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diferente a energia inicial colocada em movimento. Daí tem em nosso mapa as novas 
oportunidades que nunca foram exploradas (posições cardinais), portanto, dotadas do 
livre arbítrio inicial; o curso que talvez possamos alterar (posições mutáveis) e o curso que
não podemos modificar (posições fixas).
Alguns indivíduos vêm com programas lotados, muitas dívidas que precisam ser 
resgatadas – energias que exigem entrar em equilíbrio e que tornam por vezes 
insuportáveis
a existência. Outros tem carga mais leve, seja por que tiveram poucas experiências, 
relacionamentos, por não almejarem o mestrado, mas apenas uma vida tranqüila em 
relacionamentos provinciais, sem conflitos.
De outro lado temos ainda almas, que pelo impulso interno de seu Real Ser, querem 
aprender e tem um espaço para agregar mais algumas experiências em suas existências, 
como ocorre nos cursos que vemos nas escolas onde além das matérias principais 
obrigatórias é possível escolher algo complementar, um assunto que seja do agrado ou 
que se necessite.
Kabaleb nos fala que este programa complementar é encontrado a partir de um cálculo 
matemático conforme segue:
1) A posição do planeta, dentro da esfera zodiacal, é tomada em graus a partir da posição
do Sol. Assim se o Sol se encontra a 6,38º de Aquário e Urano a 9,17º de Virgem temos 
um arco com 212,79;
2) Como o número encontrado é maior do que 72 dividimos o resultado por este número 
desta forma: 212,75/72 = 2,9549.
3) Multiplicamos o número inteiro por 72: 72*2 = 144;
4) Subtraímos o arco pelo resultado encontrado: 212,75-144 = 68,75;
5) Como o Sol rege o Gênio 1, o ponto inicial de sua posição, portanto, inicia-se a partir 
do 6. Assim, deve-se acrescentar uma unidade ao resultado da operação desta forma: 
68,75+1 = 69,75 – que se refere ao Gênio ROCHEL (69. 9->6).

O número encontrado correspondente ao Gênio do programa complementar e do 
mesmo modo precede-se com os demais planetas.

Dizem alguns Cabalistas que ainda existe o outro Anjo Guardião que é único para 
cada pessoa e é incompreensível para nos, ele é um ser que existe tanto  dentro 
como fora a parte de nossa consciência.  Existem Varias formas de contatar o Anjo
Guardião, um deles está no Grimório de Abraham o Judeu – A magia Sagrada de 
Abramelin, na qual mostra pessoa a passo um sistema ritual completo de 6 meses 
para entrar em contato com o SAG. Existem diversas formas de contatar o SAG 
alem do Ritual de Abramelin, cabe você encontrar o Mestre que mais lhe convém e
o sistema que mais combine com você e que Funcione.

A MEDICINA ALQUIMICA PLANETÁRIA

“Todo Cosmo é dirigido, vigiado e animado por séries quase intermináveis de 
Hierarquias de seres conscientes. 
Cada um deles tem missão a cumprir e, sejam chamados por um nome ou outro, 
Dhyan-Chohans, Anjos ou Devas, são mensageiros, tão só no sentido de serem 
agentes das leis kármicas e cósmicas.

239



Seus respectivos graus de consciência e de inteligência variam até o infinito e todos 
eles são homens perfeitos, no sentido mais completo da palavra.

Múltiplos serviços angélicos caracterizam o Amor Divino. 

Cada Elohim trabalha em sua especialidade.

Nós podemos e devemos apelar à proteção angélica.”

——-
No núcleo estelar de todo sol sideral, de todo planeta, de todo satélite lunar, de todo
Cometa, existe um TEMPLO-CORAÇÃO, que é a morada sagrada de um gênio sideral. 

Assim, temos todo o Infinito como um sistema de corações.

Por isso, a Astrologia Esotérica vem a ser a religião da luz e do coração.

Cada um de nossos planetas tem seu Reitor Sideral. 

Esses são os 7 “Espíritos Diante do Trono de Deus”, como ensina o Apocalipse de São 
João. 

Esses são os 7 anjos que repartem entre si o governo do mundo em 7 épocas 
distintas, pois a história do mundo se resume em 7 épocas.

Os sete planetas são as cordas de uma lira divina, onde ressoa com sua mais inefável 
melodia a Palavra do Criador, do Logos.

Todo sistema solar vem a ser o corpo celeste de um grande Ser, o Logos do sistema 
solar, o Inefável…

Arcanjo Seu Reinado Chacra
Gabriel Lua Básico/SEXUAL
 Rafael Mercúrio SOLAR
Uriel Vênus Solar

Michael Sol Cardíaco
Samael Marte Laríngeo
Zacariel Júpiter Frontal
Orifiel Saturno Coronário

O sistema solar, visto de longe, se parece com um homem caminhando através do 
infinito inefável.

Como Realizar uma Prática de Alta Magia com os Anjos 
Planetários
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Sentai-vos em uma cômoda poltrona e fechai os vossos olhos.
Apartai da mente todo pensamento terreno e focai o pensamento em vosso Mestre 
Interno, orando assim:

Oração às Hierarquias Divinas

“Meu Pai, tu que és meu verdadeiro ser, te suplico como todo o meu coração e com 
toda a minha alma, que penetres no templo-coração da estrela de Vênus para que te 
prostes aos pés de Uriel e lhe peça o seguinte favor: (suplica-se o favor que se 
deseja).”
 

 
Em seguida, o discípulo, saudando mentalmente o guardião da coluna da direita, dará
um profundo suspiro e pronunciará a palavra de passe:Jákin. 
Em continuação, fará o mesmo com o guardião da coluna da esquerda e pronunciará 
a palavra de passe: Boáz, isto é, primeiro o suspiro profundo, depois se rogará a seu 
Mestre Interno, dizendo-lhe: “Senhor, dá agora sete passos para o interior do templo
para que faças a súplica, meu Pai, meu Senhor, meu Deus…”

Feita a súplica, pede-se, com todo o coração ao Anjo do planeta que se estiver 
trabalhando, um Coro de Anjos para realizar a obra. 
(Cantando, Eles criam.)
Se o Anjo concede vossa petição, o coro de Anjos, que são seus filhos e que moram 
com ele no templo do núcleo planetário, começará a cantar em linguagem sagrada 
para fazer o trabalho solicitado. 
Assim é como o Exército da Voz cria por meio do Verbo.

Qualquer observador profano, se observar o céu nesses instantes, poderá ver o 
planeta brilhando e resplandecendo de maneira intensificada e rara. 
O observador ficaria simplesmente espantado ao contemplar o original cintilar do 
planeta trabalhado nesses instantes.

As Hierarquias Divinas concedem o que pedimos quando o Karma permite. Mas, se a 
súplica não chegar a ser concedida, então o Anjo mostrará o relógio do Destino e, 
neste caso, não lhe restará outro remédio que inclinar a cabeça diante do veredicto 
da lei.

Em seguida, faça a oração do planeta ao qual estiver realizando as práticas de Alta 
Magia. 
Por fim, feche os olhos e entre em meditação profunda, com muita concentração e 
devoção sincera.
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Oração da Lua – Segunda Feira YESOD Chakra Sexual

Arcanjo Gabriel, Reitor de nossa Lua
Treze mil Raios tem o Sol, Treze mil Raios tem a Lua, Treze mil vezes se arrependam
nossos Inimigos Ocultos…
Com infinita humildade e grande amor, em nome do terrível Tetragrammaton, eu vos
invoco, Seres Inefáveis.
Em nome de Adonai e por Adonai, Adonai, Eye, Eye, Eye, Kadosh, Kadosh, Kadosh, 
Achim, Achim, Achim, La, La, La, Forte La… 
Que resplandeceis sempre gloriosos na montanha do Ser, eu vos rogo por 
misericórdia que me auxilieis agora. Tende piedade de mim que nada valho, que 
nada sou.
Adonai, Sabaoth, Amathai, Ya, Ya, Ya, Marinat, Abim, Iehia, Criador de tudo o que é 
e será.
Vos rogo em nome de todos os Elohim que governam a primeira Legião, sob o 
comando de Orfamiel, pelos 13 mil Raios da Lua e por Gabriel, para que me socorrais
agora mesmo. 
Vinde a nós, por Adonai, o Anjo da Alegria e da Luz. 
Reconheço que sou tão só um mísero verme do lodo da terra. Amém…

Oração de Mercúrio – QUARTA – HOD CHAKRA PLEXO
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Arcanjo Rafael, Senhor Supremo da Cura, da Medicina Universal e da Mente Cósmica
Vos rogo, Divinos Elohim, em nome do Sagrado Tetragrammaton e pelos nomes 
inefáveis de Adonai Elohim, Shadai, Shadai, Shadai…
Eye, Eye, Eye, Asamie, Asamie, Asamie…
Em nome dos anjos da segunda legião planetária, sob o governo de Rafael, Senhor de
Mercúrio, como também pelo santo nome posto sobre a testa de Aarão…
Ajudai-me, auxiliai-me, concorrei ao meu chamado. 
Que vosso servo, Hermes Trimegisto, me ajude…
Amém…

Oração de Vênus – SEXTA FEIRA- NEZACH PLEXO 

Uriel, Arcanjo Sagrado do Planeta Vênus, Senhor do Raio do Amor, das Artes e da 
Beleza
Vos rogo mui humildemente, divinos Elohim, pelos místicos nomes On, Hey, Heya, 
Ya, Ye, Adonai, Shadai… acudi ao meu chamado.
Vos suplico auxílio em nome do tetragrammaton e pelo sacro poder dos anjos da 
terceira legião, governados por Uriel, o Regente de Vênus, a estrela da aurora. 
Vinde, anael, Vinde, Vinde, reconheço minhas imperfeições, mas vos adoro e vos 
invoco.
OM Seja Amor… OM Seja Amor… OM Seja Amor…
Amém…

Oração do Sol – DOMINGO – Thiferet CORACAO 
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Arcanjo Miguel, ou Michael segundo a Cabala, é o Supremo Regente do Sol e de todos
os planetas ao seu redor
Sou um infeliz mortal que, plenamente convencido de sua nulidade e miséria, se 
atreve a invocar aos Leões de Fogo e ao Bendito Michael.
Pelo Tetragrammaton, chamo agora a quarta legião de anjos do Sol, esperando que 
Michael se compadeça de mim.
(Traçar no ar, com o dedo indicador da mão direita o signo do Infinito – ou seja, um
Oito deitado, antes de vocalizar os seguintes mantras:)
OM-TAT-SAT-TAM-PAM-PAZ… Amém…

Oração de Marte TERÇA GEBURAH LARINGEO 

Samael, Arcanjo da Força de Deus, seu nome significa Vontade Divina. 
É o Supremo Avatar da Era de Aquárius e Guardião da Gnose contemporânea
Reconheço o que sou, realmente sou um pobre pecador que clama e invoca os Anjos 
da Força, mediante os mantras:
Yah, Yah, Yah, He, He, He, Va, Hy, Ha, Va, Va, Va, An, An, An, Aie, Aie, Aie, Ecl, Ai, 
Elohim, Elohim, Tetragrammaton.
Eu vos invoco em nome do Elohim Guibor e pelo Regente do planeta Marte, Samael, 
concorrei ao meu chamado.
Que a quinta legião do planeta Marte me assista em nome do Venerável Anjo Acimoy.
Amém…

Oração de Júpiter – QUINTA HESED PINEAL
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Zakariel, Arcanjo e Senhor da Bondade, da Abundância e da Justiça
Sem orgulho, reconheço que nada valho, que nada sou e que só meu Deus tem o 
Poder, a Sabedoria e o Amor.
Vos suplico, Devas Inefáveis, pelos nomes sagrados Kadosh, Kadosh, Kadosh, 
Eschereie, Eschereie, Eschereie, Hatim, Hatim, Hatim, Yah, o Confirmador dos 
Séculos, Cantime, Jaym, Janic, Anie, Caibar, Sabaoth, Betifai, Alnaim, e em nome de
Elohim e do Tetragrammaton.
Pelo divino Zakariel, que governa o planeta Júpiter e a sexta legião de anjos 
cósmicos, concorrei ao meu chamado. 
Vos suplico, seres inefáveis, assisti-me neste trabalho. 
Vos rogo pelo terrível Tetragrammaton, auxiliai-me aqui e agora.
Amém…

Oração de Saturno – SABADO – BINAH - COROA

Orifiel ou Cassiel, Senhor Supremo da Vida e da Morte, Chefe de infinitas Legiões de 
Anjos da Morte
Reconhecendo minha tremenda nulidade e miséria interior, com inteira humildade…
Cashiel, Machatori, Sarakiel, concorrei ao meu chamado. 
Vos suplico em nome do Santo e Misterioso Tetragrammaton, vinde até aqui.
Escutai-me, por Adonai, Adonai, Adonai, Eye, Eye, Eye, Acim, Acim, Acim, Kadosh, 
Kadosh, Kadosh, Ima, Ima, Ima, shadai… Yo-Sar, Senhor Orifiel, Regente do planeta 
Saturno, chefe da sétima legião de anjos inefáveis.
Vinde, seres inefáveis de Saturno. 
Vinde em nome de Orifiel e do poderoso Elohim Cashiel. 
Vos chamo pedindo auxílio em nome do Anjo Booel, pelo astro Saturno e por seus 
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santos selos.

Observações Complementares

A Paciência e a Serenidade nas práticas da Alta Magia (ou Teurgia) são de 
fundamental importância. Há que se realizar as práticas, as orações, as 
mentalizações etc. com suma paciência, tomando consciência de que o Tempo Divino
é diferente do tempo cronológico humano são diferentes radicalmente. 
Portanto, lembre-se: 
Pedir a Deus e aguardar com infinita paciência que o pedido se concretize na hora 
certa.

Caso o praticante da Alta Magia deseje, pode colocar sobre seu peito (caso esteja 
deitado) ou em seu Altar, o Quadrado Mágico correspondente ao planeta a ser 
trabalhado. 
E sobre o altar, podem-se acender uma ou três velas brancas, simbolizando, entre 
outros, a chama do Espírito presente…

PLANETAS,  INCENSOS,  ERVAS E PEDRAS USADAS EM 
RITUAIS:

LUA
 JASMIM_ sonhos lúcidos, atividades do inconsciente
 ARTEMÍSIA_ adivinhação, alteração da consciência.
 CÂNFORA_ vidência
 ACÁCIA_ relaxamento, projeção astral, proteção
psíquica
 Gengibre_ magnetização de talismãs lunares
SABUGUEIRO, JASMIM
ARTEMÍSIA, ARNICA
PEDRA-DA-LUA, PÉROLA
OPALA, QUARTZO BRANCO

MERCÚRIO
 BENJOIM_ contato om forças mercurianas
 ORÉGANO_ estimulante mental e intelectual;
 JACINTO_ vontade, rituais de magia sexual
 ALECRIM- concentração e estudos
 AMARANTO_ sonhos lúcidos e vidência
AVELEIRA, FREIXO, HISSOPO,
VALERIANA
LOURO, FIGUEIRA, ACELGA,
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AIPO
CORNALINA, CITRINO, BERILO

VÊNUS
 ROSA_ amor , harmonia, inspiração artística
 VERBENA_ sonhos lúcidos, , repele entidades malignas
 SANDALO_ amor, sabedoria, conhecimento
 MENTA_ consagração de talismãs de vênus
 BAUNILHA_ amor, e ritos venusianos
 GENGIBRE_ instinto sexual
ERVA-DOCE, MANDRÁGORA,
ORQUÍDEA, MARGARIDA,
LIMÃO, MURTA, MACIEIRA,
ROSA
ESMERALDA, JADE VERDE, TURMALINA ROSA,
QUARTZO ROSA, TURMALINA VERDE

SOL
 OLÍBANO_ favorece a concentração, expansão mental,
purificação do ambiente
 EUCALÍPTO_ ativa a vontade, , energizante
 AÇAFRAO_ alegria, bom humor, dissipa tristeza
 LOURO_ clarividência, protege contra entidades
malignas
 NOZ-MOSCADA_ divinação, prosperidade
 ARRUDA_ saúde, abundância, estabilidade
HISOPO, FREIXO, GIRASSOL,
LOUREIRO, FIGUEIRA,
ARRUDA, ANGÉLICA,
CRISANTÊMO
TOPÁZIO, JADE AMARELO, CRISÓLITA,
DIAMANTE

MARTE
CAFÉ_ estimula e exalta a mente, excitante do
cérebro
 ALHO_ proteção, purifica a mente, elimina larvas
astrais
 LAVANDA_ fortalece a mente, purifica a aura, afasta
pesadelo e entidades malignas, combate a luxúria
ESPINHEIRO, IPÉRICO,
URTIGÃO, CACTO, MAMONA,
BAMBU, CEREJEIRA
RUBI, PIRITA, HEMATITA, JADE VERMELHO CRAVO-DA-INDIA_ aumenta o nível energético,
favorece os negócios
 SANGUE DE DRAGÃO_ fertilidade, proteção,
purificação
 PIMENTA fortalece o caráter, tonificante e
estimulante
 ENXOFRE_ limpeza do ambiente
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JÚPITER
 OLÍBANO_ concentração, expansão mental, aprox.
divina
 CANELA_ amor, sucesso, prosperidade, energizante
 NOZ-MOSCADA_ divinação, prosperidade,
estimulante
 VIOLETA_ meditação e sensibilidade espiritual
 HORTELÃ_ caráter, discernimento e coragem para
atitudes
 AMOR-PERFEITO_ meditação, reflexão e pensamento
concentrado
CARVALJO, BÉTULA, OLIVEIRA,
CANELA, HORTELÃ,
CASTANHEIRA, ABACATEIRO,
ANIS-ESTRELADO, TABACO,
SALVIA
SAFIRA, AMETISTA, TURQUESA, LÁPIS-LAZULI

SATURNO
 MIRRA_ sobriedade da mente, concentração, purifica
 SALSA_ memória, lucidez mental, estimula visões,
destruição
 MADRESSILVA_ predispõe a pratica da magia
 ALMÍSCAR_ desenvolvimento espiritual, energia
sexual
 MUSGO_ favorece rituais pesados
 ASSA-FÉTIDA_ feitiçaria e destruição, evocações de
entidades malignas.
SALGUEIRO, CIPESTRE,
NOGUEIRA, TEIXO,
MANDRÁGORA, BELADONA,
ACÔNITO, SALSA, ASSAFÉTIDA,
MIMISA, CARQUEJA,
BOLDO, TUBÉRCULOS,
COGUMELOS
ÔNIX, TURMALINA NEGRA_

MAIORIA DAS PEDRAS NEGRAS

Condensadores Fluídicos:
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Condensadores são como assentamentos espirituais. Como tudo armazena 
virtudes, memórias e emoções, você armazenara virtudes planetárias neste 
assentamento.

Os Condensadores Fluídicos funcionam de forma Hermética e é uma tecnologia 
que serve para atrair e acumular virtudes planetárias para se ter amplitude 
taumaturgica nas Operações, ou seja, mais efeitos REAIS tanto na terra quanto 
nos céus. Ele é feito com água destilada ou azeite de Oliva (Ou caso haja algo 
mais especifico da esfera que se vai trabalhar como vinho para saturno e Azeite de
oliva ou girassol para o sol, etc...), com diversas misturas planetárias tais como 
pedras, Plantas, flores, frutas, hervas, sementes, todas consagradas do planeta e 
esfera que se quer assentar, postos em um recipiente como a bacia da foto.

Você Colocara em baixo ou em cima do altar que se assentará, fazendo 
fumigações de incensos e hervas planetárias, libações, orações e conjurações 
para a sua esfera, planeta e divindade, nas horas e dias corretos segundo a Lei 
Hermética das Analogias.

Caso esteja assentando a um ser especifico exemplo DOMINGO- SOL –
THIFERET Para Krishna, Coloque uma estátua ou quadro do ser no Altar,

consagrando a ele conforme as regras e analogias, passando condensador
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Fluídico na estátua, oferecendo fumigações, libações e orações também como já
ditas. Deve se Assentar e começar as orações 7 Dias Antes do ritual no mínimo,

sendo o ideal 6, 3 ou 1 mês direto. Em casos de emergência 7 dias.

Das Horas Magicas

Nas tabelas seguintes podem ser vistos os anjos que regem as horas dos dias e
das noites. O Símbolo Astrológico que aparece ao lado de cada anjo se refere
ao planeta regido por este anjo. Uma vez que se sabe o anjo que rege cada dia
é possível contata-lo mais facilmente escolhendo o dia e a hora adequada para

fazer-lhe o pedido, 

Das Horas Mágicas e Regentes Cósmicos:

Nas tabelas seguintes podem ser vistos os anjos que regem as horas dos dias e Das noites. O 
Símbolo Astrológico que aparece ao lado de cada anjo se refere Ao planeta regido por este anjo. 
Uma vez que se sabe o anjo que rege cada dia é possível contatá-lo mais facilmente escolhendo 
o dia e a hora adequada para fazer-lhe o pedido.

DOMINGO- SOL – THIFERETH – Anjo Miguel – Mestre Assensos e Seres de Luz: Lanto, 
Cristo e Maytrea.
Olimpico: OCH
Deus: Krishna
Cor: Dourado
Chakra- Anarrata – Coração
Mantra: YAM
Rege: O Orgulho, Eu Verdadeiro, Local do SAG, A Honra, Realeza, A Beleza, A Verdade, a 
Iniciação, o Amor Verdadeiro Incondicional AGAPE, Riqueza e Cura.

SEGUNDA: Lua – YESOD-  Anjo Gabriel – Mestre Ascenso: SERAFIS BEI
Deuses: Kuan Yin, GANESH e ISIS –
Olimpico: Phull 
Chakras Base e Sexual
Cor: Roxo, Branco ou Cinza prateado.
Rege As Emoções, Plantações, GESTAÇÃO,  Expansão e contração, a Matrix Física, Plano Astral
e as Águas
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TERÇA- Marte GUEBURAH- Anjo KAMAEL – Assenso: Nadah 
Deuses: Kali e Aries.
Olimpico: Phaleg
Chakra: Vishudah- Garganta
Mantra: HAM
Cor: Vermelho
Rege: Impulsividade, A Força, Impulso Ativo, Agressividade, A Guerra, Ira, Raiva, Ódio, a Ação, 
Impulso Criativo, Proteção, Vencer Batalhas, lutas, Trabalhos Agressivos, Estratégia, Etc.

QUARTA- Mercúrio – HOD-  Anjo Rafael – Assenso: Hiláriom Ser: Tricksters, Troll, Exu, Etc.
Deus: Thot, Hermes, SARASVATI, Mercúrio e também Ganesha.
Olímpico: OPHIEL
Chakra- Plexo Solar e Prostático
Mantra: RAM
Cor: Laranja
Rege: Ensinos, Escribas, as Ciências Herméticas, Intelecto, Analise Critica, Caminhos, 
Abertura, Negociação, Comunicação, Escrita e Alquimia de Troca;

QUINTA- JUPITER – HESED -Anjo Tsadikiel, Zacariel e Hesediel- Mestre Assenso: El Moryah
Deus: Fortuna, Júpiter, Zeus, Lakshmi.
Olímpico: Bethor
Chakra – Frontal, Ajna ou Pineal
Mantra: OM
Cores: Azul 
Rege: Caridade, Justiça, Misericórdia, Amor, Bondade, Riqueza, Prosperidade, Magia, Realeza e 
Nobreza.

SEXTA – VENUS – Netzach – Anjo Anael. Mestre Assenso- Rowena.
Deuses: Durga, Afrodite, Lakshmi também (Alguns deuses regem mais de uma esfera e transitam 
entre varias.)
Olímpico: Haggith
Chakra: Plexo Solar.
Mantra: RAM
Cor: Verde
Rege: A Ação, vitória silenciosa, Intuição, Empoderamento, Beleza, Luxo, Luxuria, Prazeres, 
Alegria, Fertilidade e Feminismo.

SABADO – SATURNO BINAH – E URANO HOCKMA – ANJOS CASSIEL, AZRAEL E 
RAZIEL – ASSENSO – ST. GERMIAN, NICOLAL FLAMEL E CAGLIOSTRO-
DEUSES: Shiva, Vishnu, Brahama(Javé) e Kronos.
Olimpico: Aratrom
Chakra: Coroa ou Sahasrara de mil petalas – Metatron
Mantras: ANG e AUM
Rege: Magia branca e negra, a Iluminação, a Introspecção, Meditação, Dons Ocultos 
paranormais, Melancolia e Tristeza, A Morte, A Cólera, Destruição e Renascimento (Sansara e 
Karmas) e o Tempo.
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AGORA NA PROXIMA IMAGEM VEJA A TABELA DAS HORAS PLANETARIAS:
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COMO O CABALISTA DEVE GUIAR SUA VIDA E SEUS ATOS

Tu amado aspirante a Mekubal deves levar uma vida serena e longe  das pessoas de 
temperamento sórdido, além de ser sempre Justo! Deves ser caridoso com o 
desabrigado, com o de menor renda , hospitaleiro com o estrangeiro, praticar a caridade e
o TSEDAKÁ e o maior de  todos  AMAR o próximo INCONDICIONALMENTE, POIS É 
MELHOR COOPERAÇÃO QUE COMPETIÇÃO, E CRISTO nos da uma CHAVE: ‘’ SE 
QUER SER O PRIMEIRO, SIRVA TODOS OS OUTROS’’. 

Buscar a luz da verdade! Então não aceite nada do que digo, mas também não duvide de 
nada! Receba e busca TU A VERDADE! E Ela te transbordará, pois tudo isso é uma 
parcela do conhecimento da mnha verdade que venho recebendo do todo, se você 
ressona com ela, a lapide e busque! Sempre Busque! Alem disto deves seguir uma dieta 
alimentar esotérica e oculta com base em vegetais e frutas, leite de cabra e de côco é 
bem vindo alem de chás, raízes, sementes, cereais, cevada, aveia, Mel, e água sempre 
são bem-vindos dês de que  não exagerem comer muito como os profanos. Sobre o sexo 
deves  se abster antes das praticas por 7 dias, nunca trocar muito de parceira, a fim de 
não sujar sua  energia e se contaminar, senão tens uma sacerdotisa verdadeira é melhor 
ser casto alquímico. Você terá que ter um trabalho a fim  de não depender dos outros, um 
cabalista é um homem digno e honrado e não vampirismos outros, tem prazer de 
reconhecer o trabalho e tempo dos irmãos, pois também é trabalhador, e pagam em 
dinheiro avista tudo, logo que ficar devendo não é uma virtude. Seguindo esses passos, 
estudando livros  e com os sábios certamente será um grande Cabalísta e iluminado na 
jornada. Que a Paz de CRISTO esteja com você.

Fratre Luciem
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ALGUMAS PRÁTICAS DE QABALLAH HERMÉTICA

Exercícios do Grau I 
I. Instrução mágica do espírito 

1. Controle do pensamento. 
2. Disciplina do pensamento. 
3. Domínio do pensamento. 
Para 1: Controle do pensamento duas vezes ao dia, durante cinco a dez 
minutos. 
Para 2: Não permitir que certos pensamentos aflorem. A fixação de um 
determinado pensamento escolhido pelo aprendiz. Constatação do vazio da 
ausência de pensamentos. 
Para 3: Adoção de um diário mágico. Autocrítica. Planejamento de 
processos de pensamento para o dia seguinte ou a semana seguinte. 
II. Instrução mágica da alma 

1. Introspecção ou Autoconhecimento. 
2. Montagem do espelho da alma (branco a negro) relativo aos elementos, 
cada um deles em três âmbitos de ação. 
Deve-se realizar a autoanálise e separar cada um dos seus defeitos /pontos 
negativos, e também anotar todos os pontos positivos. Separar cada um 
deles em listas diferentes, atribuir os defeitos e as qualidades a um elemento
(agua , fogo, terra e ar). Potencializar os pontos positivos e expurgar o 
negativo. Dessa forma você terá os dois espelhos astrais da alma (espelho 
branco e negro), necessário pra alcançar o equilíbrio mágico. 
III. Instrução mágica do corpo 

1. Adoção de um estilo de vida normal a sensato. Desenvolvimento do corpo deve 
andar de mãos dadas com o desenvolvimento da alma. Pela manha o adepto deve tomar m 
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banho e usar uma bucha para esfoliar a pele, deixando-a mais elétrica e abrindo os poros 
para melhor respiração e ativar a circulação sanguínea. 
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2. Ginástica matinal. Praticar qualquer atividade física, de pelo menos 15 min com o 
objetivo de obter um corpo ativo e flexível. 
3. Exercício respiratório consciente. “Todo ser vivo respira” o ar é composto de 
oxigênio (elem fogo) + nitrogênio (elem água). O elem ar faz a mediação ate o pulmão e o 
elem Terra unifica a todos. O adepto deve ter consciência que respira vida, nutrição para o 
corpo, deve respirar com qualidade, imagine que juntamente com esses elementos você esta 
respirando saúde, sucesso, paz, serenidade, e qualquer outra coisa que você desejar. Realiza
de forma sutil e devagar, praticar 7 respirações dessas por dia , logo pela manhã. 
4. Alimentação consciente. No momento em que se alimentar, concentre-se 
intensamente, materializando o seu desejo no alimento com toda força, abençoe-o, deve 
impregnar magicamente a comida com desejos , evitar se alimentar vendo TV com imagens 
que não são adequadas, ou ler ou ter conversar que não sejam proporcionais aos desejos do 
adepto. 
5. Magia da água. A agua pelo principio akashiko se ela é facilmente impregnada de 
qualquer energia , então ao manipular a água certifique-se de estar transferindo boas 
energias, ao se lavar mentalize a sujeira saindo do seu corpo físico e do seu corpo espiritual 
Para cada um desses exercícios está previsto um período de tempo de quatorze dias a um 
mês. Isso vale para pessoas de aptidão média. Para aqueles que já praticaram algum tipo de 
concentração ou meditação, esse tempo deve ser suficiente. Para os que ainda não se 
aventuraram nesse campo, os tempos de exercício devem naturalmente ser prolongados de 
acordo com a necessidade, pois todas as conquistas dependem da individualidade de cada 
um. Para a prática, seria inútil passar de um grau a outro sem ter elaborado corretamente o 

anterior a dominá-lo totalmente. 
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Exercícios do grau II 
I. Instrução mágica do espírito: 

1. A autossugestão ou a revelação dos mistérios do subconsciente. 
Confeccionar um cordão e fazer 30 a 40 nós, em momento propício realizar a repetição de um
desejo em forma imperativa , ex: “Eu me sinto melhor a cada dia”, a cada nó repetir 
mentalmente ou verbalmente a frase. 
2. Exercícios de concentração: 
a) Visuais (óticos). Colocar a sua frente um objeto, olhar fixamente toda a as forma, 
memorize sua forma, tamanho, cor , depois feche os olhos e visualize mentalmente o objeto , 
o máximo que puder, da forma que ele é, tente segurar a imagem durante um tempo. 
b) Auditivos (acústicos). Estar mentalmente sons conhecidos (tic-tac do relógio, uma 
musica que goste, uma nota musical, pancadas de martelo, arranhões, trovoes, vento 
soprando. Tente reproduzir mentalmente durante um tempo sem interferências, 
c) Sensoriais (com o tato). Escolha a sensação de frio ou calor, fome, sede, a sensação 
deve ser fixada na mente, ate conseguir mantê-la sem ajuda auditiva o visual. 
d) Olfativos (com o cheiro). Imagine o cheiro de algum aroma , sem deixar aparecer a 
representação visual do objeto (flor, perfume, comida) 
e) Gustativos (com o paladar). Tentar imaginar o sabor de uma comida sem deixar 
surgir a imagem da comida. Concentre-se no gosto. 
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Exercícios do grau III 
I. Instrução mágica do espírito 

1. Concentração do pensamento, com dois ou três sentidos 
simultaneamente. Usar a imaginação dos sentidos ao mesmo tempo de forma mais real 
possível. Ex: Imagine um martelo, imagine o barulho do martelo ao ser batido em um prego, 
imagine uma pessoa com o martelo batendo no prego, seja o mais detalhista e realista 
possível 
2. Concentração do pensamento em objetos, paisagens, lugares. Imagine 
um lugar familiar, ex: um jardim, um cômodo da casa, se concentre em detalhes do local , luz, 
cor etc como se você estivesse pessoalmente no local, acrescente um som, enfim acrescente 
dois ou três sentidos simultaneamente. 
3. Concentração do pensamento em animais a pessoas. Imaginar de forma 
mais precisa, animais e pessoas, com detalhes, seus movimentos, etc. Posteriormente , 
poderá criar pessoas, montando rostos feições, etnias, criar animais etc. 

Instrução Mágica do espírito (IV) 
Transposição da Consciência para o Exterior 
Devemos aprender a transpor a nossa consciência para qualquer objeto, 
animal, a ser humano. 
a) em objetos _ Coloque algumas coisas à sua frente, daquelas que você usa todos os 
dias. Sentado na posição costumeira, fixe o pensamento num dos objetos por algum tempo, a 
registre com força em sua mente a sua cor, forma a tamanho. Então se imagine 
transformando no objeto em questão. Você deverá, por assim dizer, sentir-se, perceber-se 
como o tal objeto, assimilando todas as suas características. 

b) em animais _ a consciência é isenta de tempo a de espaço, por isso, durante o 

exercício com os seres vivos, o objeto escolhido não precisa estar diretamente à nossa frente.
Ele deve então transpor sua consciência à de um gato, um cão, um cavalo, O aluno deve ser 
capaz de transmutar sua consciência a qualquer forma desejada a agir de acordo. Ele deverá 
manter essa transposição por cinco minutos sem interrupções, caso queira dominar esse 
exercício. 
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c) em pessoas _ No início devemos escolher conhecidos, parentes, amigos, pessoas das
quais nos lembramos bem, sem diferenciar os sexos ou as idades. Devemos aprender a 
transpor a nossa consciência ao corpo do outro de modo a sentir a pensar como a pessoa 
imaginada. 
Através desse exercício o mago adquire o poder de se ligar a qualquer 
pessoa; ele não só passa a conhecer os sentimentos e pensamentos da
pessoa imaginada, seu passado a seu presente, como ela pensa, sente 
a age, mas também consegue influenciá-la à vontade. 
Instrução Mágica da Alma (IV) 
Represamento dos Elementos nas Diversas Partes do Corpo 
Objetivo: Sentir a característica do elemento em cada parte do corpo. 
a) Em todo o corpo_ Você deve inspirar o elemento para dentro de seu corpo através da 
respiração pulmonar pelos poros a represá-lo, ou seja, expirar sem imaginar, para que o 
elemento fique dentro de você. Na inspiração, a sua imaginação sensorial deverá 
acompanhar-se da característica específica do elemento: no caso do fogo o calor, da água o 
frio, do ar a leveza, e da terra o peso. Deve-se começar com sete inspirações. 

INSPIRAR = levar pra dentro de você junto com o ar as características do elemento 
EXPIRAR= Soltar apenas o ar sem imaginar nada 
a) Em partes específicas do corpo_ Ao invés de dissolver imaginariamente o elemento 
represado novamente no Universo, conduza-o à parte do corpo escolhida, comprimindo ainda 
mais a característica específica do elemento a preenchendo essa parte com ele. O elemento, 
comprimido com sua característica específica, deve ser sentido com mais força na pane do 
corpo em questão do que no corpo todo. 

Realizar esse exercício 7 vezes para alcançar o equilíbrio mágico. 
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Exercícios do grau v 
I. INSTRUÇÃO MÁGICA DO ESPÍRITO: 
Magia no ambiente. 
II. INSTRUÇÃO MÁGICA DA ALMA: 
Projeção dos elementos para o exterior: 
a) Através do próprio corpo, represado pelo plexo solar_ Sente-se na posição 
habitual. Com ajuda da imaginação inspire o elemento fogo pelos pulmões a os poros para o 
corpo inteiro. Inspire esse elemento com sua característica de calor, para todo o corpo, a 
expire o ar vazio. Através da imaginação, que o elemento flua do plexo solar a preencha todo 
o ambiente em que você se encontra. Ao esvaziar o elemento do corpo você deverá sentir 
que este se libertou completamente, a que o elemento antes represado espalhou-se 
pelo ambiente. 
b) Represado pelas mãos, a de forma bastante dinâmica pelos dedos_ 
Através da respiração pelos poros ele deverá represar o elemento em 
questão em uma das mãos ou em ambas, de tal maneira que, com um simples movimento, 
ele poderá instantaneamente jogar o elemento da mão ao ambiente escolhido, impregnando-
o. Através da repetição constante dos exercícios nós nos tornaremos mestres nisso. O aluno 
deverá realizar a dominar esses exercícios com todos os elementos, a depois poderá seguir 
adiante. (Fazer esferas psíquicas contendo o elemento) 
c) Projeção externa, sem passar pelo corpo_ Sente-se na sua asana a respire 
tranqüilamente, sem esforço. Imagine-se atraindo o elemento fogo do espaço infinito, do 
Universo, a preencha com ele o ambiente em que você mora. Imagine o Universo como uma 
esfera imensa, da qual você extrai o elemento de todos os lados, preenchendo com ele o 
ambiente ao redor. Imagine que o elemento fogo é o mais etérico, o mais sutil da fonte 
primordial, a quanto mais você o aproxima de si, tanto mais denso, material a quente ele fica. 
Nesse exercício, você deverá sentir o calor em seu próprio corpo. Quanto mais o elemento 
comprimido for adensado no ambiente, tanto maior será o calor. Você deverá sentir-se como 
em um forno. Depois, dissolva esse elemento novamente no infinito, através da força de 
vontade a da imaginação. E assim repita com os demais elementos. 
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III. INSTRUÇÃO MÁGICA DO CORPO: 
Preparação para o relacionamento passivo com o invisível: 
Libertação da própria mão_ Sente-se confortavelmente diante de uma mesa a coloque 
as duas mãos sobre ela. Faça um represamento de energia vital na mão direita a concentre-
se, imaginando dominar a sua mão a os seus dedos só com a força de vontade, portanto não 
com os músculos. Depois deixe essa energia vital fluir novamente ao Universo através da 
imaginação, a comece com o exercício de levitação. Represe o elemento ar no dedo indicador
da mão direita enquanto imagina que ele é tão leve quanto o ar. Depois, imagine que 
conseguirá erguer o dedo só com a sua vontade, enquanto a mão com os outros dedos 
permanece tranquila a imóvel sobre a mesa. Você deve sentir que não são os músculos que 
erguem o dedo, mas sim a sua vontade. 
Relacionamento passivo: Nessa etapa aluno será capaz de se comunicar com os seres 
da quarta dimensão. O mago tentará, sobretudo, estabelecer a comunicação com o seu 
espírito protetor, o guia espiritual que lhe for mais próximo. Todo o aluno de magia sabe que 
desde o seu nascimento lhe foi destinado, pela Providência Divina, um ser que possui a 
missão de protegê-lo, estimulá-lo a inspirá-lo. Dependendo da evolução a do karma, esse 
guardião poderá ser alguém já falecido ou um ser ainda não encarnado nesse planeta, enfim, 
só uma inteligência. 
a) Com o próprio espírito protetor_ O mago tem a possibilidade de se comunicar com 
o seu guia e através dele saber tudo o que quer a precisa saber. Eis a prática exigida para 
isso: 

 Pegue um pêndulo, Não precisa ser um pêndulo especial, basta ser um anel ou um objeto 
pequeno, ou num caso extremo um prego preso a um fio de seda. Enrole a extremidade do fio no 
dedo indicador, dando muitas voltas; o pêndulo oscilará livre no ar por cerca de 20 a 25 cm. 
Sente-se confortavelmente junto a uma mesa colocando suas mãos sobre ela, a apoiando nela o 
cotovelo da mão que segura o pêndulo. Este começa a oscilar livre sobre o tampo cerca de 2 a 3 
centímetros. O cotovelo continua apoiado, e a mão deve ser mantida no alto. A cerca de 5 ou 7 
centímetros na lateral, ou atrás do pêndulo coloque um copo de água, um vaso ou qualquer outro 
objeto que emita um som. Assim que estiver tudo preparado, de acordo com essas indicações, 
exteriorize a sua mão mental separando-a daquela que segura o pêndulo a deixe-a pousar ao lado
da mão carnal. Então deixe-se levar por alguns momentos ao estado de transe, como ensinamos 
na instrução mental, transpondo sua consciência ao meio do umbigo; assim você passará à quarta
dimensão. Nessa condição você poderá chamar o seu guia a pedir-lhe, em pensamento, que ele 
se expresse através de sua mão magicamente preparada. Você poderá usar gráfico “SIM” “NÃO” 
“TALVEZ” 

b) Com os mortos a outros seres_ Com esses seres da quarta dimensão , parentes 
desencarnados e outras inteligências , o adepto deve proceder da mesma forma, mas nesse 
caso a comunicação pode ser estabelecida por pensamento e intuição também. 
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Exercícios do grau VI 
I. INSTRUÇÃO MÁGICA DO ESPÍRITO: 
1. Meditação com o próprio espírito_ Mergulhe em seu íntimo, com seus 
pensamentos, observe a si mesmo a às funções do espírito, a medite sobre isso. Você deverá
imaginar claramente cada uma das funções correspondentes aos elementos. Tente 
diferenciar as funções do espírito, i.e., criar uma imagem nítida delas, a depois siga adiante. 
você deverá sentir seu espírito no corpo astral sutil a este por seu lado no corpo material 
denso. Essa sensação é o espírito. Medite sobre isso em todas as ocasiões. 
II. INSTRUÇÃO MÁGICA DA ALMA: 
1. Preparação para o domínio do Princípio do Akasha_ Assuma aquela 
posição habitual do corpo (asana) a feche os olhos. Imagine-se num espaço infinito, no qual 
você é o ponto central. Lá não existe em cima nem embaixo, nem laterais. Esse espaço 
infinito está preenchido com o material energético mais sutil, o éter universal, que na verdade 
não tem cor, mas que aparece aos sentidos como ultravioleta tendendo ao violeta bem 
escuro; é assim que nós o imaginaremos. Inspire esse material etérico através da respiração 
pulmonar a conduza-o conscientemente ao sangue. 
2. Indução consciente do estado de transe através do Akasha_ Sente-se 
na posição habitual a inspire um fluxo de Akasha através da respiração pulmonar a dos poros,
preenchendo com ele o seu corpo todo. A propósito, devo lembrar-lhe que o Akasha não pode
ser represado como a energia vital. Já na inspiração você deverá imaginar que desperta o 
poder sobre os quatro elementos e que já possui a habilidade de dominá-los; eles satisfazem 
todos os seus desejos a ordens, independentemente do plano em que a realização de seu 
desejo deva se concretizar. A cada inspiração que fizer nessa condição, você deverá sentir o 
poder sobre os elementos. A crença e a convicção do poder sobre os elementos deve ser 
inabalável; nelas não deve haver espaço para a mínima dúvida. Quem fizer todos os 
exercícios de todos os graus com consciência, obterá, depois de algum tempo de treino, o 
poder total sobre os elementos. 
3. Domínio dos elementos através de um ritual individual 
extraído do Akasha_ O mago deve sobretudo tentar criar um ritual para um elemento da
esfera astral, com o qual ele colocará em ação o efeito desse elemento, a ao mesmo tempo 
usar outro ritual para dissolver essa força imediatamente no momento em que assim o 
desejar. Do mesmo modo ele deverá proceder com os outros três elementos; assim ele terá 
criado, através de seu poder, oito rituais para a esfera astral a ao mesmo tempo oito rituais 
para a produção material. 
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III. INSTRUÇÃO MÁGICA DO CORPO: 
Magia com Elementais _ Ao contrário dos pensamentos, que com suas formas 
habitam as esferas mental ou espiritual, os elementais são seres com um certo grau de 
inteligência criados pelo mago conscientemente. Esses elementais realizam determinadas 
tarefas no plano mental, e por isso podemos considerá-los como servos obedientes do mago. 

 Devemos dar ao elemental uma forma determinada, correspondente ao 

desejo que queremos ver realizado. Essa forma é criada através da imaginação intensiva; 
  Deve ser dado um nome à forma, o assim chamado invólucro. Tudo o que existe, com ou 

sem forma, deve ter um nome; aquilo que não tem nome não existe; 
 A tarefa deve ser atribuída ao elemental através da vontade a da força de imaginação, 

portanto, devemos lhe comunicar qual o efeito que deverá desencadear. A capacidade de agir
deve ser transmitida ao elemental, sem considerar se trata-se de um elemental de efeito 
temporário ou permanente. 

I. INSTRUÇÃO MÁGICA DA ALMA VII 
Desenvolvimento dos sentidos astrais com ajuda dos elementos a dos 
condensadores fluídicos. 
a) Clarividência_ Assuma a sua posição habitual (asana), a imagine-se sugando para 
dentro de seu corpo, através da respiração pelos pulmões e pelos poros ou só 
imaginativamente, a luz universal, semelhante à nossa luz solar em brilho a forma. O seu 
corpo deve ser visto como um espaço vazio, preenchido pela luz branca, brilhante e universal.
Nessa luz do corpo é que você deverá concentrar a característica da clarividência, i.e. deverá 
imaginar que a luz penetra tudo, vê tudo a transpassa tudo. Nem o espaço a nem o tempo 
são obstáculos para ela. Você deverá estar tão convicto da característica da luz que não terá 
nenhuma sombra de dúvida. Depois de ter sugado a luz para dentro de seu corpo, com as 
características aqui descritas, a sentir a sua tensão a força penetrante, então tente represá-la 
a partir dos pés a mãos em direção à cabeça, comprimindo-a de modo a concentrá-la nas íris 
de seus dois olhos. Depois que você realizou o represamento de suas duas íris, imagine que 
seus olhos passam a ter todas as propriedades concentradas na luz. Esse exercício deve 
durar no mínimo dez minutos, e quando você tiver certeza de que o seu olho preenchido 
imaginariamente com a luz universal passou a ter as características dessa luz, então deixe-a, 
novamente com a ajuda da imaginação, fluir diretamente do olho até a completa dissolução. 

b) Clariaudiência_ A capacidade da clariaudiência astral consiste em ouvir vozes até 
mesmo de grandes distâncias, a ao mesmo tempo entender 
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várias línguas. No início essa capacidade se manifesta através de um pensamento 
verbalizado, que vem do interior da pessoa, da região do coração ou do plexo solar. 
Semelhante ao exercício anterior trabalhe com o elemento ar carregando-o em seu corpo 
através da respiração pulmonar ou dos poros. O corpo inteiro passa a se assemelhar a um 
balão cheio de ar. Através da imaginação transfira ao princípio do ar a idéia de que ele 
produzirá a capacidade da clauriaudiência ao seu corpo material a astral. Posteriormente 
assopre toda essa essência nos chumacinhos de algodão e tape os ouvidos com eles. 
Mentalize o principio do akasha preenchendo sua consciência. Depois de um tempo tire os 
chumaços de algodão e dissolva mentalmente para o universo o elemento. 

c) Sensitividade_ Sob o termo sensitividade compreendemos a capacidade de sentir a 
perceber todos os fenômenos a forças que ocorrem no Akasha a nos elementos, inclusive a 
capacidade da psicometria, isto é, a percepção do passado, do presente a do futuro de 
qualquer objeto, carta, etc. Depois de represar o elemento água em todo o corpo, através da 
respiração pulmonar a pelos poros, carregue-o com a imaginação intensiva da capacidade 
sensitiva. Você deve ter certeza de que o elemento é suficientemente forte para despertar 
essa capacidade em seu corpo astral. Com ajuda da imaginação extraia o elemento água do 
corpo, através do plexo solar, da testa, mãos ou bafo, e represe-o no trapo de flanela ou 
chumaço de algodão. Você poderá repetir esse carregamento, mas não deverá faze-lo por 
mais de 7 ou 9 vezes. Esse exercício você deverá fazer deitado. Através da imaginação 
descrita, transponha-se com a consciência ao campo da percepção a pense que a 
capacidade magnética da água dentro de si vitalizará até as mais ínfimas porções desse 
campo e produzirá a sensitividade astral. Você deverá imaginar com tanta intensidade a força 
de atração da água, que ela se tomará uma realidade indiscutível. Quando, através de uma 
longa meditação, você tiver a certeza de ter vitalizado satisfatoriamente o campo de 
percepção, então deixe a imaginação dessa água universal cair aos poucos, dissolva o 
elemento água de seu corpo no elemento universal. 
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Instrução Mágica do Espírito (VIII) 
Preparação para a Viagem Mental_ O desligamento do corpo mental do 
corpo material lhe permite não só movimentar-se livremente em nosso 
planeta, mas, de acordo com o seu grau de maturidade, poderá também 
transpor o seu corpo mental a outras esferas. Assim terá condições de 
conhecer todo o Universo, a em caso de necessidade, poderá também em 
certa medida atuar em todas as esferas. É muito emocionante para o mago 
poder conhecer todo o Universo, portanto o Macrocosmo, pois essa é a meta
verdadeira de toda a viagem mental, isto é, espiritual. 
EXERCÍCIOS PRELIMINARES 

 Um exercício preliminar importante para a viagem mental é o seguinte: sente-se na sua 
asana habitual diante de um espelho, em que estará refletido o seu corpo por inteiro. Quem 
possui um espelho grande não precisa sentar-se a uma distância muito grande dele, mas 
quem só tiver um espelho pequeno deverá afastar-se até que seu corpo se reflita nele por 
inteiro. Observe a sua imagem refletida por alguns momentos, feche os olhos, a imagine-a 
mentalmente. Ao lembrar-se de todas as particularidades de sua imagem gravando-as em sua
imaginação, prossiga. 

  Transponha a sua consciência a essa imagem de modo a sentir-se pessoalmente no 
interior da mesma. Essa transposição de consciência serve para que você aprenda a observar
o seu corpo, a partir de sua imagem refletida no espelho. 

PRÁTICA DA VIAGEM MENTAL 
  Assuma sua posição - asana habitual a concentre-se em seu espírito. Imagine que ele vê, 

ouve a percebe tudo, a que - totalmente independente do tempo a do espaço - pode 
movimentar-se tão livremente como se estivesse ligado ao corpo material. Devemos proceder 
desse modo antes de qualquer viagem mental. Quanto mais profunda for a sua meditação a 
quanto mais você tiver a sensação e a certeza de que o seu espírito está totalmente 
desvinculado a pode sair de seu corpo livremente de acordo com a sua vontade, tanto mais 
rápidos a melhores serão seus progressos na arte da viagem mental. 

  Caso você obtenha, nessa meditação que consumirá apenas alguns minutos de sua 
atenção, a sensação interna de liberdade a desligamento, então se imagine saindo de seu 
corpo como se ele fosse uma casca, que depois será colocada ao seu lado. Você terá de 
transpor-se ao espírito, com a sua consciência, de tal forma a sentir-se 
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materialmente ao lado de seu corpo, como sé você deslizasse para fora de um roupão; 

a) em ambientes fechados _Tente olhar para o seu corpo como se ele não lhe 
pertencesse. Tente também repetir várias vezes esse estado de consciência do desligamento 
assim como sentir-se em pé ao lado do próprio corpo; para isso a primeira tarefa é a 
observação precisa do corpo. Experimente ver todos os detalhes de seu corpo, como por 
exemplo, a expressão de seu rosto com os olhos fechados etc. Não permaneça no mesmo 
lugar, tente andar de um lado a outro da sala, como se você estivesse desligado do seu corpo
físico. A leveza e a percepção da ausência de tempo a espaço contribuirão para que você se 
movimente a passos bem mais largos do que aqueles aos quais o seu corpo físico está 
habituado normalmente, mas isso deve ser evitado no início para que se alcance uma 
separação bem clara do corpo mental. 

b) em trajetos curtos_ Depois de conseguirmos nos movimentar em nossa casa 
com nosso corpo espiritual da mesma forma que com o nosso corpo físico, poderemos nos 
arriscar a andar pequenos trajetos fora de casa. No começo será suficiente fazermos um 
pequeno passeio até a casa do vizinho ou então visitar conhecidos a parentes que moram nas
proximidades; depois visitaremos aquelas pessoas que conhecemos bem. Ao acumularmos 
alguma experiência através desses exercícios, devemos tentar captar também algumas 
impressões do entorno, que não se limitem aos objetos. 
C) visitas a conhecidos, parentes, etc _ Visite seus conhecidos a amigos para ver 
o que estão fazendo naquele momento. Veremos, por exemplo, uma pessoa realizar suas 
tarefas diárias Ao realizarmos progressos, como quando andamos normalmente em caminhos
extensos sem sentirmos cansaço, então estaremos maduros para nos ocuparmos com a lei 
da ausência de tempo a de espaço. Desligue-se do seu corpo material denso da forma que 
acabamos de descrever, a imagine-se desligado também do tempo a do espaço. Pense que 
seu corpo mental poderá estar naquele mesmo instante em qualquer lugar que você desejar. 
A viagem mental não serve somente para que captemos o que ocorre no presente, 
naqueles lugares para os quais nos transpomos, mas também para que possamos agir 
naquele momento. Assim podemos, por exemplo, não só ver as doenças com nossos 
olhos mentais, mas temos também a possibilidade de tratar dessas doenças no local, 
com o nosso corpo mental, ou então usar outros tipos de influências benéficas. Todas 
as ações a trabalhos na esfera mental, que aprendemos a realizar anteriormente com a 
ajuda de um elementar, podem ser realizados por nós mesmos através de nosso corpo 
mental. 

Retirados do livro : MAGIA PRÁTICA – O CAMINHO DO ADEPTO DE FRANZ BARDOM
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 CHAMA TRINA

           .    A Chama Trina é a união de três chamas: azul, dourada, rosa A Chama do

           Cristo dentro do coração encarna as mesmas qualidades de amor, sabedoria,

           e dá poder àquela manifestação no coração do Todo-poderoso, no coração

            .  de sua Presença EU SOU , e no coração de seu Cristo Pessoal Certamente

             dentro de seu próprio templo do corpo estão as três plumas ígneas do

           . Espírito Santo cor-de-rosa , dourada e as pulsações azuis da chama vivente

          .  Assim a Trindade divina ganha expressão no mundo da forma material A

              energia azul representa o Poder e a Força de Deus; a Dourada, a Sabedoria

        .     ou Divina Iluminação; a Rosa, o Puro Amor Divino Estas três atividades são

        .    os três Aspectos Divinos presentes em todas as coisas O perfeito equilíbrio

            destas Três Qualidades Divinas é muitas vezes denominado "O Poder de Três

 .          Vezes Três" Também correspondendo com a trindade do corpo, mente e

            alma, a Chama Trina arde as necessidades materiais do homem para poder

   (        )    percorrer o corpo a fé e a benevolência do intento divino ; sabedoria para

   (         )    nutrir a mente iluminação e o uso correto do conhecimento da Lei ; e amor

          (  para cumprir o destino da alma em manifestação exterior consciente uma
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          compaixão justa e misericordiosa que sempre é recompensada através da

  ).         realização criativa individual A chama dentro do coração é seu enfoque

   .        .   pessoal do fogo sagrado É sua oportunidade para se tornar o Cristo É o

          .potencial de sua Divindade esperando para estar dentro de sua humanidade

         É comumente denominada Chama Crística, uma incorporação da atividade

         . do Santo-Ser-Crístico que Jesus chamava: " O Pai em Mim"

            Durante as primeiras três idades douradas antes da partida da inocência do

             homem, o cordão cristalino tinha nove pés em diâmetro e a Chama Trina

   .         envolvia a sua forma A fonte de energia do homem era literalmente

        .     ilimitada e a consciência do seu Cristo envolvia tudo Depois da queda, foi

          . reduzida a oportunidade do homem para exercitar o seu livre arbítrio

             Através do édito cósmico, a Chama Trina foi reduzida a um décimo-sexto de
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   .        uma polegada em altura Como a Chama de Iluminação expande sua

           consciência interior, envolve seu ser gradualmente até Deus, que com a santa

       .      sabedoria, é empossado no altar de seu coração Mas com cada aumento de

              sabedoria, o poder e a plumas de amor têm que subir também pela ordem

       .    de sua devoção; outra sabedoria não será retida Igualmente, com cada

              poder tem que vir a aquisição da sabedoria e têm-se que amar em equilíbrio

.           perfeito Também assim, o amor só é atualizado por uma manifestação

    .       equivalente de poder e sabedoria Reconhecer aquele equilíbrio é a chave

            dourada para a Cristicidade; você tem que entender que você não pode

             conhecer por você e não pode trazer em manifestação aquilo que você não

           percebeu primeiro dentro da chama trina, como o resultado de sua

     . experiência exterior e interna em Deus

          Comece visualizando chama trina ardente dentro de seu coração, um

           décimo-sexto de polegada em altura, lacrada dentro da câmara secreta de

 .         seu coração Então assista à sua expansão, expansão, expansão, enquanto

    você medita no Amor:

              Oh meu Deus! Eu humildemente invoco a expansão ao longo de meu ser e

           mundo, de Suas qualidades de Amor Divino - Sabedoria, Poder, Liberdade,

      Compaixão, Tolerância, Perdão, Paciência, Benevolência, Unidade,

       . Fraternidade, Tato, Diplomacia, Cultura, Beleza, Perfeição, e Auto-domínio Eu
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            peço para ser ensinado por Sua Capacidade, para aumentar o Bem nos

              membros da raça humana, ajudar cada um a cumprir o seu plano divino, a

         liberar e desenvolver meus próprios talentos individuais e poderes,

           harmonizar, elevar, purificar e aperfeiçoar meu mundo de sentimento e de

 .         .    meus irmãos Ser uma constante para amar toda a Vida livre Eu decreto, eu

               aceito, e eu SOU a imagem e manifestação de Seu Amor e Vida, meu Pai

.             Amado Use minha corrente de vida para canalizar Suas bênçãos para toda a

              vida na terra e magnificar o Senhor de forma que todos possam ver e

               possam saber que a Luz de Deus que nunca falha é a Chama Trina ardente

     batendo dentro de meu coração!

        .     Seu coração é um dos presentes escolhidos por Deus Dentro dele há uma

               câmara central cercada por um campo de força e de tal luz e proteção que

      .      nós chamamos isto de um intervalo cósmico É uma câmara separada desta

        .  substância, e não há sonda que possa descobrir isto Ocupa,

           simultaneamente, não só a terceira e quarta dimensão, mas também outras

   .       dimensões desconhecidas ao homem É assim conectado o ponto do

              poderoso cordão de cristal de luz que desce de sua Presença de Deus para

              sustentar a batida de seu coração físico que lhe dá vida e propósito e

 .         integração cósmica Você não precisa entender um idioma sofisticado ou
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          .  postulação científica, o como, o porque e o portanto, desta atividade Esteja

                contente em saber que Deus está lá e que há dentro de você um ponto de

             contato com o Divino, uma faísca de fogo do próprio coração do Criador que

       .      é chamado de Chama Trina ardente de Vida Lá queima a essência da

     .    trindade do amor, sabedoria, e poder Cada reconhecimento feito

            diariamente à chama dentro de seu coração ampliará o poder e iluminação

     .        de amor dentro de seu ser Cada atenção produzirá uma sensação nova de

        dimensão por você, se não exteriormente, aparente, então

        subconscientemente manifesta dentro dos envoltórios de seus pensamentos

.          .  internos Não negligencie, então, seu coração, como o altar de Deus Não

      .          negligencie o sol de seu ser manifesto Tire de Deus o poder de amor e O

    .         amplie dentro de seu coração Então envie para fora, no mundo, a grandeza,

           como o bastião que superará a escuridão do planeta e diga:

                EU SOU a Luz do Coração Que brilha nas trevas do ser E tudo transforma No

     .         tesouro dourado Da mente de Cristo O meu amor eu envio para o mundo

         .     Para apagar todos os erros E todas as barreiras derrubar Eu SOU o poder do

              Amor Infinito, Que se expande até alcançar A vitória no Mundo que não tem

 fim!
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            “Com este presente de liberdade infinita, eu lhe dou minha promessa sem

             fim de lhe ajudar a encontrar sua liberdade imortal para que você nunca

       .    determine se render e para que nunca retroceda Lembre-se de que,

             contanto que você esteja de frente para a Luz, as sombras sempre estão

.         .   atrás E a Luz está lá, também, para tudo transmutar” SAINT GERMAIN

. 
      CERIMONIAL DA CHAMA TRINA DA VIDA

(    3          se preferir, usar velas: azul, dourada e rosa e um incenso, ou simplesmente

           ) visualize três chamas nestas cores e nesta ordem da esquerda para direita

   Consagração das Velas

             Saudamos a Poderosa e Abrangente Luz do Universo, a mais alta Fonte de

          Vida EU SOU! Nos vos curvamos, reverentemente, em profunda gratidão

           diante da Luz Cósmica e consagramos estas chamas como símbolo da Chama

      . Trina da Vida, em cada ser humano

   ( )...  ( / )...  A Chama do Poder azul da Sabedoria amarela dourada do

( )... Amor rosa

            Acenda as velas da esquerda para direita e visualize a Chama Trina

             ancorando em seu coração, no coração de quem deseja e crie um coração no

                centro de sua casa, no centro do seu país e no centro do Planeta Terra e

     agora faça a seguinte afirmação:
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        ( )     Poderoso EU SOU, Fonte de toda Vida, preenchei-nos me com Vossa Luz e

            Vossos Divinos Poderes e elevai este ritual a uma poderosa expansão de

 .         todo Bem Vós, Grandes Divinos Seres da Luz, Mestres Ascensionados,

             amigos do reino Angélico e da Natureza, ampliai o nosso esforço com Vosso

    .        Poder, para abençoar a vida Nós Vos chamamos com profundo Amor e

. reverência

           Respire profunda e lentamente e mantendo esta visualização, faça a seguinte

 invocação:

   A GRANDE INVOCAÇÃO

               Do ponto de Luz na Mente de Deus Que flua luz às mentes dos Homens,

     .         Que a luz desça à Terra Do ponto de Amor no Coração de Deus
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           .  Que flua amor aos corações dos homens, Que Cristo retorne à Terra Do

             centro onde a Vontade de Deus é conhecida, Que o propósito guie as

          pequenas vontades dos homens, Propósito que os Mestres conhecem e

.             servem Do centro a que chamamos raça dos homens, Que se realize o Plano

              .     de Amor e de Luz E se feche a porta onde se encontra o mal Que a Luz, o

               Amor e o Poder restabeleçam O Plano Divino sobre a Terra, Hoje e por toda

 .  a eternidade Amém

        O uso e o significado da Grande Invocação

          Mantendo a visualização acima citada, faça seus pedidos e seu

      . agradecimentos aos Dirigentes Celestiais Ascensionados destas Chamas

          Fique em silêncio por alguns minutos certificando-se da ancoragem da

            Chama Trina de acordo com seus desejos e respire profunda e lentamente

       .   . por três vezes e volte à sua Consciência Faça o encerramento

 Encerramento

             Amada Presença Divina EU SOU, Santo Ser Crístico em todas as pessoas: Vós

     Seres e Poderes da Luz:

           Nós agradecemos pelo derramamento de todas as dádivas Divinas e por

 .         Vossa Presença Reforçai nosso empenho com Vossas Forças, Vosso Amor,

       .    Sabedoria e Poder para abençoar toda a vida Mantende-nos em Harmonia,
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          .  Paz e Amor como focos para Vossa irradiação no nosso Mundo Abençoadas

        .     Chamas, marcos de Luz da mais alta Fonte Divina Nós vos agradecemos por

         . podermos enviar vossas Forças e Vos envolvemos no nosso amor

           Reconhecemos a unidade da Vida e nos curvamos humildemente à Luz

.            Cósmica Todos servimos como condutores da Luz no Corpo da mais alta

  . Fonte EU SOU

 Benção

            Selados como a sétupla Chama dos Sete majestosos Elohim e abrigados na

           Tríplice ação da Chama Trina, vamos adiante como senhores sobre nossas

       .    (  vidas, como vencedores e mestres sobre toda substância EU SOU LUZ! três

) vezes

 ...... (     ) EU SOU afirme seu nome de batismo

            Se usar as velas, perceba qual delas queimará mais rapidamente para saber

          .qual Chama, ou seja, qual Virtude, deverá trabalhar mais em você
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Orações Mágicas dos Essênios

A descoberta  dos  chamados Manuscritos  do Mar  Morto,  no século  20,
aumentou o interesse dos pesquisadores do Antigo e do Novo testamento
sobre  as  comunidades  da  seita  judaica  dos  Essênios,  consideradas
responsáveis pela elaboração desses manuscritos.  Admite-se hoje que as
doutrinas dos Essênios, seu afastamento das coisas mundanas e seu estilo
de  vida  comunitário  influenciaram  a  aurora  do  cristianismo,  e  muitos
acreditam que João Batista e o próprio Jesus estiveram em estreito contato
com as comunidades essênias que pontilhavam os desertos da Palestina.
Nesses  focos  de  devoção  e  busca  foram  elaborados  esse  exercícios
espirituais, que chegaram até nós por meio da tradição oral e da Biblioteca
de  Qumran,  na  qual   se  encontraram alguns  dos   manuscritos  do Mar
Morto.  Tais  doutrinas também são divulgadas  pela Ordem do santuário
(um  ramo  independente  da  Igreja  Católica  que  trabalha  com  cura
espiritual). O centro desse ensinamento era a árvore da Vida, associada à
cabala judaica. Essa árvore, um pouco distinta da Cabala tradicional dos
ocultistas judeus, possuía sete galhos que chegavam até o céu e sete raízes
que se fundiam com a terra. Isto se relaciona com as sete noites da semana,
correspondendo  aos  sete  arcanjos  da  Hierarquia  Angélica.  Nessa
concepção, o homem está situado no meio da Árvore – suspenso entre o
Céu e a Terra, e portanto dividido entre o Pai Celestial e a Mãe terrenal. A

276



intenção  dessas  orações  é  fazer  com que o homem se afine  com estas
forças, para poder sentir seu poderoso efeito transformador.

Oração para a manhã de sábado – Comunhão com a Mãe Terrenal.

Em voz alta, diga: A Mãe Terrenal e eu somos um. Ela dá o alimento da
Vida a todo o meu corpo!
Depois concentre-se e medite sobre a força dos frutos, grãos e plantas que
cobrem  o  planeta.  Sinta  as  emanações  terrestres  fluindo  até  você  e
fortalecendo o metabolismo de seu corpo.

Oração para a manhã de domingo – Comunhão com o Anjo da Terra

Em voz alta,  diga:  anjo  da Terra,  abençoa meus órgãos  reprodutores  e
regenera todo o meu corpo!
Então, concentre-se e medite sobre a força do crescimento das plantas e do
poder  germinativo  das  sementes.  Sinta  o  fluxo  do  Anjo  da  Terra
transformando a sua energia sexual em força regenerativa.

Oração para a manhã de segunda-feira – comunhão com o Anjo da Vida

Em voz alta, diga: Anjo da Vida, abençoa meus membros e fortalece todo
o meu corpo!
Medite a respeito das árvores e florestas. Sinta o seu corpo absorvendo a
Força Vital que irradia da natureza.

Oração para a manhã de terça-feira – Comunhão com o anjo da felicidade

Em voz alta, diga: Anjo da Felicidade, desce até a Terra e confere a Beleza
a todas as coisas!
Então, medite na cor do poente, no aroma de uma flor ou no canto de um
pássaro. Saboreie essas sensações, recebendo as vibrações da Beleza.

Oração para a manhã de quarta-feira – comunhão com o anjo do Sol
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Em voz alta, diga: anjo do sol, abençoa o meu centro solar e comunica o
fogo da Vida a todo o meu corpo!
Em seguida, medite no Sol e em seus raios dourados. Sinta os raios solares
penetrando pelo seu peito e sendo enviados por todo o seu organismo.

Oração para a manhã de quinta-feira – comunhão com o Anjo da Água

Em voz alta, diga: Anjo da água, abençoa o meu sangue e concede a Água
da Vida a todo o meu corpo!
Depois, medite nas águas dos mares, rios e lagos. Sinta as correntes da
água da Vida penetrando em sua corrente sangüínea.

Oração para a manhã de sexta-feira – Comunhão com o anjo do Ar

Em voz alta, diga: Anjo do Ar abençoa os meus pulmões e insufla o Ar da
Vida a todo o meu corpo!
Depois,  medite  no ar  puro das montanhas e vales.  Sinta  o Ar da Vida
invadindo seus pulmões.

Oração Misteriosa Gnostica Egipcia 

Eu me ofereci a ti como um oferecimento, junto com aqueles que são meus, para ti, (0)
Pai do Todo mistério primeiro, e aqueles quem tu amas, que vieram diante de ti que são

santos (e) que vivem. E de acordo com as leis perfeitas, eu pronunciarei meu nome
como eu recebo batismo agora (e) sempre, (como um nome) entre os vivos (e) santos

nomes, e (agora) nas águas batisado sou. Amém."

Jesus Cristo! Os chefes principais dos luminares, seu poder a Armozel, Oroiael,
Daveithe, Eleleth, e tu homem-de-luz, éon imortal Pigera-Adamas, e tu bom deus dos

mundos beneficentes, Mirocheirothetou, por Jesus Cristo, o Filho de Deus! Este é o que
eu proclamo, já que visitou o que verdadeiramente existe, entre aqueles que existem

[...] não existe, Abel Baruch
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Santo és tu, Santo és tu, Santo és tu, O Pai do Todo, que verdadeiramente existe, [...]
não existe, Abel Baruque [...], para sempre, Amém. Santo és tu, Santo és tu, Santo és

tu, Mãe das eternidades, Barbeio, para sempre, Amém.

Santo és tu, Santo és tu, Santo és tu, Primogênito das eternidades, Doxomedon   para
sempre, Amém.

Santo és tu, Santo és tu, Santo és tu...

... para sempre, Amém.

Santo és tu, Santo és tu, Santo és tu...

... primeiro éon, Harmozel, para sempre, aia tha ôth ôsth Amém.

Santo és tu, Santo és tu, Santo és tu, chefe, luminário dos éons, Oriael, para sempre,
Amém.

Santo és tu, Santo és tu, Santo és tu, chefe dos éons, homem-de-luz, Daveithe, para
sempre,. Amém.

Santo és tu, Santo és tu, Santo és tu, comandante supremo, Eleleth

aba  aiai ababah Iaohoshuah Esephech.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô
Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô- o [Pai], a Mãe, a Criança, os Cinco Selos, o Poder Invencível Iaô

AMEM

Hino Batismal

Yesseus EO OU EO OUA em verdade verdadeiramente Yesseus Mazareus Yessedekeus, 
água viva criança da criança nome glorioso em verdade verdadeira ser eterno I I I I ÊÊÊÊ 

EEEE  OOOO UUUU ÔÔÔÔ AAAA em verdade verdadeiramente ÊI AAAA OOOO ser que 
enxerga os reinos/éons eternos em verdade verdadeira A EE ÊÊÊ I I I I UUUUUU 
ÔÔÔÔÔÔÔÔ O ser que existe eternamente em verdade verdadeiramente IEA AIO No 
coração Ser que existe U eternamente e sempre, Você É o que você É, Você É quem 
você É, (aei eis aei, ei ho ei, ei hos ei) Este seu grande nome está sobre mim, Ó 
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Autogerado Perfeito, que está próximo a mim. Eu vejo você, você que é invisível para 
todos. Quem pode compreender você? Em outra voz: Tendo conhecido você, agora 
tenho me misturado com sua constância. Eu me armei com a armadura de luz. Eu me 
tornei iluminado. A Mãe estava naquele lugar para a amorosa beleza da Graça. Assim 
sendo eu tenho esticado minhas duas mãos. Eu tenho sido formado no círculo dos 
riquezas da luz que estão no meu seio, dando forma a muitos seres que foram 
produzidos em uma luz além da reprovação, em verdade eu devo declarar a tua glória, Eu
tenho compreendido você: 

(Sou) Seu, Jesus(Ou “SOU IES IDE AEIO OIS”); Olhe, Eterno “Ô”, Eterno E(Epsilon) O 
Jesus O AEON, AEON, Deus do Silêncio, Eu te honro completamente. Você é o meu lugar
de descanso, Ó Filho, “Ê”S “E”S (forma grega de Ser?...) O “E”, o sem forma que existe 
entre os sem forma, exaltando o homem cujo quem você me purificará dentro de Sua 
vida, de acordo com o seu nome imperecível. Assim a fragância agradável da vida está 
em mim. Eu misturei ela com água como um modelo para todos os Arcontes, de modo 
que eu possa viver com você na paz dos santos, você que existe eternamente, em 
verdade verdadeira.

 amem

Estas práticas podem ser organizadas e unidas com as que vimos anteriormente 
veja ela completa em nosso Grimório do Aprendiz Cabalista.
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ALGUNS SERES CONFIÁVEIS

Cristo

Tsadikiel

Norea – Humana divina encarnação de ‘’SOPHIA PÓS QUEDA’’ que foi 
ajudada por Eleleth contra os arcontes

El Elion – Deus altíssimo de Melchisedek

Pleroma – deus verdadeiro

Doxomedon Dom

Barbelo – Primeiro Poder (Feminino)

Sofia (Ela se arrependeu da Queda)

Iaô

Armozel, Oroiael, Daveithe, Eleleth (SERÁ? OS 4 AEONS) – 
ELELETH

Mirocheirothetou 

Os 7 Mestres dos Raios divinos

Os 7 Arcanjos

Os 7 Olimpicos

os 72 da direita

Melchisedek

Seraphis Bei

Lucifer Heiliel Ben Sachar



Vinicius Oliveira – Irmão LUCIEM

Para saber mais sobre Cabalá e filosofia espiritual: Se Inscreva no Curso de
Cabala Prática do autor no número –

Whatsapp 54984002008 ou no e-mail: cabalasemfronteiras@gmail.com

Visite Nosso Site:  
https://cabalasemfronteiras.com     

Gratidão por você Existir,

Irmão Luciem de Aquário (Vinicius Oliveira) 03/09/2019

mailto:cabalasemfronteiras@gmail.com
https://cabalasemfronteiras.com/
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