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 Uma tarde límpida no Portal de Geburah permite ver 

com  toda a clareza a atmosfera dos Corpos Átmicos. São 

vermelhos, de um vermelho claro e brilhante. Kamael 

estava justamente observando a parte da “Prima 

Mater” da qual ele retirava os Corpos Átmicos. Ele 

gostava destes momentos de paz nos quais observava  a 

parte do corpo de JAVEH que ele podia tocar e, tomando 

uma porção, formar um corpo.  Adiantou-se e, usando de 

engenho e arte, iniciou mais um processo de formação de 

um corpo sutil no plano atímico. Todos os anjos, refiro-

me aos Príncipes Angélicos, como Kamael haviam 

recebido de JAVEH a maestria na formação dos corpos 

humanos, estágio por estágio.  Àquela mesma hora, 

Tzadkiel  estaria, também, usando a Prima Mater de 

JAVEH para formar mais um corpo Búdico. Os dois amigos 

angélicos  sabiam que estavam trabalhando no mesmo 

momento em corpos diferentes, para conseguir “O 

MILAGRE DA UNIDADE”, como Trimegisto designou a 

Temperança. Unindo o corpo vermelho ou átmico de 

Geburah ao corpo azul de Chesed, produzir-se-ia  a 

formação de um personagem cultuado no Cristianismo 

como a perfeição: a união da Justiça com a Misericórdia. 

Conhecida como a GRANDE BALANÇA UNIVERSAL, a união 

dessas duas forças produz o que há de melhor nos 

homens -  o Equilíbrio – e, em Deus, o que permite que 

sejamos julgados e perdoados, purgando nas sessões 

espíritas,  quer de terreiro, quer de mesa, nossas faltas. 
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Essa tarde  límpida em Geburah assistia à formação, por 

Kamael, de um Corpo Vermelho. Ao mesmo tempo, em 

Chesed, Tzadkiel,  a Anja esperta e romântica, produzia 

um  Corpo Azul.  A união desses dois corpos sutis 

constituiria a maravilha das maravilhas: um corpo 

andrógino no qual emoção e razão, rigor e doçura, Justiça 

e Misericórdia, estariam perfeitamente equilibrados, 

como em uma balança de pratos iguais. 

 

 

 

-“Não sei porque – pensou Kamael – os sábios 

classificaram o Corpo Vermelho como sendo tirado do 

lado feminino da Árvore, se todos sabemos que o 

vermelho é quente, ativo e, na Alquimia, masculino. No 

meu entender, o Corpo Vermelho é o masculino, o Azul é 

o feminino”. 
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 Realmente, há uma  certa contradição a este 

respeito na Árvore Cabalística. Considerar o lado que 

fica à esquerda do observador como feminino, e o lado 

que fica à direita do observador como Masculino, traz 

vários inconvenientes.  

-“O primeiro inconveniente – continuou Kamael no seu 

solilóquio – é quando relacionamos o tarot, a cabala e a 

alquimia. Na carta, o vermelho está À DIREITA DO 

OBSERVADOR.  

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=alquimia&source=images&cd=&cad=rja&docid=v65M-bPNsxbyjM&tbnid=Htu8ByLGO0q6UM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fmagusfaber.wordpress.com%2F2010%2F01%2F08%2Falquimia-e-tantrismo%2F&ei=Ooy7UYDuC7Cy0AG054CwCw&psig=AFQjCNE7W8fGT3ALtrBa2T6lBvV7diCZDQ&ust=1371331218972599
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E em tratados de Alquimia, às vezes o Rei Vermelho fica à 

direita, às vezes à esquerda. Seria melhor, para a saúde 

intelectual  do Ocultismo,  que todos concordassem neste 

assunto”. 

 Kamael  tem razão de sobra. Melhor não classificar  

os lados da Árvore como “masculino”  e “feminino”. 

Quando, na Árvore, coloca-se a Imagem Mágica, o 

Símbolo Planetário ou Mitológico, Marte aparece em 

Geburah e Júpiter em Chesed. Mas, Mercúrio é 

desenhado em Hod e Vênus em Netzah...uma verdadeira 

bagunça!  Bem, nossos Anjos sabem o que fazem, 

voltemos a eles: 

-“Kamael já deve ter terminado a confecção do seu Corpo 

Vermelho. Tenho que me apressar – disse a nossa Anja – 
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o resultado do nosso trabalho deverá ser combinado após 

sua confecção. Aí vem ele...” 

-“Tzadkiel, minha parte está feita. E a tua?” 

-“Estou nos últimos retoques, amigo Kamael. Será que se 

ajustarão bem?” 

-“Ora, cara amiga, sabemos que JAVEH infundiu em Adão 

um profundo sono, fazendo depois, de uma de suas 

costelas, Eva. Desde então, afirma Platão, os seres 

humanos vivem correndo atrás do seu complemento, a 

fim de constituir um Par Perfeito”. 

-“Kamael,  e a Escritura os chama, depois de Macho e 

Fêmea: Iss e Issa, em hebraico. Nosso futuro personagem 

NÃO PODE desmentir a Escritura...” 

-“É verdade, Tzadkiel, mas há muita mistificação a 

respeito dessa União de Opostos, muita confusão. As 

“Almas Gêmeas”, como são chamadas, estão em toda 

criatura humana. São confeccionadas neste estágio da 

descida. Todos levam em si o masculino e o feminino. 

Um dos dois, no plano físico, é atrofiado; mas na alma, 

ambos estão inteiros. Os humanos só têm de despertá-

los”. 

-“É incrível como nossos irmãos humanos dissipam o 

tempo  que JAVEH lhes concede, sem realizar o que foram 

fazer em Malkuth. O despertamento do Hermafrodita 

Interior  traz imensos benefícios: harmonia, paz, 
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equilíbrio e, no plano afetivo, o controle dos sentimentos 

e das emoções”. 

-“Veja você, Tzadkiel, como para nós Anjos isto é fácil: 

decidimos  -  na hora em que JAVEH nos configurou -  se 

queríamos tomar a forma feminina ou masculina... e 

pronto! Você escolheu ser feminina e eu, ser masculino”. 
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-“Bem, Kamael – disse a Anja – convenhamos que tudo 

para os humanos é mais complicado do que  para nós...” 

-“Em compensação, Tzadkiel,  eles serão elevados acima 

de JAVEH:  ATÉ O SEIO DA TRINDADE, PARA FICAREM 

COM  JESUS CRISTO E O PAI. Isto não conseguiremos. Se 

os humanos soubessem quanto aspiramos a esse 

privilégio que o Pai EL concedeu a eles por amor a Seu 

amado Filho, viveriam bem mais felizes. ELES  

PARTICIPARÃO DO CORPO DO CRISTO!” 

-“Amigo Kamael, nós também participaremos, a nosso 

modo. Não podemos invejá-los : veja em que deu a inveja 

de Lúcifer...” 

-“Mas é uma santa inveja, minha amiga. Já vivemos no 

amor de JAVEH. Mas o transbordamento de Amor do Pai 

EL que, através do Cristo, possuirão os humanos bem-

aventurados,  está a uma imensurável distância!” 

 

JESUS TEM UM AMOR ESPECIAL PELO GÊNERO HUMANO 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&source=images&cd=&cad=rja&docid=yREFPrZYkJLr5M&tbnid=R2ViNqnP0Udc2M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fparoquiadetarouca.blogspot.com%2F2011%2F07%2Feste-homem-acolhe-os-pecadores-e-come.html&ei=twK_UbOTIM7_4AOHCQ&bvm=bv.47883778,d.dmg&psig=AFQjCNHt7IQ9H99mkqCgGErU8BuFSX95Ow&ust=1371558880223332
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&source=images&cd=&cad=rja&docid=yREFPrZYkJLr5M&tbnid=R2ViNqnP0Udc2M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fparoquiadetarouca.blogspot.com%2F2011%2F07%2Feste-homem-acolhe-os-pecadores-e-come.html&ei=twK_UbOTIM7_4AOHCQ&bvm=bv.47883778,d.dmg&psig=AFQjCNHt7IQ9H99mkqCgGErU8BuFSX95Ow&ust=1371558880223332
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-“Pronto, Kamael.  Minha parte também está terminada. 

Vamos ajustar ambas, e uma nova obra-prima ocupará 

seu lugar no Universo”! 

 E os dois Anjos puseram-se a ajuntar as duas partes 

que haviam confeccionado:  O CORPO VERMELHO E O 

CORPO AZUL. O novo Hermafrodita Universal, ao ver-se 

inteiro,  exclamou: “Carne da minha carne e osso dos 

meus ossos”. Foi esta a frase que o primeiro 

Hermafrodita Universal disse AO SOFRER A 

SEPARATIVIDADE. Agora, pelo contrário, cada 

Hermafrodita que é constituído pelos dois Anjos no 

Caminho de Geburah para Chesed, pronuncia a sentença 

primeva no momento da Unificação. 

       

A UNIÃO DO REI VERMELHO COM A RAINHA AZUL : O 

SOL E A LUA, O FOGO E A ÁGUA, O MASCULINO COM O  

FEMININO: GEBURAH E CHESED. O CORPO ÁTMICO. 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=deus%2Bfaz%2BEva%2Bda%2Bcostela%2Bde%2BAd%C3%A3o&source=images&cd=&cad=rja&docid=ErupvbUHz_7A_M&tbnid=Xhso3SR7JX92wM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fmascarayespelho.blogspot.com%2F2012%2F08%2Fadao-e-eva-uma-outra-versao.html&ei=2gW_Uc7jE5PJ4APNwYGYDA&bvm=bv.47883778,d.dmg&psig=AFQjCNF7n_1ITrvyS_bxVCX7qaDJ3Qzq8Q&ust=1371559670347664
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=deus%2Bfaz%2BEva%2Bda%2Bcostela%2Bde%2BAd%C3%A3o&source=images&cd=&cad=rja&docid=ErupvbUHz_7A_M&tbnid=Xhso3SR7JX92wM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fmascarayespelho.blogspot.com%2F2012%2F08%2Fadao-e-eva-uma-outra-versao.html&ei=2gW_Uc7jE5PJ4APNwYGYDA&bvm=bv.47883778,d.dmg&psig=AFQjCNF7n_1ITrvyS_bxVCX7qaDJ3Qzq8Q&ust=1371559670347664
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&source=images&cd=&cad=rja&docid=Z6sueugDZwLH0M&tbnid=e8-cl0QXHsu8hM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Frosacarmen-uranus.blogspot.com%2F2012%2F09%2Flua-nova.html&ei=xge_UePIBpSz4AOMo4GgDg&bvm=bv.47883778,d.dmg&psig=AFQjCNG0ACZ1GfsV0lhpzpz1GOGSvaedIA&ust=1371560182315511
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 Esse  Corpo Sutil, o Átmico, é atingido pelos 

praticantes do Tantra Yoga Branco. Ao atingi-lo, o yoguin 

e a yoguine experimentam uma sensação de plenitude 

que transcende ao prazer orgásmico. É, cremos, a 

participação  no Corpo de JAVEH, prenúncio do que 

sentiremos  na Mansão da Eterna Bem-aventurança. Por 

isto, Jesus frequentemente se referiu ao Reino dos Céus 

como  o momento da cópula de um casal apaixonado na 

sua câmara nupcial, nas suas parábolas. 

 É uma sensação indescritível: só quem a 

experimentou  pode saber o que é. Supera todo o tipo de 

prazer  já experienciado  por nós: álcool, fumo, comida, 

droga, e mesmo o simples orgasmo sexual. É a porta de 

entrada do Paraíso, onde os Querubins barram a porta 

aos que NÃO têm o coração igual ao de uma criança, pois, 

como disse o Mestre Excelso, “somente quem se fizer 

como uma criança entrará no Reino dos Céus. 

 Banido pela sociedade dos nossos dias, mas com 

estudantes e mestres na Alemanha, Holanda, Inglaterra, e 

mesmo no Brasil, orgulho-me de haver atingido a 

maestria  nessa modalidade de yoga. A iniciação é 

amarga, porém seus frutos são doces.  

 Utilizado, ainda, na acepção de Magia Sexual, o 

Tantra Yoga Branco é A MAIS PERFEITA E PODEROSA 

FORMA DE MAGIA BRANCA. Mais poderosa do que o 

Vodu e de qualquer outro tipo de Magia Negra. 
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Desgraçadamente há muito preconceito contra qualquer 

coisa que  se relacione com o sexo na nossa sociedade 

cristã/burguesa.  Fiquei curado de um pré-câncer de 

estômago – esôfago de Barret -  com o uso de tal prática 

mágica. Meu gastro ficou pasmo, e recentemente, ao 

consultar outro médico, ele exclamou: “Jamais ouvi falar 

de alguém que regredisse um esôfago de Barret”. Eu 

regredi, com a aplicação do Tantra Yoga. Mais 

precisamente, da Magia Sexual. 

 

UMA ALEGORIA QUE MOSTRA O PLANO  ÁTMICO, 

OBJETIVO A SER ATINGIDO NA PRÁTICA DO TANTRA. 

SÃO  FEITOS DE MATÉRIA  ATÍMICA, NO CAMINHO QUE 

VAI DE GEBURAH PARA CHESED, PELOS ANJOS KAMAEL 

E TZADKIEL.  

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&source=images&cd=&cad=rja&docid=VKhCSVBCzX2K3M&tbnid=a_QA2kPhqH2BsM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fastrologia-humanista.blogspot.com%2F&ei=rA-_UazGHoay0QXnxYHICw&bvm=bv.47883778,d.dmg&psig=AFQjCNG0ACZ1GfsV0lhpzpz1GOGSvaedIA&ust=1371560182315511
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&source=images&cd=&cad=rja&docid=VKhCSVBCzX2K3M&tbnid=a_QA2kPhqH2BsM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fastrologia-humanista.blogspot.com%2F&ei=rA-_UazGHoay0QXnxYHICw&bvm=bv.47883778,d.dmg&psig=AFQjCNG0ACZ1GfsV0lhpzpz1GOGSvaedIA&ust=1371560182315511
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http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&source=images&cd=&cad=rja&docid=32HD9deF9Lc-pM&tbnid=zkaaS6LPKu7dLM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.sintoniasaintgermain.com.br%2Falquimia.html&ei=1RC_Uf-7LomA9QTy54CgCg&bvm=bv.47883778,d.dmg&psig=AFQjCNG0ACZ1GfsV0lhpzpz1GOGSvaedIA&ust=1371560182315511
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&source=images&cd=&cad=rja&docid=32HD9deF9Lc-pM&tbnid=zkaaS6LPKu7dLM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.sintoniasaintgermain.com.br%2Falquimia.html&ei=1RC_Uf-7LomA9QTy54CgCg&bvm=bv.47883778,d.dmg&psig=AFQjCNG0ACZ1GfsV0lhpzpz1GOGSvaedIA&ust=1371560182315511

