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AL – CHEMIA 

 

-“O primeiro véu que a atenção penetra, leva a 

consciência para o Inconsciente Pessoal. É o limiar entre 

a Consciência e o Inconsciente Coletivo,  na doutrina de 

Jung. 

-“Jung passou a se dedicar profundamente aos meios 

pelos quais se expressa o inconsciente. Em sua teoria, 

enquanto o Inconsciente Pessoal consiste 

fundamentalmente de material reprimido e de 

complexos, o inconsciente coletivo é composto 

fundamentalmente de uma tendência para sensibilizar-se 

com certas imagens, ou melhor, símbolos que constelam 

sentimentos profundos de apelo universal, os arquétipos. 

 

Assim sendo, continuou Ratziel, é preciso que o 

homem ultrapasse a “zona de conflito” do 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Inconsciente
http://pt.wikipedia.org/wiki/Inconsciente_coletivo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Arqu%C3%A9tipos
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Inconsciente Pessoal, saindo do emaranhado que a 

combinação da Consciência Pessoal X Consciência 

Social o colocou.  Muito poucos o conseguem. Ou 

porque tornam-se libertinos na sua revolta contra a 

zona de conflito, perdidos, desorientados (como o 

Louco do Tarot). Ou porque decidem-se a ser 

“bonzinhos” eliminando parcialmente os conflitos e 

sujeitando-se aos valores sociais.  Nenhum dos dois 

tornar-se-á um HIEROFANTE. Mostrar apenas UM 

DOS LADOS da personalidade é uma terceira via. A 

pessoa é má se está com os maus, e boa se está 

entre os bons.  Esta NÃO se presta à ALQUIMIA 

porque se torna adaptada, como um camaleão, ao 

meio; isto a faz sentir-se íntegra.      Contudo, a 

Integração, o olhar-se para si mesmo  decidindo 

ser o dono do próprio material psíquico – que 

forjará à vontade – é o que faz o ALQUIMISTA. 

Ele é a matéria a ser trabalhada e o trabalhador, 

ao mesmo tempo. Senhor dos Dois Mundos, 

compreende o Social, ao qual faz algumas 

concessões; compreende o seu manancial interior 

reprimido -  amaldiçoado pela sociedade: a 

Constelação dos Complexos  -  sem o que jamais 

será ELE MESMO”. 

-“Isso é transformar chumbo em ouro, Ratziel?” 

-“É como se fosse.  Agora vá, O Mestre Alquimista, 

Raphael, te espera.”   



 
4 

Enquanto se dirigia aos domínios de Raphael, 

pensou : 

-“ Quando crianças manifestamos nossos 

impulsos anti-sociais, que são logo reprimidos 

pelos adultos. Muitas vezes praticamos, 

escondidos, “coisas escabrosas” para a mentalidade 

do social. A Igreja e a Família reforçam a noção de 

Autoridade, de Erro, de Culpa, e, em vez de nos 

ajudar a nos entender,  divide-nos em Anjos e 

Demônios. NÃO TEMOS PERMISSÃO PARA SER 

QUEM SOMOS REALMENTE, eis o axioma da 

moral. Na verdade, quem ou o que somos nós? 

Nem Anjos, nem Demônios, Homens.” 

 E veio-lhe à mente a figura do Adam Kadmon, 

dividido ao meio, uma cabeça masculina e outra 

feminina.  

-“A fórmula é unir a sensibilidade (feminina) à 

Razão (masculina), o Rei à Rainha, o Iod ao Hê  

medial. A finalidade da Grande Obra é TORNAR-

SE UM. Para ser coerente com tudo que aprendi, 

TENHO QUE ACEITAR O OUTRO, porque EU SOU 

O OUTRO E O OUTRO É EU. “Amar o próximo, ou 

amar o inimigo” é a Fórmula do Grande Hierofante 

para nos dizer que DEVEMOS ACEITAR O 

OUTRO!” 
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   A CONJUNÇÃO 

ALQUÍMICA – O MISTÉRIO DO DOIS QUE SE FAZ UM. 

 

-“Quem ou o que é o OUTRO?” A voz de Raphael 

soou como um chicote no seu ouvido. 

-“ O OUTRO é A PARTE DO MEU EU QUE 

DESCONHEÇO”. Disse como um eco ao silvar do 

chicote.” 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=the+hierophant+tarot&source=images&cd=&cad=rja&docid=NYd_3jpy3dis8M&tbnid=StRMVt2lI0H5ZM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Foddacidtea.deviantart.com%2Fart%2FTarot-The-Hierophant-93872910&ei=rWU-UdWvM4TerAGXl4EQ&bvm=bv.43287494,d.aWM&psig=AFQjCNEqekVtSwulo0n6IAZee6lmrQsoeQ&ust=1363130080062907
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=the+hierophant+tarot&source=images&cd=&cad=rja&docid=NYd_3jpy3dis8M&tbnid=StRMVt2lI0H5ZM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Foddacidtea.deviantart.com%2Fart%2FTarot-The-Hierophant-93872910&ei=rWU-UdWvM4TerAGXl4EQ&bvm=bv.43287494,d.aWM&psig=AFQjCNEqekVtSwulo0n6IAZee6lmrQsoeQ&ust=1363130080062907
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-“E qual é a atitude do comum dos mortais diante do 

DESCONHECIDO?” Continuou Raphael. 

-“Não-aceitação, rejeição. Ou pelo medo, que nos 

inspira o DESCONHECIDO, ou pelo comodismo de 

não termos de nos adaptar AO OUTRO. Todos 

queremos que O OUTRO se adapte a nós. Que O 

OUTRO nos ame, que nos aceite, ou como disse um 

poeta EU QUERO VOCÊ COMO EU QUERO (não 

como você é, mas como que quero que seja).” 

-“Como o Hierophante demonstra no simbolismo 

do seu ensino o axioma “EU E O OUTRO SOMOS 

UM?” 

-“Unindo os dedos indicador e médio. Isto 

também indica que ele unificou a Razão e a 

Emoção. No Matrimônio Católico esta verdade é 

expressa dizendo-se dos cônjuges que “Os dois são 

uma só carne”, respondeu o Hierophante. “Isto é um 

MISTÉRIO, disse o Grande Hierophante, e somente 

quando os mystes compreendem, tornam-se 

inseparáveis”. 

-“Tudo isto é reflexo dos Arquétipos, os quais estão 

na Mente Crística, ou na Fonte Cósmica da 

Informação. São verdades criadas antes da Criação 

material, e por isto a Sacerdotisa recebeu como 

primeira instrução : QUE A VERDADE EXISTE.” E  

Raphael acrescentou: -“Há uma dimensão onde a 

Verdade existe, e não é impossível ao Homem 
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acessá-la. Mas como diz a Palavra do teu Grau: 

Hiérós, sagrado, não está e jamais estará à 

disposição dos que a desejam profanar”. 

 Com estas palavras Raphael encerrou seu 

discurso sobre a Fonte Cósmica da Informação, o 

seu acesso e porque pode e deve tornar-se 

inacessível. 

 

“A Dimensão dos Registros Akashicos 

Tudo o que existe em manifestação em nosso Universo, veio desta 

dimensão invisível e para ela voltará. Sob a forma de informação, o 

registro de tudo o que foi e o potencial de tudo o que será, estão 

presentes nesta dimensão”. 

 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=registros+akashicos&source=images&cd=&cad=rja&docid=F9x5E7DTCgTVGM&tbnid=JqLIeeYSG-MSKM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fsincrodestino2012.ning.com%2Fprofiles%2Fblogs%2Fregistros-akashicos-imperdible-sabado-16-06&ei=fm4-UZPXBJP8qAHF6IHoCQ&bvm=bv.43287494,d.aWM&psig=AFQjCNHYFpKha4XxNVMXjXLhML6SaYOmLw&ust=1363132262364276
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=registros+akashicos&source=images&cd=&cad=rja&docid=F9x5E7DTCgTVGM&tbnid=JqLIeeYSG-MSKM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fsincrodestino2012.ning.com%2Fprofiles%2Fblogs%2Fregistros-akashicos-imperdible-sabado-16-06&ei=fm4-UZPXBJP8qAHF6IHoCQ&bvm=bv.43287494,d.aWM&psig=AFQjCNHYFpKha4XxNVMXjXLhML6SaYOmLw&ust=1363132262364276
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  O GUARDIÃO DE TODOS OS 
SEGREDOS, O SENHOR DOS ARCANOS, O HIEROPHANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=the+hierophant+tarot&source=images&cd=&cad=rja&docid=e8dtF5uVA9GPlM&tbnid=v1i_SaSQgwAmgM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.justmommies.com%2Fforums%2Ff83-spiritual-living%2F2175513-tarot-post-6-hierophant.html&ei=RXI-UcLbFIX48wTGvYCwAw&bvm=bv.43287494,d.dmQ&psig=AFQjCNFNLZwMRs1xpS2NzN63l3x-arKaUw&ust=1363133317944146
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=the+hierophant+tarot&source=images&cd=&cad=rja&docid=e8dtF5uVA9GPlM&tbnid=v1i_SaSQgwAmgM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.justmommies.com%2Fforums%2Ff83-spiritual-living%2F2175513-tarot-post-6-hierophant.html&ei=RXI-UcLbFIX48wTGvYCwAw&bvm=bv.43287494,d.dmQ&psig=AFQjCNFNLZwMRs1xpS2NzN63l3x-arKaUw&ust=1363133317944146
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SENDA TE TRANSFORME EM UM  KARIBU. 
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AL – CHEMIA 

 

-“Sendo o axioma fundamental  da moral “NÃO 

PODEMOS SER QUEM OU O QUE REALMENTE SOMOS” ; 

sendo eu responsável pela Lei, logo, pela Moral, tenho 

que partir desse axioma para   levar o indíviduo a SER O 

QUE ELE REALMENTE É.  A criancinha, aparentemente 

inocente – só aparentemente – traz no Inconsciente 

Coletivo todos os Arquétipos; no Inconsciente Pessoal 

traz  a carga afetiva dos impulsos e instintos que, em 

contato com o pensamento social, se transformará em 

uma bomba-relógio.  A infração das Regras, dos 

Costumes,  das Normas sociais, enfim, começará cedo a 

provocar  nela os conflitos, revolta, frustração e tudo o 

mais que fará dela um louco em potencial.  Minha função 

será compatibilizar  o Ego anti-social com o Eu adaptado 

à vida em grupo, ao Estado, à família, etc. Para isto, sou o 

Mestre dos Arcanos, O ALQUIMISTA, o Guardião do 

Segredo mais primário: como transformar um animal 

inteligente, mas anti-social,  em um cidadão.  Princípio 

elementar de todas as Escolas Iniciáticas.  A Pedra Bruta 

se torna Pedra Lavrada, o Diamante Bruto é Lapidado”.  

No épico Rei Gilgamés, um dos livros mais antigos do 

mundo,  está esta Obra, realizada por uma Sacerdotisa do 

Templo de Eridu. 
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 Enkidu,  homem-animal, vivia entre os animais e 

deles não se sentia diferente. A sacerdotisa é incumbida 

de trazê-lo à vida social.  Depois de socializado 

 

MORTE DE ENKIDU 

Enkidu se torna o melhor amigo do Rei, que, 

posteriormente, vem a chorar sua morte. 

Após seu reinado, e assumindo que tenha sido um 

personagem histórico real, Gilgamesh foi 

considerado o mais ilustre antecessor dos reis 

sumérios, tornando-se objeto de lendas e poemas e 

sendo venerado como deidade. Vários relatos sobre 

seus feitos são conhecidos de maneira fragmentária 

a partir do segundo milênio AC, os mais antigos em 

sumério e os mais recentes em acádio. Numa destas 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=Gilgamesh&source=images&cd=&cad=rja&docid=GVUNJRCzOhY_1M&tbnid=JmMqMp8YohkwUM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.actorssceneunseen.com%2Fgilgameshcd.aspx&ei=bJk_UZWLM5DY8gTxooCABQ&bvm=bv.43287494,d.eWU&psig=AFQjCNGiFxbvcxv8xyNuM3ASgwPDGMzKOQ&ust=1363208893113884
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=Gilgamesh&source=images&cd=&cad=rja&docid=GVUNJRCzOhY_1M&tbnid=JmMqMp8YohkwUM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.actorssceneunseen.com%2Fgilgameshcd.aspx&ei=bJk_UZWLM5DY8gTxooCABQ&bvm=bv.43287494,d.eWU&psig=AFQjCNGiFxbvcxv8xyNuM3ASgwPDGMzKOQ&ust=1363208893113884
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sum%C3%A9rio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ac%C3%A1dio
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lendas, Gilgamesh enfrenta e vence a Aga, rei de 

Kish, consolidando a independência de Uruk (a 

ERECH dos Caldeus). Essa lenda, assim, reflete as 

lutas pela supremacia entre as cidades 

mesopotâmicas no início da história suméria.  

Na história da luta contra Aga um dos guerreiros 

mais destacados de Gilgamesh é Enkidu, que 

posteriormente é retratado como amigo do herói na 

Epopeia de Gilgamesh. Gilgamesh era o Rei Herói, o 

nome mais antigo (de quando o mundo era apenas 

um). 

  

 

   NÃO PODEMOS SER 

QUEM OU O QUE SOMOS -   DIZ-NOS A  MORAL SOCIAL. 

-“Por outro lado, HÁ UM PADRÃO ARQUETÍPICO que 

constitui  um cidadão : sem o que a Cidade não existiria. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Aga_de_Kish
http://pt.wikipedia.org/wiki/Kish_(Iraque)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Enkidu
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=crian%C3%A7as&source=images&cd=&cad=rja&docid=yRICx33hZm_RWM&tbnid=K44cONweUJy6NM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fstelalecocq.blogspot.com%2F2012%2F10%2Fkryon-para-todas-as-criancas-de-0-100.html&ei=FoI_UdCtI5L89gSZ94CwDQ&bvm=bv.43287494,d.eWU&psig=AFQjCNEY2MuwcWIOkSaUPx1Xe3w1ud-ToQ&ust=1363202912984377
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=crian%C3%A7as&source=images&cd=&cad=rja&docid=yRICx33hZm_RWM&tbnid=K44cONweUJy6NM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fstelalecocq.blogspot.com%2F2012%2F10%2Fkryon-para-todas-as-criancas-de-0-100.html&ei=FoI_UdCtI5L89gSZ94CwDQ&bvm=bv.43287494,d.eWU&psig=AFQjCNEY2MuwcWIOkSaUPx1Xe3w1ud-ToQ&ust=1363202912984377
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Assim,  todos terão de sofrer a repressão, a pressão, a 

violência  que esse padrão exerce sobre o indivíduo. A 

psique  terá de resistir a esse exercício, essa luta do Ego 

contra o Padrão Moral : ou enlouquece, ou comete 

pequenas infrações às escondidas, ou realiza a 

ENFORMAÇÃO (recebe a forma), a INTEGRAÇÃO, que 

coloca o indivíduo na condição de Pessoa. Quem me 

ajudará nessa tarefa titânica?  A Família?  A Família está 

completamente despreparada para tal.  Quer que assim 

seja, sem saber como fazer.  A Escola?   A Escola está 

satisfeita com o seu papel de preparar profissionais para 

exercerem uma função social definida – médicos, 

engenheiros, motoristas, professores, etc. Cada 

profissional  que ela forma é um marginal a menos no 

Cárcere do Estado.   A Igreja?   Qual Igreja?  Uma que faça 

parte das Religiões ditas Grandes : Islam, Cristianismo, 

Budismo, Judaísmo. Mas será que a Igreja está 

preocupada com a ENFORMAÇÃO ou INTEGRAÇÃO do 

indivíduo?  Certamente estará, a pergunta seria mais 

assim: Quanto do seu  percentual  operacional a Igreja 

põe à disposição do Cidadão, e quanto usa para seus 

próprios interesses como INSTITUIÇÃO?  Eis a questão”. 
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A ESCOLA FORMA PROFISSIONAIS PARA PARTICIPAREM 

DE UMA FUNÇÃO SOCIAL DEFINIDA. CADA UM QUE ELA 

CONQUISTA É UM MARGINAL A MENOS NOS CÁRCERES 

DO ESTADO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=escola&source=images&cd=&cad=rja&docid=-PvlajUh-NzRbM&tbnid=cbvA1JLbdnNUxM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fespacoescolarpedagogia.blogspot.com%2F2012%2F02%2Ffuncao-social-da-escola.html&ei=QIc_UaamDoaa9QTr-4HoCg&bvm=bv.43287494,d.eWU&psig=AFQjCNEZiy2l4ykOEKudVTErZ3Mn4WSfTg&ust=1363204267853896
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=escola&source=images&cd=&cad=rja&docid=-PvlajUh-NzRbM&tbnid=cbvA1JLbdnNUxM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fespacoescolarpedagogia.blogspot.com%2F2012%2F02%2Ffuncao-social-da-escola.html&ei=QIc_UaamDoaa9QTr-4HoCg&bvm=bv.43287494,d.eWU&psig=AFQjCNEZiy2l4ykOEKudVTErZ3Mn4WSfTg&ust=1363204267853896
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FAMÍLIA : A MAIS BEM-INTENCIONADA DAS 

INSTITUIÇÕES QUE PARTICIPAM DA FORMAÇÃO 

(ENFORMAÇÃO) DA PESSOA. CONTUDO, PARA 

DESEMPENHAR O PAPEL QUE DELA A SOCIEDADE EXIGE, 

TERIA DE SER UMA  SUPER-FAMÍLIA. 

 

 

UMA  FAMÍLIA  INCRÍVEL  !!! 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=familia&source=images&cd=&cad=rja&docid=MRFwuEI2fTd_qM&tbnid=O0fIfvjfaoVgYM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fminhacasatemquintal.blogspot.com%2F2012%2F04%2Ffamilia-extensa-ou-extensa-familia.html&ei=Cog_UfnEGZCa9QSC2oAg&bvm=bv.43287494,d.eWU&psig=AFQjCNHk84Sp4IknGvn5tRX7Xi7FmYDF3g&ust=1363204441806293
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=familia&source=images&cd=&cad=rja&docid=MRFwuEI2fTd_qM&tbnid=O0fIfvjfaoVgYM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fminhacasatemquintal.blogspot.com%2F2012%2F04%2Ffamilia-extensa-ou-extensa-familia.html&ei=Cog_UfnEGZCa9QSC2oAg&bvm=bv.43287494,d.eWU&psig=AFQjCNHk84Sp4IknGvn5tRX7Xi7FmYDF3g&ust=1363204441806293
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AS IGREJAS DEIXARAM DE SER COMUNIDADES QUE 

REUNIAM  FAMÍLIAS, PARA SEREM  MEGAINSTITUIÇÕES 

PREOCUPADAS COM  O PODER EFETIVO QUE DETÊM. 

SUA TAREFA PRINCIPAL É PREPARAR  O INDIVÍDUO 

PARA ENFRENTAR UM JUIZ TODO-PODEROSO E SAIR-SE 

BEM DESSE ENCONTRO. 

 

 

-“ Toda Igreja tem seu Cristo, seu Profeta, seu 

Hierophante.  Deus está acima de discussão. O problema 

é compatibilizar esses vários Profetas-fundadores, cujo 

ensinamento  NÃO COINCIDE.  Assim: 

No Judaísmo se ensina a Responsabilidade Social a partir 

dos 12 anos de idade, quando a criança passa a assumir a 

responsabilidade pelos seus erros. Com o tempo, além 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=igreja&source=images&cd=&cad=rja&docid=O3pCvP4qg8kFJM&tbnid=2yxA8UzX3hkIEM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fapenas1.wordpress.com%2F2011%2F06%2F03%2Fjesus-x-igreja-tornei-me-cristao-quando-sai-da-igreja%2F&ei=Gok_UYmwM4rs9ATI4oGQCQ&bvm=bv.43287494,d.eWU&psig=AFQjCNGgxpdKzYQuSKmM15uggS9N7bBSXQ&ust=1363204659131572
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=igreja&source=images&cd=&cad=rja&docid=O3pCvP4qg8kFJM&tbnid=2yxA8UzX3hkIEM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fapenas1.wordpress.com%2F2011%2F06%2F03%2Fjesus-x-igreja-tornei-me-cristao-quando-sai-da-igreja%2F&ei=Gok_UYmwM4rs9ATI4oGQCQ&bvm=bv.43287494,d.eWU&psig=AFQjCNGgxpdKzYQuSKmM15uggS9N7bBSXQ&ust=1363204659131572
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das Tradições, vem a leitura da Torah e do Talmud. A 

Torah é espiritualista, o Talmud é materialista.  Qual a 

opção?   Se opto pela Torah, me torno um seguidor da Lei 

de Moisés, preocupado com 612 preceitos e tendo como 

Verdade a palavra de Deus ensinada pelos seus 12 

Profetas Maiores e os 12 Menores.  Serei julgado pela 

Lei.” 

 

A TORAH, LEI DE MOISÉS, TRAZ OS 612 PRECEITOS QUE 

UM FIEL DO JUDAÍSMO DEVE CUMPRIR. A TRAIÇÃO À LEI 

SERÁ  JULGADA NO GRANDE DIA DE JAVÉ. 

 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=juda%C3%ADsmo&source=images&cd=&cad=rja&docid=usUXxBCtLHuQ1M&tbnid=evsI7yvSnEjEjM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.jailsontrajano.com%2F2008_12_01_archive.html&ei=CpA_UbHfHIXi8gTy_YDoBw&bvm=bv.43287494,d.eWU&psig=AFQjCNF-NrrR-P1R2N7jPDG9dbRw6VzOGQ&ust=1363206199568237
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=juda%C3%ADsmo&source=images&cd=&cad=rja&docid=usUXxBCtLHuQ1M&tbnid=evsI7yvSnEjEjM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.jailsontrajano.com%2F2008_12_01_archive.html&ei=CpA_UbHfHIXi8gTy_YDoBw&bvm=bv.43287494,d.eWU&psig=AFQjCNF-NrrR-P1R2N7jPDG9dbRw6VzOGQ&ust=1363206199568237
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ESTE É O SÍMBOLO DO JUDAÍSMO... 

A MENORAH, OU CANDELABRO DE SETE BRAÇOS, 

SIMBOLIZA O PROCESSO CRIADOR DE JAVEH NOS 7 DIAS 

OU ERAS.  SÍMBOLO DO SHABAT – O DESCANSO FINAL 

APÓS O JULGAMENTO – PARA O JUDEU RELIGIOSO. 

...NÃO ESTE!  ESTE É O 

SÍMBOLO DO TALMUDISMO, DO SIONISMO, DA CASA 

DOS BANQUEIROS ROTHSCHILD. 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=judaismo&source=images&cd=&cad=rja&docid=zyxxgQOuvdcB1M&tbnid=_WrLy5T2gJMjxM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fdicasgratisnanet.blogspot.com%2F2012%2F10%2Freligiao-judaica-judaismo-no-brasil.html&ei=R5E_UeOMKYiC8ATG8IFg&bvm=bv.43287494,d.eWU&psig=AFQjCNHpouW75Jfi4zjd4m--72pmeBVp4w&ust=1363206843652073
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=judaismo&source=images&cd=&cad=rja&docid=zyxxgQOuvdcB1M&tbnid=_WrLy5T2gJMjxM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fdicasgratisnanet.blogspot.com%2F2012%2F10%2Freligiao-judaica-judaismo-no-brasil.html&ei=R5E_UeOMKYiC8ATG8IFg&bvm=bv.43287494,d.eWU&psig=AFQjCNHpouW75Jfi4zjd4m--72pmeBVp4w&ust=1363206843652073
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=judaismo&source=images&cd=&cad=rja&docid=dLUJJrUkD37GyM&tbnid=kWi2mpxbHHSm3M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fmedia.photobucket.com%2Fimage%2Fsimbolo%2520judaismo%2Fdiversescorpio%2FJudaismSymbol.png%3Fo%3D1%26sortby%3Dsevendaysview&ei=75E_Ufe3H42I9QSThIHwCA&bvm=bv.43287494,d.eWU&psig=AFQjCNHpouW75Jfi4zjd4m--72pmeBVp4w&ust=1363206843652073
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=judaismo&source=images&cd=&cad=rja&docid=dLUJJrUkD37GyM&tbnid=kWi2mpxbHHSm3M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fmedia.photobucket.com%2Fimage%2Fsimbolo%2520judaismo%2Fdiversescorpio%2FJudaismSymbol.png%3Fo%3D1%26sortby%3Dsevendaysview&ei=75E_Ufe3H42I9QSThIHwCA&bvm=bv.43287494,d.eWU&psig=AFQjCNHpouW75Jfi4zjd4m--72pmeBVp4w&ust=1363206843652073
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-“Se opto pelo Talmudismo, entro em uma sociedade 

racista, materialista que me impede de pensar: “Se um 

rabino diz que tua mão direita é a esquerda e a esquerda 

é a direita, tens de acreditar”(do Talmud). 

“Deus entregou todos os bens e riquezas dos goins 

(povos) ao povo judeu (sionista) e é lícito tomar-lhes ou 

roubar-lhes  seu patrimônio” (do Talmud). 

 O talmud não tem nada a ver com a Escritura. Na 

verdade, segundo o Rabino Weiss, os Talmudistas  são 

ateus e têm como objetivo a conquista do mundo, 

prometido a eles na pessoa de Abraão.  Quem quiser tirar 

a limpo essa simples e clara afirmação, dê uma olhada na 

recente (200 anos) História da Palestina. 

 Jesus de Nazaré foi um veemente adversário dos 

talmudistas, que o mataram para evitar que fizesse mais 

discípulos. 

 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=talmud&source=images&cd=&cad=rja&docid=Tq4z4SrDYDQ2uM&tbnid=hLwgzJU5_GLMKM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.truthnet.org%2FTheMessiah%2F3_Books_of_Judaism%2F&ei=2JM_UcDjO5PC9QS15oDIDg&bvm=bv.43287494,d.eWU&psig=AFQjCNEeH5SLqOEvR9TIOHfnikJUBCG8AA&ust=1363207460886716
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=talmud&source=images&cd=&cad=rja&docid=Tq4z4SrDYDQ2uM&tbnid=hLwgzJU5_GLMKM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.truthnet.org%2FTheMessiah%2F3_Books_of_Judaism%2F&ei=2JM_UcDjO5PC9QS15oDIDg&bvm=bv.43287494,d.eWU&psig=AFQjCNEeH5SLqOEvR9TIOHfnikJUBCG8AA&ust=1363207460886716
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O TALMUD - “SÉFER BERAKOT” -  EM EDIÇÃO DE LUXO. 

-“Então, se quero ser um “Religioso” seguidor do Talmud, 

só tenho que me filiar ao Partido Sionista Internacional. 

Isto NÃO é Religião; é Política.   E as demais Religiões?” 

 

E  AS   DEMAIS   RELIGIÕES  ? 
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=crian%C3%A7as&source=images&cd=&cad=rja&

docid=yRICx33hZm_RWM&tbnid=K44cONweUJy6NM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2F

stelalecocq.blogspot.com%2F2012%2F10%2Fkryon-para-todas-as-criancas-de-0-

100.html&ei=FoI_UdCtI5L89gSZ94CwDQ&bvm=bv.43287494,d.eWU&psig=AFQjCNEY2MuwcW

IOkSaUPx1Xe3w1ud-ToQ&ust=1363202912984377 

 

 

 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=talmud&source=images&cd=&cad=rja&docid=KU8g8wsTpCOnjM&tbnid=zjyb-ZomDzXB1M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fembuscadojesushistorico.blogspot.com%2F2011%2F11%2Femmanuel-levinas-sobre-intolerancia-ao.html&ei=M5Q_UaLJGY7s8gSUhoDgBA&bvm=bv.43287494,d.eWU&psig=AFQjCNEeH5SLqOEvR9TIOHfnikJUBCG8AA&ust=1363207460886716
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=talmud&source=images&cd=&cad=rja&docid=KU8g8wsTpCOnjM&tbnid=zjyb-ZomDzXB1M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fembuscadojesushistorico.blogspot.com%2F2011%2F11%2Femmanuel-levinas-sobre-intolerancia-ao.html&ei=M5Q_UaLJGY7s8gSUhoDgBA&bvm=bv.43287494,d.eWU&psig=AFQjCNEeH5SLqOEvR9TIOHfnikJUBCG8AA&ust=1363207460886716
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=crian%C3%A7as&source=images&cd=&cad=rja&docid=yRICx33hZm_RWM&tbnid=K44cONweUJy6NM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fstelalecocq.blogspot.com%2F2012%2F10%2Fkryon-para-todas-as-criancas-de-0-100.html&ei=FoI_UdCtI5L89gSZ94CwDQ&bvm=bv.43287494,d.eWU&psig=AFQjCNEY2MuwcWIOkSaUPx1Xe3w1ud-ToQ&ust=1363202912984377
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=crian%C3%A7as&source=images&cd=&cad=rja&docid=yRICx33hZm_RWM&tbnid=K44cONweUJy6NM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fstelalecocq.blogspot.com%2F2012%2F10%2Fkryon-para-todas-as-criancas-de-0-100.html&ei=FoI_UdCtI5L89gSZ94CwDQ&bvm=bv.43287494,d.eWU&psig=AFQjCNEY2MuwcWIOkSaUPx1Xe3w1ud-ToQ&ust=1363202912984377
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=crian%C3%A7as&source=images&cd=&cad=rja&docid=yRICx33hZm_RWM&tbnid=K44cONweUJy6NM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fstelalecocq.blogspot.com%2F2012%2F10%2Fkryon-para-todas-as-criancas-de-0-100.html&ei=FoI_UdCtI5L89gSZ94CwDQ&bvm=bv.43287494,d.eWU&psig=AFQjCNEY2MuwcWIOkSaUPx1Xe3w1ud-ToQ&ust=1363202912984377
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=crian%C3%A7as&source=images&cd=&cad=rja&docid=yRICx33hZm_RWM&tbnid=K44cONweUJy6NM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fstelalecocq.blogspot.com%2F2012%2F10%2Fkryon-para-todas-as-criancas-de-0-100.html&ei=FoI_UdCtI5L89gSZ94CwDQ&bvm=bv.43287494,d.eWU&psig=AFQjCNEY2MuwcWIOkSaUPx1Xe3w1ud-ToQ&ust=1363202912984377
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=crian%C3%A7as&source=images&cd=&cad=rja&docid=yRICx33hZm_RWM&tbnid=K44cONweUJy6NM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fstelalecocq.blogspot.com%2F2012%2F10%2Fkryon-para-todas-as-criancas-de-0-100.html&ei=FoI_UdCtI5L89gSZ94CwDQ&bvm=bv.43287494,d.eWU&psig=AFQjCNEY2MuwcWIOkSaUPx1Xe3w1ud-ToQ&ust=1363202912984377
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22 

 

 

AL – CHEMIA 

 

 

-“O Islamismo (cujo nome significa submissão, 

obediência) é uma religião que nasceu do judaísmo. 

Maomé, profeta do Islã, tinha um criado judeu, ALI, que 

era seu secretário, pois o Profeta NÃO SABIA ESCREVER. 

Então,  entrava em transe ( comunicação com o arcanjo 

GABRIEL) e durante esse transe falava  coisas que  o 

secretário ALI organizava e redigia.  Assim foi feito o 

CORÃO. Posso confiar, sinceramente e com toda 

objetividade e neutralidade, em uma Religião que surgiu 

dessa maneira?  Só por este motivo já não dá para ser 

muçulmano, a bem da verdade. Há outros: 

“Muitos habitantes de Meca rejeitaram a sua mensagem e 

começaram a persegui-lo, bem como aos seus seguidores. 

Em 622 Maomé foi obrigado a abandonar Meca, numa migração 

conhecida como a Hégira (Hijra), tendo se mudado 

para Yathrib (atual Medina). Nesta cidade, Maomé tornou-se o 

chefe da primeira comunidade muçulmana. Seguiram-se uns anos 

de batalhas entre os habitantes de Meca e Medina, que se 

saldaram em geral na vitória de Maomé e dos seguidores. A 

organização militar criada durante estas batalhas foi usada para 

derrotar as tribos da Arábia. Por altura da sua morte, Maomé tinha 

unificado praticamente todo o território sob o signo de uma nova 

religião, o islão.” 

http://pt.wikipedia.org/wiki/622
http://pt.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9gira
http://pt.wikipedia.org/wiki/Medina
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ar%C3%A1bia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Isl%C3%A3o
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Dá para olhar para a gênese desta “Religião” sem 

considerá-la violenta e imperialista? 

 

ABAIXO, MINIATURA PERSA QUE REPRESENTA A 

ASCENÇÃO DE MAOMÉ AO CÉU NOS LOMBOS DO 

ARCANJO  GABRIEL EM FORMA FÍSICA : BURAK. 

 

-“A Religião NÃO DEVE entorpecer o homem. A 

Inteligência somente pode crer no que é razoável: nem 

no absurdo, nem crença cega. Deus, que deu a 

Inteligência ao homem, não pode querer que ele abra 

mão deste instrumento do pensamento para aceitar 
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cegamente o que outrem diz. Daí: A FÉ DEVE SER 

RAZOÁVEL. Isto significa que o que eu creio não pode ser 

absurdo, contrário à minha razão, e sim explicado e 

justificado por ela. A FÉ DEVE SER UM ATO LIVRE. Quer 

isto dizer que ninguém pode impor sua Fé a outrem. O 

principal apanágio do homem é a Liberdade e Deus não 

precisa suprimir a Liberdade Humana para se fazer 

conhecido, amado e servido. A FÉ DEVE AJUDAR A 

REALIZAR O HOMEM COMO PESSOA. Já que Deus fez o 

homem à Sua imagem e semelhança,  não poderia a Fé 

desfazer essa semelhança com Deus, mas reforçá-la até 

levá-la à condição de Imagem”.  Aqui cessaram as 

reflexões do Hierophante.   

 Que tarefa hercúlea o espera! Partir do postulado 

moral de que NÃO TEMOS PERMISSÃO DA SOCIEDADE 

PARA SERMOS NÓS MESMOS e chegar, à REALIZAÇÃO 

PLENA DO INDIVÍDUO COMO PESSOA. Usar  a Religião 

como  meio de comunicação de massas para DESPERTAR 

o indivíduo para SUA PRÓPRIA EXPERIÊNCIA MÍSTICA, 

sem permitir à Religião tornar-se alienadora ou 

instrumento de dominação de uns sobre outros. Fomos 

feitos à imagem de Deus, tudo se resolve na medida em 

que recuperamos essa imagem perdida.  

-“Qual o Grande Arcano dos Mistérios Antigos?” Voltou  

Raphael. 

-“Humanizar Deus e divinizar o Homem”. 
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-“Então, caro Hierophante, aí está o aferidor da 

Verdadeira Religião : Aquela que humanizar Deus e 

divinizar o Homem. Tal foi sempre o ensinamento  nos 

túmulos em que se sepultou a Verdade, quando a Religião 

passou a ser utilizado pelo Estado como meio de 

dominação, alienação e ferramental do Governo. Essa 

será a Religião que  deverá ser restaurada nos tempos 

vindouros”. 

 

“VEM, QUE EU TE CONDUZIREI PELOS CAMINHOS QUE TE 

FARÁ SERES EU AMANHÃ”. 

BUDISMO- O CAMINHO PARA O SUPER-HOMEM 

Siddhartha Gautama fez uma primeira tentativa, experimentando a ascese e quase morreu de 

fome ao longo do processo. Mas, depois de aceitar leite e arroz de uma menina da vila, ele 

mudou sua abordagem. Concluiu que as práticas ascéticas extremas, como o jejum 

prolongado, respiração sem pressa e a exposição à dor trouxeram poucos benefícios, 

espiritualmente falando. Deduziu, então, que as práticas eram prejudiciais aos 

praticantes
[15]

. Ele abandonou o ascetismo, concentrando-se na meditação anapanasati, 

através da qual descobriu o que hoje os budistas chamam de "caminho do meio": um caminho 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Budismo#cite_note-15
http://pt.wikipedia.org/wiki/Medita%C3%A7%C3%A3o


 
26 

que não passa pela luxúria e pelos prazeres sensuais, mas que também não passa pelas 

práticas de mortificação do corpo
[16]

. 

Quando tinha 35 anos de idade, Siddhartha sentou-se embaixo de uma figueira-dos-pagodes 

(Ficus religiosa)
[17][18]

 hoje conhecida como árvore de Bodhi
[16]

, localizada em Bodh Gaya, 

na Índia e prometeu não sair dali até conseguir atingir a iluminaçãoespiritual
[19][20][21]

. 

A lenda diz que Siddhartha conheceu a dúvida sobre o sucesso de seus objetivos ao ser 

confrontado por um demônio chamado Maya, que simboliza o mundo das aparências e muitas 

vezes é representado por uma cobra naja. Ainda segundo a lenda, Mara teria oferecido 

o nirvana à Sidarta, contudo ele teria percebido que isso o levaria a se distanciar do mundo e o 

impediria de transmitir seus ensinamentos adiante. Assim, por volta dos quarenta anos, 

Sidarta se transformou no Buda, o Iluminado, atraindo um grupo de seguidores e 

instituiu uma ordem monástica. A partir de então, passaria seus dias ensinando o darma, 

viajando por toda a parte nordeste do subcontinente indiano. Ele sempre enfatizou que não 

era um deus e que a capacidade de se tornar um buda pertencia ao ser humano. Faleceu 

aos oitenta anos de idade, em 483 a. C., em Kushinagar, na Índia. 

Os estudiosos se contradizem em relação às afirmações sobre a história e os fatos da 

vida de Buda. A maioria aceita que ele viveu, ensinou e fundou uma ordem monástica, mas 

não aceita de forma consistente os detalhes de sua biografia. Segundo o escritor Michael 

Carrithers, em seu livro O Buda, o esboço de uma vida tem que ser verdadeiro: o nascimento, 

a maturidade, a renúncia, a busca, o despertar e a libertação, o ensino e a morte
[22]

. 

Ao escrever uma biografia sobre Buda, Karen Armstrong disse: "É obviamente difícil, portanto, 

escrever uma biografia de Buda, atendendo aos critérios modernos, porque temos muito pouca 

informação que pode ser considerada 'histórica'... mas podemos estar razoavelmente 

confiantes, pois Siddhartta Gautama realmente existiu e os seus discípulos preservam a 

sua memória, sua vida e seus ensinamentos". 

Especulações contra a existência direta na epistemologia budista 

A distinção entre o budismo e outras escolas filosóficas indianas é uma questão da justificação 

da epistemologia. Apesar de todas as escolas de lógica indiana reconhecerem vários conjuntos 

das justificativas válidas para o conhecimento (pramana), o budismo, por sua vez, reconhece 

um conjunto menor do que os outros. Todos aceitam a percepção e a inferência, por exemplo, 

mas, algumas escolas budistas não. 

De acordo com as escrituras, durante a sua vida, o Buda 

permaneceu em silêncio quando questionado sobre as 

várias questões metafísicas. São perguntas como: se o 

universo é eterno ou não (ou se é finito ou infinito), se há 

unidade ou separação do corpo e doatman, a inexistência 

completa de uma pessoa depois do nirvana, entre outros. 

Uma explicação para esse silêncio é que tais questões 

atrapalham a atividade prática para o bodhi
[nb 1]

 e trazem o 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Mortifica%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Budismo#cite_note-asreligioes-16
http://pt.wikipedia.org/wiki/Budismo#cite_note-17
http://pt.wikipedia.org/wiki/Budismo#cite_note-17
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81rvore_de_Bodhi
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81rvore_de_Bodhi
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bodh_Gaya
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bodhi
http://pt.wikipedia.org/wiki/Budismo#cite_note-19
http://pt.wikipedia.org/wiki/Budismo#cite_note-19
http://pt.wikipedia.org/wiki/Budismo#cite_note-21
http://pt.wikipedia.org/wiki/Dem%C3%B4nio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Naja
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nirvana
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sangha_(Budismo)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Darma
http://pt.wikipedia.org/wiki/Kushinagar
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Budismo#cite_note-22
http://pt.wikipedia.org/wiki/Karen_Armstrong
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Filosofia_Indiana&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Epistemologia
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=L%C3%B3gica_Indiana&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Pramana&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Percep%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Infer%C3%AAncia
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Quatorze_Perguntas_N%C3%A3o_Respondidas&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Metaf%C3%ADsicas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Atman
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bodhi
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bodhi
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perigo de substituir a experiência de libertação através da 

compreensão conceitual da doutrina ou pela fé religiosa 
 

RESUMO DA ÓPERA : O BUDISMO NÃO É UMA RELIGIÃO, 

É UMA DOUTRINA FILOSÓFICA. BUDA JAMAIS FALOU EM 

DEUS OU NO TRANSCENDENTE. AS QUESTÕES 

METAFÍSICAS NÃO LHE INTERESSAVAM.  LOGO, TEMOS, 

POR  IMPOSIÇÃO LÓGICA, DE EXCLUIR O BUDISMO DAS 

RELIGIÕES.  

 

APESAR DE NÃO SER UMA RELIGIÃO, AS VÁRIAS 

CORRENTES BUDISTAS TRANSFORMARAM SIDHARTA 

EM UM SER DIVINO, COM TEMPLOS, ESTÁTUAS 

SACERDÓCIO E CULTO.  
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AL – CHEMIA 
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-“Estou correndo o risco de ser acusado de estar “fazendo 

a cabeça dos outros”, voltou a refletir o Hierophante. –

“Porém, como Guardião da Moral, da Lei e do Grande 

Segredo, é minha obrigação esclarecer objetivamente o 

quanto as assim chamadas 4 religiões Grandes e 

Modernas  estão de acordo com a Lógica, a Moral e a Lei. 

Moisés, Maomé e Buda fizeram um grande esforço para 

expurgar do Sistema por eles criado o elemento mítico. 

No caso de Moisés, os deuses mesopotâmicos e egípcios; 

Maomé retirou os deuses da Caaba, e Buda nunca cogitou 

em deuses, apenas no Homem. Cria-se, portanto, um 

hiato entre as Iniciações das antigas Escolas de Mistérios 

e os Sistemas por eles criados.  Finalmente, aparece uma 

Religião, continuadora do Judaísmo profético, que 

RETOMA  o principal elemento mítico das Escolas de 

Mistérios : A MORTE  E RESSURREIÇÃO DE UM DEUS. O 

Cristianismo, assim, transpõe esse hiato, voltando a unir o 

elemento mítico a um Sistema Moderno de Religião.  

Jesus, HOMEM/DEUS  teria se encarnado na Palestina 

para  trazer a Mensagem divina SEM EQUÍVOCOS NEM 

FALHAS: é o próprio Deus quem fala. Isto torna esta 

Religião ÚNICA, entre as Modernas Religiões. O propósito 

claro do Cristianismo é TORNAR O HOMEM DEUS, PELA 

OBRA DO DEUS QUE SE TORNOU HOMEM. É, 

claramente, o axioma das Antigas Escolas; diferente das 3 
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Religiões Modernas. O Cristianismo é, pois, 

repetimos, o continuador  das Antigas 

Religiões de Mistérios”. 

   MITRA OU 

MITRAS  ESTÁ NA GALERIA DOS DEUSES MÍTICOS QUE 

MORRERAM E RESSUSCITARAM. 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=mitra%C3%ADsmo&source=images&cd=&cad=rja&docid=D129aL6Ed0J68M&tbnid=tSCSej_a1mfP5M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.maze.kinghost.net%2Freligioes.aspx%3Fid%3Dmitraismo&ei=lMJJUZ25C-iE2QXtvoDwAg&bvm=bv.44011176,d.eWU&psig=AFQjCNEKWHqfuEix6MxSCmQy-qH8ttGFRQ&ust=1363874364783878
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   SEGUNDO  OS 

EVANGELHOS, QUE SÃO A HISTÓRIA DE JESUS, ELE 

MORREU E RESSUSCITOU. 

-“O panteão dos deuses mortos e ressuscitados conta 

com cerca de 18 a 20, sendo alguns mais conhecidos do 

que outros. DEVEREMOS INCLUIR JESUS NESSE PANTEÃO? 

Há razões para nós o considerarmos UM FATO e não UM 

MITO?   

   TEMOS 

PROVAS HOJE QUE JESUS REALMENTE NASCEU NO DIA 25 

DE DEZEMBRO, AO CONTRÁRIO DOS QUE AFIRMAM QUE 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=ressurrei%C3%A7%C3%A3o+de+jesus&source=images&cd=&cad=rja&docid=QqNjZRbdZwxRFM&tbnid=Yd0Z-CzlUrsHeM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fparoquiatibiri02.blogspot.com%2F2011%2F04%2Fsingularidade-da-ressurreicao-de-jesus.html&ei=JsNJUdLBMOeY2AXJtYGwBw&bvm=bv.44011176,d.eWU&psig=AFQjCNFCW8NyH6mCUornkHZNtl4LbYivHw&ust=1363874933587444
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=mitra%C3%ADsmo&source=images&cd=&cad=rja&docid=bb-_fWEXRT_36M&tbnid=PTllLffuDdijIM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fall_comments%3Fv%3DvOfgPSuUPd4&ei=hsRJUYa0NoTQ2QWpr4HgAw&bvm=bv.44011176,d.eWU&psig=AFQjCNEKWHqfuEix6MxSCmQy-qH8ttGFRQ&ust=1363874364783878
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ESTA É UMA DATA FICTÍCIA CRIADA PELA IGREJA 

CATÓLICA. 

-“Meu papel, como Hierophante, é proteger e desvendar 

o Grande Segredo. Qual é esse Segredo?  

1- Que desde a Idade da Pedra Lascada os Xamãs 

(Hierophantes da época) entravam em transe e VIAM na 

Luz Astral deuses e demônios. A visão mais comum era de 

uma figura feminina, chamada depois pelos romanos 

BONA DEA, Grande Deusa. Nas paredes das cavernas do 

Paleolítico, encontramos  altos relevos que foram feitos 

por  Xamãs artistas com o fim de revelar a aparência da 

Deusa.  ISTO É UM FATO. 

ESTA É UMA DAS IMAGENS 

DA DEUSA-MÃE. O CHIFRE NA MÃO DIREITA CONTÉM O 

SANGUE QUE ELA USAVA PARA CRIAR . OS ASPECTOS DE 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=VENUS+DO+PALEOL%C3%8DITICO&source=images&cd=&cad=rja&docid=aTVwT_w03Uk5BM&tbnid=AAk92pS2wjhqXM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fconancompletist.forumactif.com%2Ft873p20-dagoth-the-gug&ei=TcdJUdqUBYmz2gWE64GoBQ&bvm=bv.44011176,d.eWU&psig=AFQjCNEzViyrwnWon5PbM-YlfGHkKXD3Xg&ust=1363875951959662
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MATRIARCA SÃO RESSALTADOS. FOI FEITA CERCA DE 12 

MIL  ANOS ANTES DE CRISTO. SEU CULTO AINDA PERSISTE 

ENTRE OS ABORÍGENES DE CULTURAS PRIMITIVAS. 

2- QUE NO NEOLÍTICO E NO ENEOLÍTICO os Sacerdotes e 

Hierophantes continuaram lendo na Luz Astral histórias 

de deuses, seus combates com os demônios e, na maioria 

deles, sua morte e ressurreição. Foram construídos 

Templos  a esses deuses e elaborados cultos. Um dos 

deuses morto e ressuscitado desse período é Osíris. 

Morto por seu irmão Set, sua irmã Ísis consegue do Pai 

dos deuses o privilégio da Ressurreição. 

 

 

ÍSIS ENCONTRA E COLA OS PEDAÇOS DO CORPO DE 

OSÍRIS, O QUAL, POSTERIORMENTE, RESSUSCITA. 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=osiris&source=images&cd=&cad=rja&docid=lacobp8uzaruTM&tbnid=NAy9EICWJ_ovcM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fantigoegito.org%2Fmito-de-osiris-e-isis%2F&ei=avFJUfOLK8fZ2QXVsoGgDw&bvm=bv.44011176,d.eWU&psig=AFQjCNGLD3ZZ_5OFg9QgfhvblsYsx6ke_g&ust=1363886736745202
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=osiris&source=images&cd=&cad=rja&docid=lacobp8uzaruTM&tbnid=NAy9EICWJ_ovcM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fantigoegito.org%2Fmito-de-osiris-e-isis%2F&ei=avFJUfOLK8fZ2QXVsoGgDw&bvm=bv.44011176,d.eWU&psig=AFQjCNGLD3ZZ_5OFg9QgfhvblsYsx6ke_g&ust=1363886736745202
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3- Que, assim como Osíris, uma dúzia de deuses mortos e 

ressuscitados são vistos na Luz Astral pelos Hierophantes. 

Isto fez com que se afirmasse que  a morte e ressurreição 

de Jesus fosse mais um mito que algum Hierophante viu 

na Luz Astral. MAS a morte e ressurreição de Jesus é um 

FATO INSERIDO HISTÓRICAMENTE NA SUA VIDA.  

Assim, somente a morte e ressurreição de Jesus se 

podem atribuir a uma pessoa, historicamente  existente. 

Todos os demais deuses mortos e ressuscitados NÃO 

resistem a uma pesquisa histórica sobre suas vidas. 

ESTE É O GRANDE SEGREDO QUE O HIEROPHANTE 

GUARDA E REVELA: 

 Jesus, enquanto vivia aqui na terra afirmou 

indubitavelmente que era Deus encarnado.  A palavra 

EYEH que ele pronunciou várias vezes, significa EU SOU 

DEUS. 

Então: Jesus é o ÚNICO FUNDADOR DE RELIGIÃO que se 

afirmou Deus. 

É, também, o ÙNICO que, além de ser adorado como 

Deus, tem uma história fatual de morte e ressurreição. 

Logo, a Religião Cristã é A ÚNICA que afirma o mesmo 

que afirmam os Mistérios Iniciáticos antigos, com a 

diferença que Seu protagonista é uma Pessoa 

historicamente  existente. ESTE É O GRANDE SEGREDO 

DO QUAL EU, O HIEROPHANTE, SOU O GUARDIÃO”. 
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 Ratziel  quebrou o monólogo do Hierophante: 

-“Meu caro Hierophante, de onde vens?” 

-“Venho da Caldéia,  terra de Asshur e da Ordem dos 

Karibus”. 

-“Podes explicar-me o que é um Karibu?” 

-“Sim; aliás tenho a obrigação de fazê-lo a quem o pedir. 

Um Karibu é um homem que passou pela Iniciação do 

Colégio dos Magos Caldeus tendo merecido, pelas 

condições da sua Inteligência, da sua Sensibilidade e da 

sua Experiência Evidente  ‘carregar Deus nas costas’. Para 

isto, tem a força do Boi, a nobreza do Leão, a 

Inteligência do Anjo  e a visão da Águia. Esta figura foi 

vista na Luz Astral  por TODOS OS HIEROPHANTES DA 

NOSSA ORDEM, e por decisão unânime, passou a 

significar, para nós, Aquele que nasceria Homem e Deus, 

e todos os que são dignos de testemunhar  que o Homem 

Superior tem a missão de ‘carregar Deus nas costas’. 

Assim, Jesus de Nazaré se tornou o Grande Hierophante  

de todos os tempos, IN  AETERNUM, pois desempenhou 

essa tarefa como nenhum de nós o fez.” 
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  JESUS É O PERFEITO 

KARIBU : LEÃO, ÁGUIA, TOURO E ANJO. (RELEVO 

MEDIEVAL DA CATEDRAL  DE CHARTRES, FRANÇA) 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=os+animais+da+esfinge+e+os+evangelistas&source=images&cd=&cad=rja&docid=cfXikb50jvOi4M&tbnid=AknMddkz2CrOJM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fclimazzentotal.blogspot.com%2F2011_07_01_archive.html&ei=Gf1JUajhKsKE2wXzwYHABg&bvm=bv.44011176,d.eWU&psig=AFQjCNEu9EhjQAGdHcJqW-72BXj0S9Ya0w&ust=1363889795820634
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“Foram também os Querubins que Deus colocou a guardar 

a entrada do Jardim do Éden, com uma espada flamejante. 

A palavra querubim provém de "Karibu", e é de 

origem assíria; significa "aquele que reza ou 

intercede". 

Entre os Assírios, os Querubins eram criaturas aladas com 

rosto de leão ou de homem e um corpo de esfinge, águia 

ou touro. 

No Antigo Testamento, no Livro do êxodo, Deus ordena a 

Moisés que coloque, em cada lado da Arca da Aliança, a 

imagem de um Querubim com as asas estendidas. 

O profeta Ezequiel descreve os querubins como tendo 

corpos humanos, quatro asas e quatro rostos, cada um 

virado para um ponto cardeal: 

 o rosto virado para a frente é de homem; 

 o da direita, um leão; 

 o da esquerda, um touro; 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=jesus+pantocrator+em+chartres&source=images&cd=&cad=rja&docid=qYdEoYHbyXukhM&tbnid=sXvPVmm58irkvM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.corbisimages.com%2Fstock-photo%2Frights-managed%2FVN001150%2Fchrist-in-majesty-central-tympanum-from-the&ei=nAFKUZzRIYiI8QT9rIG4BQ&psig=AFQjCNFdOW7JiTVZxupFctXwHvUA1U06WQ&ust=1363890950698718
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 o detrás, uma águia. 

Água, Fogo, Ar e Terra, assim como as quatro 

triplicidades astrológicas: Aquário, Leão, Touro e 

Escorpião. 

Ezequiel também diz que estes 

seres divinos cobrem o corpo 

com duas asas e voam com as 

outras duas. S.João, no 

"Apocalipse", descreve os 

querubins como possuidores de 

seis asas, em vez de quatro, e 

cobertos por uma infinidade de 

olhos (uma descrição mais 

adequada aos Serafins). 

Na tradição judaica, os Querubins representam os ventos, 

são eles que conduzem a Merkabah (a carruagem de Deus) 

e carregam o Trono de deus num andor. 

Os muçulmanos crêem que os Querubins foram criados a 

partir das lágrimas vertidas pelo arcanjo Miguel pelos 

pecados dos fiéis. Entre os islâmicos chamam-se de Al-

Karubyan, que significa "os que estão perto de Alá". 

Diz-se que dos Querubins, que são a essência da 

Sabedoria, flui uma subtil essência de conhecimento, que 

recebem diretamente de Deus. 

Entre os nomes que lhes estão atribuídos estão: "Criaturas 

Vivas", "Criaturas Aladas" e "Bestas Sagradas". 

Os Prícipes regentes dos Querubins são: Gabriel, 

Querubiel, Ofaniel, Rafael, Uriel e Zofiel”. 
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-“Achas que o resumo exposto nesta página sobre o 

KARIBU é suficiente para o leitor entender, Ratziel”. 

-“Acho. Falta dizer apenas que a Tradição fala de um 

Karibu (Kerubim) que desertou da Legião Angélica para 

não obedecer ao Cristo Cósmico, JAVEH. Chamam-no 

LÚCIFER, o portador da Luz. E ao meu ver, com este 

detalhe, a Instrução  está completa. Retorno a Cochmah”. 

 

 

 


