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 O portal de Yesod abriu-se abrutamente; Gabriel, o 

Anjo do Amor, saiu por ele apressado. Esperava chegar ao 

portal de Hod antes que este se abrisse. Um personagem 

novo entrava na nossa história: O IN(tro)VERTIDO. Pelo 

que lhe haviam contado, esse personagem via o mundo 

inteiro ao contrário. Não havia, nem neste mundo nem 

no outro, quem o convencesse de que as coisas estavam 

de cabeça para cima. Gabriel iria tentar. 

  GABRIEL, O ANJO DO 

AMOR, TINHA COMO IRMÃO MENOR CUPIDO. 

 Ah, felizmente o portal de Hod estava fechado, 

ainda. Sentou-se em uma pedra dentre as que 

compunham a bela fachada do portal, cujos degraus eram 

de mármore róseo, e esperou. Mikael não tardaria a 

chegar, trazendo o candidato a uma das missões mais 

difíceis para o nosso Anjo.  
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MIKAEL, OU MICHAEL, O ANJO FORTE. 

-“Vamos, adiante-se, companheiro; não temos o dia todo. 

E o bom Gabriel já deve estar nos esperando”.  

Mikael falava com um personagem que parecia se 

arrastar em vez de andar. Então era ele, o 

IN(tro)VERTIDO. 

-“Mas como posso me apressar? Não quero chegar a 

lugar algum...” 

-“Sinto muito, companheiro, mas Metatron determinou 

que tens  um encontro com Gabriel, aqui, no portal de 

Hod. Depois...bem, depois é com ele”. 
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O BELÍSSIMO CUPIDO AJUDA GABRIEL, SEU IRMÃO MAIS 

VELHO, EM MUITAS MISSÕES. 

-“Olha, eu não te disse! Você me trouxe para a 

companhia de um Anjo pelado e de um garotinho 

também nu. Isto não pode acontecer aqui no Céu! Tá 

tudo errado mesmo! Você tirou toda a minha roupa 

quando entrei em Hod... tá tudo errado, tudo mesmo!” 

 Então Gabriel percebeu que o IN(tro)VERTIDO estava 

em um estado perene de desdobramento, sendo um dos 

seus corpos virado de cabeça para cima, e o outro, de 

cabeça para baixo. Céus! O que teria havido com ele? 
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  O POBRE RAPAZ ESTAVA 

EM UM ESTADO DE 

PROJEÇÃO PERMANENTE 

DO DUPLO: UM DOS SEUS 

CORPOS VIRADO PARA 

CIMA, O OUTRO, VIRADO 

PARA BAIXO. 

-“Mikael, o que ou quem pôs nosso amigo nessa 

posição?” 

-“Metraton, Gabriel. E me disse que ele terá de fazer o 

resgate da sua essência... não sei o que é isso, mas para 

mim não faz diferença; não é a minha função: o problema 

é todo teu.” 

-“Ora, – disse carinhosa e pacientemente o Anjo do Amor 

– meu caro Mikael... Qual é a Essência de tudo quanto 

existe, mormente do ser humano??? 

-“Deus” – respondeu sem pestanejar o Anjo da Força. 

-“Sim, sim. Esta é a última e grande Verdade, de fato. Mas 

leve em conta que nós Anjos vemos isto com nossos 

olhos imortais, os seres humanos, não. Teremos de abrir-

lhes os olhos do entendimento para verem a Essência 

Divina. Seja mais compreensivo, meu amigo, pois esta 

criatura está mais confusa do que você pensa. Sem 
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distinguir o que é ESSENCIAL do que é ACIDENTAL, nada 

para ele faz sentido, tudo aparece como um grande caos. 

Lembro-te que ELE NÃO PODE VER DEUS!” 

-“E por acaso serei eu quem vai restituir a visão a este 

cego?  Deus é, entre todas, a maior das Evidências!” 

-“Para nós, Mikael, para nós. Quem não sabe, é como 

quem não vê; e quem não vê, é como quem não sabe. 

Não... positivamente, você, meu amigo, com toda a sua 

força e o seu Poder dado pelo Altíssimo, não poderá fazer 

com que este nosso personagem veja o mundo das 

essências.  Esta é minha função, é o meu atributo.” 

-“Então, companheiro, fique com ele; fique com ele, que 

eu não tenho paciência com a trôpega visão que ele 

demonstra ter da realidade. Só vê as aparências, somente 

as aparências. Não consegue ir fundo na Verdade da 

Essência.  Fique com ele...” 

 E  Mikael  deu meia volta e desapareceu em Hod. 

-“Sujeitinho impaciente, esse teu amigo, não é Gabriel?” 

-“Não. Na verdade, não é. Mikael não consegue entender 

por quê  teus olhos estão velados para a Verdade que 

Deus nos mostra – a nós Anjos – em toda sua 

esplendorosa dimensão: a essência das coisas e das 

pessoas. Mas isto não é tua culpa. A PAPISA também teve 

um imenso trabalho para atingir o mundo das evidências. 

Ela nos falou, com certo desdém, de um dos grandes 
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filósofos modernos que tomou o que era simplesmente 

PLAUSÍVEL  como se fosse o EVIDENTE.” 

-“Então! Se até Descartes não estava com essa bola toda 

em relação à Evidência, quanto mais eu. Não entendo 

nada de nada de FILOSOFIA”. 

DESCARTES  

-“Não se necessita de muita filosofia para ver a evidência. 

Por exemplo: você soltou uma exclamação ao perceber 

que aqui, no Caminho de Yesod, TUDO ESTÁ NU E 

DESCOBERTO AOS OLHOS DE QUEM QUER VER”. 

-“Claro. Teu amigo, o outro Anjo, me deixou sem uma 

peça de roupa. Nem a menor delas. Estou nu, você está 

nu, e o garotinho que vi quando cheguei aqui, também 

está nu.  Isto aqui é, por acaso, um campo de nudismo?” 

-“De certa forma, de certa forma... Nosso Pai EL quando 

criou o Primogênito das Criaturas o criou despido de toda 

http://www.google.com.br/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=N-_EyRx7qmtENM&tbnid=OpaNhXmhBkTJ9M:&ved=&url=http%3A%2F%2Fwww.filoinfo.bem-vindo.net%2FRene-Descartes&ei=HwUdUfC7NZO89QSh8oD4DQ&psig=AFQjCNFMbNGh5L6y98ARYS4rpGQfJfy91g&ust=1360942751907091
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falsidade: e Ele logo viu que era O ESPLENDOR DE SUA 

IMAGEM E O PERFEITO REFLEXO DE SUA ESSÊNCIA. 

Também JAVEH, ao criar os demais homens, os fez 

perceber que sua essência era diversa da dos animais: 

somente em outro ser semelhante a si, Adam percebeu a 

mesma essência. Mas isto foi antes da PRECIPITAÇÃO. A 

Serpente Antiga, o Diabo, levou o Homem Adâmico a usar 

o poder de criar sua própria verdade. O que no Livro 

Sagrado é denominado “A árvore da ciência do bem e do 

mal”, era, simplesmente, o poder de DETERMINAR O QUE 

O HOMEM QUERIA COMO SUA VERDADE.  Tudo passou a 

ser relativo -  verdade/mentira tornaram-se as duas faces 

da mesma moeda: A NEGAÇÃO DO SER. Aparecia, no 

Universo, O NÃO-SER. Os Anjos fiéis não conhecem o não-

ser; Deus não conhece o não-ser, pois o não-ser não é, 

não existe, não possui essência. Conhecemos, como Deus, 

tudo que É, que tem essência e existência. Ora, o não-ser, 

caso existisse, seria um anti-deus. Deus seria travado pelo 

Seu suposto homólogo, o não-ser, e o NADA existiria; o 

Ser de Deus em luta com o não-ser do anti-deus  faria 

aparecer o NADA, a anulação do SER:  NADA EXISTIRIA A 

NÃO SER ESSE DEUS DE DUAS FACES, equilibrado por 

duas forças eternas, onipotentes, onipresentes; O NÃO 

SER DO SER anularia a mera possibilidade de qualquer 

ato.  Tudo seria uma eterna potência para ser, sem 

tornar-se jamais o Ato de Ser. Isto tornaria impossível 

qualquer existência.  Compreendeu?” 
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DUAS FORÇAS IGUAIS E 

CONTRÁRIAS  SE ANULARIAM : NADA ACONTECERIA. 
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-“É claro que  sim! Eu sou confuso, mas não burro... Duas 

forças iguais e contrárias se anulam: seria O NADA; e do 

nada, nada se tira”. 

-“Ótimo, – disse Gabriel rindo satisfeito – isto é bem 

evidente para ti?  Não estás longe da Verdade”. 

-“Então tenho de admitir que ESTOU DIVIDIDO entre dois 

mundos, dois conceitos, duas existências, não é isso?” 

-“Sim, é isso” – respondeu Gabriel.  

-“E o que faço para sair dessa posição incômoda?” 

-“Tomar consciência de que você está em dois planos 

diferentes: Yesod e Hod. Yesod te fornece um corpo 

quase material, o duplo etérico; Hod lhe supre com um 

corpo mais sutil: o astral inferior. Este te faz ver o que 

acontece em Yesod em uma visão DE CIMA PARA BAIXO; 

naturalmente, o que vês é uma dimensão onde tudo 

parece invertido, até o teu corpo yesódico, ou etérico. 

São feitos de substâncias diferentes. Deixa o teu corpo 

astral inferior desligar-se do etérico, e ele irá para Hod; 

fixa o corpo etérico em Yesod, e verás que tudo parecerá 

normal em ambas as dimensões”. 

-“Mas, se eu fizer isso, eu morro. Eu sou, também, O 

OUTRO! Como poderei existir sem ele?” 

-“Amigo, tua essência divina é imortal. Ela está um pouco 

em cada corpo. Agora que vais a caminho da Encarnação 

ela se distribui em todos os corpos das doze esferas ou 
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sephiras. Depois que encarnares, no dia em que saíres de 

Malkuth, cada porção de teu ser unir-se-á à porção do 

corpo superior, formando uma unidade com ela. E assim 

sucessivamente, até Kéter, onde todas as partes se unem 

no TODO, o Cristo Cósmico, ou JAVEH. O que temes ser a 

tua morte, é o processo dinâmico da Vida que aspira ser 

ELA MESMA.  Confia em mim e larga a mão do teu duplo”. 

 O IN(tro)VERTIDO custava a acreditar que a solução 

fosse assim tão simples. Ele era imortal?   Tinha doze 

corpos?  A substância de cada um deles unir-se-ia na 

essência  do Cristo Total? Ficava uma pergunta: 

-“Gabriel, como posso ter certeza disso que me dizes?” 

-“Não podes; tens de crer que eu  digo a verdade. É crer e 

largar a mão do teu duplo, ou não crer e permanecer 

nesse sofrimento. Só há uma maneira de acabar com essa 

pendência: crendo em mim”. 

 

 Nesse instante, que pareceu eterno, o 

IN(tro)VERTIDO  viu Cupido vestido, de cabeça para cima, 

sorridente: 
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-“Lembra-te que Gabriel disse, um certo dia, a uma 

Virgem da Galiléia, que ela seria  a Mãe do messias... e Ela 

acreditou nele?  Agora é tua vez de dizer o “SIM” que 

Maria disse ao Senhor através da palavra de meu irmão 

mais velho.  Apenas pense: “SIM”! 

 `Aquelas palavras do infante angélico, desenhou-se 

na mente sofrida do IN(tro)VERTIDO uma cena que tantas 

vezes vira em desenhos coloridos nos registros akhásicos: 

 

 A Anunciação feita por Gabriel. 

 Quanto tempo durou essa visão? Não o sabia. 

Quanto tempo durou a sua dúvida? Não o sabia.  Quanto 

tempo durou o instante em que tomou a decisão?  Isto 

ele sabia.  

 Sim, ele acreditava, agora, ser constituído de uma 

essência imortal; acreditava, agora, ter doze corpos em 

uma sequência que acompanhava as sephiras;  

acreditava, agora, que DEVIA DESLIGAR-SE DA SUA PARTE 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=anuncia%C3%A7%C3%A3o&source=images&cd=&cad=rja&docid=hQywPiM0ThlZHM&tbnid=5UirA7j0wj81gM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.nossasenhoradobrasil.com.br%2Fshoenstatt%2Fanunciacao-do-senhor-jesus&ei=7sWnUd-rG4G29gTG34HAAQ&bvm=bv.47244034,d.eWU&psig=AFQjCNH_pcwuNnhqEo4mAStJqwaewDzXSQ&ust=1370035999159037
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=anuncia%C3%A7%C3%A3o&source=images&cd=&cad=rja&docid=hQywPiM0ThlZHM&tbnid=5UirA7j0wj81gM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.nossasenhoradobrasil.com.br%2Fshoenstatt%2Fanunciacao-do-senhor-jesus&ei=7sWnUd-rG4G29gTG34HAAQ&bvm=bv.47244034,d.eWU&psig=AFQjCNH_pcwuNnhqEo4mAStJqwaewDzXSQ&ust=1370035999159037
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MAIS SUTIL  e dar continuidade à viagem pela Árvore da 

Vida, rumo à encarnação;  

 Abriu as mãos em ambos os planos. 

 Sentiu uma vertigem. Um vórtice o envolvia e sua 

mente rodopiava sem parar. Enfim, parou.  Ele estava em 

pé, em Yesod. Gabriel, sorridente, olhava-o 

compassivamente. Um olhar todo feito de amor. Todos 

haviam feito a sua parte: 

-“Foi um belo trabalho” – disse Mikael que acabava de 

ver a transformação do nosso personagem.  

-“Foi penoso para todos nós, porém, está feito. Estamos 

cada vez mais próximos de Malkuth” -  assentiu Gabriel. 

 O INTROVERTIDO, deixara de ser o INVERTIDO. 

 Verdade que ainda estava meio assustado com tudo 

o que vivera na companhia do Anjo do Amor e seu 

pequeno assistente, Cupido. 

 Mikael despediu-se do lindo garotinho que dera uma 

“força” ao personagem da Carta XII, piscou o olho para 

Gabriel, e disse : 

-“Vou para minha sephirah, tenho que reforçar  mais  as 

disposições de alguns dos meus Legionários. Até a 

próxima aventura, Gabriel”. 

-“Até a próxima, Mikael. UNITATE IN VERITATE”. 
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-“UNITATE IN VERITATE”. 

 E Mikael foi para Hod, onde teria de ensinar a alguns 

de seus comandados humanos o Grande Mistério: A 

Morte. 
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