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APRESENTAÇÃO 

Apesar da raça humana ter perdido tantos valores espirituais ainda 

existe uma luz, um caminho, uma esperança para o Ser daquelas criaturas 

que querem se regenerar. 

E és a ti, mulher, que nestes momentos queres preparar-te 

empunhando a espada da vontade e dizendo: “Minha MAE, meu DEUS, 

sempre através de minhas vidas tenho violado as leis, desobedecido a 

vontade de meu PAI e entregado-me aos prazeres”; quem me dirijo. 

Sabemos que nesta vida estamos recolhendo os frutos de nossas 

ações em existências passadas e não é casualidade os sofrimentos aos quais 

somos submetidos. 

A ti mulher, que hoje te propões a voltar ao seio de teu PAI; 

corresponde a responsabilidade de ensinar com teu exemplo a esta 

humanidade, que há uma doutrina de regeneração e que apesar de haver 

violado tanto as leis divinas, a misericórdia de DEUS nos permite por meio 

de um arrependimento sincero e não voltando a cometer erros (ainda que nos 

cortem a cabeça), voltar a encarnar por meio do sacrifício aqueles três 

princípios eternos que perdemos. 

É por isso que nosso amado Mestre LAKHSMI se preocupa muito 

com a situação da mulher nestes momentos, por mais que para a mulher o 

trabalho é mais fácil, estamos ficando muito atrasadas no desenvolvimento 

de nosso despertar. 

A mulher deve despertar já, aqui e agora, perceber a terrível 

responsabilidade que pesa sobre seus ombros, deve deixar de seguir 

sonhando, perdendo seu tempo entretida nos modismos, e deixar que a mente 

lhe faça tantos programas mantendo-a todo dia sonhando, já que por isso não 

desperta e seus processos Iniciáticos se fazem muito lentos. 

Devemos deixar de ser “meninas do papai e da mamãe”, porque já 

somos adultas e choramos por tudo, sempre corremos buscando quem nos 

sirva de apoio, sempre dependendo dos demais e não vamos desenvolvendo 

a própria particularidade. 

A ti mulher, que queres despertar, não te esqueças nenhum instante 

de tua MÃE, apóia-te nela, esse sim é o SER de quem devemos depender e 

ela nos tirará das piores circunstâncias e não te esqueças a chave de “não 

cometer mais erros”. 



É necessário e urgente que a mulher perceba que a melhor maneira 

de pensar é não pensar, chave de ouro que em todos os seus livros nosso 

amado Mestre SAMAEL nos ensina, porém que a nós, por um ouvido nos 

entra e nos sai. 

Assim que, irmãs, em meio do estresse e de todo o belo que o mundo 

nos mostra para pôr-nos a sonhar, devem ser mulheres revolucionárias que 

com sua vontade vai despertando ao novo que o SER nos vai dando através 

daqueles pequenos detalhes do diário viver porque assim é como a pessoa 

vai logrando, aprendendo a sacrificar a dor e reclamando seus direitos com 

serenidade e compreensão, não com violência, assim vai encarnando o amor 

e vai até sua própria Iniciação. 

Adiante guerreiras, galgando esta nova Era de Aquário. 

 

V.M. LUZ ALBA 

Direção Internacional de Damas Gnósticas 

Monastério Lumen de Lumine 

Sede Internacional 

  



CAPÍTULO 1 - A MULHER NO LAR 

A mulher que está em sua casa, atendendo a seus filhos, educando-

os, cumprindo com as tarefas que lhe corresponde, está levantando um 

homem. 

Quando o marido chega em casa, deve encontrar uma mulher 

carinhosa; ela deve receber seu esposo bem arrumadinha, como se fosse 

receber a melhor visita. Isso é assim porque o marido na rua vai encontrar 

uma quantidade de situações que lhe brindam o que em casa não encontra, 

porque a mulher vai semeando certas situações propícias para perder um 

bom homem. 

Porque este homem também tem Ego e tem uma quantidade de afetos 

que se deixam estimular pelo carinho e carícias de outras pessoas; logo, 

quando chega em sua casa e não consegue esse incentivo, indiscutivelmente 

essa mulher vai perder seu marido, esses filhos vão perder o pai, e se é um 

irmão gnóstico, vai perder um Iniciado. 

A mulher não deve perder o marido por um descuido. 

O Venerável Mestre GARGHA KUICHINES disse: "Aos homens 

acontece como aos porcos, onde nos coçam a barriga, ali nos debruçamos” 

Quando o homem toma a decisão de levantar-se, dribla as piores 

dificuldades, primeiro por amor à sua MÃE DIVINA, segundo por 

demonstrar ao Ego que não se deixa vencer. Porém, nem todos têm essa 

capacidade de vencer, por essa razão é que a mulher tem o dever como mãe, 

esposa e filha, de cuidar desse homem para que não se perca. 

Uma das missões que a natureza tem dado à mulher é a “condução 

justa, correta e nobre de um lar”. 

A mulher no lar é como o Presidente da República. O Presidente 

dirige tudo o que é um país, que é o núcleo grande de uma sociedade, e o 

núcleo mais reduzido de uma sociedade se chama lar e está sob a direção da 

mulher. 

A mulher deve educar o homem, a mulher deve ajudar o homem, não 

deixar que ele faça o que lhe dê na cabeça, tem o direito de dizer: “Isto não 

é assim, porque doutrinariamente não é assim e o está dizendo como mãe. 

Também educa seus filhos e às vezes deve situar-se como filha deste homem 

e como esposa deste homem. Isso é uma missão muito ampla. 



A televisão está catalogada pela Venerável LOJA BRANCA como o 

maior monstro que o Anti-Cristo desenvolveu para absorver a atenção 

humana. Se a utilizasse para programas culturais, para coisas construtivas 

seria extraordinário. Porém, desgraçadamente a utilizam para as novelas, 

onde os meninos vêem como se mata, como se rouba, como se toma um 

delinquente, como atuam os homossexuais e as lésbicas. 

Para o cúmulo dos males, temos visto médicos (homens e mulheres) 

em programas de opinião dizendo que os meninos e as meninas necessitam 

da masturbação desde os 10 anos para seu normal desenvolvimento; isso é 

uma degeneração, isso são princípios do abismo que estão corrompendo a 

psique de nossos meninos. 

Nós necessitamos que se respeite a privacidade de nossos lares. Isso 

é um crime contra a natura e uma falta de respeito. 

A televisão tem sido um das melhores invenções que o homem fez, 

porém ao mesmo tempo tem sido tão mal utilizado, que está danificando a 

mentalidade de nossos filhos e de todas as pessoas. 

A desocupação é a mãe de muitos erros. Por que uma pessoa não 

busca uma ocupação no lar? E se não tem, se impõe. Há livros do Venerável 

Mestre SAMAEL para ler, a Bíblia ou também se pode ver filmes esotéricos, 

se é que se quer ver televisão. 

As novelas são artimanhas das forças negativas para distrair e 

adoecer a psique das pessoas, porque se compõem de dramas e as pessoas se 

identificam com esses dramas. 

PAZ INVERENCIAL 

  



CAPÍTULO 2 - A MULHER E SUA OBRA 

Queridas irmãs, sobre a mulher recai a grandiosa responsabilidade da 

caridade e, perdoem-me os irmãos, não queremos dizer que o INSTITUTO 

DE CARIDADE UNIVERSAL corresponde às damas, porque nós os 

homens também temos que nos revestir dessa sensibilidade humana, para 

sair pedindo esmola para dar aos que nada têm. Queremos ver essa atitude 

em todos. 

O INSTITUTO DE CARIDADE UNIVERSAL é a expressão de 

caridade em cada um de nós, visitando prisões, hospitais, etc. 

A mulher é a IGREJA GNÓSTICA, nós somos a grei da IGREJA 

GNÓSTICA. Isto vocês já ouviram, porém não me cansarei de dizer, porque 

todas as irmãs que vão ingressando na nossa Instituição devem saber o lugar 

que lhes corresponde como mulher; porque a única DOUTRINA que no 

mundo tem dado o valor devido a mulher tem sido a GNOSIS, porém não 

assim os Gnósticos. Entendam-me: a GNOSIS tem dado à mulher o nível 

que deve ter, porém não assim o estudantado gnóstico. 

Nós, os irmãos gnósticos, temos explorado a mulher; e que me digam 

as irmãs presentes, quanto tempo gastaram fazendo pastéis e empadas para 

coletar dinheiro para o Congresso de Guadalajara? Meses. E quinzenalmente 

passava um missionário recolhendo o dinheiro que elas conseguiam. 

Para isso é que reunimos as mulheres; para ver no que podiam 

trabalhar e o que podiam produzir. Coisa que eu não concordei desde o 

momento em que fiz cargo nas Instituições Gnósticas, por uma ordem do 

V.M. SAMAEL. Porque não é que eu tenha me auto- nomeado, tenho 

testemunhas e documentos onde o V.M. SAMAEL em 1974 me ordenou 

que, quando os estudantes gnósticos já tivessem deixado essas loucuras e 

convulsões, restaurasse a Igreja. Eu fiquei calado 20 anos e via uma 

quantidade de elementos perigosos, tomando decisões e fazendo mal uso dos 

cargos que lhes haviam dado... e as mulheres caladas. Excassamente as 

usavam (perdoem o termo) na cama e no altar para que servissem de ísis. 

Porém, não é assim e não deve ser assim. 

Aqui está a mulher:  



 

Este sino que os padres usam para chamar a congregação para rezar 

é o YONI feminino em ação, com um PHALO que a faz soar, lhe faz dar a 

harmonia que tem que ter um homem. 

Ou digam-me se um sino de boca para baixo não é um cálice de boca 

para cima? 

Aqui está a mulher na cama 

 

Aqui está a mulher num altar 

 

Ainda muitas irmãs se perguntam porque não aparecem mulheres 

com Jesus na última ceia; ignoram que frente a ele estava uma mulher que 

era o cálice. 

Dá tristeza ver como se tem manejado a GNOSIS através do tempo. 

Dá dor ver que entramos na GNOSIS para fazer uma mudança, para adquirir 

novos conhecimentos, e o dia que se diz às pessoas onde está a chave dos 

mistérios Crísticos, não acreditam. Porque a mente sempre tem um 

qualificativo para o que ensina e se não lhe cai bem por qualquer 

circunstância, então o que diz não é verdade. 



Eu penso que alguém não lhe deve importar a presença física que tem 

o que ensina, senão importar-lhe o que está ensinando. Essa tem sido uma 

das causas pela qual a GNOSIS através do tempo não tem podido avançar. 

Porque não tem havido um trabalho de tipo psicológico e porque não lhe tem 

dado igualdade de condições aos dois sexos como representação do eterno 

masculino e eterno feminino. 

Se analisamos um pouco mais além, vemos como este número 199 

(cento e noventa e nove) não é mais que o número que o Mestre Samael me 

deu para que sobre ele trabalhasse. Estou falando de documentos que 

conservo em meu poder. 

A DEUS agradeço e à DIVINA PROVIDÊNCIA pude interpretar o 

Mestre e compreender que: o primeiro “9” pertence à IGREJA GNÓSTICA. 

O segundo “9” pertence à mulher e o “1”, que é a unidade, pertence ao PAI 

ou seja ao homem que faz bem uma Obra. 

 

Quando nós somamos o número 199, nos dá: 1+9+9=19. 

E se somamos o número 19, temos: 1+9=10. 

E se somamos o número 10, temos: l+0=que é um homem e uma mulher. 

Qual é esse homem e essa mulher? Um phalo masculino e um útero 

feminino. E se trabalhamos como deve ser, o que estamos buscando? Levar 

a unidade “1” dentro do “0”, dando isto como resultado: 

 



Ali encontramos o porquê que o Venerável Mestre SAMAEL disse 

que um casal que esteja trabalhando na Alquimia são Deuses criadores. 

É necessário que nós compreendamos que a GNOSIS não é uma 

escolinha a mais, nem é para dar-nos golpes de peito, nem é para ter gente 

para dirigir senão que é para fazer a missão. 

Nestes dias passados, falávamos no México a um grupo de 

missionários, gente que não nos conhecia e pensaram que eu falaria aos 

missionários que fossem de porta em porta, e não é assim. Estou falando 

assim porque todas vocês e todos vocês são missionários, como também eu 

sou, não mais... aqui não há sargentos, capitães, generais, aqui todos somos 

soldados de uma Obra. 

Devem baixar-se de lá, das nuvens, os irmãos que só gostam de ter 

gente para mandar. 

E se trabalhamos como deve ser, o que estamos buscando? Levar a 

unidade “1” dentro do “0”, dando isto como resultado: 

Ali encontramos o porquê que o Venerável Mestre SAMAEL disse 

que um casal que esteja trabalhando na Alquimia são Deuses criadores. 

É necessário que nós compreendamos que a GNOSIS não é uma 

escolinha a mais, nem é para dar-nos golpes de peito, nem é para ter gente 

para dirigir senão que é para fazer a missão. 

Nestes dias passados, falávamos no México a um grupo de 

missionários, gente que não nos conhecia e pensaram que eu falaria aos 

missionários que fossem de porta em porta, e não é assim. Estou falando 

assim porque todas vocês e todos vocês são missionários, como também eu 

sou, não mais... aqui não há sargentos, capitães, generais, aqui todos somos 

soldados de uma Obra. 

Devem baixar-se de lá, das nuvens, os irmãos que só gostam de ter 

gente para mandar. 

Sabem por que somos todos missionários? Porque o primeiro que 

temos que fazer no trabalho gnóstico é conquistar o SER. Para ganharmos o 

SER temos que conquistar a uma mulher e se é uma mulher, conquistar um 

homem. 

Com que uma mulher conquista um homem? Com a beleza e o amor, 

porém essa beleza não lhe é dada por um corpo esbelto. Estou falando desta 



beleza que a mulher gnóstica tem em forma natural, porque a MÃE 

KUNDALINI as faz rainhas. As gnósticas são rainhas porque amam à sua 

MÃE e vão pelo caminho que deve ser. A MÃE é uma rainha e faz de sua 

filha uma rainha. 

Não é maquiando-se a toda hora, e perdoem-me se alguma está 

maquiada, porque eu não estou dizendo que não usem seus dotes naturais, 

isso é normal, porém há mulheres que começam a fazer-se milhares de 

maquiagens ou cortam o cabelo para aparentar ao mundo. Com isso 

aparentam ao mundo, porém não a DEUS. 

A mulher gnóstica deve ser simples, assim as ama a MÃE 

KUNDALINI, e assim é como ela consegue um homem ajuizado, que usa a 

razão, que não sirva a maquiagem que a mulher tem senão a moral que o 

espírito lhe dá. 

Por isso é que é importante que nós compreendamos 

verdadeiramente o papel da mulher. 

A mulher que vai conquistando seu SER, indiscutivelmente, põe de 

joelhos o homem mais macho, porque os homens, o único que aprendemos 

através da vida é ser uns machistas. 

Vemos como os que dirigem as grandes super-potências brigam por 

poderes. Porém, também os vemos mais enredados que um saco de estopa 

com mulheres. Então onde está o machismo dos homens? Por que têm isso? 

É necessário compreender o papel que cabe à mulher na humanidade, 

não só na IGREJA GNÓSTICA. 

Porém, isso é que dizia no começo, que o INSTITUTO DA 

CARIDADE UNIVERSAL é para todos, não para que sigamos explorando 

a mulher, porque ela é a que pede, a que faz, e os homens atrás do escritório 

para ver que obra estão fazendo as mulheres em nome da GNOSIS. 

É o momento em que nós colaboremos com a mulher. Por que 

mandam a mulher pedir? Porque ela tem ternura, porque ela tem amor. A ela 

lhe presenteiam e com muito amor lhe recebem os necessitados. 

Então vamos aproveitar isso da mulher, porém colaborando 

com ela. 



Se seguíssemos falando disso, passaríamos o dia todo, porque não se 

tem compreendido até onde a mulher tem que chegar para que possamos ter 

uma IGREJA Dignificante. 

O dia que nossas irmãs estejam nessa tônica de trabalho, teremos nós 

os homens a solvência moral de presentear ante o mundo uma Igreja 

Dignificante, porque é a mulher. 

Quantas de vocês estarão passando por isso? De querer fazer isso, 

porém: “Meu marido não quer E muito difícil haver um homem que diga: 

“Eu quero fazê-lo, porém minha mulher não quer”. Aí vemos a 

desigualdade. 

Está bem, o marido não quer, porém por acaso esse marido, por 

capricho, quer levar essa mulher com ele ao abismo? Respeite-a esse direito 

que tem de trabalhar na OBRA DE DEUS. Isto é duro. Porém, se ela está 

trabalhando pela OBRA DE DEUS, por que tem que obstruir-lhe? 

Quantos Gnósticos haviam na Venezuela com 15 e 20 anos de 

GNOSIS e não sabiam que existia um MONASTÉRIO? Porque os 

Dirigentes e Bispos não se importavam, pensavam que as pessoas que íam 

ao MONASTÉRIO eu as estava conquistando para mim; e sim é para mim, 

porque se estou aqui não me interessa o que opine ninguém... Sim é para 

mim, se olhamos do ponto de vista do CRISTO, porém não para esta pessoa 

humana, que por certo gosta pouco. 

Esse é um dos detalhes que sempre há, que nos fazemos amigos e 

nos enquadramos com o capricho de qualquer um, porque somos compadres, 

sobrinhos ou amigos, e assim não se trabalha para DEUS. 

O que importa que a mãe, o pai, o filho ou quem seja que se oponha, 

se estamos fazendo a Obra de DEUS? Ou acaso o Primeiro Mandamento não 

diz: “AMAR A DEUS SOBRE TODAS AS COISAS”? Não está dizendo 

que ame ao marido primeiro, ou ao avô, à avó, ao sobrinho, etc. 

Nós temos que saber entender aquilo e que nos respeitem a cada qual 

os direitos que temos dentro da Obra que estamos fazendo. Essa é a 

apreciação que temos da mulher Gnóstica. 

PAZ INVERENCIAL! 

  



CAPÍTULO 3 - A MULHER E SUA MISSÃO 

A mulher se desprende do ESPÍRITO SANTO e o homem se 

desprende do CRISTO. 

A primeira raça foram homens, igualmente a segunda; na terceira 

raça veio a separação dos sexos, porém por quê? Porque na terceira raça veio 

o aperfeiçoamento do ser humano. 

Desde aqui temos de voltar a integrar-nos através de um trabalho, até 

chegar a ser andróginos, porque nos convertemos em Deuses criadores. 

Porém, como pessoas não poderíamos chegar à perfeição se não 

estivéssemos divididos. 

O SACRATÍSSIMO ESPÍRITO SANTO se desdobra na MÃE 

KUNDALINI, e a MÃE KUNDALINI se desdobra na mulher. 

Claro que se nós vamos à MÃE ESPAÇO, ela se desdobra na MÃE 

NATUREZA, que se desdobra na MÃE KUNDALINI; porém também está 

a natureza inferior e a MÃE PROSERPINA, que são aspectos do que é a 

MÃE no espiritual. 

Porém, no aspecto humano, o ESPÍRITO se desdobrou na MÃE 

KUNDALINI e ela se desdobrou em uma mulher. Agora o PAI se desdobrou 

no CRISTO e o CRISTO se desdobra num homem. 

Um homem e uma mulher constituem um casal, porém no meio disso 

há um lar. 

A mulher recebe do ALTÍSSIMO um potencial energético, somente 

se ela tem equilíbrio e também princípios cristãos. 

Aí é onde a pessoa percebe se o homem começou a cambalear, 

porque, onde o matrimônio começou a andar mal? Quando a mulher 

começou a ser influenciada por todo o contexto do que é a civilização (ser 

civilizado não é mau, porém cair nas armadilhas que a civilização traz, isso 

sim é terrivelmente mau). 

A mulher caiu em imitar tudo o que vê. Então o que acontece? 

Deixou de receber do SACRATÍSSIMO ESPÍRITO SANTO (do coração), 

aquilo, e começou a recolher dentro de seus sentimentos e seu 

comportamento psicológico e emocional tudo o que lhe rodeia; penteados, 

pintura de unhas, as gírias, as modas, etc. 



Anteriormente, ela era a que trazia de lá, do ESPÍRITO, esse fogo 

(recordemos que a palavra hogar - lar - vem de hoguera - fogueira): o fogo, 

que não é outra coisa que o ESPÍRITO SANTO). 

O homem nos antigos tempos o recebia de sua esposa, e aí está a 

razão pela qual a mulher não aparecia e não aparece. Se olhamos os textos 

bíblicos, a mulher aparece muito pouco nas passagens; e não o faz imiscuída 

em todo aquele contexto da vida diária, porque ela não veio para isso. 

Eu sei que tudo que eu fale a respeito dessas coisas, me vão muito 

difícil... porém tenho o dever de ensinar estas coisas, que irão ser palpáveis, 

latentes e presentes na Era de Aquário. 

A mulher não é para que se tome governadora, para que se faça 

prefeita ou vereadora, para que se faça presidenta, porque essas são coisas 

dadas ao homem que está feito para que lute fora; não neste núcleo que se 

chama lar e que é dividido por duas pessoas em iguais proporções. 

As irmãs que ainda estão comprometidas com a sociedade, verão isto 

como algo antiquado; porém não podem vê-lo como algo anti-cristão, 

porque não nos interessa preparar um povo para apresentá- lo a uma 

sociedade degenerada, senão conformar um povo para apresentá-lo a DEUS. 

Daí vem as razões pelas as quais nós... e eu pessoalmente, estou 

muito interessado em formar as crianças, mesmo que não tenham um título 

ou cheguem a receber um pergaminho como testemunho de um estudo 

acadêmico, receberão em sua Consciência como testemunho do que demos 

a eles como herança: uma DOUTRINA que está nos preparando como 

FILHOS DE DEUS. 

Se eu tenho um filho, o que me importa que neste momento não seja 

um doutor, que talvez vá ser um político? Seria uma vergonha para mim, ver 

um filho meu, enganando um povo para ganhar uns infelizes votos. 

Temos que ir arrancando da psique, da nossa mente, todas aquelas 

raízes que nos colocaram dentro de uma sociedade, porque a vida de nós, 

cristãos, em qualquer momento destes vai dar uma volta de 180 graus, quer 

dizer, ficando de cabeça para baixo. 

Já podemos ver o que vai ficar acima; o fogo ígneo do interior da 

terra, que incinerará todos os sistemas que existiram e que existem, e 

permanecerá milhares de anos purificando o planeta até voltar a estar apto 

para entregá-lo a uma nova raça. 



Voltando ao nosso tema, ao casal, a mulher recebe do ESPÍRITO 

SANTO o fogo; o guarda em seu coração, o transmite ao homem, e do 

homem sai do coração o que vai fazer dentro da sociedade. 

O problema é que na maioria dos matrimônios, o homem tem que 

“abrir caminho”, receber de cima e dar, porque não tem um complemento 

que lhe faça essas vezes. 

Porém, quando uma humanidade está equilibrada, é a forma em que 

atua a divindade, guardando a todo momento esta mulher, tendo-a em um 

lar, porque ela é um altar onde o ESPÍRITO oficia. 

E, por acaso não nascemos de uma mulher? Por acaso uma mulher 

não fortalece nossos sentimentos? Por acaso não é uma mulher a que nos 

põe a dar voltas ao redor dela, por muito “macho” que se seja? 

O dia que o planeta se equilibre com uma sociedade justa, cristã, quer 

dizer, que trabalhamos para a Grande Obra de DEUS, o homem ao invés de 

pôr-se a rezar a toda hora e momento, estaria ao pé de sua esposa porque ela 

lhe engrandece os sentimentos e lhe dá valores para que em seu coração se 

gere a Vontade de DEUS, a grandeza de DEUS e ele possa dar isso aos 

demais. 

Isso é o que a mulher faz quando tem a nós em seu ventre nove meses. 

Porém, se ela recebe maus tratos durante esses nove meses, se identifica com 

coisas negativas, então está dando isso ao filho. 

Por mais lindo que venha o filho, por muito bonito que seja, tudo o 

que lhe infundiu quando esteve em seu ventre, isso é o que a criança vai ser. 

Ao crescer unicamente vai fortalecer aqueles sentimentos que recebeu no 

ventre de sua mãe com o comportamento das pessoas que estão a seu redor. 

O dia em que a Cultura Gnóstica chegue ao coração de todos nós e 

que pratiquemos a DOUTRINA não pelo que lemos ou pelo que nos 

ensinam; senão pelo que tratamos de sentir, de vivenciar, de visualizar, esse 

dia daremos à mulher o valor que ela tem, esse dia nos encontraríamos com 

aquela terrível realidade Samaeliana de que a mulher é um Templo. 

E necessário, queridos irmãos, que cada pessoa, cada homem, 

aprenda a ganhar o coração de uma mulher. Se não é assim, seguimos 

divorciados, não da mulher física que temos, senão da MÃE. Porque quando 

nós não damos à mulher o valor que lhe corresponde, a MÃE não pode estar 



integrada em sua totalidade com o homem, porque estaria deixando de lado 

a representação física que ela tem como DEUS. 

E necessário que todos nós compreendamos isto para que a mulher 

possa ir compreendendo que é a MÃE feita pessoa. 

E necessário que nós, os homens, compreendamos que temos que dar 

tudo à mulher porque ela nos dá tudo. 

Quisera eu, queridos irmãos, ter palavras mais adequadas para poder 

chegar até vocês no sentido em que me entendam. 

E necessário que as mulheres deixem de uma vez por todas (as que 

verdadeiramente querem realizar uma Obra), o machismo, porque neste 

momento, mais da metade das mulheres não são fêmeas nem macho, porque 

tem manejado uma força que não lhe corresponde. 

A mulher está feita para que maneje o amor e não a força. Porém, 

vemos que nos lares a que manda é a mulher pelos gritos e pelos golpes que 

dá em seus filhos e se é possível, em seu marido. 

Então estamos invertidos e esta é a razão pela qual temos perdido a 

graça de DEUS. A graça de DEUS não pode estar presente em um lar onde 

a toda hora e momento esteja reinando essa polaridade de forças, onde o 

homem se dedica a abaixar a cabeça porque a mulher é a que grita mais. 

Queridos irmãos, se nós analisamos isto à luz da DOUTRINA 

CRISTÃ, percebemos que estamos totalmente deslocalizados com relação à 

DEUS. 

E, volto a dizer, necessário que cada pessoa medite e reflexione que: 

“ Podemos comprar uma Bíblia, porém não um Evangelho; um livro, porém 

não uma Sabedoria... Isso não se compra com dinheiro, isso tem que ser 

feito com compreensão e essa compreensão não vem do que nos ensinam lá 

fora, senão que traz à nós a parte interna que cada um deve aprender a 

exercer. 

Assim é que eu lhes peço a todos, em nome deste plano divino de 

realizar um Êxodo, que as comunidades se façam mais caseiras, que a mulher 

se integre mais com o altar, onde esteja a presença da MÃE, onde esteja a 

presença de DEUS no amor, e o homem se faça mais responsável em todas 

as suas obrigações como a pessoa que tem assumido em sua 

responsabilidade o lar, os filhos e a humanidade. Porque o homem vem 



como um princípio de CRISTO e o CRISTO vem à terra para ensinar seu 

Evangelho, sua Doutrina e para conduzir homens e mulheres até DEUS. 

A mulher vem para fazer um desdobramento do ESPÍRITO, trazendo 

Sabedoria, trazendo amor e praticando em sua vida própria a educação de 

seus filhos e de um homem. 

Olhem vocês: quantos homens têm que ir a um ritual escondido de 

sua esposa? Para que uma esposa dessas? Eu não estou dizendo que a 

abandonem, porque esse é um karma que já se fechou em cima, porém essa 

é uma mulher kármica, uma mulher que prefere ir ao cinema, prefere ficar 

vendo um filme e não só proíbe o marido, senão os filhos. 

Isso não serve, ainda que a misericórdia de DEUS é tão grande que 

espera que essa pessoa deixe de ser esse demônio e se converta, porém isso 

é impossível, porque tudo o que lhe rodeia alimenta esses instintos 

morbosos. 

O que o homem pode fazer com uma mulher que não lhe ajude a 

estimular seu trabalho espiritual? É necessário que as irmãs que aspiram 

casar-se ou que aspiram ter uma Salvação, percebam que elas são o canal 

por onde o ESPÍRITO derrama a sua graça para elas e para que o dividam 

com seus esposos, que é quem tem que sair à rua. 

Isso é a Era de Aquário, onde estamos todas as pessoas que temos 

aceito o Mestre SAMAEL e o CRISTO. Temos que ver a realidade de 

Aquário e não podemos seguir pondo a mão para tapar o Sol, porque ele 

sempre será o Sol e se nós nos interpomos, nos deixa torrados, porém ele 

segue iluminando, essa é a realidade. 

  



Perguntas 

Venerável Mestre, se tudo isso fosse feito, o mundo não seria o que 

é agora, senão um mundo superavançado. 

V.M. - Claro, porém lembrem-se de que existe uma tradição dos 

contos de fadas que sempre dão o mais bonito ao filho mais novo. Vocês não 

perceberam que o mais velho se foi, o que seguia se foi, e o mais novo herdou 

tudo o que correspondia ao Pai? Não é assim? Nós como planeta somos os 

menores, somos a sub-raça desta parte do sistema solar; temos que extrair o 

ensinamento de todos os outros mundos para formar um novo Sol a um 

sistema solar que virá. 

Somos nós, os terrícolas, os que temos vindo herdando tudo dos 

demais. Cada vez que chega ao final de uma onda de vida num planeta, todas 

as almas que não conseguirm Auto-realizar-se e não retomaram senão para 

demônios, têm sido deixado para nós. Pois, aqui temos nós que sair com 

mais luz para iluminar o que vão ser os mundos que vão estar girando ao 

redor de Júpiter, como um Sol que iluminará num futuro sistema solar. 

Nós, os terrícolas, temos albergado tudo o que não tem servido do 

sistema solar. Todas as almas que não puderam nunca escapar dos três mil 

ciclos. Nós temos herdado isso e teremos que apresentar ao novo sistema 

solar. 

Quando venha o último hálito de vida em nosso sistema solar, virão 

estremecimentos que sacudirão toda a órbita do sistema e todas as luas de 

Júpiter se somarão a seu grande volume de massa e desaparecerão os 

mundos; ele desaparecerá e os astrônomos verão um grande buraco por onde 

passará a quarta dimensão e aparecerá em outro lugar como Sol, iluminando 

novos mundos e ali estará a sapiência do que nós temos aprendido como os 

menos evoluídos do sistema solar. Olhem a responsabilidade com que vem 

Aquário, parece que o rabo se converte em cabeça e vice-versa. 

Venerável Mestre: A mulher dá tanto ao homem para que ele possa 

se expressar e levar uma vida digna. E o homem o que pode dar à mulher? 

  



V.M. - Nada menos que a faz. Por isso sempre tenho dito: “A mulher 

está feita”, porém alguns dizem: Ela não tem Ego? Como não tem nada que 

fazer? Porém, se o homem triunfa, a mulher triunfa, lógico, ela se 

engrandece. Tudo o que o homem conquista é para ela, porque quê faz? O 

homem faz seu trabalho e isso é o que lhe dá méritos e esses méritos, como 

queira que ela foi a que fecundou a Consciência dele para faze-lo, ele não 

é nem um milímetro maior que ela. 

E assim é DEUS; DEUS une o homem com DEUS. 

Se não fosse assim, onde estaria a razão de ser mulher? Ou seja, o 

homem não veio senão a colher. 

Então, observem vocês a lógica da vida, no cotidiano, se a mulher 

tiver que fazer as coisas que cabem ao homem, está minimizando o homem; 

portanto, nós para sermos homens de linhagem, de calças, indiscutivelmente 

temos de engrandecer a mulher porque ao redor dela e ao redor de um lar 

é que nós encontramos a razão de viver. 

Venerável Mestre, para a mulher que queira desempenhar esse papel 

de agora em diante, que conselho tem? 

  



V.M. - Primeiramente, quero que isso fique compreendido. Alguns 

dirão: “Porém, olhem a mulher do fulano, de cicrano etc. ”e é que não há... 

por isso estamos falando como quando o Mestre Samael veio e falou do 

Arcano e ninguém o praticava. 

A ele coube iniciar e como seria terrível a vida do Mestre que se foi 

pela América Central falando do Arcano, de castidade, com uma mulher 

grávida e quatro criancinhas, como lhe coube. E esse homem não se 

derrotou por isso, não foi derrotado pela vida. 

Então falar disto agora em meio a um mundo convulsionado, em que 

o marido está vendo televisão com as pernas cruzadas e ela diz: “Olha, 

vamos à casa do vizinho porque aqui não há almoço e isso é normal. 

As mulheres gostam de ser usadas assim. Há mulheres que são 

policiais, com um revólver 9 mm na cintura e pela noite vão dormir com um 

homem ou tirar o seio para dar de mamar ao filho vestidas de militar. Isso 

é uma vergonha, isso é próprio de um mundo degenerado, corrompido e 

podre. 

A mulher não é para isso. Vemos mulheres prestando serviço militar, 

penteadas como homens, isso é uma vergonha. Perdoem irmãs se alguma 

costuma fazer isso. 

Isso é desfigurar o rosto da Mãe. Se nosso Ser usa uma cabeleira 

longa, é porque representa a pureza; porém é proibido pelas divindades que 

um homem que está se fazendo Sacerdote deixe crescer o cabelo. Andar 

cabeludo como hippie, isso não é assim. Porém, diz: “Ah, é que pintam 

JESUS assim ”, porém é que JESUS não é como lhe pintam. Ele é um macho 

desses que... com seus milhares de anos e abarca mais de um metro a cada 

passo. 

A pessoa não pode ver as coisas como são mostradas pelos religiosos 

ao povo, que não fazem senão excomungar ao que não concorde com eles. 

Nós não podemos ser assim. O homem é para que se vista e ande como 

macho e a mulher como uma dama. 

Se a mulher é um altar, o que é que comumente pede ao homem 

quando se casa? (Em uma pessoa responsável, honesta e santa). Se é que lhe 

pede algo. Primeiramente, que a ame, e uma casinha, porque ela quer ter 

onde viver. E o correto. Porém, agora não é assim, agora pede um carro 



novo... o tradicional e normal é uma casinha, ainda que as Iniciadas não 

peçam nada, porém é dever de um homem. 

O primeiro que a mulher quer ter na vida é uma casinha e o homem 

não deve esperar que a mulher o diga. É dever da pessoa ver onde vai pôr a 

sua mulher para que não esteja incômoda. 

Se a mulher é um altar, o que é o primeiro que deve ter em sua casa? 

Pois um altar, porque é o reflexo da mulher. A pessoa chega à sua casa e vê 

o Altar com as flores murchas, o que pensa? Que a mulher é uma relaxada. 

Quando a mulher tem um Altar, o que deve fazer? Orar nele. Porém, 

sabe onde está o Altar em que a mulher ora? No coração do homem. Ela põe 

seu Altar, se ajoelha a orar, porém esse Altar está no coração dele ou acaso 

a mulher está mais enamorada da aparência dele que de sua moral? O estado 

moral é o que enamora a mulher. Então, onde a mulher encontra isso que ela 

quer, ali está seu coração. 

Porque, o que pode fazer uma mulher com um homem que a toda 

hora não é senão o machismo, a violência e a humilhação? Só pedir por conta 

dela: “Minha Mãe, salva-me e que a este desgraçado leve o demônio”. 

Em troca o primeiro que uma mulher faz, que faz uma MÃE é 

ajoelhar-se e dizer: “ DEUS bendito, salva meu filho”. Essa mulher tem que 

ver nesse Altar o coração de seu homem. Porque a mulher é um Templo 

onde o homem oficia, porém no coração dele está o Altar onde ela ora. 

Percebem o que é o Matrimônio Perfeito? Quando uma mulher se 

entrega a um homem, o que faz? Não só senti-lo no aspecto humano. Dá-lhe 

o que ela tem: amor. Onde esse homem deposita o amor? Pois, tem que 

depositá-lo no coração. A não ser que seja um pervertido. 

Temos que formar as bases da Era de Aquário, nós as temos que 

formar. 

Dizem por lá que o Mestre LAKHSMI é um instrutor de instrutores 

da humanidade, e eu até daria a razão ao Mestre, porque se necessita ter 

conhecido todos os Mahanvantaras dos sistemas das galáxias para poder 

extrair isto. Perdoem que cite ao Mestre nisto, porém não é fácil criar do 

nada uma coisa que tem que se fazer. 

A mulher deve ter um Altar, a mulher deve ser um Templo para o 

Sacerdote. 



Quero dizer com isto que, através do tempo, a mim chegam centenas 

de pessoas queixando-se de que a mulher quando está molesta ou lhe quer 

cobrar por aí alguma dívida lhe diz: “Hoje não!” Porém, o que faríamos nós 

aqui se de repente o Sacerdote diz que hoje não há Ritual? Pois não há e nós 

ficaríamos sem o Ritual. 

Alguns dirão: é que somos pessoas. Porém, nosso SER é um exército 

de crianças e cada parte dele necessita do pão e o vinho para nutrir-se. Cada 

parte do SER necessita de um estímulo de tipo sexual para nutrir-se e seguir 

fazendo a Obra. 

Se a mulher diz “ NÃO!”,pois essa mulher não é tal; não é uma 

mulher que sirva para que um homem se levante; porque está faltando a esse 

mandato de ser um Templo para que o Sacerdote oficie. 

A mulher deve ser mestra do marido e dos filhos. 

As principais coisas que o homem aprende na vida são ensinadas pela 

mulher. 

Se nós ouvimos de um homem do mundo, desses que andam por aí, 

as histórias que conta de mulheres, quando lhes colocam porta à fora e rolam 

no mundo; ele se sente muito macho contando isso; por que não conta as 

coisas lindas que a mulher nos ensina? 

Desde o próprio momento que a pessoa nasce, a mãe inicia a pôr o 

seio para que o filho chupe; a mãe começa a ensinar até quando a criança 

inicia a ter briguinhas com seus companheiros, suas companheiras e as 

pessoas que o rodeiam. E se acabou... 

Assim mesmo é quando o homem se casa. 

Sabemos que a uma pessoa não vai reclamar de nada quando está 

enfurecida, porque é briga certa. A lógica para os entendidos é que tem que 

estar calmo para poder aproximar-se e dizer-lhe: “Olhe... coloquemos isto 

às claras. ” 

A mulher tem que ensinar-lhe; do contrário ela faz o que o homem 

lhe diga e se o homem é um desequilibrado, tolo, emocional, pois os dois 

caem. 

PAZ INVERENCIAL! 

  



CAPÍTULO 4 - AS 11 VIRTUDES SANTAS DA MULHER 

Dizem os escritos antigos que há 11.000 virgens, porém isso é 

simbólico porque o número da MÃE é 11 e a mulher tem essas 

características. 

MULHER: a palavra mulher encerra um conteúdo Esotérico Crístico. 

PORQUE É MÃE PORQUE É FILHA PORQUE É NATUREZA PORQUE 

É IMACULADA PORQUE É O INCOGNOSCÍVEL PORQUE É DEUS 

DERIVADO 

PORQUE É VENTRE ESPAÇO ABSTRATO ABSOLUTO 

PORQUE É O QUE FOI 

PORQUE É O QUE É E O QUE SERÁ 

SENDO MÃE É O CRISTO 

SENDO O CRISTO É O PAI E SOU EU. 

MÃE: Se nos perguntamos quem veio primeiro: se a filha ou a mãe é como 

perguntar se veio primeiro o ovo ou a galinha. Indiscutivelmente, foi a Mãe. 

Nas pessoas (matrimônios), primeiro é o Pai, o homem. 

FILHA: A filha está se formando para ser Mãe e ao mesmo tempo filha. 

Porque não podemos desconhecer que por mais anciã que esteia fisicamente, 

não deixa de obedecer a este desiderato de DEUS MÃE. 

NATUREZA: Esta não deve ser vista como plantas e animais senão como a 

uma pessoa. 

IMACULADA: É a mulher antes de haver perdido seus dons espirituais. E 

uma deidade que se expressa no coração e na mente. A mulher se prostitui 

na mente e nas emoções e perde esses dons espirituais. 

INCOGNOCÍVEL: Nós os homens e os humanos dizemos que conhecemos 

a mulher porque conhecemos seu corpo, porém isso não se conhece. Os 

sentimentos da mulher têm um vínculo DIVINO que lhe permite perdoar 

tudo. (Exemplo: Que Mãe não perdoa tudo de seu filho?) Não se podem 

conhecer os mistérios dos sentimentos e da psicologia. Quando a mulher se 

sente enganada não atua como DIVINA senão com a natureza então não 

perdoa. Necessita integrar-se com o divino para poder perdoar. A natureza 

inferior se integra com Lúcifer que é terror de amor e lei. A mulher tem os 

mistérios do Espaço Abstrato Absoluto. 



DEUS DERIVADO: A Mãe é um derivado ou 

desdobramento do Pai para atuar nos diferentes níveis de Criação. 

VENTRE ESPAÇO ABSTRATO ABSOLUTO: Exemplo: Vénus ou 

qualquer outro planeta é uma criação da Natureza no ventre do Espaço. O 

Espaço é o ventre da natureza. O ventre da Mãe é a representação do ventre 

do Espaço. Aí está a relação com os cinco aspectos da Mãe. 

O QUE FOI: Se refere à memória. A MÃE KUNDALINI reúne em seu rosto 

a beleza de todas as mãezinhas que a pessoa teve em suas existências. A Mãe 

tem a beleza das Mães como uma questão genética. 

O QUE É E O QUE SERÁ: Estas duas coisas podem se juntar porque de nós 

depende o futuro que queremos formar. 

É O CRISTO: Se relaciona com a carta 2 do Tarot. 

É O PAI E SOU EU: Nós estamos tão vinculados que no fundo nós somos a 

Mãe. Estamos constituídos dos quatro Elementos e eles são minha Mãe. 

Desta forma desbaratamos os conceitos que temos da MÃE, do PAI e de 

DEUS. 

Um dos Rituais diz: “ O número daqueles que me seguem é 11 ”, porque: 

11:1+1=2 

E l+l+2=4, que é o número do PAI. 

Então os 11 pontos se reduzem ao 2 e este se reduz a cada um de nós. 

PAZ INVERENCIAL! 

  



CAPÍTULO 5 - A MULHER E A MÃE KUNDALINI 

O Venerável Mestre SAMAEL disse no livro “EDUCAÇÃO 

FUNDAMENTAL”, no capítulo A LIVRE: cada qual tem uma particularidade 

em seu trabalho. 

A mulher gnóstica deve ser uma pessoa que saia dos padrões que a 

sociedade lhe impõe, queremos nos referir a tudo o que se refere aos 

modismos. 

Há 20 anos, o Venerável Mestre GARGHA KUICHINES em uma 

dissertação dizia que as mulheres gnósticas eram rainhas porque a MÃE 

KUNDALINI lhes subministrava todos os implementos necessários para 

que as damas pudessem sair daqueles padrões de “culturização”. Ele dizia 

que as mulheres buscavam nos armazéns, tendas e farmácias: pinturas e 

cosméticos para tomarem-se belas esquecendo-se de toda aquela beleza 

natural que a MÃE KUNDALINI lhes dava. A mulher gnóstica não 

necessita de tantas coisas para aparentar o que em realidade é a representação 

da MÃE KUNDALINI, daí que as Ísis representam justamente no Altar a 

MÃE KUNDALINI e as Sacerdotisas, as mulheres que estão fazendo seu 

trabalho no aspecto da castidade, desde logo é a representação da Mãe 

Natureza e em uma oitava superior o desdobramento da MÃE KUNDALINI. 

Exortamos as irmãs Gnósticas que saiam de certos padrões que 

inclusive os próprios estudantes Gnósticos nos têm imposto. Cada um de nós 

tem nossa própria particularidade e devemos levantar, como diz o Ritual, o 

ritmo da particularidade de cada pessoa. 

Se nós observamos, há sete raios e esses sete raios se desdobram em 

nós em outros tantos mais, permitindo que cada um de nós possa fazer a 

expressão da particularidade de nosso próprio SER. As damas devem tirar 

da cabeça a idéia de que não vieram senão para levantar um homem e para 

cumprir com as obrigações de um lar e nada mais, pois não é assim. 

Há irmãs que estão pisando em Mistérios Maiores e outras estão 

bastante avançadas nisto; porém devido a um complexo que a mulher tem 

tido, sobretudo pelo machismo do homem, ela se priva de expressar o sentir 

de seu SER, então nem sequer sabe porque uma pessoa quando chega a esse 

nível de Iniciação, indiscutivelmente tem que fazer um trabalho para servir 

à humanidade com a sabedoria que seu próprio SER tem e quando uma 

mulher sai para ensinar algo, nunca falta um irmãozinho dizendo: “Não, isso 

não é assim, quem o disse? ”, fulana de tal, então diz: “Não, isso não é 



assim, nós temos estabelecido isto aqui... ”, ou seja, convertem de uma vez 

uma norma para privar que uma pessoa exteriorize sua própria 

particularidade do SER. 

Cada uma das pessoas que está aqui presente, vamos ser Iniciadas, o 

Iniciado sai destes padrões, sem que com isso vá fazer contraste com as 

normas, com as disciplinas que existem em uma comunidade e desde logo a 

nível Doutrinário. As irmãs Gnósticas devem perceber que tem um PAI 

Interno, uma MÃE KUNDALINI, um CRISTO, tem um Santo GURU e nos 

mundos internos fazem parte do círculo da “IRMANDADE SOLAR”. 

Assim que na terra, devemos terminar todos aqueles padrões que a 

sociedade está impondo para manter aquelas mulheres metidas dentro do lar 

e da própria sociedade mesma empregando-a como instrumento que só se 

limita a cumprir com as obrigações do lar e levantar um homem. 

Para as irmãs Gnósticas isso não é assim e isto o Venerável Mestre 

SAMAEL disse, e aqueles que o refutem, que leiam a Doutrina Secreta de 

Anahuac, onde o Mestre fala de muitíssimas mulheres que ele conhece que 

têm se liberado; não têm só chegado à Auto- realização, senão que têm se 

liberado. Se isto foi feito na Idade Média, onde o Ensinamento era secreto, 

quanto mais se pode fazer agora que o Ensinamento está em uma forma tão 

ampla. 

PAZ INVERENCIAL! 

  



CAPÍTULO 6 - A MULHER E A TRANSMUTAÇÃO 

Desde o ponto de vista, esotérico, a mulher perde maior potencial de 

energia que o homem. 

Se é exagerado dizer isto, o homem possui em cada c.c. de energia 

sexual uma média de 300.000.000 de espermatozóides, se este homem tem 

uma potência maior a este padrão, pode ser que a quantidade perdida seja 

mais de 12 ou 15 milhões em uma fornicação. 

Na mulher já não são espermatozóides, porém são átomos 

energéticos, que os tem em maior quantidade que o homem. Se vamos a esta 

comparação, podemos dar resposta a seguinte pergunta: há maior 

quantidade de Iniciados homens que mulheres? 

O Venerável Mestre SAMAEL nos diz que em 1.919 entrou em 

atividade o Nirvana e que as virgens do Nirvana voltaram a tomar corpo 

físico e que estão com corpo físico. Ele disse que ao chegar aqui e 

encontrarem-se com a espantosa situação morbosa da época, preferiram ser 

monjas ou empregadas domésticas. 

Elas, pela consciência que trazem ainda que adormecida, rechaçam 

o materialismo e se encontram afastadas. 

Isto nos faz pensar que dentro da irmandade gnóstica há uma grande 

quantidade de Iniciadas destas e que elas podem se levantar muito fácil; o 

único que tem que fazer é valorizar-se um pouco, ser menos débeis, sair 

daquele complexo de que “eu não passo as provas”, daqueles estados 

emocionais que a mulher tem por natureza; quase todas devido ao elemento 

ar que a faz muito emocional e ao elemento água que a faz muito débil. 

Enquanto que na natureza do homem está o elemento terra, que o faz 

ser fixo e o elemento fogo que o faz ser ardente. 

De modo que a mulher unicamente necessita é equilibrar seu 

elemento ar com o elemento fogo que o homem tem e seu elemento água 

com o elemento terra do homem. 

Este intercâmbio magnético do homem e da mulher tem três 

aspectos: 

Nos namorados, por exemplo: existe um intercâmbio magnético e a 

mulher pode utilizar essa força do elemento fogo do homem e a estabilidade 

da terra. 



No trabalho íntimo do casal, se carregam em forma de energia, já que 

o homem tem o enxofre da alquimia e a mulher, o mercúrio; é de onde sai o 

“Arché”, que é o que vai se converter mais adiante na cristalização dos 

corpos solares. 

Para que a mulher possa criar corpos solares mais rápido, tem que ter 

mais domínio sobre as emoções e ser menos débil; não se sentir inferior ao 

homem em capacidade espiritual para suportar as diferentes adversidades 

que se apresentem em seu processo iniciático. 

A perda da energia ocorre como no homem; porém as emoções 

também queimam milhões de átomos energéticos e também, se no ato sexual 

não se contém como o homem está fazendo, a mulher está perdendo milhões 

de átomos solares. 

PAZ INVERENCIAL 

  



CAPÍTULO 7 - ORIENTAÇÃO SOBRE ALIMENTAÇÃO 

Se pegamos um grão de trigo, observamos que existe por cima uma 

película de cor marrom, esta é justamente a que contém todas as substâncias 

solares do grão e estão no embrião (o embrião que germina para produzir 

uma nova planta). 

Depois, este grão de trigo é levado ao moinho para extrair- lhe a 

película e convertê-lo em farinha refinada, aí percebemos que aquelas 

substâncias solares estão sendo tiradas e utilizadas para alimentar os porcos. 

Assim mesmo acontece com o milho, o arroz, a cevada, pondo-nos a 

comer a parte refinada, os carboidratos, e dando aos porcos aquelas 

substâncias solares. 

Recentemente, os médicos oficiais estão recomendando que se inclua 

dentro da alimentação diária muita fibra, devido a que esta evita a prisão de 

ventre, faz uma limpeza e não é laxante. 

Nós somos totalmente contra os laxantes, porque o que fazem é irritar 

a flora intestinal. Se analisamos as pessoas que sofrem de câncer de cólon, 

pâncreas e vias digestivas, encontramos que ingerem por longo tempo 

substâncias tóxicas e os laxantes são demasiados tóxicos. 

Recomendamos tomar suco de laranja ou de mamão com duas ou três 

colheres de farelo nas manhãs. O mamão tem nas sementes enzimas 

digestivas ricas em piperacina, comê-las elimina o parasita “oxiúros”, 

principalmente. A pessoa que come mamão mantém um bom apetite, evita 

as fermentações, a acidez e cura a úlcera. 

Incluir saladas, como alface que tem elementos que normalizam o 

sistema nervoso e ajuda as pessoas que têm estresse e substâncias digestivas 

de altíssimo valor. 

Encontramos o elemento terra nos grãos, o elemento água nos peixes, 

o elemento ar nos nabos, uvas, substâncias que contenham álcool e o 

elemento fogo na carne. 

O Venerável Mestre SAMAEL disse que o Gnóstico deve ter um 

fígado curado. Isto lhe vai permitir viver com mais dinamismo. 

Há umas placas de saem no rosto, são manchas brancas que as 

chamam pano branco e é uma intoxicação do fígado. Para isso o Venerável 



Mestre SAMAEL recomenda 3 gramas de losna com 15 gramas de pita 

cozidos em 1 litro de água por 30 dias. 

Substâncias que produzem câncer no fígado, pâncreas, próstata e 

ovários: os amaciantes de carne, sopas em cubinhos, todos os derivados de 

ácido acetil salicílico, melhorai, cafenol, alimentos enlatados, sorvetes, etc. 

Os analgésicos contêm substâncias que neutralizam certas funções orgânicas 

produzindo desequilíbrios nervosos. 

PAZ INVERENCIAL 

  



CAPÍTULO 8 - CUIDADOS DA MULHER GRÁVIDA 

Na atualidade, a mulher, psicologicamente vai sendo preparada para 

uma cesárea. Em parte uma cesárea é uma violação contra a criatura; porém 

se a mulher não pode dar a luz, bendito seja esse médico que pode ajudá-la 

e salvar aos dois. 

O primeiro que a mulher deve fazer é pôr a gravidez nas mãos de 

DEUS, nas mãos do Arcanjo GABRIEL que é quem dirige os Exércitos de 

Anjos da Vida e assiste à parturiente e à parteira nesse tranze tão difícil. 

Deve haver caminhadas; comer coisas muito sãs que não a 

intoxiquem; ter harmonia interior, no estado psicológico, físico e mental; 

deve ouvir música clássica e conferências do Venerável Mestre SAMAEL, 

já que o verbo desse Mestre põe a vibrar as diferentes partes do Ser; ver 

quadros formosos, como a sagrada família, a Santa Ceia, o rosto do divino 

Mestre JESUS, a Gioconda, etc. Todas essas coisas fazem com que exista 

uma harmonia interior tanto da mãe como do filho. 

Não se recomenda ir ao zoológico porque as impressões que se 

recebe se transmitem à formação dessa criança e pode ser que a criança nasça 

com certas facetas. Não deve ver filmes de brigas e novelas porque todas 

essas coisas inconscientemente se as está gravando na psique da criança. 

Não deve, por nenhum motivo, ter desgostos com o esposo. O esposo 

deve ser compreensivo, porque essa reação de rechaço que a mulher tem por 

ele são gravados pelo filho e quando nasça, esse filho vai ser inimigo do pai. 

O gerar uma criança no ventre é uma ciência. Isso não deve ser 

ocorrer mecânicamente. A cesárea só deve ser feita em último caso, quando 

não há outra saída. 

A mulher que vai ter um bebê, deve tomar cozimento de folhas de 

figueira, deve banhar-se um mês antes com folhas de figueira, sobretudo o 

ventre. Não esqueçam que a figueira tem a ver com a fecundação; se vocês 

pegam um figo e o abrem, vêem que dentro o que tem são puros 

espermatozóides, é uma fruta de fecundação. Isto ajuda à criatura a receber 

uma série de hormônios que estão no ventre. 

A mulher deve evitar a prisão de ventre, tomando sucos de mamão 

com farelo de trigo, comer frutas, verduras, etc. Manter os rins limpos 

tomando cavalinha, suco de melão, etc. 



O ventre é um “Templo de Mistérios Maiores”, é onde o TERCEIRO 

LOGOS fecunda a natureza . É necessário que as crianças nasçam de parto 

natural, já que a mulher tem em seus órgãos genitais umas glândulas que 

excretam certas substâncias quando vão ser fecundadas e quando vão ter o 

parto. No momento do parto, as glândulas de Bartoli e outras glândulas estão 

excretando umas substâncias que são recebidas pela criança enquanto está 

saindo, recebendo essas vibrações que lhe vão servir em sua formação 

mental, psicológica e espiritual. 

Portanto, é importante que façamos de nosso lar um Santuário; onde 

vamos pôr DEUS em primeiro lugar. Desde o momento em que uma mulher 

ficou grávida, vamos por isso nas mãos da Bendita MÃE NATUREZA, da 

MÃE KUNDALINI, do Arcanjo GABRIEL, da Lei Divina, para que essa 

mulher seja ajudada durante todo o período de gestação e no momento do 

parto. 

Se fazem isto, tenham a segurança que vão ser ajudadas. 

PAZINVERENCIAL 

  



CAPÍTULO 9 - RECOMENDAÇÕES AOS PAIS PARA 

ORIENTAR A SEUS FILHOS 

Nós dizemos que estamos dispostos a lutar pela sociedade. Porém 

antes de limpar a teia de aranha do vizinho, devemos limpar as nossas. 

Vamos criticar uma humanidade que não tem um conhecimento 

como o nosso, porém não somos capazes de nos centralizar na situação em 

que se encontram nossos filhos. 

Há uma lei que o Venerável Mestre SAMAEL a chama “Lei de 

Entropia”, que também tem outro nome: “Lei de Nivelação”. 

O Venerável Mestre SAMAEL disse que a Lei de Entropia tende a 

nivelar tudo. 

Por exemplo: uma criança está cuidada em sua casa com todas as 

leis, porém o mandam a um colégio onde os professores são fornicários, 

adúlteros, homossexuais, etc. Corre muito perigo. 

Se vocês mandam ao colégio uma menina bonita, dessas que a MÃE 

KUNDALINI as encheu de beleza, de força; isso exerce como um feitiço 

para os professores e para todos os companheiros de estudo. Primeiramente, 

que começa a receber elogios de mal gosto; as começam a prejudicar, a 

despertar uma série de instintos; e essas meninas não vão poder resistir 

porque também têm uma legião e vão ter que enfrentar-se a todos seus 

companheiros e professores. Essas meninas começam a ouvir outras 

meninas, vão ao cinema, têm namorados e estes lhes fazem propostas 

desonestas. Vocês crêem que a vontade dessa menina vai ser suficiente para 

seguir essa linha, como pessoa gnóstica cristã? Não vai poder. 

É maior a influência negativa que têm todos seus companheiros do 

que a vontade que elas possuem. Não se pode ir levantando filhos para que 

o mundo os consuma. 

É preferível ver a um homem ou uma mulher com pouca preparação 

intelectual, porém preparado para enfrentar o trabalho de DEUS, a grande 

Obra do PAI e não uma pessoa com muitas teorias na cabeça, caminhando 

aceleradamente para o abismo. 

PAZ INVERENCIAL 

  



CAPÍTULO 10 - RECOMENDAÇÕES PARA EVITAR 

PROBLEMAS DE DIVÓRCIO 

O primeiro que se deve fazer é matar o ego; o ego é culpado, ele é 

que se sente defraudado. 

Nós temos que ter o valor para reconhecer quando somos culpados e 

não vivamos fazendo o mesmo papel onde nos convertemos em advogados 

de nosso próprio ego. 

Ninguém pode eliminar nossos problemas; os problemas são 

eliminados por cada um de nós de acordo com a seriedade com que tomemos 

nosso trabalho. 

Isso de que “eu já não sinto amor pela minha esposa ou meu esposo 

” é egóico; todos temos passado pela mesma situação; essas são evasivas do 

ego. 

Essas são pessoas que querem encontrar uma facilidade dentro de seu 

trabalho, como um homem ou uma mulher perfeita. Não compreendemos 

que o Mestre SAMAEL nos disse que a pessoa vê no outro o que tem dentro. 

O melhor que podemos fazer é não mudar a pessoa (esposo ou 

esposa), devemos enfrentar nosso próprio problema; quando uma pessoa 

enfrenta o problema que tem, vai vendo o bom que a outra pessoa tem, deixa 

de ver suas falhas muito naturais e humanas. 

Isso dos divórcios é porque a Lei de Nivelação está chegando a nós 

e o grave é o seguinte: se nós tiramos uma conclusão, a quantidade de 

Gnósticos que estamos no planeta em comparação aos habitantes que a Terra 

possui, há mais divórcios no estudantado Gnóstico do que entre os externos. 

Devido a quê? Se deve a que uma pessoa reprime os desejos e como 

estamos transmutando, então esses desejos reprimidos vão gerando um 

fastio. 

A pessoa tem que enfrentar o problema  com a pessoa que tem; 

superar todas as debilidades e aprender a eliminar problemas. 

A pessoa tem que se  resolver e eliminar esses eus que querem mudar 

uma pessoa por outra, para que não lhe ponham mais adiante, por uma Lei 

de Recorrência, outro divórcio porque assim nunca vamos acabar a Obra. 



O Venerável Mestre GARGHA KUICHINES faz uma comparação 

interessante: se uma mulher está grávida e o esposo lhe propõe tirar a criança 

que leva no ventre a passá-la ao ventre de outra mulher, o que acontece com 

a criança? Morre. 

Pois isso acontece com a gente se estamos nos gestando com uma 

mulher (ou essa mulher com um homem). Não tentem passar esse 

nascimento a outro ventre porque essa criança morre. É a lógica. 

A menos que se apresente uma dessas leis que não se podem 

transcender como é a morte de algum dos dois. 

Por isso é que na cerimônia de matrimônio se diz: Querer-se e 

acompanhar-se até que a morte os separe. Isto diz o matrimônio católico, 

porém tem razão quando o dizem assim. 

Exortamos as irmãs Gnósticas a que se somem a esta campanha que 

empreendeu o Venerável Mestre SAMAEL que é que a mulher Gnóstica 

represente dignamente esses três aspectos do “ETERNO FEMININO”: mãe, 

filha e esposa. 

Nas mãos da mulher Gnóstica está parte da grande responsabilidade 

que é formar uma nova progénie humana baseada em uma Doutrina e em 

uma Religião: o AMOR. 

PAZ INVERENCIAL 

  



CAPÍTULO 11 - A MULHER E O ETERNO FEMININO 

No presente capítulo, falaremos de algo que tem suma importância 

na existência de tudo o que tem vida sobre a face da terra. Quero me referir 

ao perecedor e ao imperecedor, ao mortal e ao imortal, ao finito e ao infinito. 

A mulher como ser humano tridimensional tem uma missão específica dada 

por um desiderato cósmico que é a de ajudar para a reprodução da espécie e 

acompanhar o homem pela passagem pela vida. Poderíamos dizer que isto é 

o mortal, o perecedor, o finito, porém há algo que é necessário analisar 

profundamente já que a mulher é uma viva representação do infinito e por 

consequência daquele eterno feminino, desdobramento de Deus- Pai; a 

mulher cumprindo com este desiderato permite que na terra se gerem os 

princípios anímicos no coração do homem e que com projeção do mesmo se 

converte em Deus. 

A mulher como parte integrada com o homem é a promotora das 

diferentes transformações e modificações que o homem logra alcançar por 

três razões que estão definidas: 

A primeira: que é o incentivo que o homem tem na terra para 

encontrar uma razão na vida. 

A segunda: que é a mulher que pode fazer com que um homem em 

um mal passo se converta em uma sombra, em um aspecto negativo 

propriamente do demônio que roda ao abismo pela densidade de seu próprio 

materialismo. 

A terceira: que é a mulher um Atanor que serve o homem com o 

habitáculo ou ponto de apoio para elevar-se às esferas mais altas do 

conhecimento do Ser e do Saber. 

A mulher em sua parte espiritual é o infinito, mesmo que tanto ela 

quanto o homem que ela ajuda possam chegar até a morada desse Ser Interno 

profundo, expressão do TODO PODEROSO. 

Nestes tempos em que vivemos, é de vital importância que tanto os 

homens quanto as mulheres compreendamos a razão que a vida tem em suas 

três expressões conhecidas por todos: 

A Primeira: uma vida decomposta, perdida, sem nenhum objetivo 

nem razão de ser. 

A Segunda: uma vida celular, viva expressão de DEUS natureza. 



A Terceira: uma vida espiritual, que é o objetivo ou a razão que 

todos temos para subsistir e encontrar o profundo significado do 

incognoscível que se chama: “vida em essência”. Se não fosse pelo 

importantíssimo papel que cumpre a mulher em todo o drama da criação, 

seria impossível que os mundos cumprissem com este ordenamento de dar 

albergue às raças e sub-raças. 

Se a mulher não existisse como parte integrada de DEUS, passariam 

os mundos, os sistemas, as galáxias sem cumprir com a missão para a qual 

foram criadas. 

É o momento da mulher gnóstica se localizar no degrau que lhe 

corresponde, em igualdade ao homem para que assim entre ambos, em iguais 

condições, possam levar a bandeira da Nova Era de Aquário e a bandeira do 

ADORÁVEL SALVADOR do mundo como testemunho de que na terra 

foram integradas as partes autônomas de Deus. 

HOMENS E MULHERES... FAÇAM A OBRA QUE 

CORRESPONDE AOS DOIS! Para a formação das novas progénies 

humanas em condições aptas para formar novos mundos, sistemas e em 

geral novas criações. 

Corresponde ao homem ser o atalaia da Mensagem e à mulher lhe 

corresponde ser a estabilizadora dessa obra dos dois e que a harmonia do 

positivo e do negativo, do branco e do preto, sejam equilibrados pelo 

resultado do trabalho dos dois, que não é outra coisa que sua própria 

redenção e por fim o levantamento do REDENTOR de cada um que em 

termos esotéricos se chama CRISTO. 

Não existiu e nem poderia existir nenhuma humanidade que se possa 

transformar sem o amor da mulher e a força do homem. Sem a presença de 

um trabalho mancomunado, de um conúbio de forças e de ações buscando o 

equilíbrio e por fim a superação. 

A Era de Aquário é a Era da Luz, e não poderia existir a luz se não 

existisse um pólo positivo e um pólo negativo, quer dizer, uma força ativa e 

uma força passiva impulsionando aquela energia que se converterá na luz 

que chegará a todos os corações iluminando-lhes e fazendo-lhe que se 

dissipem as trevas. 

Chegou o momento, como já dissemos, que todos valorizemos de 

uma forma consciente o trabalho da mulher para a redenção da humanidade. 



A GNOSIS, como matriz donde tem saído todos os conhecimentos e 

de onde tem saído os grandes iluminados que existiram através dos tempos, 

dá testemunho do labor daquele ser anônimo conhecido por todos, porém 

estudado por muitos poucos, como o “Mistério dos Mistérios”, do 

incognoscível, do inexplicável, a suma perfeição, a matriz do bem, a matriz 

do mal, que aos fortes os faz Deuses e aos covardes os converte em 

demônios. 

O que mais podemos dizer da mulher... enquanto não se conheçam 

os mistérios da criação, seria incognoscível para os humanos conhecer os 

mistérios que encerra a mulher. 

PAZ INVERENCIAL 

  



PERGUNTAS AO VENERÁVEL MESTRE LAKHSMI 

Venerável Mestre, o que acontece quando o esposo não é Gnóstico? 

Neste caso, como evitaríamos os filhos? 

RESPOSTA: O Venerável Mestre SAMAEL fala que na mulher a 

MÃE KUNDALINI é um SER mediador entre a pessoa e a lei. A chegada 

de uma criatura à Terra não se dá por azar, isso é dirigido por uma inclinação 

do fiel da balança até a pessoa. 

Quando uma mulher tem esse problema, deve fazer-se numa 

verdadeira devota da MÃE KUNDALINI. 

Esse negócio se faz no Altar, iniciando preferivelmente uma sexta-

feira esotérica, onde a pessoa invoca a sua MÃE DIVINA e lhe pede que 

seja mediadora ante a Lei para que não deixe entrar em seu ventre um filho 

kármico, um filho que seja produto de uma fornicação. Isto se faz por sete 

dias. Porém, para isso se necessita ter mais fé na MÃE KUNDALINI que 

nas pílulas ou no conselho que a vizinha lhe dá. 

Temos visto a muitas irmãs que estão tomando pílulas 

anticoncepcionais, inclusive esposas de estudantes Gnósticos. A esses 

homens lhes falta assumir suas responsabilidades. O homem que toma a 

decisão de trabalhar com uma mulher no Grande Arcano, tem que resolver-

se, indiscutivelmente, a não voltar a cometer o terrível erro de fomicar nunca 

mais na vida. Esses homens que põem suas mulheres a tomar pílulas estão 

cometendo um crime contra a natura, porque essa mulher está estancando 

seu trabalho. Qualquer sistema anticonceptivo, atenta contra a natureza da 

mulher e então essa pessoa não é aceita para sua Iniciação. A transmutação 

não serve para nada. 

A mulher pode negociar e continuar fazendo sua Obra. O Venerável 

Mestre SAMAEL cita alguns casos; há um muito significativo para nós os 

Gnósticos: a mulher de Jhavé, que é o príncipe mais exaltado do abismo, é 

uma irmã da Loja Branca, Mestra da Loja Branca. Jhavé se converteu no 

pior demônio e a esposa se converteu em um Anjo de Luz. De modo que 

Jhavé era um fomicário e sua esposa uma mulher casta. 

Se essas pessoas aparecem dentro do trajeto do esoterismo Crístico, 

pois não é uma exceção que a uma mulher se apresente um caso similar. 

  



Venerável Mestre, qual é a função específica frente ao lar, à 

sociedade e à humanidade das pessoas solteiras? 

RESPOSTA: O fato de que uma mulher chegue aos trinta ou mais 

anos, não quer dizer que ficou para “vestir santos”, isso é um dito popular 

das pessoas que não conhecem o esoterismo. 

O Ritual diz que para o indigno todas as portas estão fechadas, menos 

uma, a do arrependimento. Toda pessoa que faça um arrependimento sincero 

de todo coração, pode negociar isto também, recordem que seria uma 

injustiça que a Lei tirasse o direito de uma mulher de conseguir esposo a 

qualquer idade. 

Necessitamos ser menos teóricos e mais práticos. A Medicina Oculta, 

Rosa ígnea, Logos Mantram e Teurgia e Magia Prática são a condensação 

do Ensinamento através da Teurgia. 

Devemos resgatar os valores do Ensinamento Gnóstico. Estas irmãs 

devem negociar com a Lei Divina para que lhes concedam a graça de 

conseguir esposo. 

Há que negociar com a MÃE KUNDALINI para que seja a 

mediadora ante o Senhor Anúbis, ante a Lei Cósmica para que a essa mulher 

lhe concedam um homem que lhe sirva para fazer sua Obra. 

Se observamos a história da Mestra Blavatsky, ela teve de esperar, 

enviuvar e já sendo bastante “idosa” se casou com o homem que a ajudou na 

Auto-realização. Se observamos a idade desta Mestra, estava com mais de 

40 anos quando fez isso. Temos que acercar-nos mais dos Mestres e afastar-

nos daquelas pessoas que estão nos ensinando a ser uns teóricos e 

desfigurando o Ensinamento. 

  



Venerável Mestre, o que é um arrependimento sincero? 

RESPOSTA: O arrependimento tem três facetas, o disse o Venerável 

Mestre SAMAEL: 

Primeiro: é o arrependimento que se faz por medo, ou seja, uma 

pessoa que está na hora de morrer, está morrendo; os católicos nos dizem: “ 

Deus nos livre da morte repe”, porque não lhes dá tempo para arrepender-

se. Por acaso uma pessoa de 60 anos tem que arrepender-se nos últimos 10 

minutos de sua vida? Por que não levam em conta que haviam mandamentos 

da lei de DEUS, que se os ensinaram quando era pequeno e que teria que ter 

feito uso deles para poder estar mais ou menos preparado para morrer. Se 

faz por humilhação, quando a pessoa está a ponto de morrer. Isto não serve 

para nada, contudo, é melhor fazê-lo no último momento do que não faze-lo 

nunca. 

Segundo: E aquele arrependimento que também-se faz por medo, 

porém por um medo sentimental. Exemplo: um homem que bate em sua 

esposa e ela se vai; o homem a busca, se ajoelha e lhe diz: nunca mais te 

bato de novo”, isso é um sentimentalismo. Porém, quando a leva para casa, 

aos 8 dias volta e lhe bate. 

Terceiro: O arrependimento sincero é aquele que a pessoa faz e trata 

de não voltar nunca na vida a cometer o mesmo erro. 

A renuncia é o primeiro que o faz, porém com a renúncia não se mata 

o Ego. Um arrependimento sincero se dá quando a pessoa compreendeu que 

como está, está mal. Então diz: “Não posso seguir sendo vítima desta 

situação já que são artimanhas do Ego 

Preferivelmente, se faz em um Altar; se não se faz ali, se pode fazer 

na cama, bem relaxado, bem concentrado em seu SER, lhe promete a não 

voltar a fazê-lo e por sua vez lhe pede que lhe conceda a graça de manejar o 

“Cetro do Poder” do SER, para dominar essas presenças do Ego, quando a 

pessoa se veja submetida a aqueles impulsos tão terríveis que o ego produz 

de qualquer natureza. 

Assim é que o arrependimento é o que em outros termos se pode 

chamar renúncia. 

  



Venerável Mestre, que cuidados deve ter a mulher para evitar muitas 

enfermidades que têm se tomado comuns? 

RESPOSTA: O Venerável Mestre SAMAEL dá remédios simples e 

práticos para eliminar os fluxos, desregramentos menstruais, etc. As irmãs 

que sofrem de inflamação nos ovários tomam por 30 dias o suco de beterraba 

com cebola roxa batida no liquidificador. Isto cura os ovários e se deve tomar 

com complexo B. A maior parte dos fluxos que as mulheres sofrem é por 

parasitas. A cebola combate os parasitas e a beterraba é um antinflamatório. 

As mulheres que pintam o cabelo com muita fequência e chega a 

ficar grávida, pode ter uma criança surda, cega, muda ou estéril, isto porque 

as pinturas que se colocam no cabelo são reabsorvidas pelo sangue, 

invadindo algumas glândulas endócrinas, as que produzem estas reações tão 

terríveis no feto. Se se produzem no feto, isso nos faz pensar que afetam aos 

ovários e a energia das mulheres. Quando se pinta o cabelo com muita 

frequência, os olhos, a glândula hipófises e a pituitária sofrem. 

Não há que cair nos extremos; porém se analisamos as pinturas de 

unhas, estas contêm acetona que é uma substância venenosa. 

Porém, recordemos que todos os organismos não são iguais, há 

organismos que têm muita defesa e não se observam reações aparentes, 

porém de que são contraproducentes, assim o é. 

Se uma mulher pusesse um termômetro vaginal, 'antes de ter uma 

menstruação, indicaria uma temperatura própria média de 37° centígrados. 

Se nos dias em que está menstruada e põe o termômetro, indicará uma 

temperatura de 38°, mostrando assim que o útero, os ovários e todo seu 

sistema reprodutor e renal está invadido por certa febre que tem que haver 

para que o organismo possa expulsar todas as toxinas que tem, através da 

menstruação. 

Uma mulher com a menstruação tem o conceito do asseio com água 

fria em seus órgãos, porém estes não têm porque receber água a temperaturas 

menores às que têm nesse momento porque senão o organismo se contrai 

produzindo uma reabsorção das substâncias tóxicas que está eliminando e 

são absorvidas pela corrente sanguínea chegando à glândula pineal ou 

pituitária, produzindo transtornos gravíssimos como a perda de memória, 

enfermidades do sistema nervoso, insônia, inflamações nas glândulas 

mamárias, varizes, etc. 



Os cítricos produzem o mesmo efeito; uma mulher não deve fazer 

cadeias durante a menstruação. Alguns irmãos lêem a Bíblia de forma literal 

e dizem que a mulher durante a menstruação é imunda, alguns dizem que 

nem sequer devem receber-lhes a comida, nem dormir com elas porque se 

contagiam com vibrações impuras. 

O Mestre SAMAEL AUN WEOR disse o contrário, disse que a 

mulher não deve fazer cadeias quando está com a menstruação porque se 

descarrega de um tipo de energia que nesses dias está vibrando nela e que 

em vez de causar dano a outro, está causando dano a elas mesmas. 

A mulher nesses dias não deveria comer carne. 

O Venerável Mestre SAMAEL disse que a dieta do gnóstico deveria 

ser de uns 25% no máximo de carne, e não no mínimo. Se nós observamos, 

os vegetarianos têm razão ao dizer que a carne produz certos desequilíbrios 

orgânicos; porém não estamos de acordo quando eles dizem que comer carne 

é mim, já que o Mestre SAMAEL aconselha que para que possamos elaborar 

o hidrogênio SI-12 que nos sirva para elaborar o ARCHE para a criação dos 

Corpos Solares, necessitamos do elemento fogo. 

Quando os vegetarianos dizem que a soja tem as mesmas proteínas e 

que substitui a carne, nós estamos de acordo, porém a soja não tem o 

elemento fogo e a carne sim. 

A carne deve ser acompanhada com saladas, especialmente alface, a 

qual tem certas substâncias que se encarregam de neutralizar a putrefação da 

carne no organismo. A digestão de outros alimentos ocorre por processos de 

fermentação, a digestão da carne se dá por putrefação, indicando assim que 

este processo traz como consequência a febre interna e esta afeta demais o 

organismo e principalmente pelo que acabamos de dizer. 

Uma mulher que sofre de febre interna, indiscutivelmente tem 

transtornos menstruais. Pode ser que lhe venha a menstruação muito pouco, 

ou que venha mais que o normal, pode ser que se desenvolvam fluxos muito 

fortes que por sua vez trazem como consequências a eliminação das defesas. 

V.M. LAKHSMI - 1999 


