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Paz inverencial

Todos estão percebendo que o mundo está se transformado muito rapidamente. Será que existe 
alguma força que está nos direcionando para outros horizontes?   

Atualmente nós estamos nos primeiros anos da Era de Aquário. Certamente não só o nosso 
planeta está se transformando rapidamente, mas também os povos, as culturas, os costumes, e 
principalmente as pessoas. Hoje em dia os velhos não compreendem as explosivas 
transformações dos jovens e os mais jovens não aceitam os costumes antigos de seus pais ou 
avós. 

Esta é uma realidade que podemos ver claramente. Nas crianças 
das novas gerações também podemos observar grandes 
mudanças: são mais espertas, inteligentes e atiradas. Às vezes 
até nos surpreende com perguntas que parecem de adultos. 

Estamos passando por um choque de gerações. Os costumes de 
alguns anos atrás eram totalmente diferentes dos costumes de 
hoje em dia. Não há compreensão entre os mais velhos e os mais 
jovens. Os dois grupos vivem sobre influencia astrológicas 
diferentes. Os costumes conservadores da anterior era de Peixes 
são totalmente contrários dos atuais costumes da revolucionária 
Era de Aquário.  

É necessário que os mais velhos procurem incorporar as 
vibrações positivas de Aquário, e que os mais novos procurem 
compreender os mais velhos que ainda estiverem sobre a 
influência da era anterior de Peixes. Caso contrário, haverá 
brigas, discussões, rebeldias, etc. 

“O símbolo de Aquário é uma mulher com dois cântaros cheios 
de água; ela trata de mesclar inteligentemente as águas dos dois 
cântaros. Este símbolo vem recordar-nos a ALQUIMIA SEXUAL. 
S.A.W.

(Arcano XVII do Tarot)

O QUE É UMA ERA 

Sabemos que constelação é um conjunto de estrelas. Em nossa galáxia existem milhares de 
constelações espalhadas por todo o espaço. Mas entre elas existem 12 constelações em 
especial que são: Áries, Taurus, Geminis, Câncer, Léo, Virgo, Libra, Escorpius, Sagitário, 
Capricórnios, Aquários, e Piscis. Estas doze constelações são conhecidas como os 12 signos do 
Zodíaco. 

Acontece que da mesma forma que a Terra da uma volta em torno do Sol é um ano (365 dias), o 
nosso Sistema Solar também dá uma volta completa ao redor das 12 constelações e isto é o Ano 
Sideral. 

Para o nosso sistema solar realizar esta volta, ele gasta 25.920 anos aproximadamente. E leva 
mais ou menos 2.160 anos para percorrer cada uma das 12 constelações, que são as 12 eras do 
Ano Sideral. Atualmente nós da atual raça Ariana, já percorremos todos os signos e estamos 
vibrando nos primeiros anos da Era de Aquário. 

“Seria impossível saber a data e a hora em que 
teve início à NOVA ERA, se desgraçadamente 
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não tivéssemos em nosso poder o LIVRO DO 
ZODÍACO. 

Abrindo dito livro, encontramos uma lâmina 
maravilhosa, um mapa cósmico esplêndido, o 
mapa cósmico de 4 DE FEVEREIRO DE 1962. 

Cada vez que se inicia uma ERA, OS SETE 
PLANETAS se reúnem em pleno 
CONGRESSO CÓSMICO, em tal ou qual 
SIGNO ZODIACAL. Assim sucedeu no 
passado, assim sucederá no futuro, assim 
sucedeu em 4 DE FEVEREIRO DE 1962”.

Samael Aun Weor

INÍCIO DA ERA DE AQUÁRIO 

O V.M. Samael Aun Weor, kalki avatara desta Nova Era de Luz, através de suas inumeráveis 
publicações e conferências por vários países, nos mostrou claramente o dia em que deu início a 
atual Era de Aquário: 

“Seria impossível saber a data e a hora em que teve início à NOVA ERA, se desgraçadamente 
não tivéssemos em nosso poder o LIVRO DO ZODÍACO. Abrindo dito livro, encontramos uma 
lâmina maravilhosa, um mapa cósmico esplêndido, o mapa cósmico de 4 DE FEVEREIRO DE 
1962. Cada vez que se inicia uma ERA, OS SETE PLANETAS se reúnem em pleno 
CONGRESSO CÓSMICO, em tal ou qual SIGNO ZODIACAL. Assim sucedeu no passado, assim 
sucederá no futuro, assim sucedeu em 4 DE FEVEREIRO DE 1962”.

A Era de Aquário 
iniciou-se no dia 4 de 
fevereiro de 1962. 

Para que haja uma 
Era de paz e amor em 
Aquário, é altamente 
necessário profundas 
mudanças interiores. 
Deve-se rever 
conceitos e reformular 
nossa forma de 
pensar e agir.  

Ao lado a Mística e 
Revolucionária 
Constelação das 
Pléiades

ERAS ANTERIORES 

As primeiras eras foram formadas pelos descendentes dos atlântes que povoaram a Terra após o 
Dilúvio, e espalharam-se por todos os continentes formando as gloriosas civilizações egípcia, 
maia, asteca, etc. E todos estes povos até as atuais civilizações fazem parte da chamada Raça 
Ariana (Ária). E desta forma, o nosso Sistema Solar vem percorrendo todas as eras, passando 
por todos os signos até que chegou em nossa era anterior que foi a Era de Peixes. 

Os primeiros acontecimentos deste século anunciaram claramente o início da Era de Aquário. O 
nosso planeta sempre passa por várias mudanças históricos correspondentes às eras de cada 
signo. Cada um desses períodos tem duração de 2.160 anos aproximadamente, trazendo à 
humanidade acontecimentos e progresso de acordo com a influência zodiacal do ciclo em 
questão. 
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Atualmente estamos vivendo os primeiros anos da Era de Aquário, que se iniciou no dia 4 de 
fevereiro de 1962. 

Assim é que encontramos uma relação de fatos, históricos, costumes e a evolução material do 
homem, os quais enquadram sob o fluxo planetário de cada período de 2.160 anos. Entre 6 e 4 
mil anos atrás, por exemplo, os antigos adoravam e esculpiam em blocos de pedra a figura de 
bezerro. Foi aí que surgiu a lenda do minotáuro, ou homem com cabeça de boi. O Touro 
simbolizou, nessa era de paganismo, o advento de uma espécie de religião primitiva. 

Foi essa Era de Touro, precedida pela Era de Gêmeos, quando teve início o desenvolvimento 
intelectual do homem. 

Depois tivemos a Era de Áries, em que se idolatravam carneiros em oferenda e sacrifício aos 
deuses. Durante essa época teve início à mutação do espírito religioso, surgindo profetas e 
inspirados que escreveram o Antigo Testamento, prevendo a nascimento de Cristo, cuja mística 
figura representava, para muitos símbolo de salvação e redenção dos homens. 

O aparecimento destes profetas já representava, realmente, o início de uma nova era, quando 
teve uma verdadeira elevação do sentido espiritual das tribos, das nações e enfim dos habitantes 
do mundo daquele tempo. O Cristo que estava por vir implantaria uma transformação espiritual 
sem precedentes na história. Sua vinda ao mundo precedeu, exatamente, a Era de Peixes. 

É devido à influência do signo zodiacal que toda a história de Cristo, no Novo Testamento, está 
intimamente relacionada com Água e os Peixes. A maioria dos discípulos de Cristo era formado 
por humildes pescadores. E também encontramos nas sagradas escrituras que Jesus o Cristo 
alimentou a multidão com pão e peixes. 

Podemos comprovar também, que a maioria das grandes conquistas dos últimos séculos estão 
ligadas à vida dos marinheiros. Tais como as navegação dos Vikins, dos ingleses, espanhóis, 
portugueses, etc. E inclusive foi nesta época que Cristóvão Colombo falsamente descobriu ou 
ficou conhecendo a América dos gloriosos Maias, Aztecas e dos indígenas. (Infelizmente tem a 
história real e a história dos manuais escolares que está sempre sendo reescrita por falta de 
investigações com os supra-sentidos).

Como se vê a evolução material do homem, o domínio da navegação por vastos oceanos, dando 
origem ao início de novas civilizações e a vinda de Cristo, são todos fatos que se relacionam com 
a influência da anterior Era de Peixes. 

A Era de Peixes foi do ano de 199 antes de Cristo até o ano de 1.962. Época em que o nosso 
Sistema Solar percorreu a constelação de Peixes. 

De todos os acontecimentos da era de Peixes, o principal foi a grande mensagem trazida das 
mãos do nosso Kabir, Jesus o Cristo. Esta grande Luz que veio de dimensões altíssimas e 
desceu até nós em sacrifício e amor à humanidade. Lamentavelmente apesar das igrejas 
estarem lotadas, os grandes ensinamentos de Cristo, são raríssimamente praticados e quase 
que foi totalmente esquecido pela decadente humanidade. O próprio natal mostra uma data 
puramente comercial onde o papai noel (Lúcifer) ocupou o lugar do aniversariante dentro da 
própria igreja. Esta é a crua realidade dos fatos. 

Assim sob o signo de Touro, vivemos o grande período das tribos nômades e as emigrações 
primitivas, que se perdem nas origens da história, documentada pela escrita do homem. Os 
ciganos são descendentes diretos dos nômades, aqueles povos que viviam em barracas da 
forma que é mostrada no Antigo Testamento. 

A influência de Áries vivemos o período agrícola, era que também se liga ao progresso das 
primeiras fundições de metal, e agora, sob o signo de Aquário e Urano, estamos vivendo o 
grande período da tecnologia. 

Outro grande avanço da Era de Peixes foi à descoberta do petróleo, responsável pelo rápido 
progresso e elevação do nível econômico das atuais potências mundial. 

TECNOLOGIA DESTA ERA DE AQUÁRIO 
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A descoberta da eletricidade está sob a influência do signo de Aquário, que nos proporcionará 
grandes progressos científicos. Devem-se as influências de Aquário, a invenção do telégrafo, do 
rádio, da televisão, do radar, aeronave etc... 

Logo nas primeiras vibrações de Aquário, foi realizado um dos maiores sonhos do homem voar. 
A primazia coube a Alberto Santos Dumont,, em Paris, ao subir os céus em seu modelo primitivo 
de avião, nos primórdios deste século. Assim surgiu o avião, máquina expressiva do futuro e da 
Era de Aquário, o que vem sendo aperfeiçoado de diversas maneiras. Do simples aeroplano, 
vieram depois, os grandes aviões movidos por gigantescas turboélices, logo seguidos pelos jatos 
e supersônicos. 

A atual Era de Aquário desperta o lado científico e revolucionário. Bem podemos ver o grande 
avanço científico dos anos 60 pra cá, trazendo praticidade e conforto a todas as pessoas. Em 
todas as casas está presente o avanço científico das vibrações de Aquário. Exemplo: Máquinas 
de lavar roupas, secadeiras, forno microondas, fogão a gás, ar condicionado, vídeo cassete, 
chuveiros, aquecedor solar, telefones, computadores, impressoras, internet, celulares, etc... 

A NOVA MENTALIDADE 

Muitos afirmam equivocadamente que nesta nossa Era de Aquário, as pessoas terão uma nova 
forma de pensar, e que viveremos nas Mil e Uma Maravilhas. Este conceito é absolutamente 
falso e fantasioso. Não é por que estamos na Era de Aquário, que o mundo e as pessoas vão se 
transformarem como num passe de mágica. 

É impossível viver uma IDADE DE OURO, enquanto se possui o Ego, os Eus ou defeitos 
psicológicos tais como: ira, luxúria, preguiça, gula, orgulho, mentira e cobiça. 

Para que haja uma Era de PAZ E AMOR EM AQUÁRIO, é altamente necessário profundas 
mudanças interiores. Deve-se rever conceitos e reformular nossa forma de pensar E AGIR. 

A mudança é estritamente psicológica. Devemos nos observar de instante a instante e de 
momento a momento, para que eliminemos os nossos agregados psicológicos. Necessitamos 
urgentemente de uma autêntica REVOLUÇÃO DA CONSCIÊNCIA, para que sintonizemos as 
vibrações luminosas de Aquário.     

URANO REGENTE DE AQUÁRIO 

O planeta Urano é o regente de Aquário. Urano tem dois pólos; o positivo e o negativo. 

Características positivas de Urano: esperanças, dinamismo, tecnologia, ciências, idéias 
comunitárias, união, harmonia, idéias revolucionárias, sexologia sagrada, lealdade, sabedoria, 
verdade, fraternidade, etc. 

Características negativas de Urano: rebeldia, perversidade, mentiras, corrupção, miséria, 
enfermidades, inveja, roubo, imoralidade, materialismo, anarquia, adormecimento de consciência, 
explosões nucleares, guerras, sexologia satânica, domínio das populações, destruição das 
famílias, destruição da sociedade, dos países e das próprias pessoas, etc. 

As vibrações positivas de Urano com Aquário 
conduz as pessoas ao caminho luminoso e de 
amor ao próximo. 

Buscam a paz, harmonia, fraternidade e a auto 
realização íntima do ser. 

Este é o autêntico caminho da grande obra na 
fabricação da Pedra Filosofal!      

AS VIBRAÇÕES BIPOLARES DE URANO 

O V.M. Samael Aun Weor, antropólogo, filósofo e esoterista, em sua obra AS TRÊS 
MONTANHAS, Cap. 9, diz o seguinte: 
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“lnquestionavelmente, Mammon e Dionísio, por serem incompatíveis, tanto em seu continente 
como em seu conteúdo, jamais poderiam se conciliar. De forma axiomática e irrefutável 
podemos, e até devemos, definir a Mammon com dois termos:

a) Intelectualismo; 
b) Dinheiro (ouro, riquezas, etc.). 
De modo correto, contundente e definitivo urge definir a Dionísio assim:

“a) Transmutação voluntária da libido sexual;

“b) Êxtase místico transcendental.

“Resulta agora oportuno citar, entre os anais desta pobre humanidade de pigmeus, aquela data e 
hora - 4 de fevereiro de 1962, entre duas e três horas da tarde - ocasião em que todos os 
planetas do sistema solar se reuniram num supremo concílio cósmico, precisamente na brilhante 
constelação de Aquário, para iniciar a nova Era por entre o augusto troar do pensamento. A partir 
desta data memorável, sob a regência de Urano, o venerável e meritíssimo Senhor de Aquário, 
passou a vibrar intensamente em toda a natureza, a onda dionisíaca.

“Não será demais dar ênfase no presente capítulo à notícia transcendental de que o planeta 
citado no parágrafo anterior foi, é e será sempre o brilhante astro que rege e governa 
inteligentemente as glândulas endócrinas sexuais.

“Agora poderão explicar para si próprios o intrínseco motivo que dá origem, nestes instantes, à 
intensa vibração dionisíaca. Porém, resulta evidente, palmário e manifesto o fato concreto de que 
os terrícolas, em sua opressora maioria, não estiveram à altura das circunstâncias, não foram 
capazes de polarizar positivamente tal onda...

“Definir os dois aspectos (positivo e negativo) dessa vibração cósmica é urgente, Urano é o 
planeta regente da Era de Aquário. Suas características principais são: SEXO, REVOLUÇÃO e 
CIÊNCIA. 

“Indispensável e improrrogável. 

“POLO POSITIVO DIONISÍACO: deleite sexual sublime, transmutação voluntária da entidade do 
sêmen, consciência desperta, conhecimento objetivo, intuição superlativa, música transcendental 
dos grandes mestres, etc.

“POLO NEGATIVO DIONISÍACO: degeneração sexual, infra-sexualismo de toda classe (...) 
prazeres demoníacos dos mundos infernais, drogas, bebidas alcoólicas..., músicas invernais, 
etc...

“Compreender a fundo os processos íntimos destes dois pólos da onda dionisíaca é algo urgente. 
Como exemplo vivo deste par de pólos diametralmente opostos, correspondentes à mencionada 
ondulação, resulta oportuno citar aqui, a título de ilustração, a dois movimentos revolucionários 
contemporâneos.

“De forma delicada, quero referir-me, claramente e sem rodeios, ao Movimento Gnóstico 
Internacional e ao verso da medalha dionisíaca, conhecido com o nome tristemente célebre de 
Movimento Hippie. 

“lnquestionavelmente, as duas organizações mencionadas, antípodas psicológicas, constituem 
de per si uma viva demonstração, em plena manifestação, do par de pólos opostos da tremenda 
vibração dionisíaca. “Chegando a esta parte do presente capítulo, torna-se necessária uma 
confrontação didática ineludível e judiciosa.

“Embriaguez dionisíaca, êxtase, samadhi, de fato são indispensáveis quando se trata de 
experimentar ISSO que é a verdade, o real. Tal exaltação é 100% possível através da técnica da 
meditação. Psicodélica é diferente. Traduza-se este termo assim: psique= alma delia= droga. 

“Especificando diremos: o psicodélico é o antípolo da meditação. O inferno das drogas está 
dentro do organismo planetário em que vivemos, sob a própria epiderme do globo terrestre. Os 
fungos, alucinantes, as pastilhas de LSD, a maconha, etc., intensificam evidentemente a 
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capacidade vibratória dos poderes subjetivos, mas nunca poderiam originar o despertar da 
consciência. As drogas alteram fundamentalmente os gens sexuais e isto está demonstrado 
cientificamente. Como conseqüência dessas mutações genéticas negativas, temos o nascimento 
de meninos monstruosos. 

“A meditação e o psicodelismo são incompatíveis, pólos opostos, antagônicos, jamais poderiam 
se misturar. No entanto, esses dois fatores da embriaguez dionisíaca assinalam, indicam rebelião 
psicológica.

“Gnósticos e Hippies enfastiaram-se com o vão intelectualismo de Mammon. Aborreceram-se 
com tantas teorias. Chegaram à conclusão de que a mente, como instrumento de investigação, é 
demasiadamente miserável...

“Zen? Jnana Yoga? Isto é superlativo. Dentro de nós, em estado latente, existem faculdades de 
cognição infinitamente superiores à mente. Através delas podemos experimentar diretamente 
ISSO que é o real, ISSO que não é do tempo. 

“O Movimento Hippie preferiu o inferno das drogas, sem dúvida definiu-se perversamente. Nós, 
os gnósticos, plenamente desiludidos com o néscio intelectualismo de Mammon, bebemos do 
vinho da meditação na taça da perfeita concentração”.

PRECISAMOS DE MUDANÇAS PROFUNDAS

Prossegue o V.M. Samael Aun Weor:

“Mudanças psicológicas radicais e de base tornam-se urgentes quando alguém se desilude com 
os velhacos da mente. Regressar ao ponto de partida original é o indicado. Somente assim é 
possível uma transformação radical. Sexologia? Valha-me Deus e Santa Maria! Esse tema 
horroriza aos puritanos...

“Está escrito com palavras de fogo nas Escrituras Sagradas que o sexo é pedra de tropeço e 
rocha de escândalo... Ressalta a evidência de que nós não somos filhos de qualquer teoria, 
escola ou seita. Na crua raiz de nossa existência encontramos apenas um homem, uma mulher e 
um coito. 

“Nascemos nus, alguém cortou-nos o cordão umbilical, choramos e buscamos seguir o peito 
materno. Vestuário? Escolas? Teorias? Erudição? Dinheiro? Tudo isto veio depois, por 
acréscimo. 

“Crenças de todo tipo existem por toda parte, porém a única força que pode nos transformar 
integralmente é aquela que nos pós no tapete da vida. Quero referir-me à energia criadora do 
primeiro instante, á potência sexual. O deleite amoroso, o gozo erótico, por seqüência é a maior 
alegria...

“Saber copular sabiamente é indispensável quando se anela sinceramente uma mudança 
psicológica definitiva. Os hippies pressentiram tudo isto quando se sublevaram contra Mammon, 
mas erraram o caminho. Não souberam sintonizar-se com o pólo positivo de Dionísio. 

“Os gnósticos são diferentes. Eles sabem gozar (Alta Magia). Agrada-lhes transmutar e sublimar 
a libido. Isto não é um delito. O Movimento Hippie caminha resolutamente pela estrada 
descendente e evolutiva do infra-sexualismo. O Movimento Gnóstico Internacional avança 
vitorioso pela via ascendente e revolucionária do supra-sexual”. Aprofundando-se mais sobre o 
tema, o V.M. Samael Aun Weor, em sua obra MÍSTICA SEXUAL DO ÁTOMO E DO HOMEM, 
lança mais luz sobre este assunto: 

“O sexo tem um ciclo de 84 anos e está governado pelo planeta Urano. Os pólos norte e sul do 
planeta Urano, em forma cíclica, apontam alternadamente para o Sol.

“Ditos pólos são os fatores determinantes do ciclo maravilhoso dos 84 anos na espécie humana. 
Se o pólo positivo-masculino de Urano aponta para o Sol, predomina sobre a Terra o impulso 
masculino. Se o pólo negativo-feminino de Urano aponta para o Sol, predomina sobre a Terra o 
impulso sexual feminino. Durante 42 anos tem predomínio o sexo masculino. Durante 42 anos 
reina soberano o sexo feminino.
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“A história da pirataria, a Idade de Isabel, do desenvolvimento masculino, aventuras 
cavalheirescas, representam claramente o ciclo sexual masculino.

“Nestes tempos, em que as mulheres se desnudam, predominam, mandam, indica, assinala 
claramente o ciclo sexual feminino. O homem ou a mulher de idade madura vive, de fato, na 
atmosfera sexual oposta à de seu nascimento. Semelhante atmosfera é, de fato, totalmente 
estimulante. Isto explica, com inteira exatidão, porque os sentimentos sexuais são mais vigorosos 
e ricos aos quarenta que aos trinta anos.

“O sexo, em si mesmo, deveria ser a função criadora mais elevada. Infelizmente, a ignorância 
reina soberana e a humanidade dista muito da compreensão dos grandes mistérios do sexo.

“Se estudamos o Livro dos Céus, o zodíaco maravilhoso, podemos compreender que a nova Era 
Aquário está governada pelo signo zodiacal de Aquário, o Aquador.

“O símbolo de Aquário é uma mulher com dois cântaros cheios de água; ela trata de mesclar 
inteligentemente as águas dos dois cântaros. Este símbolo vem recordar-nos a ALQUIMIA 
SEXUAL. Se em Piscis o homem só foi escravo do instinto sexual, simbolizando pelos dois 
peixes entre as águas da vida, em Aquário o homem deve aprender a combinar inteligentemente 
as águas da existência, deve aprender a transmutar forças sexuais.

“Aquário está governado por Urano, o planeta que governa as funções sexuais. Resulta 
incongruente e absurdo que alguns indivíduos isolados e certas escolas de tipo pseudo-
esotéricas repilam o Maithuna (magia sexual) e não obstante tenham a pretensão de estarem - 
segundo dizem - iniciando a Nova Era. Urano é sexual em cem por cento e na nova Era, 
governada por este planeta, o ser humano deve conhecer a fundo os mistérios do sexo. (Vamos 
esclarecer os mistérios do sexo nas lições de Alquimia e Magia Sexual).

 “Repelir o Maithuna (magia sexual) significa, de fato, pronunciar-se contra o signo de Aquário, 
governado por Urano, o rei do sexo. Deve-se saber que a energia sexual é a mais sutil, mais 
poderosa, mais fina que se produz e se conduz maravilhosamente, através do organismo 
humano."

Até aqui as sábias palavras de V.M. Samael Aun Weor. 

URANO REGE O SEXO 

É de fundamental importância deixar bem claro, que Urano rege as gônadas que são glândulas 
sexuais. A era de aquário será marcada pelos três pontos principais que são: revolução, ciências 
e sexo. Esta é a trindade da nossa atual era de aquário, pelo qual estamos em seus primeiros 
anos. 

No entanto como tudo no universo tem dupla polaridade; existe a sexologia sagrada praticada em 
muitos planetas do cosmos que eleva o SER a dimensões altíssimas, e por outro lado à 
sexologia luciférica, que degenera e aprisiona o SER nos mundos infernos onde só se houve 
prantos e ranger dos dentes.  

Como tudo no universo 
tem dupla polaridade; 
existe a sexologia 
sagrada praticada em 
muitos planetas do 
cosmos que eleva o SER 
a dimensões altíssimas, 
e por outro lado à 
sexologia luciférica, que 
degenera e aprisiona o 
SER nos mundos 
infernos onde só se 
houve prantos e ranger 
dos dentes.   

Página 7 de 10Antropologia Gnóstica

30/05/2014http://www.pistissophiah.org/vvvvvvv_aquario_4.htm



(Em futuras lições, lhe revelaremos estes mistérios com respeito e sabedoria. Lhe entregaremos 
os segredos maiores da Alta Magia, praticada em todos os planetas super evoluídos do 
Cosmos).                   

MENSAGEM PARA A ERA DE AQUÁRIO 

A seguir, transcreveremos, algumas respostas do V.M. Samael Aun Weor em uma entrevista 
gravada em fita cassete no México a um de seus discípulos: 

“P: Em que consiste a mensagem que você veio entregar à humanidade?

“R: Certamente, trata-se de uma mensagem específica para a NOVA ERA DE AQUÁRIO. Uma 
mensagem completamente revolucionária, muito diferente de tudo que foi ensinado em séculos 
passados e, sem dúvida, indispensável para a Nova Era de Aquário, que por estes tempos está 
se iniciando, em meio ao augusto trovejar do pensamento. A diferença de antigos ciclos, 
diríamos, zodiacais, é o fato de que o ciclo de Aquário nos conduz a profundas reflexões.

“As Escrituras de todos os tempos citam a um grande cataclisma que se aproxima. Isto não é 
ignorado por quem estudou a Bíblia a fundo. Moisés, no Gênesis, menciona ao DILÚVIO 
UNIVERSAL e o Apocalipse de São João fala da água ardente do enxofre na SEGUNDA 
MORTE. A Bíblia inicia com a água e termina com o fogo. A água e o fogo se debatem 
mutuamente. A humanidade que não sucumba com a água perecerá pelo fogo. Já sabemos que 
nos antigos tempos pereceu pela água, em meio à segunda catástrofe transapalniana, que 
modificou totalmente a fisionomia do nosso globo terrestre. A presente humanidade será 
destruída pelo fogo e terremotos. Assim está escrito.

“O cataclisma final não está distante. Podemos assegurar que estamos às portas de tal 
acontecimento terrível. Da mesma forma, os habitantes da Atlântida não acreditaram. Eles não 
aceitaram jamais que estavam às portas da submersão daquele continente, quando o MANU 
VAIVASVATA, o mesmo Noé bíblico, alertava sobre a grande catástrofe que se aproximava. Da 
mesma forma ocorre por estes tempos. As pessoas comem, dormem, divertem-se, degeneram-
se cada vez mais, sem se dar conta que dentro de pouco já serão cadáveres.

“Assim como Noé que, já disse, é o mesmo Manu Vaivasvata, houve um povo seleto, isto é, o 
EXÉRCITO DA SALVAÇÃO MUNDIAL, que escutou e seguiu os ensinamentos daquele Manu 
Avatara.

“Foram salvos de perecer entre as águas e puderam abandonar aquele território antes da 
submersão definitiva. O grupo seleto pôde entrar são e salvo no coração da Ásia. Da mesma 
forma, agora, está se formando o EXÉRCITO e, é óbvio, que sobre mim pesa a maior 
responsabilidade. 

“Em seu momento, hora e dia indicados, haverá um novo êxodo. O povo seleto, este Exército de 
Salvação Mundial que segue meus ensinamentos, estará formado pelos distintos e seletos desta 
Raça Ária. É óbvio que tal Exército, que tal povo, será salvo secretamente. Esse é, exatamente, 
o objetivo primordial de meu trabalho como AVATARA. Essa é, exatamente, a missão que nos foi 
encomendada nestes tempos do fim. Escutar a mensagem e vivê-la é o mais indicado. 
AQUELES QUE QUISEREM SER SALVOS DEVEM OUVIR E VIVER ESTA MENSAGEM. “Meu 
Real Ser Interior Profundo é o Manu da sexta raça raiz. Portanto, estamos formando, nestes 
momentos, o núcleo humano que servirá para a formação desta futura grande raça’. 

O grande sábio e mensageiro, V.M. Samael Aun Weor, nos transmite profundos e 
transcendentais ensinamentos para toda a Era de Aquário. De sua magnífica obra, TRATADO 
DE PSICOLOGIA REVOLUCIONÁRIA, paginas 25, 26 e 27, nos trás o seguinte ensinamento: “O 
Estado Interior”. Aconselhamos nossos estudantes a reler várias vezes este texto devido à 
profundidade do ensinamento. 

O ESTADO INTERIOR 

“Combinar estados interiores com acontecimentos exteriores de forma correta é saber viver 
inteligentemente...
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“Qualquer evento inteligentemente vivenciado exige seu correspondente estado interior 
específico... 

“Porém infelizmente as pessoas quando revisam suas vidas pensam que ela em si mesma está 
constituída exclusivamente de eventos exteriores...

“Pobre gente! Pensam que se tal ou qual acontecimento não estivesse ocorrido, sua vida teria 
sido melhor...

“Supõem que a sorte saiu ao seu encontro e que perderam a oportunidade de serem felizes... 

“Lamenta o perdido e choram o que desprezaram, gemem recordando os velhos tropeços e 
calamidades...

“Não querem dar conta que vegetar não é viver e que a capacidade para existir conscientemente 
depende exclusivamente da qualidade dos estados interiores da alma...

“Não importa certamente qual belos sejam os acontecimentos externos da vida, se não 
encontramos em tais momentos no estado interior apropriado, estes melhores eventos podem 
nos parecer monótonos, cansativos, simplesmente aborrecidos...

“Alguém aguarda com ansiedade a festa de casamento... é um acontecimento. Porém, poderia 
suceder que estivesse tão preocupado no momento exato do evento que este não lhe 
proporcionasse nenhum deleite; tudo aquilo poderia se tornar tão árido e frio como um 
protocoloco. 

“A experiência ensinou-nos que nem todas as pessoas que participam de um banquete ou de um 
baile gozam de verdade...

“Nunca falta um aborrecimento no melhor dos festejos e as peças mais famosas alegram a uns e 
fazem chorar a outros...

“Bem raro são as pessoas que sabem combinar conscientemente o evento externo com o estado 
interior apropriado... 

“É lamentável que as pessoas não saibam viver conscientemente; choram quando deviam rir e 
riem quando deviam chorar... 

“Controle é diferente. O sábio pode estar alegre, mas jamais cheio de louco frenesi; triste, mas 
nunca desesperado e abatido... sereno no meio da violência, abstêmio na orgia; casto entre a 
luxúria, etc. 

“As pessoas melancólicas e pessimistas pensam o pior da vida e francamente não desejam viver. 
“Todos os dias vemos gente que não somente é infeliz como torna - isto que é pior - amarga a 
vida da demais...

“Gente assim não mudaria nem vivendo diariamente de festa em festa. Levam a enfermidade 
psicológica em seu interior...

“Tais pessoas possuem estados íntimos definitivamente perversos... 

“No entanto, esses sujeitos se qualificam de justos, santos, virtuosos, mártires, serviçais, nobres, 
etc, etc, etc. 

“São pessoas que se auto consideram demasiado, pessoas que querem muito a si mesmas... 
“Indivíduos que se apiedam muito de si mesmos e que sempre buscam escapatórias para fugir 
de suas próprias responsabilidades...

“Pessoas assim estão acostumadas a emoções inferiores e por tal motivo, ostensivamente criam 
diariamente elementos psíquicos infra-humanos.

“Os eventos infelizes, os reveses de fortuna, miséria, dívidas, problemas, etc. são 
exclusivamente das pessoas que não sabem viver...
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“Qualquer um pode formar uma rica cultura intelectual, mas são bem poucas que aprenderam a 
viver corretamente... 

“Quando alguém quer separar os eventos exteriores dos estado interiores da consciência, 
demonstra concretamente sua incapacidade para existir dignamente. 

“Aqueles que aprenderam a combinar conscientemente eventos exteriores e estados interiores 
marcham pelo caminho do êxito.” 

Até aqui as palavras do V.M. Samael Aun Weor, que deixou bem claro a importância de uma 
correta atitude psicológica para podermos sair vitoriosos nesta revolucionária Era de Aquário.  

OS HOMENS AZUIS 

Esta atual ERA DE AQUÁRIO será marcada pela gloriosa chegada dos nossos irmãos do 
cosmos, OS HOMENS AZUIS. Os nossos amigos extraterrestres que sempre nos 
acompanharam, e será nesta Era que virão publicamente em suas fantásticas naves realizarem o 
grande trabalho em conjunto com os terráqueos. 

“Bem raro são as pessoas que sabem combinar 
conscientemente o evento externo com o estado 
interior apropriado... “É lamentável que as pessoas 
não saibam viver conscientemente; choram quando 
deviam rir e riem quando deviam chorar... “Controle 
é diferente. O sábio pode estar alegre, mas jamais 
cheio de louco frenesi; triste, mas nunca 
desesperado e abatido... sereno no meio da 
violência, abstêmio na orgia; casto entre a luxúria, 
etc. S.A.W.

Esta atual ERA DE AQUÁRIO será marcada pela 
gloriosa chegada dos nossos irmãos do cosmos, 
OS HOMENS AZUIS. Os nossos amigos 
extraterrestres que sempre nos acompanharam, e 
será nesta Era que virão publicamente em suas 
fantásticas naves realizarem o grande trabalho em 
conjunto com os terráqueos. 

Atualmente o Governo Oculto do Mundo já está preparando uma nova Raça que se chamará 
KORADI, para habitar o planeta no fim da atual Ronda Planetária. Teremos então a maravilhosa 
RAÇA KORADI, e os eleitos que formarão esta raça será a mistura de terráqueos com 
extraterrestres. 

Abraço fraterno; seu instrutor!
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