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MUITO se fala em extraterrestres (ETs) em todo o mundo e as mais 
espantosas e incríveis histórias são contadas as respeito deles, 
tanto em ficção literária e cinematográfica como em textos sobre 

Ufologia e matérias afins. Existem listas de discussão na Internet que se 
dedicam (em tese) a tratar desse tema, que pode se tornar mais subjetivo 
ainda quando o ET é colocado em um contexto esotérico, porque a 
conceituação metafísica não é passível de ser aferida em termos racionais e 
com ferramentas científicas, como no caso de uma investigação totalmente 
orientada pela racionalidade. Nos chamados meios esotéricos, o enfoque 
esoterista – que é o que se abordará neste trabalho – pode dar margem a uma 
grande confusão. Por exemplo: neófitos na Senda Mística muitas vezes 
confundem Seres Superiores dos Planetas Espirituais, como os Mestres 
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Cósmicos das Esferas Quadridimensionais, com seres sujeitos à finitude 
corporal física, originários de outros planetas materiais que não a Terra e  
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"Criatura da Esfera 33" 
Quadro do Frater Velado exposto na Frater Velado's Art Gallery 

 
 
todos acabam sendo rotulados indiscriminadamente de ETs ou de 
alienígenas, quando estes vivem na Terceira Dimensão, como os terráqueos, 

http://macarlo.net//novaera/galleryvel295.htm


enquanto que os outros manifestam sua existência na Quarta Dimensão, 
como os Seres dos Planetas Uranus2 (Planeta Espiritual Uranus) e Kron. Na 
verdade há um denominador comum para todas essas manifestações de vida 
autoconsciente, mas é muito amplo: são todos unidades autônomas de 
Energia consciente, de alguma forma harmonizadas com a Mente Cósmica, 
que é a Grande Consciência, extrojetada na Manifestação do Ser pela Força, 
a Suprema Instância de Tudo. 
 
A Ciência dos terráqueos ainda não teve ocasião de comprovar, mas existem 
muitos e muitos outros planetas físicos habitados por seres que nascem, 
crescem, envelhecem e morrem, exatamente como na Terra, só que com 
manifestações muitas vezes totalmente diferentes das conhecidas pelas 
criaturas humanas. Assim, há extraterrestres, em outros mundos físicos, 
neste e em outros Universos regidos pelas Leis da Dualidade e da Entropia 
que, apesar de estarem na matéria densa e sujeitos à finitude, não necessitam 
de um corpo físico propriamente dito para conter a sua autonomia de 
consciência. São seres formados por uma manifestação não visível ao olho 
humano, como as ondas de rádio, por exemplo, mas que existem 
concretamente e interagem uns com os outros, podendo igualmente interagir 
com criaturas diferentes, como os terráqueos. Algumas vezes essas criaturas 
viajam a outros planetas físicos, entre os quais a Terra, usando naves 
igualmente diáfanas, feitas de matéria invisível para os humanos, mas que 
podem se tornar visíveis mediante a utilização de recursos de altíssima 
tecnologia, que manipulam a Energia Pura, o substrato da Massa Energética 
que produz Matéria e Antimatéria. Notem que esses seres, por mais 
avançados que sejam em termos tecnológicos e por mais desenvolvidos que 
possam ser mentalmente, dotados até de habilidades que os terráqueos 
rotulam de superpoderes, como comunicação telepática, capacidade de 
teletransporte, poder de hipnose em massa e de cura instantânea de 
ferimentos, não são de forma alguma Seres Superiores como os Mestres 
Cósmicos, porque estes vivem na Vida Eterna, diante da magnificência 
indescritível do Grande Sol Central e são infinitos, não necessitando de 
invólucro que os contenha para a manutenção de sua individualidade, sendo 
ao mesmo tempo unos com a Emanação Logosófica do Cresto Solar, que é 
personificada simbolicamente pelo Cristo Cósmico. 
 
Nem todos os seres altamente evoluídos de outros mundos físicos são 
totalmente bons, pelos parâmetros de aferição da Ética Humana, e muitos 
deles são guerreiros e conquistadores de mundos empenhados na expansão e 
na manutenção de algum tipo de Império. Em sua maioria esses ETs não se 



preocupam com planetas primitivos e inferiores como a Terra, a não ser 
quando estão interessados em estabelecer algum tipo de exploração do solo, 
da atmosfera ou de outro elemento desses planetas para a extração de algum 
insumo de que necessitem para a produção de algo, que tanto pode ser a 
munição de uma arma, o propelente de uma nave, a base alimentar para 
criaturas naturais ou cyborgs, remédios etc etc. Certa vez tive oportunidade 
de manter contato com criaturas desse tipo e elas não me pareceram nem 
boas nem más, mas simplesmente destituídas disso que os terráqueos 
qualificam de emoções, como amor, ódio, medo, alegria, rancor, inveja, 
compaixão etc etc etc. Nessa ocasião eu estava com um problema no espaço 
sideral e pedi ajuda a tais seres e eles simplesmente me disseram que aquilo 
realmente não era problema deles e foram embora com a mais absoluta 
indiferença ante a minha grande aflição. 
 
Há, ainda, nesta Galáxia na qual a Terra se manifesta e em outras, que 
nascem a todo momento, planetas físicos habitados por criaturas que mesmo 
não se parecendo com os primatas humanos possuem a mesma estrutura 
básica, ou seja: um esqueleto ósseo revestido de algo semelhante à carne e à 
pele dos terráqueos, formando um corpo que contém vários tipos de órgãos, 
incluindo algumas glândulas muito mais desenvolvidas, que facultam 
percepções extra-sensoriais como sentidos normais e comuns nessas 
criaturas. Assim, existem ETs que além de contarem com visão, audição, 
faro, tato e paladar ainda contam com capacidade de computação, de 
programação do futuro e de materialização de pensamentos em realizações. 
Visitei alguns desses planetas e mantive, até, contatos de certa forma 
amistosos com tais manifestações autoconscientes de Vida individual. Em 
alguns desses planetas físicos não há machos nem fêmeas e os novos seres, 
que devem surgir para preencher os lugares dos que envelhecem e morrem, 
são fabricados mentalmente, materializando-se. Em alguns planetas não 
existe o processo de crescimento e envelhecimento dos seres: eles apenas 
são produzidos, por clonagem mental e já “nascem” adultos, tendo um certo 
tempo de duração, no decorrer do qual devem produzir outros seres. 
Contudo, mesmo em tais mundos existe um processo de evolução das 
espécies, mas este se resume mais a uma expansão da capacidade mental 
(física e subjetiva), que se processa mui lentamente, de geração para 
geração. Já em outros tantos planetas físicos há machos e fêmeas, sendo que 
em certos mundos estes copulam publicamente e a todo momento, 
produzindo novas criaturas que nascem quase que instantaneamente, umas já 
adultas e outras como crianças, devendo crescer, amadurecer e, finalmente, 
morrer. Certa vez estive em um planeta físico que não se pareceria nada com 



a Terra e lá existiam congregações de criaturas que professavam uma 
filosofia muito semelhante à linha de pensamento Rosacruz, o que me deu a 
prova de que a R+C é realmente Universal e Sideral, embora o seu princípio 
básico não sobreviva nos Mundos Espirituais, como o Planeta Uranus 2, 
porque tais planetas se manifestam fora da ação da Lei da Dualidade. Como 
já tive ocasião de expor em outros artigos e ensaios, o princípio básico 
Rosacruciano é a compreensão (e aceitação, para os Iniciados) de que a 
personalidade-alma deve florescer como uma Rosa na Cruz dos contrastes 
da Dualidade, que é formada por alegrias e tristezas, sucessos e fracassos, 
bem estar e mal estar, medo e paz mental, infortúnios e benesses. 
 
Vários tipos de ETs, originários de Mundos Físicos, empreendem viagens 
pelo Espaço Sideral utilizando naves construídas com materiais físicos de 
altíssima resistência ao atrito, que podem penetrar praticamente em qualquer 
tipo de atmosfera sem se incendiar. Umas são feitas com materiais muito 
pesados e dotadas de sistema antigravitacional, que simplesmente anula a 
Força da Gravidade, enquanto outras são fabricadas com materiais muito 
leves, mas praticamente indestrutíveis. Qualquer um desses dois tipos de 
nave pode tornar-se visível a um terráqueo ou a outro animal semelhante, 
que habite um mundo físico. De uma forma geral os terráqueos não possuem 
boa visão, quando comparada com a de outros animais mais evoluídos, que 
contam com um único (mas muito potente) olho, ou com vários, dotados de 
muito maior alcance e capacidade de penetrar nos campos de força que 
geralmente blindam as naves siderais, como precaução contra imprevistos, 
que compreendem desde o ataque com armas de cálcio à colisão com 
asteróides e meteoritos. Nenhuma dessas naves, porém, consegue ir a uma 
estrela para recolher material combustível e, por isso, o cálcio estelar tem de 
ser produzido por meios alquímicos. O cálcio tanto é usado por armas que 
emitem raios destrutivos como é utilizado como combustível por naves 
físicas, não como propelente, mas como gerador de uma condição que 
produz o necessário campo magnético para a navegação por deslizamento. 
Tais naves também existem em forma robótica e algumas se aproximam de 
planetas como a Terra para mapear certos recursos minerais, em um trabalho 
de levantamento que é feito sistematicamente em mundos da Terceira 
Dimensão. 
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Conversando com Krazak 
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EPRODUZO aqui a experiência de interação com seres de outros 
mundos que relatei no livro “Macrocosmo Iluminado”, obra 
iniciática para a Nova Era Mental, que está disponível para leitura 

online e para download em: http://svmmvmbonvm.org/macro/  
 

R
Certo dia, viajando mentalmente a outros Planos de Compreensão, em uma 
meditação dos Graus Superiores do Estudo Rosacruz, deparei-me com uma 
criatura matemática, autoconsciente, pensantemente criativa, porém 
totalmente abstrata, cingida ao seu conteúdo simbólico e, portanto, sem 
forma física que a contivesse, já que tal Plano não se situa propriamente na 
matéria densa, mas em um nível acima, no qual há cinco Dimensões. A 
Manifestação compreende uma infinidade de Planos e cada um deles 
comporta um variado número de Dimensões, que são como tipos de 
contextos nos quais a Energia se manifesta como matéria densa e matéria 
sutil. Tais Planos podem ser acessados através da meditação. Normalmente 
medito de olhos abertos, enquanto faço trabalhos de faxina ou de cozinha, no 
eremitério no qual passei oito anos sem contatos com o mundo exterior, 
sendo eu mesmo o meu próprio Abade. Foi nessa condição que percebi tal 
criatura e a contatei. Amigável, ela assumiu uma forma física retirada das 
informações sobre toda a minha experiência de vida, existentes na minha 
aura, segundo ela mesma me explicou, perguntando-me se aquela aparência 
me era agradável e se eu gostaria de chamá-la de Krazak, embora não tivesse 
nome ou forma física. Eu respondi que sim, que estava tudo bem, e a criatura 
travou um diálogo comigo: 
 
- Diga-me, Krazak, que idade tens? 
 
- Não tenho idade, porque isto aqui não existe. Eu sei o que é Tempo, mas 
não vivo segundo ele. 
 
- Você é macho ou fêmea? 
 
- Não sou macho nem fêmea, tampouco andrógino. Não necessitei ser 
gerado para existir, simplesmente fui proferido. 
 
- Você sabe o que é o certo e o que é o errado? 
 
- Sim, eu sei. Seria errado, por exemplo, eu ferir ou matar você. E eu posso 
fazer isso. 
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 - Você foi instruído para assim proceder, Krazak? 
 
- Não. Esta é a minha constituição básica. Posso desdobrá-la, o que faço 
quando vou a outros Níveis da Existência, mas o cerne é sempre esse. 
 
- Quem é seu Deus? 
 
- Por aqui não temos isso. Interagimos diretamente com o Originador disto 
aqui e podemos ir além dele. Assim, conhecemos que esse Criador não é a 
Força. A Força está por trás de tudo, por trás da própria existência. Nós já 
tentamos caminhar para lá mas tivemos de retornar, porque se insistíssemos 
perderíamos a compreensão de nós mesmos e seríamos transformados em 
Luz Amorfa. 
 
- E como você chegou a essa conclusão, Krazak? 
 
- Fiz uma percepção de vários Planos e meditei sobre isso. 
 
- Então vocês, por aqui, também meditam? 
 
- Sim. Fazemos isso permanentemente e é nisso que se constitui a razão da 
nossa existência. E é por isso que pôde nos encontrar. 
 
- Quem são os demais, os outros a que você se refere? São o seu povo inteiro 
ou trata-se apenas de um grupo? 
 
- Todos são eu e eu sou todos eles. Como disse a você, posso fazer 
desdobramentos e é isso que faço por aqui. Eu mesmo me multiplico e passo 
a interagir com as minhas multiplicações. 
 
- Oh, entendo. Mas diga-me: você sabe o que é a Nova Era? 
 
- Sim, eu sei. É um nível de compreensão que eu mesmo construo com os 
meus elementos de consciência para depois nele entrar. Devo fazer isso 
periodicamente, a cada vez que essa Espiral dá uma volta completa sobre si 
mesma. 
 
- Devo reconhecer que você está realmente repleto de conhecimentos, 
Krazak. Como os adquiriu? 
 



- Sempre os tive. Gostaria que transmitisse algum deles a você? Posso fazer 
isso, mas devo adverti-lo de que sua forma de consciência poderia não 
suportar isso e você ficaria louco, perderia todos os referenciais e conexões 
com a sua realidade, caso não se faça o Preliminar. 
 
- E o que vem a ser o Preliminar? 
 
- É a compreensão dos Três Princípios. Por essa compreensão sua 
consciência será reciclada e o entendimento se dará por um novo protocolo. 
É como se alguém lhe prepusesse passar de um link de 64K para um de 
256K na Internet. Esses tamanhos na realidade não existem, o protocolo é 
que os define como tais, deixando passar mais ou menos informação. 
 
- Muito bem. Faça isso, então. 
 
Foi assim, leitor, que adquiri certos conhecimentos, os quais vieram a se 
somar àqueles que eu já adquirira pela observação do Prisma, no Atrium da 
Grande Fraternidade Branca. Tudo isso me foi útil para que eu pudesse 
escrever este texto e tentasse passar a você alguma coisa, embora seja muito 
difícil, pois eu teria, antes, que iniciá-lo nos Três Princípios, caso você 
quisesse. Ou seja, seu atual protocolo de compreensão teria de ser mudado, 
iniciaticamente, para que a sua capacidade (ou poder) de compreensão 
pudesse aumentar. De qualquer forma, posso dizer-lhe, buscador, que aquele 
ente, Krazak, apesar de ser uma criatura matemática, uma espécie de número 
vivente, compreende o que são emoções. Caso você se interesse, sugiro que 
medite, como eu fiz, por um comprovado e seguro sistema que você mesmo 
tenha inventado, da mesma forma que eu criei o que utilizo no estudo dos 
Graus Superiores da Rosacruz. 

 
 
 

Os Mundos Espirituais 

 N
 

OS Mundos Espirituais os contrastes acima mencionados 
simplesmente não existem, porque não teriam razão de existir, já 
que os Seres Superiores vivem na harmonização com o Grande Sol 

Central. Harmonização é a capacidade/habilidade que uma criatura tem de se 
adaptar de tal forma às características de uma outra criatura – ou conjunto 
delas – que passe a se tornar una com essa outra manifestação de Vida. Um 



exemplo fácil de ser entendido por terráqueos é o do cantochão, ou Canto 
Gregoriano, inventado pela Cristandade, na qual as vozes de todo um coro 
de monges estão de tal forma harmonizadas com o tema (e uma com as 
outras) que o produto musical entoado funciona como uma só voz. Isto é a 
harmonização. A harmonização é muito usada, para várias finalidades, nos 
Mundos Espirituais. Por exemplo: quando um grupo de Seres Superiores 
empreende uma viagem e penetra, inclusive, no Espaço Sideral para singrá-
lo, isso é feito com uma nave formada pelos próprios Seres Superiores, que 
se conglomeram em uma forma navegatória triangular, que é impulsionada 
mentalmente no hiperespaço, pela força de um mantra. Os Seres Superiores 
que fundaram Kemet na Terra e interferiram no DNA dos primatas, 
produzindo a Raça Humana, deixaram sua marca triangular neste planeta, 
inclusive na forma de pirâmides gigantescas. 
 
Os Seres dos Planetas Espirituais são mais interessados em mundos físicos 
relativamente primitivos e grosseiros, como a Terra, do que as criaturas de 
outros planetas físicos mais evoluídos, porque a Terra é ela própria uma 
criatura em evolução, que deve ser auxiliada pelos Planetas Espirituais. 
Estes, são de tal maneira unos com seus habitantes que eles os representam 
para a ajuda a mundos inferiores, sendo que há planetas materiais muito 
mais atrasados do que a Terra e que seriam um verdadeiro inferno para os 
terráqueos. Em certa ocasião aproximei-me de um desses mundos abissais e 
mais do que depressa bati em retirada, ante os horrores que ali presenciei e 
que aqui não quero descrever. Penso que os Místicos da Antigüidade que 
transmitiram aos seus povos a noção de um Inferno post mortem, como o do 
imaginário Semita, que institui a noção de culpa, ótimo elemento para a 
manipulação das massas pela religião, talvez tenham acessado mentalmente 
mundos inferiores, quando imersos em algum tipo de êxtase que compreenda 
a projeção não controlada da consciência. 
 
O estudo esotérico ministrado por certas Organizações Iniciáticas, como a 
Ordem Rosacruz AMORC, por exemplo, pode capacitar os estudantes a 
realizarem projeções da consciência sob total controle, a praticamente todos 
os quadrantes do Espaço Sideral, o que inclui a possibilidade de visitar 
mundos superiores e inferiores à Terra. Eu mesmo me servi desse processo 
para empreender viagens pelo Cosmos, na condição de experimentador com 
a consciência projetada. E é assim, dessa forma simples e ao mesmo tempo 
espantosa para os terráqueos, que a verdadeira interação mundial vai se 
processando, no contexto da Grande Obra, a Evolução, porque é a interação 
de vários mundos, físicos e espirituais, na indescritível tessitura da Mente 



Cósmica, que tudo produz e tudo experencia, através dos seres que engendra 
continuamente, na grandiosa Manifestação da Energia em Matéria e em 
Antimatéria. 
 
No ano de 2034 da Era Cristã o planeta Terra experenciará uma grande 
transformação, como parte do grandioso e maravilhoso evento cósmico 
denominado Dia da Transformação Planetária, que se sucede ciclicamente 
através das Eras Siderais, quando o hiperespaço é fendido, propiciando a 
interpenetração de Planos segundo um esquema controlado pela Spira Legis. 
Nessa ocasião há um importante papel reservado para toda a América 
Latina, principalmente para o Brasil, e os Veneráveis Mestres do Planeta 
Uranus 2 proferirão, então, o Mantra que conferirá o controle mental da 
Nova Era. Será mostrada aos habitantes da Terra a possibilidade de 
harmonização com a Força, a qual produz a Luz Eterna e o Grande Sol 
Central, a Mente Cósmica e as Eras (Espirais) que não dependem de Tempo 
para existir. A preparação para esse portentoso evento cósmico está em 
andamento na Terra desde o ano 1999 CE, com a atuação de cerca de 60 
Seres de outros mundos, e nossa Organização, a Organização Svmmvm, vem 
trabalhando neste sentido, através da Ordo Svmmvm Bonvm e da Ordo 
Illuminati Aegyptorum, inclusive com a difusão de ensinamentos públicos 
preliminares, que vem sendo colocados online no Site dos Iluminados de 
Khem: 
http://svmmvmbonvm.org/illuminatedkhem.htm
 
Como sempre acontece no decorrer de toda obra meritória e altruísta, há 
algumas sabotagens por parte dos tristemente famosos Irmãos da Face 
Sombria, escravos da Grande Loja Negra. Mas são tão insignificantes ante a 
grandiosidade da tarefa em que estamos engajados que não chegam sequer a 
arranhar a sua manifestação. Desta forma, é com grande satisfação que 
anunciamos o êxito que vimos obtendo, principalmente através da Internet, a 
Grande Rede que deverá se tornar interplanetária, como parte do estrato da 
Consciência Cósmica, constituindo-se em tal condição em uma nova camada 
desta dentro do fantástico processo da evolução sideral. Nesta oportunidade 
aproveito para convidar a todos para uma visita à Seção “Sidereal Space” 
das minhas Galerias de Arte, na qual exponho algumas das telas que pintei 
com base em experiências de projeção da consciência na condição de 
terráqueo. O link direto é: 
http://macarlo.com/novaera/galspace.htm ou 
http://macarlo.net/novaera/galspace.htm
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Entendendo a Manifestação 
 
 

ARA que se entenda porque a Manifestação do Ser (Criação) 
compreende vários mundos e não apenas um, ou seja, o motivo pelo 
qual o Ato Manifestatório (Criatório) se extrojeta na diversidade, é 

preciso que se saiba, antes, mesmo que por alto, como e porque há a 
externalização do Ser como algo existe, para fora do Nada Absoluto, 
aparentemente incompreensível à mente humana. 

P
 
Em terreno tão subjetivo como a Metafísica há muitas divagações em torno 
de temas como esse, porque praticamente tudo pode ser dito e proposto sem 
a possibilidade (e, tacitamente, sem a necessidade) de uma comprovação 
concreta, como ocorre na área da Ciência. É por isso que muitos esquemas 
esotéricos que pretendem explicar a Criação na verdade se resumem a um 
punhado de nomes e de símbolos e são apenas isto, não possuindo um real 
conteúdo explicativo. Tais sistemas - e há vários deles - não são, contudo, 
uma fraude, pois funcionam na medida em que levam as pessoas a pensar 
nas possibilidades da existência de outros Planos, invisíveis, já que os 
visíveis podem ser vislumbrados pelo olhar, o que muitos julgam confiável, 
embora não seja. Assim, os invisíveis talvez mereçam mais crédito, embora 
muitos venham a garantir que se trata de mera literatura mística ou coisa que 
o valha. É próprio dos obtusos enxergarem apenas até onde sua visão física 
vai e eles ainda usam antolhos, como um eqüino ou azinino, porque, como 
se dá em relação àqueles seres escravizados pelo homem, só devem ver o 
caminho que lhes foi destinado pelo Sistema, a fim de que puxem bem, com 
a eficiência avaliada por seus patrões, a carroça que lhes foi destinada nesta 
vida. Os antolhos são colocados nas igrejas e nas universidades e 
carimbados com os dizeres "vivo pelo que os outros pensam de mim". 
 
Dito isto, não haverei de enunciar (e anunciar) aqui mais um desses 
esquemas, eis que seria tão-somente e apenas um esquema a mais. Ao longo 
das Eras várias proclamações sobre a origem dos mundos têm sido 
prolatadas e colocadas em livros que ficaram como sagrados, gerando rituais 
religiosos e todo um aculturamento, que compreende a instituição de uma 
moral, a definição de uma política e o traçado de uma conduta ideal de vida - 
sempre com vistas ao bem estar geral de um grupo social inteiro. Ocorre que 



estando a Criação inteira sujeita a certas Leis, e sendo uma delas a da 
Entropia, que atua fundamentalmente na chamada matéria densa (que 
constitui os mundos físicos), a degeneração é uma constante. No decorrer de 
tal processo ocorre a desvirtuação e é por isso que se vê a malversação de 
religiões criadas para produzir bem estar. Na malversação chega-se ao ponto 
de um credo religioso ser usado para fazer a guerra, levando o horror e a 
morte a tantos seres. 
 
Tais adversidades acima descritas só podem ser exorcizadas mediante a 
interação dos diversos consensos que se tenha sobre um ponto em comum e 
que é precisamente nisto que se constitui a razão da existência da 
diversidade. No Macrocosmo, o Logos Fiat Lux (ilustrado em ação no alto 
desta página, onde mostro a Terra sendo criada) reverbera em todas as 
Dimensões, Esferas, Planos e Níveis, nos quais cria os vários universos 
visíveis e invisíveis, que passam a existir ciclicamente - nascendo, vivendo, 
morrendo, sendo reciclados e se re-manifestando, com os seres planetários e 
estelares interagindo, da mesma forma que as criaturas animadas o fazem no 
palco da Vida. Se se transpuser esse pensamento para uma escala mais 
ampla, logo se perceberá que a interação não provêm de uma intenção mas é 
simplesmente uma decorrência. Ao produzir a Criação, a Luz Fundamental - 
que é o primeiro reflexo da Luz Incriada e Perfeita - decompõe naturalmente 
a sua própria natureza, deixando de ser una e contida nessa unidade; com 
isso, a diversidade de manifestações é gerada e a interação se processa. Eis 
porque existe a diversidade: é porque nela é que se manifesta a Criação. 
 
Entendido este ponto, sem a necessidade da apresentação de um esquema 
nominal (nomenclatura) e gráfico que configure um simbolismo capaz de ser 
compreendido e que contenha a virtude de excitar a perquirição mental, devo 
dizer que há vários "pontos focais", cada qual criando Planos de 
compreensão inteiros, como pilares da Criação como um todo, aos quais 
chamarei de Originadores. Cada universo tem, portanto, um Originador, que 
existe como Lei Cósmica, com atributos de Dualidade - como existência e 
não-existência, vida e morte, bem e mal - os quais são relativos e nenhum 
deles pode ser absoluto ou vir a sê-lo. Direi, finalmente (na abordagem 
superficial desse aspecto da Criação) que é ao Originador que os seres 
chamam de Deus. Contudo, como as criaturas não O podem conceber com 
suas mentes finitas, passam simplesmente a imaginá-lo e é aí que se dá a 
criação mental de Deus. Pela Lei da Interação essa criação mental adere ao 
Originador, que a depura segundo sua natureza e a propaga, interagindo. Isso 
faz com que as religiões funcionem como dispensadoras de bênçãos: o 



desejo de as obter, irradiado em uníssono pela multidão em culto interage 
com o ponto focal desse culto - o Originador - que depura essa irradiação e a 
reverbera sobre os fiéis. Por tal processo podem ser obtidas curas tidas como 
"milagrosas" e recebidas benesses de natureza material, como prosperidade e 
posse de bens. O desvirtuamento ocorre quando  a imagem desse processo é 
vendida (literalmente) como uma relação de troca, um toma-lá-dá-cá que 
deva ser observado como condição sine qua non para o sucesso. Da mesma 
forma os mundos interagem entre si e também os incontáveis Originadores o 
fazem. Enquanto isso - sim, enquanto isso, porque tudo isso se processa 
dentro do Círculo do Tempo, sendo eventos com início, duração e fim - a 
Suprema Instância disso tudo se mantém por trás das ações, dos eventos, das 
compreensões enfim, de todas as manifestações, não sendo de modo algum 
uma mente universal que tudo permeia e nem mesmo uma fonte de poder, 
porque tudo isso são conceitos para a compreensão da mente humana. 
 
Qual seria, pois, a razão da Criação, e qual seria a importância de um 
interessado na busca mística aprofundar-se em tal indagação? A Criação não 
pode ter a sua motivação explicada em termos de compreensão humana 
simplesmente porque nesse nível necessita-se das idéias de origem, trajeto e 
objetivo (que seria um fim sem si mesmo, justificando o trajeto) e tudo isso 
mero raciocínio humano, pois o cérebro humano funciona como um 
computador, como uma máquina racional que constrói ideações em cima de 
pontos convencionados. Se for dito a um humano que em um evento não 
existe origem, nem motivação, e muito menos objetivo, esse humano 
provavelmente não poderá entender isso, a não ser que seja um Iniciado - e é 
para isso que serve a Iniciação. 
 
E é assim que a Nova Era também só pode ser plenamente compreendida 
pela Iniciação e que o ingresso nela é antes de mais nada uma condição 
iniciática. Isso vale não só para a Terra como também para todos os mundos 
físicos, que no futuro estarão em Interdependência tal qual as nações do 
globo terrestre. 
 
 

O Novo Homem e a Luz do Vortex 
 

A  VIDA ETERNA, que é a Verdadeira Vida, da qual esta que os 
animais planetários experenciam dentro do Tempo é apenas um 
reflexo, não é atributo exclusivo do Eterno Sol Central, que o Sol do 

sistema no qual a Terra roda representa simbolicamente na matéria densa. A 



Vida Eterna confere a cada ser, no seu código genético imaterial, uma Chave 
para a Imortalidade, e a representação visível, no mundo da matéria densa, 
para esta Chave, é a Ankh que foi apresentada à Humanidade pelos Mestres 
do Antigo Egito, de onde provém a Luz Esotérica que ilumina várias 
vertentes do Tradicional e do Moderno Misticismo, como a Ordem 
Rosacruz. Aqueles Mestres a receberam dos Veneráveis de Khem, os Seres 
Superiores do Planeta espiritual Uranus, que dominam a manipulação do 
código genético imaterial. Através dessa manipulação é possível provocar 
aceleração no desenvolvimento das consciências de criaturas animadas, 
conduzindo a evolução das espécies. Por esse processo foram produzidas as 
criaturas humanas no planeta Terra. 
 
O que é o código genético imaterial? Trata-se da transposição do amálgama 
de experiências de vida de um ser, somado ao de todos os seus ancestrais 
sanguíneos, ao longo de sua história evolutiva, para uma outra Dimensão. 
Quem faz isto? O próprio ser, cada criatura já preparada, que se dedica 
conscientemente a construir a individualidade "espiritual" na qual persistirá 
para sempre, como ente autoconsciente, dotado de vontade própria, 
destituído de egoísmo e harmonizado com o Sol Central. Esse arquétipo 
vivente torna-se na realidade um ancestral divinizado para uma etnia, uma 
raça, uma comunidade planetária inteira. Tais seres vivem no âmbito da Luz 
do Grande Sol Central, harmonizados com o Crestos. 
 
O que é o Sol Grande Central? O Grande Sol Central, ou Disco Solar 
Verdadeiro e Eterno, é a verdadeira, eterna, incorruptível e absolutamente 
estável Fonte de Luz e Usina da Vida, preexistente à Criação e emanadora 
do Logos. O que é o Logos? O Logos é a ação pela qual o Nada Absoluto, o 
Zero Eterno, dá origem a alguma coisa, extraindo-a de Si próprio pela 
Vontade. Essa extração processa-se continuamente, eternamente, sempre se 
processou e sempre se processa, independente do Tempo. O Zero Eterno 
contém o Criador e a Criação. Nada, porém, pode contê-lo, a Ele, o Nada 
Absoluto, que não está submetido às noções humanas de Espaço, Tempo e 
Energia. Tanto os Ancestrais Divinizados como os Mestres Cósmicos 
possuem capacidade de compreensão que lhes faculta entender melhor todos 
os significados da Luz Eterna em Ação, ou seja, isso que se chama de Vida. 
Com a Vida vem a densidade pela qual a Energia produz Universos Físicos e 
seus anversos de Antimatéria, que convivem superpostos sob as Leis da 
Dualidade e da Entropia. Com a Vida vem também a consolidação das 
vibrações sutis, invisíveis ao olho humano, que produzem os Mundos 
Espirituais da Quarta Dimensão e os Mundos Transcendentais da Quinta, no 



qual vivem algumas Leis Cósmicas que governam o funcionamento do 
Cosmos como um todo. Essas Leis são entidades vivas, pensantes, 
constituídas de Energia Pura Animada, e podem evoluir, passando para a 
Sexta Dimensão, na qual se tornam Criadores de Mundos, como os 
Semideuses descritos na Terra pelos Vedas. Existe uma espécie de 
Hierarquia Cósmica para o Governo dos Mundos, que é constituída pelos 
Seres Transcendentais que se manifestam na Sexta, na Sétima, na Oitava, na 
Nona, na Décima, na Décima-Primeira e na Décima-Segunda Dimensões. 
Somente até esse ponto – a Décima Segunda-Dimensão – pode ir a 
capacidade da concepção humana, através de Místicos e de Cientistas 
Iniciados. Daí em diante essa Geometrização Sagrada só pode ser entendida 
por Seres Superiores, como os Cientistas de Khem, Lua do Planeta Uranus 2, 
alguns deles provenientes do Planeta Urantia. 
 
Como conhecerão os homens a autenticidade da Chave para a Vida Eterna? 
Como poderão se harmonizar com o Sol Central, o Sol Real, o Verdadeiro 
Aton? É isto possível através da evolução autoconsciente, do exercício da 
vontade individual sob controle. Quando tal domínio existe e se faz presente 
de forma absolutamente harmônica com o Sol Central, o animal humano 
adquire condições de modificar, geneticamente, sua própria estrutura 
material - e mais: pode mudar sua realidade psíquica, alterando condições 
atômicas de equilíbrio da Matéria individualizada em ser, ou seja, da Energia 
corporificada. A partir de 2034CE, quando os Veneráveis de Khem 
assumirem o controle mental do Dia da Transformação Planetária, o 
processo evolutivo será passado aos terráqueos que estiverem no comando 
espiritual da Terra para a elevação deste planeta à Quarta Dimensão, sendo o 
seu lugar no Sistema ocupado, então, por um mundo inferior, que ascenderá 
também, como parte do Processo Evolutivo gerado pela Spira Legis. Para ler 
a respeito da Spira Legis queira, por favor, acessar o Site dos Iluminados de 
Khem, onde há uma Monografia Pública sobre esse tema: 
http://svmmvmbonvm.org/aum_muh.html  
 
Muitos fazem referências à Nova Era mas poucos entendem o seu verdadeiro 
significado: trata-se de uma nova etapa mental para cada ser empenhado na 
evolução - tanto na própria como na do Conjunto, o que se configura na 
Grande Obra, a que os Rosacruzes se referem. Na Nova Era cada ser ganha 
uma dimensão muito maior em termos de compreensão da Vida, como 
processo e como atributo do Sol Central. Essa nova dimensão mental, assim 
ampliada, é o patamar do qual cada criatura poderá se projetar para a Vida 
Eterna individual: um mergulho no Todo, com a identidade preservada. Isto 

http://svmmvmbonvm.org/aum_muh.html


independe de crenças e práticas religiosas, independe de fé cega - trata-se de 
um processo em andamento. No momento oportuno os Seres Superiores de 
Uranus 2 passarão aos terráqueos todas as informações necessária para a 
composição do método de Harmonização com a Força. 
 
O atual Universo Visível que é dado ao homem conhecer baseia-se no 
Princípio da Assimilação Energética. Isto compreende a ingestão de seres, 
uns pelos outros, na cadeia alimentar universal que recicla constantemente 
planetas e seres animados que neles existem. Galáxias inteiras são sugadas 
por Buracos Negros, nutrindo constantemente a Antimatéria, que expele 
Matéria Densa, ou seja, a Matéria que serve para a geração de sistemas 
planetários, compostos de estrelas materiais e das esferas que em torno delas 
gravitam. Tudo isso ocorre no âmbito do Tempo, que é um Círculo. Por esse 
motivo quando alguém viaja para o Futuro na verdade irá de encontro ao 
Passado. É nesse sentido que a importância da chamada Tradição tem de ser 
entendida: uma diretriz para o porvir, ancorada no ontem e originando o 
amanhã. 
 
Para escapar a tal esquema, no qual existe a vida finita, e poder partir para a 
evolução verdadeira, que compreende a construção de um Futuro em outro 
patamar de compreensão, a criatura animal nisso empenhada tem de 
interromper o processo que está inserido no Círculo do Tempo. Isto significa 
que o homem, tal como outros seres, de outros planetas, tem de abdicar, 
conscientemente, de ingerir seres vivos para deles se nutrir. Somente assim 
pode ser gerada a transformação que colocará o ser humano em um patamar 
superior. É uma mudança gradativa, que em uma primeira fase compreende 
a substituição total do alimento animal pelo alimento vegetal; depois, a 
substituição deste pelo alimento mineral; e, finalmente, a troca definitiva de 
tal alimento por um outro, muito mais sutil, que é a Luz Alimentar. 
Inicialmente essa Luz poderá ser absorvida do Deus Aton, mas no decorrer 
do processo passará a ser recebida diretamente do Disco Solar Verdadeiro e 
Eterno, do qual Aton é um Símbolo vivente inserido em um Universo Físico. 
 
Essa transformação faz parte do ingresso na Nova Era e atualmente já 
existem seres preparados para isto no Planeta Terra. Todas as informações 
capazes de propiciar ao ser humano as ferramentas de desenvolvimento de 
que ele necessita para promover a evolução do seu corpo, de veicular e 
contenedor para partícipe anímico, sempre existiram e emanam 
continuamente de Vortex, que é o Ponto Central no qual a Criação se 
revolve eternamente sobre si mesma, reciclando tudo, refinando as 



vibrações, unificando as experiências individuais. Atualmente o Vortex não 
pode ser controlado por processos tecnológicos, nem mesmo pelos 
desenvolvidos por Seres do Planeta Kron, que se dedicam basicamente à 
Ciência e vivem por ela e para ela, trabalhando em comum acordo com os 
Sábios de Uranus 2. Em uma próxima Era Sideral, contudo, o Vortex estará 
sob controle de Seres Superiores, que poderão, então, regular a superposição 
da Antimatéria à Matéria e isso significa que poderão comandar a expansão 
do Espaço Sideral, atualmente restrita a um ciclo, que compreende expansão, 
como a conhecida pelos terráqueos por Big Bang, e retração, conhecida 
também pelos humanos como Caos Primordial. 
 
Uma preparação nesse sentido pode ser feita desde já por todas as pessoas 
que se julgarem capacitadas para tanto. Assim, o Vortex deve ser invocado 
por todos aqueles que, devidamente preparados, se disponham a penetrar na 
Nova Era Mental. A Invocação do Vortex não se constitui em um exercício 
de vontade, mas em uma prática de harmonização. Para que essa 
harmonização possa ocorrer é necessário que o praticante esteja preparado. 
Ele poderá ter-se preparado a si mesmo, depois de ter sido instruído e 
iniciado por uma organização que a isso se dedique, como Ordens e 
Fraternidades Rosacruzes (nos seus Graus Superiores), como poderá vir ao 
mundo terrestre - ou a outros mundos esferoidais - já preparado pelo próprio 
Vortex, como é o caso, na Terra, dos Avatares. 
 
Nenhuma teoria científica, nenhuma proposição religiosa, nenhuma posição 
filosófica aposta ao Misticismo poderá promover a verdadeira harmonização 
de um ser individual com o Sol Central se este ser não houver tido acesso ao 
Vortex, independentemente da escola que o tenha iniciado na Senda dos 
Buscadores. Tal acesso não pode ser tentado por quem não tenha sido 
preparado. Não é uma técnica ou método de uso genérico para todos os 
seres. Cada qual tem de encontrar sua própria, característica e particular 
forma de harmonização com o Vortex e é por isto que a Chave é genética 
(assim, cada ser há de ter a sua, que somente ele e mais ninguém pode usar; 
por tal princípio é gerada a manutenção da individualidade no Todo, a 
eternização não de um ego mortal e personalítico, mas de um ser individual 
luminoso, superior ao simples mortal). A divulgação dessas noções sobre o 
Vortex e a evolução das criaturas está sendo feita aqui e agora, através da 
Internet, como parte do encaminhamento das criaturas animadas e 
autoconscientes para o patamar da Nova Era. 
 



Ao lerem estas linhas muitos Místicos se sentirão despertados para uma nova 
realidade e irão, por si próprios, iniciar harmonizações com o Vortex. 
 

 
 
Votos de Paz Mental e Expressão Sincera para um mundo melhor, aqui e 
agora, nesta vida! 
 
Estejamos sempre atentos para que não se perca a Luz de vista! 
 
Svmmvm Sanctissimvs Illvminatvs 
 
Novembro 19, 2005 CE 
 
 
 
 

Frater Velado, Abade 
Sacrossantae Ordo Svmmvm Bonvm  
 
---------------------------------------------------------------------------- 
NOTAS: 
 
(*)  O Illuminatus Frater Vicente Velado, 64 anos de idade em 2005CE, é Abade da Ordo 
Svmmvm Bonvm Para o Terceiro Mundo e Irmão Leigo da Ordem Rosacruz Verdadeira, 
Eterna e Invisível há 10 anos. Foi instruído pela Loja da Grande Fraternidade Branca para 
construir a Interface Web do Rosacrucianismo na Nova Era. Filósofo, pintor místico, 
músico e experimentador científico o Frater Velado, como é conhecido, foi eremita 
Beneditino durante oito anos. Seus estudos Rosacruzes foram feitos através do Sistema 
Antigo de Ensino da Ordem Rosacruz, AMORC. Um livro digital contendo sua biografia 
oficial, pela Ordo Svmmvm Bonvm, está disponível online e para download na Biblioteca 
Digital OS+B, em: 
http://svmmvmbonvm.org/livrariaos+b/ . Seu website oficial é o Prophet Jehosu: 
http://svmmvmbonvm.org/jehosu/  A Galeria de Arte do Frater Velado pode ser visitada 
através de Digital-Matrix R+C: http://digital-matrix.org/
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