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E quando olhais agora para estes dois triângulos… Aparentemente estão separados;
porquê? Um tem a ponta voltada para cima e o outro tem-na voltada para baixo. Alguns de vós
já sabeis que estes dois triângulos equiláteros são os dois símbolos do homem e da mulher que
se desenvolveram até à perfeição. Isto é um Iniciado (homem ou mulher) que desenvolveu os
três aspetos, que não tem defeitos, que não é unilateral, parcial, limitado. Por que é que o
homem tem a ponta voltada para baixo? Porque ele representa o espírito cósmico que desce
ininterruptamente para os humanos, para a terra, para os vivificar, espiritualizar e para lhes dar
uma parte da sua energia. Desce continuamente. E a mulher, a matéria, sobe, para se reunir ao
seu bem-amado, o espírito. Por isso o triângulo com a ponta virada para cima é o triângulo da
mulher, mas a mulher perfeita, que desenvolveu o seu coração, o seu intelecto e a sua vontade.
Cada um faz metade do caminho e quando ambos se encontram abraçam-se, fundem-se, e
ficam na plenitude, formando esse símbolo designado por selo de Salomão, a que também
chamamos hexagrama. Este símbolo contém toda uma ciência, com correspondências de uma
riqueza e plenitude extraordinárias.
Entre os 2 triângulos, podeis ver o pentagrama. O pentagrama representa o ser humano
perfeito, no qual os 2 princípios estão fundidos, e que possui as 5 virtudes. Se deixarmos ao ser
humano a cauda… como acontece com os animais, a cauda representa o 6… Diz-se que o ser
humano “perdeu a cauda”! É por isso que o ser humano se tornou o 5? O ser humano perdeu o

lado animal; contém os dois triângulos, mas perdeu o lado animal, pois em certos animais o
agitar da cauda corresponde ao número 6 – os dois triângulos é o 6 – e o ser humano é o 5.
Durante a sua evolução o ser humano perdeu a cauda e tornou-se Homem, tornou-se 5,
deixando de ser 6. O número 5 representa o Homem perfeito. E quais são as 5 qualidades do
Homem perfeito? Já vo-las tenho enumerado: são a bondade, a justiça, o amor, a sabedoria e a
verdade. Representadas, igualmente, nos 5 dedos da mão. A bondade é representada pelas
pernas, porque com as suas pernas o ser humano pode ir a qualquer parte fazer o bem. A
justiça é representada pelas mãos, porque as mãos distribuem com igualdade, com justiça. O
amor está ligado à boca, porque a boca pronuncia palavras que consolam, acalmam e curam. A
sabedoria está ligada aos ouvidos, com os quais compreende e penetra a sabedoria divina.
Com os olhos o ser humano contempla e vê a verdade. Portanto, o 5 é o número do ser perfeito.
E foi para vos convidar a refletir que colocámos aqui estes símbolos, para que através
dos 2 princípios, emissivo e recetivo, através do eterno feminino e masculino – evolução e
involução –, vos possais tornar um ser perfeito como Jesus. Não foi por acaso que lhe deram o
nome de Iéschoua, que tem cinco letras: Iod, Hé, Schin, Vau, Hé. Iéschoua, pois a letra Vau
representa o «Hé», e ao mesmo tempo o «u» ou o «o». Se colocarmos um ponto em cima
obtemos o «ô», o Vau. Se colocarmos um ponto no lado esquerdo lê-se «u». É ao mesmo
tempo o Hé, o «o» ou o «u» – Iéschoua. O Homem perfeito.
Estais a ver o simbolismo, a simetria, a inteligência que a natureza utilizou para construir
o ser humano deste modo? Isto é formidável! Tudo está bem organizado, as correspondências
são perfeitas. O ser humano é uma maravilha! Podemos estudá-lo eternamente e haverá
sempre coisas novas para descobrir, pois o ser humano foi construído à imagem do universo.
Sim! Todos os órgãos foram construídos do mesmo modo e, quando o homem e a mulher
geram uma criança, o que o homem dá à mulher é o 1, a luz. E a mulher representa o prisma
que produz as 7 forças: um ser completo. A mesma lei é observada neste domínio. E se a
mulher não estiver como deve ser, não poderá produzir um feixe de cores perfeitas, isto é, um
ser humano com todos os seus membros, com todas as faculdades, possibilidades… nascerá
algo bizarro, monstruoso. Portanto, isso depende da mãe, mas igualmente do pai, pois muitas
vezes o pai não dá à mãe algo de puro e luminoso como a luz do sol. Sim! O pai dá algo, mas
não sabe o quê. Destas duas coisas, desta luz, isto é, do pai, em conjunto com o prisma, a mãe,
eis a criança mais ou menos perfeita. São absolutamente as mesmas correspondências. Tudo
é construído deste modo. E as palavras que eu pronuncio assemelham-se à luz do sol – o 1 – e
vós sois o prisma. Então, se as minhas palavras forem tão luminosas, tão inteligentes, tão
puras e perfeitas como a luz do sol e se vós fordes bons prismas, isto é, se estiverdes
repousados, atentos e bem despertos, com uma inteligência e um coração bem preparados,
nascerão crianças extraordinárias, isto é, ideias, pensamentos e descobertas. São as mesmas

leis! Mas mesmo que eu vos faça as revelações mais verídicas e mais profundas, se estiverdes
sonolentos e fatigados, ou se aquilo que eu vos digo não vos interessa, não estareis a ser bons
prismas: não haverá qualquer resultado e as minhas palavras poderão mesmo provocar
confusões e até mal entendidos. Porque vós compreendereis uma coisa diferente daquilo que
eu queria dizer-vos, como já aconteceu imensas vezes. Quando converso com alguns amigos,
digo-lhes uma coisa e eles compreendem tudo ao contrário. Posso provar-vos isto. Mas o que
eu ainda não vos disse… aliás, não encontrareis, em nenhum livro, as correspondências
matemáticas entre o prisma e o homem que eu vos apresentei. Sobre os triângulos, sobre o
pentagrama, encontrareis alguns “petiscos” nos livros.
Vou agora revelar-vos mais uma coisa extraordinária. Existe no ser humano um outro
triângulo, pois o ser humano possui o princípio masculino e o feminino: é espírito e matéria em
si mesmo. Suponde que o seu lado espiritual está com a ponta virada para baixo: ele recebe a
luz de Deus e reflete-a sob a forma de um feixe de 7 cores. Muito bem. E o que é que isto quer
dizer? Quer dizer que é um Iniciado repleto de bondade, de amor e de compaixão pelos
humanos, pensa em ajudá-los, e toda a sua atenção está concentrada na humanidade. O que é
que ocorre nesse momento? Sai dele um feixe de 7 cores, que se projetam para o Céu, e então
os anjos, os arcanjos e o próprio Deus ficam maravilhados. Sim! No entanto, o Iniciado pensava
nos homens... É assim! Mas existe, ainda, uma outra natureza, interiormente – a matéria –, que
está muito próxima do centro da terra. O centro da terra também projeta luz, mas uma luz
tenebrosa, uma luz infernal, em direção aos humanos, a qual, se o ser humano não estiver
vigilante e não for inteligente e puro, pode ter efeitos desastrosos sobre ele – é um outro
triângulo. Acabo de revelar-vos o mistério destes dois triângulos que estão separados
interiormente e que o ser humano ainda não conseguiu unir, isto é, ainda não conseguiu
purificá-los. E o Iniciado, que tem um amor totalmente desinteressado pela humanidade e
deseja que todos os homens vivam na paz, na abundância, na alegria e na plenitude, deseja-o
com todas as suas forças e com toda a sua alma, vê as 7 cores brilharem através dele e
passa-se ainda uma outra coisa muito importante: todas as forças tenebrosas que o inferno lhe
envia são purificadas pelo Iniciado e transformadas; ele sabe utilizá-las e tornam-se luz. Não
existe mal algum que os grandes Iniciados não consigam transformar em luz, em alegria e
felicidade. Só quando o homem não está ligado à luz e quando não desenvolveu a sua vontade
e a sua inteligência é que aquilo que vem das regiões inferiores pode perturbá-lo e destruí-lo.
Mas se o ser humano estiver “au point”, tudo o que vem das regiões inferiores (de baixo) pode
ser utilizado, transformado, e torna-se formidável. Estais a compreender-me? Não há coisas
más para os Iniciados.

Felizes os que hoje me compreenderam.

