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Apresentação
Trabalhar com as Chamas Sagradas, das quais
a Chama Violeta é a principal, remonta a décadas, desde
quando passaram a ser divulgadas obras tratando do
assunto.
Desse material, parte é legítima, porém a
maioria constitui-se de obras forjadas, visando à
obtenção de poder e ganhos financeiros.
Temos mantido o nosso site justamente para
oferecer aos buscadores sinceros, aquilo que a Verdade
exige de cada um de nós!
Em acréscimo, estamos editando este livrinho
que acreditamos será de grande utilidade para os
apreciadores da obra do excelso Mestre Saint Germain.
Trata-se de trabalho singelo, que traz apenas o essencial,
aquilo de que se necessita, na prática, para beneficiarse a si mesmo e ao semelhante.
Mas os benefícios auferidos com o uso desta
obra não se reduzem a apenas isso! Vão muito além,
pois, na lida espiritual, tudo que se faz no plano individual, expande-se, abrangendo limites bem mais
amplos, chegando a abarcar, em sua benéfica atuação,
até a todo o conjunto dos seres humanos!
Que este trabalho, abençoado pelo Mestre, seja
utilizado pelos Seus discípulos, com plena consciência
e acendrado Amor!
Os Editores
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Esta é a estampa mais moderna dada pelo
Excelso Mestre Saint Germain a seus
Discípulos, através da O.S.T.
DIVINA PRESENÇA DO EU SOU
Ó Deus todo poderoso,
presente em meu coração!
Ó Crestos, presente nos
corações dos homens!
Mestres Excelsos, grandes Seres Cósmicos!
Grandes potências da
Luz! Bem amado Saint
Germain!
EU SOU a lei da Pureza
Imortal!
Que as energias negativas sejam consumidas
pela Chama Violeta do
Grande Sol Central!
Ó vitoriosa Presença,
que consome os véus
entre meu EU Interno e
meu Eu físico!
EU SOU o Poder
Cósmico da Pureza
Imortal!...
EU SOU !

Novo Livro das Chamas

06

A MANDALA DAS CHAMAS

Girando num só eixo, eis a Mandala da Vida, na qual
energias policromáticas são irradiadas do Centro da
Terra para beneficiar aqueles que acreditam.
Aquele imenso ponto de Luz e Energia que é o Grande
Sol Central, responsável pela Vida do Planeta, a partir
de seu interior, onde habitam os mais adiantados seres
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do Universo, é a fonte perene da qual nos valemos para
o nosso trabalho junto aos seres humanos.
Compreendemos a dificuldade em entender e portanto
aceitar esta Realidade estonteante, que é a existência
de Agharta e Shambala, mas lembramos que o assunto
não é novo, pois consta de antiquíssimos documentos
de várias tradições, como o budismo, o hinduísmo e
outras, além de ter sido objeto de pesquisas e
expedições levadas a cabo por autoridades militares de
alguns países!...
Essas expedições, quando conseguiram encetá-las, foram em vão, pois até hoje ninguém que tenha podido
voltar para contar a história, se apresentou... A não ser
o famoso almirante Byrd, este sim, que penetrou um
pouco em ambas as aberturas polares!... Todavia, as
autoridades logo fizeram com que ele fosse dado como
louco... e seus dados foram relegados ao esquecimento!
Nada há de errado em tudo isso, porque Agartha e
Shambala devem permanecer ocultas, até que os tempos se consumam! Somente após a grande queda é que
ocorrerá o Renascimento, com a revelação do mistério
dos mistérios do Reino Subterrâneo!
Enquanto isso, na vigência do atual sistema, iníquo e
terrível, de dominação e manutenção da ignorância e
da mentira, aqueles que sabem, que conhecem a
Realidade, terão que trabalhar e esperar, confiantes
nas previsões dos profetas e na justiça divina, que pode
tardar, segundo os nossos parâmetros, mas nunca
falha!...
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O ARCO IRIS, OS CHAKRAS
E AS ENERGIAS
Girando, girando, esparzindo cores e luzes, o Grande
Sol Central emana essas energias para os chakras,
direcionando-as a cada um deles como fonte vital,
energética e curativa.

Belo fenômeno da natureza, o arco-íris porta as
principais cores, que, combinadas, formam o espectro
que usamos para diversas finalidades artísticas e
curativas. Que ele sirva de inspiração para que os
nossos trabalhos espirituais com as Chamas do Grande
Sol Central alcancem pleno sucesso!
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Ao invocar uma Chama, deve-se visualizá-la partindo
do Grande Sol Central para o interior do chakra que lhe
corresponde. Aí chegando, a Chama faz com que ele se
movimente em velocidade maior, dinamizando-se,
funcionando na plena capacidade de seus atributos.
A partir desse chakra, a energia percorre através dos
nadis do corpo sutil, o caminho que convém, de acordo
com os objetivos superiores do operador.
OS CHAKRAS NO CORPO HUMANO

Consultar, na página seguinte, a tabela que nomeia,
localiza e relaciona os chakras com as Chamas Sagradas.
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CHAMAS

1. CORONÁRIO =
SAHASRARA

Alto da
cabeça

Dourada

2. FRONTAL =
AJNA.

Entre os
Olhos

Violeta

3. LARÍNGEO =
VISUDDHA

Garganta

Verde

4. CARDÍACO =
ANAHATA

Coração

Rosa

5. UMBILICAL =
MANIPURA

Umbigo

Amarela

6. ESPLÊNICO =
SVADHISTHANA

Baço

Laranja

7. BÁSICO =
MULADHARA

Base da coluna

Vermelha

A partir da Grande Fonte Inesgotável de Energia,
que é o GRANDE SOL CENTRAL, desdobra-se a
LUZ nos vários raios do ARCO-ÍRIS,
encaminhando-se como CHAMAS SAGRADAS
aos centros de força do homem, vivificando-os e
esparzindo positividade para todos os quadrantes
do Planeta.
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INVOCAÇÃO DO GRANDE
SOL CENTRAL

QUE A GRANDE LUZ QUE
PURIFICA O COSMOS COM A
LUMINOSIDADE DO GRANDE SOL
CENTRAL, COM SUAS FAÍSCAS
TRANSMUTADORAS, DESÇA ATÉ
AQUELES QUE COM HUMILDADE
SE POSTAM NOS MOMENTOS DE
ALEGRIA E DE TRISTEZA
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Chama Dourada

Chakra Sahasrara

OH! GRANDE SOL CENTRAL, QUE
ILUMINA TODO O UNIVERSO
CÓSMICO. QUE AS SUAS FAGULHAS
DOURADAS DESÇAM E SE ENCONTREM COM A CHAMA QUE VEM DE
BAIXO PARA CIMA, UNIFICANDO-SE
EM UMA SÓ ENERGIA, QUE PERCORRERÁ TODOS OS CHAKRAS E
EXPLODIRÁ NO SAHASRARA, NUMA
GRANDE LUZ DIRECIONADA A ELE.
Saint Germain

Novo Livro das Chamas

13

Chama Violeta

Chakra Ajna

CHAMA VIOLETA DO GRANDE SOL
CENTRAL, DESÇA ATÉ NÓS, CONSUMINDO AS ENERGIAS NEGATIVAS,
PURIFICANDO-NOS COM SEUS RAIOS
PODEROSOS, ENVOLVENDO-NOS COM
SUA LUZ DIVINA.

Saint Germain
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Chama Verde

Chakra Visuddha = Laríngeo

A CHAMA VERDE PURIFICA,
VIVIFICANDO O CHAKRA LARÍNGEO,
PARA QUE ATRAVÉS DELE AS
PALAVRAS SEJAM DITAS COM
SABEDORIA ESPIRITUAL, PARA
AJUDAR NA CRIAÇÃO DA NOVA ERA.
Saint Germain
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Chama Rosa

Chakra Anahata

QUE A CHAMA ROSA PURIFICADORA,
QUE VIVIFICA O CHAKRA DO CORAÇÃO, POSSA, AO SE INTENSIFICAR
DENTRO DELE, ILUMINAR O HOMEM,
PARA O SENTIMENTO MAIS PURO E
NOBRE QUE PODE VIR A SALVAR A
HUMANIDADE, QUE É O AMOR
INCONDICIONAL!
Saint Germain
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Chama Amarela

Chakra Manipura

A PODEROSA FORÇA VINDA DO
COSMOS, EMANADA DO SOL
CENTRAL, TORNA-SE UMA GRANDE
CHAMA AMARELA, QUE DESCE COMO
UM RAIO LUMINOSO, ATINGINDO DO
MULADHARA AO PLEXO SOLAR,
EXPLODINDO AÍ COMO UMA ESPADA
FLAMEJANTE, QUE VAI ENERGIZANDO
TODOS OS CHAKRAS, ATUANDO
COMO DADIVOSA FONTE DE VIDA!
Saint Germain
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Chama Laranja

Chakra Svadhisthana

OH! GRANDE SOL CENTRAL! ENVIANOS A CHAMA LARANJA, QUE
TRANSMUTA TODOS OS MALES
FÍSICOS E ESPIRITUAIS, FAZENDO O
MILAGRE DA CURA PELA FÉ!
Saint Germain
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Chama Vermelha

Chakra Muladhara

A CHAMA VERMELHA, VINDA DO
COSMOS, ATRAVÉS DO SOL CENTRAL,
DESCE E, COM SUAS FAGULHAS,
ACENDE O FOGO SAGRADO, DE BAIXO
PARA CIMA, DANDO VIDA E FORÇA
PARA CAMINHARMOS COM DETERMINAÇÃO NOS CAMINHOS DA VIDA.
Saint Germain
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Trabalhando com c
hamas
chamas
hamas,,
pedr
as e c
hakr
as
pedras
chakr
hakras
Estamos introduzindo, agora, um trabalho com
as chamas sagradas, as pedras preciosas e os
chakras.
Começa-se invocando a chama, dirigindo sua
energia para a pedra que lhe corresponde, de
acordo com o diagrama de página anterior, e em
seguida, para o chakra correspondente.
É nesse chakra que as energias se fundem,
amalgamam-se, fortalecendo-se -- prontas para
serem enviadas aos objetivos do Discípulo.
Quando a energia chega ao chakra é o
momento de qualificá-la definitivamente, determinar
sua atuação (cura, melhoria ou criação de condições,
etc) e direcioná-la para pessoas ou situações sobre
as quais se queira atuar.
Se possuímos a pedra, devemos segurá-la
com a mão esquerda, mentalizar a chama
correspondente, invocando-a, orientar a energia
para o chakra e qualificá-la. Feito isso, levar a energia
para a mão direita, e, num gesto de liberação, enviála para o objetivo final. Caso não tenha a pedra,
imaginá-la como estando em sua mão esquerda.
Em páginas seguintes, apresentamos as sete
pedras, sendo trabalhadas com as chamas e os
chakras correspondentes.
Com alegria e amor fraterno, seu Mestre

Saint Germain
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CHAKRAS CHAMAS PEDRAS APLICAÇÃO
1. CORONÁRIO =Dourada / Diamante / Grande curador. Remove
bloqueios, negatividades, disfunções sexuais. Incrementa função
cerebral. Elimina toxidades, promove a clareza de pensamento e
aproxima do Eu Superior.
2. FRONTAL = Violeta / Ametista / Ajuda a adormecer. Promove
paz, transformação, sabedoria. Alivia stress e medos, promove a
espiritualidade. Controla vícios e maus hábitos. Protege olhos, pele,
cérebro, sistema imunológico.
3. LARÍNGEO = Verde / Esmeralda / Alinha os corpos etérico, astral
e emocional. Estabiliza a personalidade e alimenta o psiquismo e a
clarividência. Facilita a meditação, suaviza temores escondidos,
Rejuvenesce. Ajuda os olhos e equilibra emoções fortes
4. CARDÍACO = Rosa / Rubelita / Facilita a liderança espiritual. Boa
para o coração. Promove o amor universal. Confere força, alegria e
proteção. Dá coragem e compaixão.
5. UMBILICAL = Amarela / Topázio / Ajuda no equilíbrio emocional,
acalma paixões, raivas, depressões. Regenera tecidos. Inspira e
estimula a mente superior e a alma. Resolve traumas nervosos e
cansaço mental.
6. ESPLÊNICO = Laranja / Ágata / Grande poder de cura. Tonifica e
revigora o corpo. Ajuda a despertar o interior. Dá vigor, energia,
longevidade e amor. Proteção em geral. Beneficia o sistema
circulatório, a pele, os pulmões e o cérebro. Equilibra emoções e o
sistema endócrino, e as células da memória.
7. BÁSICO = Vermelha / Rubi / Preserva e fortalece o corpo, melhora
a saúde mental, remove obstáculos, sonhos ruins, aflições. Ativa a
Kundalini, amplia o pensamento, cria liderança com inspiração divina.

Diamante bruto, pedra preciosa: de sua gema
faiscam energias multicores, que se transmutam
em outras pedras, e, direcionadas aos chakras,
exercem plenamente o seu poder de cura...

Ao iniciar o trabalho com as pedras preciosas,
chamas e chakras, visualizar este quadro, sentindo
que o Diamante a todas energiza e vivifica!...
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Diamante

Chama: Dourada
Chakra: Coronário
Oh! Chama Dourada do Grande Sol
Central, ilumina essa gema curadora,
que irradia suas energias, unificandoas, ao percorrer todos os nossos
chakras, e explodindo fagulhas de
Luz no Sahasrara, para beneficiar a
mente, o coração e todas as funções
vitais daqueles para os quais a
enviamos, neste instante!...
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Ametista

Chama: Violeta
Chakra: Frontal
Que a Chama Violeta do Grande Sol
Central irradie suas energias sobre esta
pedra, transmutando as negatividades,
para que ela possa nos dar a Luz da
Sabedoria, o discernimento do bem e
do mal.
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Esmeralda

Chama: Verde
Chakra: Laríngeo
Chama Verde do Grande Sol Central,
purifique a gema verde, para que
através dela sejam revitalizados os
nossos corpos sutis, restabelecido o
equilíbrio físico-mental, e facilitadas a
clarividência e a meditação.
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Rubelita

Chama: Rosa
Chakra: Cardíaco

Que a Chama Rosa purifique esta
pedra, junto ao coração, para que nele
pulse o Amor Incondicional por toda a
Humanidade.
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Topázio

Chama: Amarela
Chakra: Umbelical

Que as energias vindas da grande
Chama Amarela transmitam, através
desta gema, o sentimento profundo de
Paz e Elevação Espiritual, trazendo
assim o conforto necessário para uma
mente sã!
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Ágata

Chama: Laranja
Chakra: Esplênico
Energias vindas do Grande Sol Central,
irradiadas através da Chama Laranja,
para esta pedra preciosa: - tonifiquem
e revigorem este corpo, e beneficiem
seu sistema circulatório, dando assim
longevidade e Amor!...
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Rubi

Chama: Vermelha
Chakra: Básico
A energização desta pedra, através da
Chama Vermelha, serve como veículo
de força, que ativa não só esse chakra
Básico, mas também os demais,
trazendo força e vitalidade para o
organismo.
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Biografia resumida

Conde de Saint Germain
O Conde de Saint-Germain foi o mais misterioso dos
personagens que trabalharam no terreno espiritual na
Europa do século XVIII. Relacionava-se com a maior
parte dos membros da aristocracia européia, e era
bastante conhecido, mas sua vida particular permaneceu
sempre um mistério! Data e lugar de nascimento e
mesmo sua morte são até hoje especuladas, mas nada
definitivo pode ser afirmado.
Culto e educado, viajado, Saint Germain relacionou-se
com figuras importantes do ocultismo, como Mesmer,
Saint-Martin e Cagliostro, sempre atuando como
parceiro ou orientador. Espaço e tempo, parece, não
lhe limitavam a atividade! Lugares em que aparece em
diferentes épocas, aparentando idades em desacordo
com o tempo decorrido, foram, entre outros: Veneza,
no início do século XVIII, aparentando ter quarenta e
cinco anos de idade, com ótima aparência. Perto de 1760
foi visto na corte de Luís XV, com a mesma aparência
de época anterior, fato que causou grande admiração!
Indagado se era mesmo Saint Germain, ele o confirmou
e ainda relatou fatos ocorridos no passado e que
somente ele e a interlocutora conheciam!...
Pianista e violinista exímio, também compôs, sendo
mencionada uma de suas composições por um Príncipe
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e outra que, com sua assinatura, foi recebida por
Tchaikovsky. Duas outras estão no Museu Britânico,
datadas de 1745 e 1760.
Saint Germain falava francês, inglês, alemão, italiano,
espanhol e português fluentemente e sem sotaque.
Também sabia grego, latim, sânscrito, chinês e árabe.
Crítico de arte e pintor, pintava telas preciosas com um
brilho impossível aos artistas contemporâneos. Nunca
revelou o segredo relativo às suas tintas. Ainda, era
capaz de transformar uma simples moeda numa peça
de ouro puro em cerca de dois minutos
Seus hábitos alimentares eram únicos. Ninguém jamais
o viu comer – Afirma-se que ele possuía o elixir da
vida. Vivia como um homem rico, embora não se saiba
a origem de seus recursos financeiros. Usava jóias
fabulosas, era convidado para jantares suntuosos, nos
quais nada comia. Segundo seu grande amigo e
seguidor, o Príncipe Karl von Hesse-Cassel, Saint
Germain era o Príncipe Rakóczy da Transilvânia.
Ocasionalmente, ele usava o título de Conde Tzarogy.
Ainda segundo o Príncipe Karl, Saint Germain, por
ocasião do recebimento de títulos nobiliários por seus
irmãos, recusou seguir a mesma linha deles, adotando
o nome de Sanctus Germano, “o irmão santo”. Então,
adquiriu, do Papa, o condado de San Germano e seu
título.
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Hábil nas ciências e nas artes, Saint Germain
assombrou as cortes, realizando prodígios no campo da
alquimia e da magia. Todos os que o encontravam
ficavam profundamente impressionados com sua
natureza gentil e refinada, sua graça, amabilidade e
compaixão, e com sua palestra brilhante e envolvente.
Suas histórias sobre tempos antigos eram tão animadas
e detalhadas que muitos vieram a acreditar que ele tinha
centenas de anos de idade. Nos anais do governo
francês há dados de comprovada autenticidade, que
atestam muito do que se fala sobre este misterioso
personagem. Relacionou-se na França, em 1723, com
Madame de Pompadour, a quem havia dado uma caixa
de ágata que, quando levada para perto de um fogo,
revelava uma pintura de uma pastora com seu rebanho.
Visitou Frederico, o Grande, em Sans-Souci, onde
conversou por diversas vezes com Voltaire, que dele
afirmou: “o conde de Saint-Germain é um homem que
jamais nasceu, e jamais morrerá, e que sabe tudo”.
Depois de viajar à Índia, 1755, onde aprendeu a fazer
jóias, também à África e China, Saint-Germain voltou
à França em 1757, recebendo do Rei Luís XVI um
apartamento no castelo real de Chambord, onde liderou
um grupo de estudantes, entre os quais o Barão von
Gleichen, o Marquês d’Urfré e a Princesa de AnhaltZerbst, mãe de Catarina II da Rússia. Importante
missão diplomática secreta foi dada a Saint Germain
pelo Rei Luís XV. Ele foi para Haia, a fim de ver se os
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ingleses aceitariam uma paz conveniente para a França.
Cedo Saint Germain descobriu que o Duque de Choiseul
estava trabalhando contra a paz, tendo como cúmplice
o Conde d’Affry, embaixador francês. Saint Germain
procurou convencer a lhe ajudarem, por agir em nome
do Rei da França, Madame de Pompadour, diplomatas
e Jorge III, mas sabedor de que ele descobrira suas
reais intenções, Choiseul ordenou que o prendessem.
Ele conseguiu fugir para a Inglaterra, sendo recebido
na corte.
Saint Germain voltou a Paris em maio de 1761. Sabedor
disso, o Marquês d’Urfé informou Choiseul da presença
do Conde, ao que ele respondeu: “Não me surpreende,
pois ele passou a noite em meus aposentos”. Foi muito
proveitosa a discussão que tiveram, pois resultou no
Pacto de Família, mais tarde sucedido pelo Tratado de
Paris, que deu fim às guerras coloniais.
Por volta de 1763, o Conde Karl Cobenzl escreveu para
o Primeiro Ministro, Príncipe Kaunitz, o seguinte, sobre
Saint Germain: “Possuindo grande fortuna, ele vive na
maior simplicidade; ele sabe tudo, e demonstra uma
retidão, e uma bondade de alma, dignas de admiração”.
Nobres importantes reconheceram nele as
características de um Adepto. Mas quando alguém falou
da Pedra Filosofal, Saint Germain ridicularizou os
esforços de vários alquimistas, que “não usam agente
nenhum, exceto o fogo, esquecendo que o fogo divide e
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decompõe, e que consequentemente é mera tolice
depender dele para a criação de um composto novo”.
Saint Germain foi iniciador de Cagliostro, que, embora
caluniado por muitos, era um verdadeiro Alquimista,
sempre fiel ao seu Mestre. Todavia, sobre Saint
Germain, diz Thiébault: “Na história do Monsieur de
Saint-Germain temos a história de um homem sábio e
prudente que jamais atentou voluntariamente contra o
código de honra, ou fez algo que pudesse ofender nosso
senso de probidade. Temos maravilhas sem fim, mas
nunca algo mesquinho ou escandaloso”.
Em Veneza, por volta de 1770, Saint Germain instalou
uma fábrica que empregava centenas de operários
trabalhando no tingimento e processamento do linho
para que tomasse a aparência de seda italiana.
Após viajar passando por várias cidades, no período
1774/1776 - Haia, Schwalbach, Hanau, Triesdorf,
Leipzig e Dresden, foi, em 1779, para Hamburgo.
Aceitou a hospitalidade de seu amigo, o Príncipe Karl
von Hesse, com quem realizou várias operações mágicas
secretas, inclusive estabelecendo uma farmácia de
produtos naturais.
A última fase da carreira pública do Conde é relatada
com mais detalhes nos ‘Souvenirs de Marie-Antoinette’,
da Condessa d’Adhémar. O livro é apócrifo, e inclui
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cenas que ela não poderia ter testemunhado
pessoalmente, mas documentos a respeito de SaintGermain foram cuidadosamente preservados pelos
descendentes da Condessa e parece provável que a
maior parte dos casos relatados no livro sejam baseados
nas suas recordações. A Condessa diz que Saint-Germain
visitou-a várias vezes e persuadiu-a para usar sua
influência sobre a nova Rainha, Maria Antonieta. Em
várias ocasiões Saint-Germain detalhou o destino da
monarquia francesa: uma conspiração estava em
andamento - embora não houvesse um líder único - para
subverter toda a ordem social. Uma vez que ela havia
surgido por causa das necessidades legítimas das
massas, não poderia ser ignorada, mas a menos que
Luís XVI tomasse a iniciativa da reforma, outros,
especialmente os Enciclopedistas ávidos de poder,
usariam o nome do povo em proveito de seus fins
complexos, confusos e ignóbeis. Além de certo ponto
nada mais poderia ser feito, de modo que o Rei devia
agir rapidamente. Infelizmente, Maurepas, de quem o
Rei dependia, era ao mesmo tempo um tolo e um inimigo
de Saint-Germain. O Rei devia ter a coragem de livrarse dele.
A triste história da Condessa d’Adhemar é bem
conhecida: os esforços do Conde suscitaram a atenção
de Luís e de Maria Antonieta, que admitiram mesmo
que o Conde enviara a ela cartas anônimas que haviam
advertido e protegido numerosas vezes. Mas seus
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conselhos não conseguiram livrar o Rei da intolerável
influência de Maurepas. Saint-Germain previu o
resultado final - revolução e república, um império
temporário e uma legião de governos controlados por
homens ambiciosos e indignos. Diz-se que ele apareceu
na decapitação de Maria Antonieta, e novamente em
1804, 1813 e 1820. Exceto por estas breves aparições,
ele escreveu à Condessa pela última vez em 1789: “Tudo
está perdido, Condessa! Este é o último sol que brilhará
sobre a monarquia; amanhã ela já não existirá, o caos
prevalecerá, a anarquia sem paralelo... agora é tarde
demais”.
Em 1784 o Conde retirou-se para o castelo do Príncipe
Karl e, de acordo com o registro paroquial de
Eckernförde, morreu depois de uma doença em 27 de
fevereiro. Ninguém viu o corpo, e Saint-Germain esteve
presente na Grande Convenção Maçônica de Paris em
1785. Com ele estavam Saint-Martin, Mesmer e
Cagliostro.
Embora Saint-Germain supostamente tenha escrito
diversas obras, apenas um breve tratado sobrevive. É
o famoso ‘A Santíssima Trinosofia’, ocasionalmente
atribuído a Cagliostro porque a cópia sobrevivente foi
encontrada entre seus pertences pessoais quando ele
foi preso em Roma pela Inquisição. A tradição afirma
que Cagliostro o recebeu quando foi iniciado nos
Templários por Saint-Germain.
FIM
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História resumida

Ordem da Santíssima Trinosofia
A Ordem da Santíssima Trinosofia, - OST,
foi criada pelo Mestre Saint Germain no seio do
Sagrado Círculo de Thelema, SCT, com a
finalidade de preparar o estudante para a
ascensão espiritual, utilizando ensinamentos da
Ciência Esotérica, especialmente aqueles
provenientes do Reino de Agartha e de sua
capital, Shambala, onde o Grande Sol Central
expande seus benfazejos raios, os quais, do
interior do planeta Terra, buscam o exterior,
atendendo aos apelos dos Discípulos aceitos do
Excelso Mestre. Trabalhando em conexão com
os Mestres Genelohim e Yesodth, Saint Germain
dá prosseguimento à sua Missão de regeneração da raça humana. A OST surgiu para afastar
as falsas concepções sobre o trabalho das
Chamas, e divulgar a mensagem da Santíssima
Trinosofia. EXCELSIOR! é a palavra de ordem
adotada, e seu lema sintetiza-se em: Liberdade
consciente, Amor transcendente, Beleza
divinizada e Consciência plena para todos os
Seres! Se você quer ascender com firmeza e
convicção, venha trabalhar conosco na
edificação de uma Nova Civilização, no dealbar
deste Terceiro Milênio!
mahabhutani@yahoo.com.br

Novo Livro das Chamas

37

Aos amados Discípulos...

Que esta obra possa vir a ajudar
àqueles que acreditam na cura pela
Fé, cura esta não apenas dos males
da matéria, mas também dos
espirituais, tornando-os Seres
melhores de corpo e alma!

Saint Germain

