Este é um material de apresentação da Irmandade da Luz Infinita (Labirinto), disponível gratuita e livremente para todos, membros e
não membros do clã.
Favor obter mais detalhes em nosso website oficial www.irmandademagicka.com.br
Nota Ética: Limitações da língua Portuguesa, relativas aos gêneros masculino e feminino impedem que sejamos totalmente
imparciais no emprego de pronomes e termos masculinos e femininos. Assim, poderemos empregar termos como "ele" ou "ela" de
maneira intercambiável no texto, sem que isto signifique uma preferência ou preconceito de qualquer espécie. No entanto, tomamos
a liberdade de empregar uma “@” para simbolizar, ao mesmo tempo, um “o” e um “a”.
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Apresentação
“Eu acredito em milagres, eu acredito num mundo melhor para mim e para você” – I Believe in Miracles – Canção da banda Ramones

Olá Criatura Encantada...
Seja Bem-Vind@ ao Labirinto!
Nas profundezas de teu ser existe um poder eterno e imutável apenas aguardando que
você o reconheça e comece a empregá-lo para realizar a transmutação alquímica de tua vida e
circunstâncias. A magia não é sobrenatural. Pelo contrário, trata-se da mais natural das forças do
universo, embora as pessoas supersticiosas não saibam disso. A força que faz crescer as plantas,
que regula as marés e as estações, move também a você.
Quando você aprende a entrar em sintonia com o ritmo cósmico, verá que sua vida
transcorre de maneira harmoniosa, mágica e encantada.
As coisas boas vêm até você mesmo sem você as pedir e as eventuais situações
negativas são encaradas de maneira mais objetiva, menos dramática, sendo solucionadas de
forma mais rápida, eficiente e natural.
Este é o poder mágico, tão procurado por muitos, mas raramente encontrado, pois as
pessoas não sabem onde procurar, e quando sabem, estão com a mente corrompida pela cobiça e
ganância, o que por si já envia um sinal claro ao universo, que entende sua cobiça como uma
demonstração óbvia de sentimento de carência, de sentimento de falta, de ansiedade por não ter
nem possuir. Uma frase Budista afirma que “Nada desejando, tudo ele alcança”. Esta não é
apenas uma frase que revela uma profunda sabedoria de vida, mas também revela um segredo
mágico antigo como o tempo...
A Arte do Encantamento, a Religião dos Sábios, também conhecida como Magia, pode
transformar completamente a vida daqueles que se disponham a penetrar no Labirinto em busca
de sua verdade interior, seu próprio Graal. Sim, pois o poder mágico vem da divindade que
habita também no seu corpo/mente, vem do seu gênio ou daimon espiritual, o qual é uno com o
Inominável, Dryghten, o Tao ou Ain Soph Aur.
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A Irmandade do Labirinto surgiu devido à necessidade que muitos dos estudantes e
membros que fazem parte da nossa Ordem Esotérica da Aurora Dourada (uma organização que
desenvolve a tradição Golden Dawn), tinham quando descobriam que a prática de magia “pra
valer” era iniciada apenas na Segunda Ordem (Ordem Interna), e que até lá, gastariam alguns
anos até tornarem-se plenamente treinados na tradição da Golden Dawn e aptos para operar
neste altamente sofisticado sistema de magia cerimonial. Muitos daqueles que vinham até nós
desejavam apenas aprender magia para melhorar suas vidas e as vidas de seus entes queridos;
não tinham a intenção de obter um phd em magia, que é, praticamente, o que a Golden Dawn
transmite.
Não me entenda mal. Formar-se como um Sacerdote ou Sacerdotisa em muitas
tradições requer uma boa dose de estudos e prática durante alguns anos. Uma outra
diferença está na metodologia em si. Na Irmandade do Labirinto, uma pessoa pode
começar a praticar encantamentos e magia logo nos seus primeiros estudos, ao mesmo
tempo em que desenvolve sua espiritualidade e aumenta seus conhecimentos em temas
como astrologia, ervas, cristais, runas, poções, cabala, mitologia, etc. Muitas pessoas
desejam saber como resolver ou ajudar a resolver seus problemas o mais breve possível,
elas querem resultados agora, não daqui a alguns anos, e sem precisar de aparatos muito
complicados. Elas querem viver a magia hoje.
Existe um grande poder oculto na Magia. E para nós, tal poder é luminoso, natural e
eterno como o tempo. Este poder existe desde antes do surgimento de qualquer “religião” neste
planeta, e ele está disponível aos que sejam dignos e nobres. Estes serão capazes de efetuar
mudanças na matrix da realidade utilizando-se dos conhecimentos e práticas mágicas, mesmo
que não tenham passado décadas em estudos ocultos. Claro que, com mais conhecimento e
prática, maior é o poder. Mas é possível obter resultados mesmo no início, com práticas mais
simples.
Outra questão é a de que, se uma pessoa deseja admissão numa Ordem mágica secreta,
ela pode descobrir que esta não é uma tarefa fácil. Os Covens, também, geralmente são fechados
e admissão neles não é coisa simples. A Irmandade do Labirinto é um clã mágico que busca
afrouxar um pouco estas exigências, abrindo as portas para a iniciação para aqueles que estejam
preparados para a mesma. Os que não estejam preparados nem destinados ao conhecimento &
poder mágicos, acabam desistindo após uns poucos meses e, assim, preserva-se a integridade do
clã, ao mesmo tempo em que evitamos que os “profanos”, os mal-intencionados e os
despreparados tenham acesso a um poder que não deve lhes pertencer.
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“Sem a Ninguém Prejudicar, Faze o Que Desejar”
Esta é a ética básica da Wicca, a qual norteia toda a filosofia do Labirinto.
Esta ética, a Rede Wicca, afirma uma velha e antiga Lei mística e mágica da magia da
Luz, a mesma que é operada nos santuários de toda Loja Luminosa, que é a essência daquilo
que chamamos de “religião” ou Dharma: a Lei do Amor, bem como da Liberdade.
Assim, se você é nov@ nestes estudos, pode ficar tranquilizad@ pois não somos uma
religião do “mal”. Aliás, não somos uma “religião”. E também não queimamos gente em
fogueiras, não queimamos bibliotecas nem perseguimos cientistas, filósofos ou terapeutas. Não
fazemos guerras nem desprezamos a natureza. Também não temos uma filosofia que possa ser
responsabilizada pelos cataclismos ecológicos que estão a surgir. Para nós os animais são tão
dignos de respeito quanto os “humanos” e não perseguimos outras pessoas porque pensam
diferente ou fazem parte de outra religião. Para nós as mulheres são criaturas tão dignas e
sagradas quanto os homens e nos lembramos que todos viemos de uma mulher.
Ah, e também não adoramos o diabo! Na verdade, nem mesmo acreditamos na
existência de algum opositor formidável do Divino, pois isso seria filosoficamente ridículo.
Oposição aos esforços humanos, existe muita, mas oposição ao Divino? Pobre daquele que
enveredar por este caminho. Pessoas demoníacas no astral? Existem muitas. Espíritos
maldosos? Existem muitos. Sim, também existem os cacodaimons (daimons maldosos). Mas
diabo como o que inventaram na idade média, nem pensar.
Para nós a vida é sagrada e não ficamos trancados em celas
sentindo-nos culpados por sermos humanos. Aprendemos a controlar
nossa mente e impulsos, mas não por meio de repressão ou negação.
Empregamos para este fim a conscientização e o amadurecimento, a
meditação e inclusive a auto hipnose, bem como a magia.
A vida é uma grandiosa aventura e ela pode ser tão divertida e
empolgante quanto você queira que ela seja. Concretizar teus sonhos
começa com uma simples decisão. Depois resta seguir os passos que
levam ao resultado almejado.
Nós nos reunimos em florestas e praias iluminadas pelo luar para celebrar a vida e a
natureza, conversamos com nossos irmãos, os animais, elementos e árvores e derramamos
lágrimas de gratidão ao contemplar a beleza de um sol poente ou as infinitas estrelas do
universo. E, quando chegar nosso momento de viajar para a próxima dimensão (Terra do Verão,
Valhala, Campos Elíseos, Devakan, Jerusalém Celeste, etc.) para nos reunirmos à nossa família
espiritual, partimos com um sorriso nos lábios, prontos para mais uma grandiosa aventura!
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O que acontece após a Morte?

Quando chegar a hora de partir desta dimensão física, magistas e místicos devidamente
treinados são capazes de abandonar o corpo voluntariamente, mas esta é uma técnica que requer
treinamento constante e prolongado. Nem todos atingem tais alturas de maestria, mas
certamente vale a pena tentar.
Muito antes de obter proficiência nesta habilidade de transferência de consciência,
técnica ensinada e praticada também na Irmandade do Labirinto, mag@s treinad@s neste clã
terão tido amplas oportunidades de visitar os mundos internos e diversas dimensões astrais,
mentais e espirituais. A prática da projeção psíquica ou viagem
da alma é essencial para a plena realização mágica em nossa
fraternidade. Com isto, quando sua hora chegar, uma pessoa
sentirá que está simplesmente voltando para um lugar muito bem
conhecido, uma dimensão da realidade onde ela já esteve antes,
em visita, muitas vezes.
A “vida após a morte” é a dimensão para onde vamos
após o abandono final do corpo físico, e nela existem diversas
gradações ou níveis. Quanto maior seu nível de espiritualidade
aqui, maior será o nível que atingirá naquela dimensão, e maiores
serão teus poderes, liberdade e consciência. Para adquirir maior
domínio sobre estes estados, nós treinamos as técnicas de
atenção plena e consciência atenta na vida diária, além da Arte
de Sonhar (treinamento em Sonhos Lúcidos). Dependendo de seu
grau de atingimento na Arte, quando for para Summerland (ou
qualquer outro nome que dê ao Além) você será capaz de prestar
ajuda a muitos, na Terra e nos planos internos. Esta será tua
grande diversão e deleite!
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Reencarnação é outro aspecto importante de nossas crenças. Assim como bilhões de
pessoas em todo o mundo, os praticantes das filosofias do Oriente e mesmo de certas seitas do
Cristianismo primevo e dos Espíritas modernos, nós acreditamos que reencarnamos diversas
vezes. Esta crença também fazia parte das antigas crenças dos Celtas e Nórdicos, os quais
acreditavam que todos voltam a viver, ao observarem como a natureza em si passa por este
mesmo ciclo perpétuo de morte e renascimento a cada ano.
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Práticas Mágicas do Labirinto

Existem diversas práticas dentro da arte da magia e certamente é possível especializarse em uma ou mais delas. Dentro da tradição eclética da Irmandade treinamos em práticas tão
diversas quanto a chamada “viagem astral”, magia angelical, talismãs, meditação, feitiços e
encantamentos da luz, artes divinatórias, caos magick, magia planetária, Djiin Magick, entre
outras. Técnicas avançadas incluem a prática equilibrada e espiritualizada dos Grimórios, por
exemplo. Vamos descrever algumas destas áreas muito resumidamente, para que os interessados
em ingressar na Irmandade possam entender o tipo de conhecimentos a que terão acesso, e
quantos benefícios poderão manifestar para si e para seus entes queridos, bem como para o
planeta em que habitamos, ao empregar o poder da magia luminosa.

Magia das Velas – Esta modalidade da magia é uma das mais simples e
eficazes práticas ensinadas a nossos estudantes. No entanto, embora simples, ela
pode ter efeitos poderosos que aparecem após treinamento dedicado, tempo e maior
experiência. A energia do fogo, das cores e do Intento Mágico podem se combinar
com outros potencializadores mágicos tais como pedras e cristais, ervas, mantras e
diagramas mágicos, para criar efeitos bastante eficazes e interessantes.

Guias Animais – Estes são animais ou espíritos de animais que se
apresentam para você em certas fases de tua evolução. Podem surgir em sonhos
lúcidos, durante a meditação ou mesmo fisicamente, como mensageiros,
protetores ou amigos. A tradição dos índios Toltecas do México e os xamãs dos
povos nativos da América do Norte (entre outras tradições ao redor do mundo)
possuem um vasto conhecimento e prática com esta modalidade de magia. Os
animais guias podem ser de todo tipo e tamanho, desde gatos, aves ou grandes e
pequenos animais.

Projeção da Consciência (“Viagem Astral”) – Existem muitas formas de projetar a
consciência para fora do corpo físico e várias gradações de experiência nesta área de prática,
com vários níveis de penetração nas dimensões astrais, mentais e espirituais. O maior benefício
desta prática é o de demonstrar para você mesm@ que é possível ir além dos limites do corpo
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físico e compreender que a morte não é o fim, que a consciência pode continuar para além da
tumba e que existem outros “corpos” além do físico.
Esta realização é um saber valioso para qualquer mortal.
Magistas com anos de treinamento nesta técnica podem projetar-se ao leito de um
enfermo, por exemplo, para realizar sessões de cura, conforto ou então para outros objetivos. Os
iniciantes geralmente conseguem a projeção para o nível astral mais denso, onde existem muitas
forças, espíritos e entidades de natureza menos evoluída. Contudo, com o progresso espiritual, a
ajuda dos nossos guias, deuses protetores, anjos e seres luminosos, é possível atravessar estas
regiões para atingir dimensões cada vez mais elevadas e luminosas. Existem muitas escolas
astrais onde se pode aprender todo tipo de artes ou ciências espirituais e materiais. Muitos
mestres e adeptos possuem escolas deste tipo onde transmitem conhecimento e capacitação para
seus alunos em treinamento. Os estudantes do Labirinto aprendem técnicas simples para poder
viajar para tais escolas ou centros de aprendizagem astral, desde as primeiras lições, bem como
muitas outras técnicas de viagem para outras dimensões da realidade sutil.

Astrologia – Astrologia é a prima da psicologia e da astronomia,
uma arte muito respeitada na antiguidade, mas que nos tempos modernos
decaiu na mente das massas como sendo uma simples curiosidade de jornal.
Nesta arte, porém, magistas aprendem sobre as posições dos corpos
celestiais e sua influência em nossas vidas. Astrólogos profissionais podem
prever e adivinhar muitas coisas e acontecimentos, tendências e potenciais
que ocorrerão na vida de uma pessoa ou mesmo de entidades tais como
empresas, países, etc. Os acertos de um astrólogo competente superam
muito os seus possíveis erros ou enganos. O estudo da astrologia também traz o benefício
adicional de melhorar o conhecimento sobre si mesm@, bem como sobre outras pessoas. Esta é
uma área de estudos onde você pode se especializar, se desejar, e existem formas de astrologia
muito interessantes, tais como a Védica (Hindu) ou a Chinesa (Taoísta), que você poderá
explorar.
Magia dos Cristais – Esta é uma vasta área dentro do conhecimento
bruxo, e que pode se mostrar muito eficaz e potente quando se sabe o que está
fazendo. O cultivo diário do poder mágico, conhecido como nwyfre entre os
Druidas, permite aos praticantes energizar e empoderar pedras, cristais e gemas,
com diferentes finalidades. Encantos e magias que se aproveitam da energia dos
minerais acrescentam e aumentam bastante os resultados de sua magia.
Chakras e Meditação – Os centros de poder do corpo sutil,
conhecidos no Yoga como chakras (rodas) são uma importante faceta do
treinamento mágico em nossa tradição, onde também são conhecidos como
“estrelas internas”. Os centros principais são sete, e é importante que estejam
desbloqueados e funcionando harmoniosamente para que sua vida e energias
fluam de maneira ótima. A prática da meditação é altamente valorizada e
praticada por nossos membros. Ela nos permite descobrir a verdade sobre
nós mesmos e atingir diversas gradações de iluminação, além de revelar muitas dimensões de
existência no multiverso.
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A Arte de Sonhar – A magia dos sonhos concentra-se no treinamento gradual das
técnicas de sonho lúcido, interpretação de sonhos e geração de estados de transe. Adeptos
avançados podem até mesmo desenvolver o poder de entrar no sonho de uma outra pessoa, mas
esta é uma habilidade bastante rara. Carlos Castañeda, autor muito famoso que impactou o
mundo na década de 80 com seus livros que relatavam o seu aprendizado com Don Juan, um
brujo Tolteca do México, escreveu o livro A Arte de Sonhar, leitura essencial para quem deseja
entender o alcance e possibilidades desta área de treinamento mágico. Certas tradições, em
várias regiões do mundo, possuem um valioso conhecimento sobre esta área de estudos.

Divinação – Artes Divinatórias são os métodos empregados para adivinhar o futuro ou
discernir tendências em jogo numa situação. São muito uteis pois desenvolvem a intuição do
praticante da magia, além de aumentarem o entendimento sobre a interação e jogo de diversas
forças atuando em processos ou acontecimentos. Existem muitos métodos que podem ser
empregados e que lhe serão ensinados. Runas, Tarot, Baralho Lenormand, Leitura das folhas de
chá, ou então o I-Ching. Outra área muito interessante onde um praticante pode se especializar.
Magia do Pêndulo – A arte da Radiestesia desenvolve a sensibilidade
às radiações invisíveis, mas muito reais, que existem no nosso ambiente e no
universo em geral. Muito enfatizada e praticada em nossa tradição, esta
habilidade maravilhosa lhe será muito útil em inúmeras maneiras. O treinamento
permite obter excelentes resultados. Um praticante competente pode encontrar
objetos perdidos ou roubados, pessoas desaparecidas, escolher um emprego,
diagnosticar enfermidades, encontrar água, e uma enorme quantidade de outros usos práticos.
Herbalismo – Uma ampla faceta do conhecimento mágico, o emprego das ervas e
plantas oferece ao membro da Irmandade outro grande potencial. Embora sempre consultando
médicos profissionais para tratar da saúde, magistas usam também o conhecimento tradicional
de medicina natural. Aprende-se a fazer chás, poções medicinais (ou para outras finalidades
mágicas) e também seu uso como potencializadores mágicos. Estudamos não apenas o
conhecimento Ocidental sobre herbalismo, mas também os conhecimentos Orientais, como os
do Taoísmo e do mosteiro Shaolin, por exemplo, que possuem ricos ensinos muito coerentes e
altamente eficazes.

Magia do Tarot
As cartas do Tarot são um mapa para todos os estados de consciência e vida
que uma pessoa possa experimentar. Além de ser um maravilhoso sistema
divinatório, elas podem ser empregadas como talismãs em si, bem como para
diversos outros fins mágicos.
Aprenda diversos encantamentos e práticas! Scrying, adivinhação, magias.
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Mentalismo – O Poder da Mente Subconsciente
“Mais poderosa do que a Bomba H foi a mente que a criou” – J. B. Rhine – pai da
parapsicologia.
“A maior descoberta de minha geração é que podemos
mudar a situação em que estamos mudando nossa atitude mental”
– William James, filósofo e pai da psicologia Americana.
Nossa fraternidade mágica dá muita ênfase aos
conhecimentos e práticas mentais. Os poderes do subconsciente,
técnicas de memorização, leitura a frio, pensamento positivo, auto
hipnose, truques mentais empregados por mágicos e ilusionistas,
etc., são estudados e praticados. Os resultados podem surpreender você!

Magia Angelical
A magia da conexão com as entidades, seres e energias
angelicais é de fato luminosa e deveras produtiva, sendo o foco da
maior parte de nossa magia.
Nossos membros aprendem métodos meditativos e
cerimoniais para efetuar esta conexão. Práticas maravilhosas podem
levar uma pessoa a contatar os anjos, arcanjos, mestres e guias
espirituais.
Por exemplo, você sabia que muitos Mestres e Santos têm
escolas nos planos internos, e que é possível chegar a visitar ou
aprender nestas escolas? Descubra métodos para conhecer teu Sagrado Anjo Guardião (diferente
de teu mais elevado “self”), a entidade angélica designada para proteger e guiar tua evolução.
Descubra métodos antigos e modernos da Qabala Cristã, do Sufismo e da Bruxaria para solicitar
o auxílio Divino destas forças extraordinárias que chamamos de “anjos”.

Chi Kung, Tai Chi, Acupressura, Reiki, Mantras, Yoga
Nossos membros aprendem também algumas técnicas da tradição Oriental, que lhe
serão muito úteis e benéficas nas suas vidas diárias. Você sabia que pode parar a dor com uma
simples pressão de um dedo? Ou que certas técnicas especiais de respiração podem aumentar
sua energia, trazer bem-estar, prevenir ou mesmo ajudar na cura de enfermidades? Estes
conhecimentos são melhor estudados em nosso curso de Majutsu (Magia Oriental), mas nossos
membros aprendem muita coisa útil e importante nesta área, como o sublime mantra Gayatri,
cuja prática trará luz, claridade mental, proteção e saúde para eles. Posições de Yoga, métodos
Chi Kung, são ensinados de forma dosada e calculada para trazer o maior benefício.
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Magia dos Grimórios
A magia dos grimórios requer um bom preparo e
disposição. Nem todos desejarão praticar esta modalidade
de magia, mas aqueles que puderem efetuar o contato
com as forças angélicas e espirituais por meio dos
grimórios poderão ter a recompensa de obter uma
sabedoria e iluminação incomuns. O treinamento começa
com grimórios de magia angélica como o de Trithemius,
seguido pelo Almadel. Suas experiências, quando chegar
a este nível, podem atingir profundidades e luzes muito
grandes. O contato com os seres Angélicos e
Arcangélicos representa uma iniciação em si!

Khaos Magick
Junto com a primeira lição que enviamos, enviamos também um curso de Criação de
Servidores, sua primeira experiência e treinamento naquilo que se costuma chamar de “chaos
magick”. Apenas este conhecimento pode lhe fornecer um método mágico de grande potencial!
Contudo, cada um poderá formar sua própria opinião sobre esta modalidade de pesquisas e sua
utilidade na vida de magistas a serviço da Luz.

Outras áreas de pesquisa...
Nossos membros terão acesso, também a um corpo de ensinamentos profundos do
Hermetismo clássico, além de terem acesso a outras áreas de estudo, como o treinamento em
Alquimia de laboratório do Philosophers of Nature. O curso de Jean Dubuis é famoso em todo o
mundo, e nós oferecemos a tradução deste material para nossos membros. O curso não é
vendido, apenas emprestado como um benefício de sua afiliação à Irmandade. Da mesma
maneira, membros terão acesso a alguns ensinamentos da Wicca, dos Druidas e da sabedoria
Norse, selecionados para que seu treinamento possa ser completo. Magia com Dragões, por
exemplo, é uma fascinante área de estudos que pode lhe atrair.
Outros tópicos abordados em nosso clã: Filosofia em geral, Ascensão, Magia teatral
(ilusionismo), entre outras coisas mais...
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Quem ou o Que é o Divino para a Irmandade?
Esta é uma questão essencial! Algumas pessoas, especialmente as que possuem noções
adquiridas pela tradição, na sociedade ou na família, noções que foram e são inculcadas ainda
hoje na sociedade moderna, podem precisar fazer uma pausa para abrir suas mentes de forma a
entender de forma racional (difícil) certos conceitos novos e verdades antigas.
Nós adoramos ao Criador Primordial, a Fonte de Tudo, além da dualidade yin-yang,
positivo ou negativo, masculino ou feminino. Quer você conheça esta Suprema Consciência &
Realidade pelo nome de Ain Soph, Paramashiva, Tao, Dryghten, YHVH, Cristo Cósmico ou
Grande Deusa, ou mesmo através do Silêncio, resulta que são todos nomes que diferentes povos
deram para uma mesma Realidade.
Em Francês, água é eau, em Inglês, water, em Japonês é mizu e... água em Português.
Estes são apenas nomes diferentes que damos para a mesma realidade: água.
Desta Fonte Primordial que apenas o Silêncio pode expressar, surgiram milhões de
deuses, devas luminosos, humanos, semideuses, daimons, heróis e entidades vivas. O cosmos é
tão sofisticado e complexo que uma descrição única da realidade, mesmo que bastante
avançada, dificilmente será capaz de fornecer todas as respostas. Você, que agora lê estas linhas,
pode ascender sua consciência e status de forma a que, algum dia, em algum lugar, atinja a
condição de deva (anjo), herói, semideus, quem sabe até transformar-se numa consciência a
nível de planeta ou estrela, ou um mestre salvador de mundos. As possibilidades são de fato
infinitas. Da mesma forma, uma entidade humana pode descer até tornar-se inferior a um verme.
Tudo depende de suas ações e escolhas.
No entanto, em nossa Irmandade Mágica, chamamos ao “Senhor do Universo” e suas
hostes de Luz. Fique tranquilo pois o Divino é o Divino, não importa o “nome” empregado.
Podemos, igualmente, praticar rituais com diversos panteões, caso necessário, e quer os
sectários apreciem isto ou não. Aprendemos sobre esoterismo Cristão da mesma maneira que
estudamos conceitos e práticas chamadas “pagãs” e que, afinal, não diferem tanto assim uma da
outra. Como exemplo, é possível citar o Mitraísmo, do qual muitos elementos vieram a
constituir o ritual Católico Romano.
Porém, não se engane...Nós servimos a Deus e de Deus surge todo nosso poder mágico,
e apenas de Deus (qualquer que seja o nome que dê a esta Realidade Suprema). Esta nossa
Divindade, @ Criador Primordial, nos traz Liberdade, não escravidão; reflexão, não mentalidade
de rebanho.
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Esta é uma escola de magia da Luz e de Ascensão. Ao mesmo tempo, estamos também
perfeitamente conscientes das sombras que a Luz projeta, para não incorrer no antigo erro de
uma cosmovisão desequilibrada e imatura.
Não se varre a sombra para debaixo do tapete, ela deve ser encarada pelo que é. A
imaculada flor de lótus nasce do lodo, a rosa floresce na cruz.
Quando usamos o termo “Deus/a”, estamos nos referindo à Suprema Consciência,
imanente, que é ao mesmo tempo, feminina e masculina, e ao aspecto transcendental desta
Fonte, a Fonte Primordial de todas as coisas...
Não se trata de um sultão oriental vingativo e colérico, imagem adequada para outras
épocas e circunstâncias e que já não convence nem ajuda ninguém. O Divino é o Divino, e
apenas a gnosis pode lhe esclarecer sobre isto, não livros.
Como pode estar percebendo, temos um enfoque eclético, ao mesmo tempo em que
ensinamos que a Tradição Primordial, a Sagrada Ordem de Melquizedech, assume muitas
formas, em mundos diferentes, com linguagens diferentes, e todas as Sendas da Luz Eterna
recebem nosso respeito e carinho.
Enviamos vibrações de Luz para todos nossos irmãos e irmãs, independente de qual
denominação ou trilha sigam em busca da sua verdade na imensidão cósmica. Não somos
sectários.
Nós buscamos o Graal Sagrado, o Caldeirão de Kerridwen, o Summum Bonnun, a
Pedra Filosofal. Servimos à Luz, e a Luz, por sua vez, nos guia, ajuda e protege.
Se lhe agrada este enfoque, se acredita que será possível aprender algo de útil conosco,
nós vos convidamos a preencher o cadastro em nosso website (após estudar as páginas),
solicitando admissão à Irmandade do Labirinto.
Galahad, em 18 de março de 2021
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