A SUBSTÂNCIA CRISTÔNICA E O LOGOS SOLAR
A Energia Solar é Luz Astral. Sua essência é o Poder Cristônico encerrado no
pólen fecundante da flor, no coração do fruto da árvore, nas glândulas de secreção
interna do animal e do homem. No homem, seu principal assento está no cóccix. Os
Astecas denominavam a este Sagrado Poder: “A Serpente Emplumada Quetzalcoatl”,
que só desperta e sobe até nossa glândula Pineal por meio da Magia Amorosa.
Cristo é a Alma Solar. O Espírito vivo do Sol. Este, com sua vida, faz a espiga
do trigo crescer e no grão, na semente, fica encerrada toda a potência do Logos Solar.
Em toda semente vegetal, animal ou humana, se acha encerrada como dentro de um
estojo precioso, a Substância Cristônica do Logos Solar. Fazendo a Energia Criadora
retornar para dentro e para cima, germina, nasce dentro de nós um maravilho menino.
Um Corpo Astral Cristificado. Este veículo nos confere a imortalidade. Este é
nosso Crestos Mediador. Com esse Veículo chegamos ao Pai que está em secreto.
“Ninguém chega ao Pai a não ser por Mim”, disse o Senhor de Toda Perfeição.
Cristo é a Sabedoria, é o Logos Solar, cujo corpo físico é o Sol. Cristo caminha
com seu Sol, da mesma forma que a Alma Humana caminha com seu corpo de carne
e osso. Cristo é a Luz do Sol. A Luz do Sol é a Luz do Cristo.
A Luz do Sol é uma Substância Cristônica que faz a planta criar e a semente
brotar. Dentro da escura dureza do grão fica encerrada essa Substância Solar, que
permite à planta se reproduzir incessantemente com a vida gloriosa, pungente e ativa.
A Energia desprendida do Fogo Solar está fixada no Coração da Terra e ela é o
núcleo vibrante das células em todo ser vivo. Ela é a Luz Astral, o Mercúrio e a
Magnésia dos Antigos Alquimistas. A Luz Astral penetra em toda a atmosfera e é a
causa de maravilhosos poderes no homem e no Fogo Sagrado de toda vida.
Com a ajuda do Segundo Logos este mundo tem Consciência, razão pela qual nós
também podemos despertar e ter Consciência.

O Evangelho do Cristo Cósmico – Samael Aun Weor – www.gnosisonline.org

