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Diagrama 14 do CONCEITO ROSACRUZ DO COSMOS nos dá uma chave
para uma melhor compreensão de como as Hierarquias Criadoras estão
constituídas, em termos dos veículos de que dispõem para atuar nas várias
regiões do Sétimo Plano Cósmico mostradas no Diagrama 6 de nosso livro texto. O
diagrama 14 nos mostra a existência de 13 regiões, a partir das quais são formados os
veículos dos seres das 7 ondas de vida em evolução, desde os Senhores da Mente até os
minerais do Período Terrestre. O diagrama mostra também os mais altos iniciados dos
períodos de Saturno, Solar e Lunar, cujos veículos superiores são formados por
substância existente no Mundo dos Espíritos Virginais e em pelo menos uma das 3
regiões em que se subdivide o Mundo de Deus.
Cada uma das 13 regiões corresponde a um signo do Zodíaco, sendo que a 13ª, a
mais elevada, corresponde à soma total, da mesma forma que a cor branca é a soma de
todas as cores do espectro solar. O diagrama mostra os veículos das Hierarquias de
Sagitário a Peixes e que foram “humanidades” nos Períodos de Saturno, Solar e Lunar.
Observa-se que a região correspondente ao signo de mesma denominação da Hierarquia
é a região mais inferior em que cada uma delas desenvolveu veículos e que funciona
como “base” de suas operações. Isso também se aplica à nossa humanidade, a
Hierarquia de Peixes, cujo veículo inferior é o corpo denso, formado a partir de material
da Região Química e que corresponde ao signo de Peixes no diagrama. No Capítulo 15
do CONCEITO ROSACRUZ DO COSMOS, quando fala sobre Cristo Jesus, é dito que
“Cristo, o mais alto Iniciado do Período Solar, usa o Espírito de Vida como Seu veículo
mais inferior, funcionando tão conscientemente no Mundo do Espírito de Vida como
nós o fazemos no Mundo Físico”. Se admitirmos, por analogia, que a região
correspondente ao signo de mesma denominação da Hierarquia é a região de seu veículo
mais inferior, poderemos completar o Diagrama XIV para todas as Hierarquias em
atividade no atual Período Terrestre, descritas no diagrama 9 do CONCEITO, as
Hierarquias de Virgem a Peixes. Essas Hierarquias são em número de 7, com a
propriedade de cada um dos 7 veículos de cada Hierarquia estar, em relação aos
veículos da Hierarquia que lhe é superior, uma região abaixo. Com isso, são 13 as
regiões ocupadas por essas sete Hierarquias.
Assim, se a hipótese for verdadeira, a Hierarquia de Escorpião, os Senhores da
Forma, possui veículos nas regiões que vão desde a região do Pensamento Abstrato à 1ª
Região em que está subdividido o Mundo de Deus, equivalendo, em veículos, ao mais
alto Iniciado do Período Lunar, Jeová. A mesma suposição seria válida para a
Hierarquia de Libra, os Senhores da Individualidade, que possuiria veículos desde o
Mundo do Espírito de Vida à 2ª região do Mundo de Deus, equivalendo em veículos ao
mais alto Iniciado do Período Solar, o Cristo. O mesmo se aplicaria para a Hierarquia de
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Virgem, os Senhores da Sabedoria, que possuiria veículos desde o Mundo do Espírito
Divino à 3ª região do Mundo de Deus, equivalendo em veículos ao mais alto Iniciado
do Período de Saturno, o Pai. Por possuírem veículos no Mundo de Deus, o Pai, Cristo e
Jeová são considerados como Deus mesmo, para aqueles com sensibilidade para
perceber tal sublime condição. Pela mesma razão, são considerados como parte da
Santíssima Trindade.
Não podemos, no entanto, estender essa analogia às cinco Hierarquias que vão
de Leão a Áries, pois com isso seria ultrapassada a 13ª região do Diagrama XIV, se a
mesma lógica prevalecesse. As 5 hierarquias de Áries a Leão, se tiverem 7 veículos, é
possível que tenham parte deles no 6º Plano Cósmico, se admitirmos que o padrão
estabelecido pelo número sete possa ser estendido a Planos Cósmicos superiores. O
diagrama 6 do CONCEITO reforça a tese do padrão estabelecido pelo número sete na
constituição do Universo, o que se aplicaria também, por analogia, ao número de
veículos de cada Hierarquia. Se for esse o caso, isso confirmaria que essas Hierarquias
têm uma condição diferente, não fazendo parte apenas do sétimo Plano Cósmico e não
tendo tido necessidade de trabalhar por sua evolução, fazendo esse trabalho por amor.
As duas primeiras dessas Hierarquias prestaram ajuda no princípio de nossa evolução e
as outras três durante os três períodos que antecederam ao Período Terrestre (ver o
diagrama 9 do CONCEITO).
As três Hierarquias que nos ajudaram nos três períodos evolutivos iniciais são as
Hierarquias de Gêmeos, Câncer e Leão. A Hierarquia de Leão, os Senhores da Chama,
nos ajudou no Período de Saturno, proporcionando o gérmen do corpo denso humano na
primeira revolução e despertando o princípio espiritual mais elevado, o Espírito Divino,
na sétima revolução desse mesmo período. A Hierarquia de Câncer, os Querubins, nos
despertou, na sexta revolução do Período Solar, o segundo princípio espiritual, o
Espírito de Vida. A Hierarquia de Gêmeos, os Serafins, nos despertou, na quinta
revolução do Período Lunar, o terceiro princípio espiritual, o Espírito Humano.
Foram as Hierarquias de Virgem, os Senhores da Sabedoria e a de Libra, os
Senhores da Individualidade que, na segunda revolução do Período Solar e na terceira
revolução do Período Lunar, nos proporcionaram os germens do corpo vital e do corpo
de desejos, respectivamente, e ajudaram posteriormente as Hierarquias de Leão, Câncer
e Gêmeos no trabalho sobre a nossa triplicidade. A Hierarquia de Escorpião não
participou no Período de Involução do trabalho de formação de nossos veículos, mas foi
a responsável por nos dar o gérmen do cérebro. Os Senhores da Forma também
trabalharam no desenvolvimento dos veículos da humanidade na primeira parte do
Período Terrestre. Essa Hierarquia é a mais ativa desse Período, pois a parte material da
evolução está em seu grau mais pronunciado e a forma é o fator mais dominante. As
Hierarquias de Virgem, Libra e Escorpião, pela interpretação do diagrama 14, devem
possuir, como veículos mais densos, veículos formados das substâncias dos Mundos do
Espírito Divino e do Espírito de Vida e da Região do Pensamento Abstrato,
respectivamente. É interessante cotejar essa afirmação com o que diz o CONCEITO
que, no Período Terrestre, as Hierarquias de Virgem, Libra e Escorpião, já evoluídas o
suficiente, ficaram a cargo, respectivamente, do Espírito Divino, do Espírito de Vida e
do Espírito Humano da humanidade atual. Para completar o trabalho de formação de
veículos para a nossa humanidade no Período Terrestre, durante o Período de Involução,
os Senhores da Mente, a Hierarquia de Sagitário, propiciaram ao ser humano o gérmen
da mente. Cabe destacar que o Diagrama XIV mostra que as três Hierarquias
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correspondendo aos signos de Sagitário, Capricórnio e Aquário já passaram por um
estágio evolutivo equivalente ao que a Hierarquia de Peixes está passando no atual
Período Terrestre, como “humanidade”.
O Diagrama XIV do CONCEITO pode ser também analisado correlacionando-o
aos Mistérios Menores e Maiores. Tomaremos como referência o livro de Corinne
Heline “Beethoven Nine Symphonies – Correlated with the Nine Spiritual Mysteries”.
Recomendamos ao leitor a leitura desse livro que, além de ser um reconhecimento ao
extraordinário trabalho do compositor, trabalho esse que ultrapassa as fronteiras do
mundo material, é muito valioso não só para uma compreensão melhor do que são os
Mistérios, como também e principalmente, pelo conteúdo profundamente espiritual da
obra e por sua grande beleza.
Segundo Corinne Heline, os Mistérios Menores, através dos quais o ser humano
realiza suas Iniciações Menores, em número de nove, estão correlacionados aos sete
Mundos em que se divide o Sétimo Plano Cósmico. Segundo a autora, há também uma
correlação entre os Mistérios, as Iniciações e os extratos da Terra, extratos esses
descritos no CONCEITO, em seu Capítulo XVIII.
Em sua evolução, o ser humano utiliza-se de cinco mundos, desde o Mundo
Físico ao Mundo do Espírito Divino, mas possui sete veículos, pois tem dois veículos
no Mundo Físico e dois veículos no Mundo do Pensamento. Nas nove Iniciações
Menores, o ser humano passa, portanto, por nove degraus, desde a Região Química do
Mundo Físico ao Mundo de Deus, conforme relatado na obra de Corinne Heline. É
interessante notar que nove é o número da humanidade.
Segundo Heline, o 1º Mistério Menor está sob a jurisdição da Hierarquia de
Peixes, os Mestres Adeptos ou a humanidade aperfeiçoada. A Iniciação nesse Mistério
se dá nos planos internos da Terra, em seu primeiro extrato, o Extrato Mineral, que
corresponde à Região Química. O 2º Mistério está sob a direção da Hierarquia de
Aquário, os Anjos. A Iniciação no 2º Mistério se dá no segundo envoltório da Terra, o
Extrato Fluídico, que corresponde à Região Etérea. O 3º Mistério sob a supervisão da
Hierarquia de Capricórnio, os Arcanjos. A Iniciação no 3º Mistério se faz no terceiro
extrato da Terra, o Extrato Vaporoso, que corresponde ao Mundo do Desejo. O 4º
Mistério está sob a direção da Hierarquia de Sagitário, os Senhores da Mente. A
Iniciação no quarto Mistério está relacionada com o extrato da Terra chamado de
Extrato Aquoso, que corresponde à Região do Pensamento Concreto. O 5º Mistério está
sob a jurisdição da Hierarquia de Escorpião, os Senhores da Forma. A Iniciação no 5º
Mistério está conectada com a quinta camada ou Extrato Germinal, que corresponde à
Região do Pensamento Abstrato. O 6º Mistério está sob a direção da Hierarquia de
Libra, os Senhores da Individualidade. A Iniciação no 6º Mistério se dá na sexta camada
da Terra, o Extrato Ígneo, que corresponde ao Mundo do Espírito de Vida. O 7º
Mistério está sob a supervisão da Hierarquia de Virgem, os Senhores da Sabedoria. A
Iniciação no 7º Mistério está relacionada com o sétimo extrato da Terra, o Extrato
Refletor, que corresponde ao Mundo do Espírito Divino. O 8º Mistério está sob a
jurisdição da Hierarquia de Leão, os Senhores da Chama. A Iniciação no 8º Mistério
está correlacionada com a oitava camada da Terra, o Extrato Atômico, que corresponde
ao Mundo dos Espíritos Virginais. O 9º Mistério está sob a supervisão da Hierarquia de
Câncer, os Querubins. A Iniciação no 9º Mistério conduz ao coração da Terra, que
corresponde, segundo Corinne Heline, ao Mundo de Deus. Se consultarmos o Diagrama
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XIV do CONCEITO, veremos que são as hierarquias citadas acima, representadas por
seus signos, que preenchem as nove últimas linhas do Diagrama, na mesma ordem.
Corinne Heline nos diz também que a 1ª das Grandes Iniciações está sob a
direção da Hierarquia de Gêmeos, os Serafins. É aqui que o corpo do Iniciado é trocado
pelo corpo do Adepto, segundo a autora. A 2ª das Grandes Iniciações está sob a guia da
Hierarquia de Touro e a 3ª das Grandes Iniciações sob a direção da Hierarquia de Áries.
Na 4ª e última das Grandes Iniciações todas as doze Hierarquias do Zodíaco derramam
sua magia e seu poder, segundo Heline. Observamos essa correspondência também no
Diagrama XIV do CONCEITO.
Concluindo, o autor está convencido que o Diagrama XIV do CONCEITO
mostra, de maneira simbólica, os passos que a humanidade está destinada a percorrer
em seu caminho para a espiritualização e é bastante significativo que o primeiro desses
passos seja dado no primeiro extrato da Terra, nosso Lar e nosso campo de evolução,
em seu Extrato Mineral e sob a direção daqueles nossos irmãos humanos pioneiros que
já se tornaram Mestres Adeptos antes mesmo do término do atual Período Terrestre.
Toda a nossa gratidão a esses Seres Iluminados que permanecem junto a nós para nos
ajudarem e nos estimularem nessa magna conquista.
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Fraternidade Rosacruz, fundada por Max Heindel, sob a orientação direta dos
Irmãos Maiores da Ordem Rosacruz, é a representante autorizada para o
presente período da antiga Ordem Rosacruz, da qual Christian Rosenkreuz ou
Cristão Rosacruz é o Líder. Esta não é uma organização terrena, mas tem seu Templo e
seu Quartel General, no plano etérico. Ele autorizou Max Heindel a formar a
Fraternidade com o propósito de levar os Ensinamentos da Sabedoria Ocidental ao
Mundo Ocidental.
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Em épocas anteriores, a Ordem levou seus ensinamentos a várias sociedades secretas da
Europa e de outras partes do mundo, mas o crescimento e o adiantamento do povo dos
Estados Unidos nestes últimos anos foi tão grande que a Ordem resolveu estabelecer um
centro esotérico nesse país, irradiando-se a partir de Mount Ecclesia, Ocianside,
California, para outras partes do mundo.
A Fraternidade Rosacruz é a sua última manifestação em forma física da Verdadeira,
Eterna e Invisível Ordem Rosacruz, a Escola de Mistérios do Ocidente, dando ao mundo
a mais recente interpretação dos Ensinamentos Rosacruzes, usando os termos científicos
mais recentes, mas ao mesmo tempo procurando ser simples e clara, sem abstrações ou
tecnicismos que poderiam parecer confusos.
O principal trabalho da Fraternidade é disseminar a doutrina esotérica da Religião
Cristã, porque a Filosofia Rosacruz é considerada cristã esotérica. Está destinada a
tornar-se a Religião Universal no mundo, porque o Cristo tem a seu cargo a evolução
humana, durante o presente Grande Ano Sideral, de aproximadamente 26.000 anos.
Outras sociedades Rosacruzes reivindicam ser descendentes diretas dos primitivos
ramos da antiga Ordem Rosacruz. A Fraternidade Rosacruz não tem ligação com essas
organizações, mas simplesmente representa o renascimento da Ordem Rosacruz no
Mundo Ocidental.
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