
 

 

COMO O MUNDO ACABA EM CADA RAÇA-RAIZ 

 (Prof. Maurício – www.agsaw.com.br) 

 

Universo é regido por leis e entre estas leis está a importante lei dos Sete. Sob o 

comando destas leis, no Universo, tudo tem existência determinada por certo 

período de vida, onde nasce, cresce, envelhece e morre. Isto ocorre com as SETE 

RAÇAS, regidas pela chamada Lei dos Sete. 

Esotericamente a Lei dos Sete é chamada de Heptaparaparshinokh. Esta é uma LEI 
ORGANIZATIVA, responsável pela ordem e harmonia do Universo. Se não existisse 
a Lei dos Sete, o Universo seria uma anarquia, uma bagunça, um verdadeiro caos. 

A Lei dos Sete ou do Heptaparaparshinokh está presente em todas as 
manifestações do Universo, nas partículas atômicas, nos planetas, nas galáxias, 
etc...  

Podemos enumerar algumas manifestações da lei do Heptaparaparshinokh, tais 
como: 

01. Cada átomo possui 7 camadas. 
02. As sete cores do Arco-ìris. 
03. O mundo foi criado em 7 dias. 
04. A lua passa por fases de 7 dias, como crescente, cheia, minguante e nova. 
05. Os sete dias da semana. 
06. As Plêiades é uma constelação de 7 estrelas, sendo uma delas oculta. (As 

filhas de Atlas). 
07. São 7 os Sephirots da Cabala. 
08. O som e a música são formados por 7 notas: Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. 
09. São 7 os pecados capitais: luxúria, ira, orgulho, preguiça, cobiça, inveja e 

gula. 
10. As 7 virtudes principais são: castidade, amor, humildade, diligência, 

liberalidade, caridade, e temperança. 
11. Possuímos 7 chacras principais: Muladhara, Swadishtana, Manipura, 

Anahata, Vishuddha, Ajna e Sahasrara. 
12. O Universo é formado por 7 Cosmos. 
13. São sete os Corpos Existenciais Superiores do Ser, que todo autêntico 

Iniciado deve cristalizar. 
14. São 7 as raças que povoam cada planeta, etc. 
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A eternidade, aquilo que vai além do tempo, não existe aqui na terceira dimensão, 
só na quinta dimensão. Aqui onde estamos na terceira dimensão nada é eterno, tudo 
tem fim. Por isto que os hindus chamam esta dimensão de Maia (Ilusões). 

Cada Planeta do cosmo é um SER VIVO, que passa pelo Ciclo Vital: Nasce, cresce, 
produz sete raças, envelhece e depois morre. A nossa Lua (Selene), por exemplo, 
num passado muito remoto foi um planeta vivo (Inclusive o Mestre Samael residiu lá 
naqueles tempos). A Lua teve as suas sete raças e depois morreu. Sua alma 
reencarnou na Terra (URANDIA). 

No planeta Terra, estamos no finalzinho da 5ª etapa da Ronda de Globo. Isto quer 
dizer que aqui o mundo já acabou 4 vezes, já nasceu e morreu por 4 vezes, já 
passou por 4 transformações apocalípticas e em breve passará pela 5ª.  Já 
desenvolveram por aqui 4 Raças-raiz e atualmente estamos no finalzinho da 5ª. 
Depois virão a 6ª e a 7ª Raças-raiz. 

A passagem de nossa Mônada pelo planeta Terra, na presente Ronda de Globo, 
passa ao longo de Sete Raças-raíz: Proplasmática, Hiperbórea, Lemuriana, 
Atlante, Ariana, Koradi e Solar:  

Os tempos do fim já chegaram, como assevera o V.M. Samael, enfatizando que a 
humanidade está sentada sobre um barril de pólvora, prestes a explodir, onde as 
partes da superfície terrestre voarão pelos ares, com o fogo líquido varrendo se 
propagando sobre o planeta Terra, em comprimento às profecias dos profetas sobre 
o grande incêndio universal. 
 
O fim de cada Raça-raiz não é só uma questão mística, mas também científica, pois 
obedece à mecânica de movimentação do nosso Sol ORS em torno do Cinturão 
Zodiacal, no firmamento. 
 
O nosso Sol dá uma volta completa em torno do Cinturão Zodiacal, num tempo de 
mais ou menos 25.965 anos terrestres. Este período é denominado Ano Sideral. 
Cada Ano Sideral é composto também de 4 estações, chamadas de Idades de: 
Ouro, de Prata, de Bronze, de Ferro. 
 
Cada Raça-raiz nasce, se desenvolve e morre durante o tempo de duração deste 
movimento de translação do Sol no Cinturão Zodiacal. Na nossa atual 5ª Raça-raiz, 
o Sol partiu da constelação de Aquário, percorreu as outras 11 constelações do 
Cinturão Zodiacal, já está completando a sua volta, a de número 5. Ele já está 
próximo do ponto de chegada, que coincide com o ponto de onde ele partiu, no início 
do 5º Ano Sideral. 
 
O V.M. Samael relata que as Raças-raiz acabaram assim: 
Protoplasmática - 1ª Raça-raiz, chamada pelos astecas de OS FILHOS DO 
PRIMEIRO SOL. Esta Raça-raiz foi tragada pelos tigres. Tigre é o símbolo do fogo 
e da sabedoria. 
 
Hiperbórea - 2ª Raça-raiz, chamada pelos astecas de OS FILHOS DO 2º SOL. Esta 
Raça-raiz foi arrasada por fortes furacões. 
 



Lemuriana - 3ª Raça-raiz, chamada pelos astecas de OS FILHOS DO 3º SOL. Esta 
Raça-raiz pereceu por sol, por chuva e grandes terremotos. 
 
Atlantes - 4ª Raça-raiz, chamada pelos astecas de OS FILHOS DO 4º SOL. Esta 
Raça raiz sofreu o dilúvio, pereceu sob as águas. 
 
Ariana - 5ª Raça-raiz, chamada pelos astecas de OS FILHOS DO 5º SOL. Esta é a 
nossa atual Raça-raiz irá perecer pelo fogo e por terremotos. "Os montes se 

derreterão debaixo dele como cera diante do fogo, e os vales se fenderão como as águas que se 
precipitam por um abismo".(Miquéias 1:4). 
 

Quando o Calendário Asteca menciona 1º Sol, 2º Sol, etc., ele está se referindo ao 
Primeiro Movimento, Segundo Movimento, etc., do Sol em torno do Cinturão 
Zodiacal, relativo à Ronda de Globo da Mônada no planeta Terra. Porque o Sol 
durante a Ronda Globo será sempre o mesmo, será sempre o mesmo durante a 
manifestação das Sete Raças-raiz no planeta Terra. 
 
Da mesma forma, quando a Bíblia diz que haverá um novo Sol e uma Nova Terra, 
ela está querendo dizer que haverá um novo movimento do Sol, em torno do 
Cinturão Zodiacal, um Novo Ano Sideral, uma Nova Raça-raiz se instalando numa 
Nova Terra, que foi transformada. 
 

 

 

 

 

 
 


