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A DOUTRINA DA SÍNTESE

Cinzelado na pedra viva, no frontispício do Templo de Delfos, reza um antigo adágio: “HOMO
NOSCE TE IPSUM”... (Homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o Universo e os Deuses).
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A Gnose é conhecida como Doutrina da Síntese, visto que reúne os
mais importantes aspectos de todas as religiões do passado e
presente, não sendo propriedade de grupo algum. É um conhecimento
atemporal e perene. Seu principal objetivo é alcançar a autorealização, sendo definida (dentro da Gnose) como "o
desenvolvimento completo e harmonioso de todas as infinitas
possibilidades no interior do ser humano". A importância da autorealização consta da Antiga Advertência, colocada na entrada do
oráculo de Delfos:

"Te advirto, quem quer que sejas,
Oh, tú! Que desejas sondar os Mistérios da Natureza.
Como esperas encontrar outras excelências,
Se ignoras as de tua própria casa?
Em ti, está oculto o tesouro dos tesouros.
Oh, homem! Conhece a Ti mesmo
E conhecerás o Universo e os Deuses"

O ALCANCE DA AUTO-REALIZAÇÃO
Segundo a Gnose, a auto-realização pode ser alcançada através de três importantes fatores: os três
fatores da revolução da consciência. São os seguintes:
1º fator: O despertar das faculdades e poderes latentes em nosso ser interior, através da transmutação
das nossas energias sexuais. União amorosa entre homem e mulher, sem a perda da "jóia seminal", a
sagrada energia do Logos. Como diz respeito ao despertas da criação, esse primeiro fator é chamado de
Nascimento, ou Nascer.
2º fator: A descoberta e eliminação de nossos defeitos, elementos que travam nosso progresso espiritual.
O segundo fator é chamado de Morte, ou Morrer, porque estamos nosa desligando de tudo o que nos
atrapalha e prejudica espiritualmente.
3º fator: Levar à toda a humanidade (ou aos que buscam) a Chave, a Gnose, ou seja, o Conhecimento
Espiritual. Como esse processo lida diretamente com o sacrifício pela humanidade,o terceiro fator é
chamado Sacrifício, ou Sacrifício pela Humanidade.
Esses três fatores formam a base sobre a qual toda a doutrina gnóstica está edificada.
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