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ORAÇÃO PRONUNCIADA PELO PROF. HENRIQUE JOSÉ DE SOUZA, NO DIA 24 DE 
JUNHO DE 1959, POR OCASIÃO DA PASSAGEM DO 60O ANIVERSÁRIO DA 

SOCIEDADE TEOSÓFICA BRASILEIRA, NA HOMENAGEM QUE LHE FOI PRESTADA 
EM SUA RESIDÊNCIA, PELOS IRMÃOS DA OBRA 

Diante do Altar de Deus e do Altar da Pátria, com este facho que correu todos os 
Estados do Brasil, me comunico mentalmente com nossos irmãos postados da Ilha de 
Itaparica, em São Lourenço e em Arabutan, em Mato Grosso, para que aticem a chama 
nas respectivas fogueiras, e que assim crepitantes possam alcançar as mentes e os co-
rações de todos os brasileiros e, num milagre supremo, todos eles compreendam que a 
sua Pátria é o Berço da Nova Civilização e, desse modo, não esmoreçam e nem retardem 
o trabalho que, devem fazer a favor desta Pátria gloriosa que se chama Brasil. E que 
Brasil é brasa também, é fogo, é fogueira, que arde nos corações de todas as criaturas 
que compreendem o direito de servir a sua Pátria, pois como já dizia Gautama, o Buda, 
todos possuem a sua Pátria e a sua família; ninguém nasce na família nem na Pátria que 
não é a sua, de acordo com as skandas de outras encarnações. 

Eu lembro neste momento à maior dama do Brasil, que é a senhora Sara 
Kubitschek, para que as minhas palavras cheguem até ela, seja de que maneira for, a 
promessa que me fez, com outras senhoras, no momento em que me foram visitar, na 
Casa de Saúde do Dr. Gabriel de Lucena, depois de terem ouvido, em síntese, a história 
de nossa obra. Quando foi no momento de se retirarem, uma delas teve ocasião de dizer 
– “Professor, de uma coisa o senhor pode ficar ciente: serão as mulheres do Brasil que 
hão de desfraldar a sua bandeira, de norte a sul do país". E este momento ainda não 
chegou, MAS PRECISA CHEGAR. As senhoras de nossa obra deviam ter ido até elas, 
mas esse encargo, de hoje em diante, se faz necessário, antes que seu marido abandone 
o governo. Mulheres que já foram cantadas e continuam sendo no s nosso Mantran da 
linha Serapis: 

Viemos da Shamballah  E assim com as nossas damas 

Velsungos somos nós  Em formas duais 

Dos reinos de Serapis  Ao mundo apresentamo-las 

Não podíamos vir sós  Valkírias sem iguais 

Nesse mesmo Mantran, as senhoras cantam um trecho, dizendo que as mulheres 
do Brasil vinham cair nos nossos braços. 
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E é preciso que isso aconteça. Não apenas as mulheres, mas também os homens, 
porque, quando se fala na mulher, tem-se sempre a impressão de mãe, pois em verdade 
todos delas nascemos e nós lhes prestamos homenagens. Por isso, mulheres do Brasil, 
mas, homens também do Brasil ouvi a minha voz, por mais fraca que vos chegue no 
cérebro e no coração. Que o momento é chegado de levantar o nome do Brasil às alturas 
que a própria Divindade exige, como Berço da Nova Civilização. 

Foi essa mesma Divindade que nos falou, na Ilha de Itaparica, faz, 60 anos, em 
forma de Netuno, num vagalhão imenso, montanha aquosa que assim falava para nós, 
apontando o nosso dever. Vinte e dois anos depois – os 22 Arcanos Maiores – ela  
novamente se manifesta, mas aí numa montanha pétrea e faz a mesma coisa. Nós de 
joelhos, ela aparece em forma do Ancião das Idades ou Cavaleiro Akdorge, cujo nome faz 
lembrar um Ser que se acha em São Lourenço, neste momento e que representa a minha 
pessoa no Oriente e em breve virá com mais dois; são os famosos 3 Reis, que virão 
cumprir o seu dever perante as criaturas. Permitam os Deuses que aquela profecia de 
mais de 50 anos seja ao menos modificada, porque ela termina assim: "E com a morte 
das Nações, eu virei à frente do meu povo, dos reinos subterrâneos da Agarta, para 
implantar uma nova vida no Mundo". 

É preciso que isso não aconteça, pelos valores de nossa Obra, pelos valores de 
todos nós. Homens e mulheres dessa Obra gloriosa, vós sois filhos de Agarta e vós não 
podeis retardar mais os vossos passos. Vós que tivestes a coragem bastante para 
acompanhar os nossos passos – os passos dos gêmeos espirituais - marchemos para 
avante. Mesmo que eu já tenha morrido, cada um de vós será a minha pessoa. Cada um 
de vós será um Templo vivo, onde quer que estejais. 

Agora não há como vivar o Brasil. 

Viva o Brasil!    –  (Coro) : Viva! 

Viva São Paulo!     –  (Coro) : Viva! 

Viva Itaparica !     –  (Coro) : Viva! 

Viva São Lourenço !  –  (Coro) : Viva! 

Viva Arabutã      –  (Coro) : Viva! 

Louvado seja Aquele que nos deu de presente, digamos assim, o maior tesouro 
que se pode dar a seres humanos. 

Viva a nossa Obra!     –  (Coro) : Viva! 

Viva a todas as Hierarquias que nos acompanham! (Coro) : Viva! Viva o Senhor 
da Montanha Sagrada! (Coro) : Viva! Viva, o Senhor que se acha na Montanha Ararat ! 
- Cadetes do Ararat - fazem-me lembrar este nome. Continuai a vossa Marcha Triunfal, 
principalmente os desta terra bandeirante, porque bandeirante agora, não são apenas os 
Paulistas, mas todos os Brasileiros, com a sua marcha triunfal, para que o Brasil seja, de 
direito e de fato, o BERÇO DA NOVA CIVILIZAÇÃO! 

 

S. T. B. 
A Sociedade Teosófica Brasileira não surgiu no Brasil como um fenômeno comum 
religioso, de que tão pródigo tem sido o nosso século. Como a flor de lótus que, em cem 
anos, floresce apenas uma vez, ela é a pétala augusta de um movimento cuja origem se 
confunde com as idades e para o qual os milênios são partículas infinitesimais do tempo 
divino. Não veio trazer aos homens o consolo da piedade, mas o consolo da Verdade e da 
justiça. Surgiu como surgem, ao longo da história humana, os movimentos destinados a 
libertar o espírito da degradação, a alma das paixões e o corpo das enfermidades morais. 
A Sociedade Teosófica Brasileira é um elo da corrente da evolução, um anel da grande 
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cadeia que, partindo do Logos manifestado, a Ele voltará pelos caminhos da experiência, 
subindo e descendo, palmilhando a espiral da travessia humana na face da terra. 

 

COMEMORAÇÕES DO DIA 24 DE JUNHO DE 1959 
60o aniversário da fundação histórica e cíclica da Sociedade Teosófica Brasileira 

 

Conforme foi noticiado em toda a imprensa do país, a Sociedade Teosófica 
Brasileira comemorou no dia 24 de junho o seu 60.° aniversário, com grandes 
festividades. 

Com o facho do qual se serviram os atletas brasileiros, para percorrer todo o Brasil, 
o Dirigente Supremo da S.T.B. ordenou, exatamente às 20 horas do dia 24 de junho 
corrente, o ateamento do fogo nas três fogueiras localizadas em Itaparica, Roncador e 
São Lourenço. Como se sabe, foi na Ilha ,de Itaparica que os dois principais dirigentes da 
S.T.B. firmaram o marco de sua missão, seguindo depois caminho à Lisboa e a seguir 
para o norte da Índia. 

Desse modo, a S.T.B. nesse mesmo dia lança a pedra fundamental, em Itaparica, 
de um Monumento-Obelisco, em cujo interior figurará um altar, onde o Fogo Sagrado da 
Brasilidade será mantido permanentemente. É como se fosse o próprio Altar da Pátria, 
porque Itaparica foi o Berço da Civilização Brasileira. Ali nasceu Catarina Parauaçu, por 
ser o reduto dos Tupinambás, cujo consórcio com Caramuru iniciou a miscigenação íbero- 
ameríndia. 

Nessa mesma hora do dia 24 de junho outra pedra fundamental foi lançada na 
região denominada Arabutã - região do fogo, mas também nome que os tupis davam ao 
Brasil de outrora, região esta nas proximidades da Serra do Roncador, estreitamente 
ligada à Obra em que se acha empenhada a S. T. B. 

E também em São Lourenço, onde a S.T.B. já possui um Templo, desde o ano de 
1949, com um monumento elucidativo na praça em frente. 

Quanto aos três Templos e às fogueiras deste ano, apontam o trabalho fenício do 
Rei Badezir, do Amazonas à Bahia e de seu filho Yetbaal, da Bahia ao Rio Grande do Sul.
 Realizando este trabalho, por sua vez, tivemos Pedro Álvares Cabral, juntamente 
com a epopéia dos bandeirantes. Coroando essas regiões, surgiram os vultos de Anchieta 
e Nóbrega, com o seu trabalho de civilizadores. 

Glorificando este trabalho, o presidente da S .T. B., professor Henrique José de 
Souza e sua esposa dona Helena Jefferson de Souza, tiveram ocasião de repetir as 
palavras do emérito etnólogo mexicano José de Vasconcelos – “E' dentro das bacias do 
Amazonas e do Prata donde surgirá a raça cósmica, filha das dores da Humanidade que 
será portadora de Paz e Concórdia para o mundo". 

Nesta mesma data, acontecimentos de suma relevância tiveram lugar naquelas 
três localidades citadas, que aqui resumimos: 

SÃO LOURENÇO – Às 20 horas daquele dia memorável, foi acesa a fogueira ao lado do 
nosso Templo, com a presença de enorme massa popular, que emocionada assistiu ao 
que ali se realizava. Na ocasião foram batidas várias chapas fotográficas que ilustram 
esse relato. 

 

Ilustração: foto em frente à placa da Fazenda Arabutã. 

Ilustração: duas fotos da fogueira  
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ARABUTÃ (MATO GROSSO) – A cerimônia realizada na Serra do Roncador, pelos 
irmãos Dr. Carlos Meireles Osório, Aloysio Cisneiros do Amaral, João Garibaldi de Lima e 
José Rodrigues da Mata Machado, em carta endereçada ao Ven. Dirigente Supremo, 
pode ser assim resumida: No dia 24 de junho, pela manhã, foram hasteadas, por um 
menino e uma, menina, respectivamente, as bandeiras nacional brasileira e a do Estado 
de Mato Grosso. Foram entoados os Hinos Nacional e o social da Instituição, previamente 
ensaiados, cantados, inclusive, por mulheres e crianças, tudo dentro das tonalidades 
exigidas, acompanhados ao violino. Soltados vários foguetes, foram aclamados os nomes 
do Brasil, do Estado do Mato Grosso, de Agartha e de Shamballah, bem como dos 
moradores do local, conclamando-os a trabalhar pelo grande ideal da Fraternidade 
Humana. 

As 12h30 foi colocada a placa com o nome da fazenda, em nosso porto, na 
confluência do córrego Arabutã como o rio das Mortes. 

As 15 horas foi lançada a pedra fundamental do Templo, tendo sido esclarecido 
aos moradores que, naquele local, de acordo com a tradição da Obra, se firmará o 
ternário: Escola, Teatro e Templo. 

Foram tomadas providências para que, até setembro próximo, já esteja 
funcionando a escola para crianças. 

Às 20 horas foi ateada a fogueira, que ardeu inteiramente, durante toda a noite e 
ainda pela manhã, permitindo o calor do "braseiro" encorajar-nos para novos contatos 
com os moradores daquela região, ficando desde logo estabelecido que num futuro muito 
próximo teremos local para campo de aviação, nas imediações do lugar onde será 
construído o nosso Templo, onde já deverão existir casas de residência. 

Deixamos aqui consignados nossos melhores agradecimentos ao Sr. João Artiaga 
pelo muito que colaborou, assegurando os meios de transporte aéreo, única solução para 
plena garantia da realização de nosso objetivo, dentro do prazo previsto, tendo em vista 
as inundações deste ano, na região do Rio Araguaia. Lembramos ainda que, a 18 de se-
tembro do ano passado, foi esse mesmo dedicado amigo e colaborador da Obra que, com 
dedicação e espírito de sacrifício, assegurou-nos a posse da Fazenda Arabutã.Do 
mesmo modo, não podemos deixar de enaltecer a personalidade do Dr. Mário Torres dos 
Santos, relembrando a dádiva que fez aos nossos Supremos Dirigentes, de dois ovos de 
ema e uma espécie de casquete de penas de garça, cor de rosa, como a simbolizar o 
embrião da futura raça. 

 

Ilustração: foto do Prof. H.J. de Souza e D. Helena 
 
ILHA DE ITAPARICA - Os festejos realizados na Ilha de Itaparica, no dia 24 de junho, 
constaram do lançamento da pedra fundamental do Monumento-Obelisco a ser erigido 
nas plagas itaparicanas, no Jaburu, em Mar Grande, no cimo do outeiro Airu, com 22 
metros de altura, simbolizando os 22 Arcanos Maiores, quando foi lavrada a ata assinada 
pelos Veneráveis Irmãos Arnaldo Pizarro e senhora, Dr. Emmanuel, sua esposa e filho, 
Dr. Jaddo Couto Maciel e Walter Smetak. A ata foi colocada numa urna de cobre, 
juntamente com jornais do dia e moedas de diversos valores, retratos dos nossos 
Supremos Dirigentes, bem como folhas e pedrinhas existentes no local. Fechada a urna, 
foi ela depositada na escavação e coberta de terra, como a demarcar o berço original da 
civilização brasileira, onde se deu o feliz evento da união de Diogo Álvares Correia - o 
Caramuru - e Catarina Parauaçu. 

Às 20  horas desse mesmo dia, após a ceia, acendida a fogueira que culminava as 
comemorações daquela grande data, três foguetes estouraram no ar, e, num breve ritual, 
foi explicado o que significavam todos esses acontecimentos para a nossa Obra. 
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AMENOPHIS IV OU KUNATON  1 
H. J. DE SOUZA 

 
"Nasce a aurora! Tu resplandeces no horizonte 

Fugindo as trevas diante de ti, vem o dia! 

E os teus raios, da Terra beijando a fronte, 

Toda a Natureza freme de alegria". 

(De um dos hinos de Kunaton)  

 

SURGE ET AMBULA, KUNATON! 
 

Ao fazermos a biografia do grande Faraó Amenophis IV, por outro nome, Kunaton – 
o mais excelso entre todos aqueles a quem o velho Egito venerava ao mesmo tempo 
como "Reis e Deuses” – é como se estivéssemos à sua frente, vivificados pelos áureos 
raios daquele mesmo Sol,  a quem ele dedicava hinos de uma inspiração tal, que difícil é 
encontrar outros iguais em nossos dias... 

Como se sabe, "evocar é reviver", é fazer ressuscitar algo ou alguém de um 
passado mais ou menos remoto, além do mais, para que a sua memória possa servir de 
exemplo – de acordo com a própria evolução humana – àqueles que, nem sequer, sabem 
de sua existência histórica. 

Contrariamente, se a nossa evocação fosse feita a um outro faraó, digamos, 
daqueles que, ao invés de vibrações de Paz e de Amor a favor do mundo, só lhe 
ocasionam desgraças... concorreríamos para que as mesmas aumentassem de vulto, 
desde que tais seres são os primeiros a exigir a perpetuidade anímica de uma vida 
terrena de fausto e poderio, ainda hoje usufruída nas mais profundas e perigosas, regiões 
da matéria... 

Haja vista as mortes misteriosas dos, profanadores do túmulo de Tuttank-Amon, 
pseudo primo e sucessor de nosso biografado de hoje. 

Sua primeira vitima, como é sabido, foi lorde Carnavon, que desprezando o 
perigoso aviso existente por baixo do escaravelho sagrado, além de tocá-lo, ridiculariza-o 
por meio de um desafio compartilhado pelos de sua comitiva, através de ruidosas 
gargalhadas, cujo sacrilégio concorreu para que fugissem do lugar os próprios nativos 
encarregados das escavações e demais serviços da "cientifica expedição"... 

Porém, o castigo não se fez esperar: um outro escaravelho, digamos, "o corpo 
físico daquele, cujo "duplo" se achava mumificado ou "astralizado" nas paredes tumulares 
do vingativo faraó, dando entrada no recinto, arremete furiosamente contra o seu principal 
profanador, ferindo-o mortalmente. O próprio médico da expedição aconselha-o a que 
volte imediatamente de avião para a Inglaterra, onde, infelizmente, já chegou cadáver... 

E assim se cumpria a terrível maldição: "O primeiro que me tocar, morrerá!" 

O Dr. Madrus, que fazia parte da referida expedição, em entrevista concedida à 
imprensa londrina, além de dar a tradução exata do aviso existente por baixo do 
escaravelho, fornece a dos demais que figuravam nas paredes que cercavam o túmulo de 
                                                        
1 O presente artigo foi extraído de o número 107 e 108 desta revista, publicado em Junho de 1941, na "Seção Dedicada a São 
Lourenço". A biografia do faraó Kunaton, embora seja uma síntese baseada nas obras de Maspero e A. Moret, como exige o mundo 
profano, entretanto, no que diz respeito à  sua parte esotérica (a possível de ser revelada na atualidade), equivale ao fenômeno que o 
vulgo denomina de Clarividência, mas em verdade, "recordação de vidas passadas", de que tanto se falou em artigos já publicados 
nessa revista e em "O Luzeiro", a par dos que envolvem os termos tulku, avatara e outros mais. 
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tão fatídico faraó: "Maldita seja a mão que se levantar contra a minha forma; que seja ela 
aniquilada. Destruídos, por sua vez, aqueles que ofenderem meu nome, minhas efígies, 
as imagens de meu "duplo" e minhas fundações! Esses, cairão um por um, abatidos pelo 
fogo de meu pai Amon! Uma grande desgraça descerá sobre todos eles. Tal é a minha 
maldição e vingança premeditada e oculta no fundo de meu peito por toda a eternidade" 
(o grifo é nosso). 

Quem, ao invés de bênçãos, lança semelhantes "maldições" para que estas 
perdurem indefinidamente, não podia ser um enviado dos céus, como Kunaton e outros 
mais... Somente os cegos de Espírito não o percebem! ... Por isso, mesmo, "o tipo 
clássico de um Nirmanakaya negro". Noli me tangere! Dizemos nós... 

Interpelado pelo repórter "se acreditava na repercussão maléfica dos túmulos 
faraônicos (de alguns deles? devia ter sido a pergunta... ) contra os seus profanadores, 
respondeu o Dr. Madrus : "Estou absolutamente seguro de que os egípcios sabiam 
condensar dentro da múmia e em seu redor, um princípio dinâmico, que hoje ignoramos 
por completo". 

Tal resposta não é de admirar, diante de uma outra já formulada pelo grande 
Pasteur : "Aquele que não possui idéias claras é evidentemente um néscio. Os antigos 
conheciam a força misteriosa existente no fundo das coisas". 

Ninguém ignora o que aconteceu aos demais membros da comitiva de Lorde 
Carnavon, dentre eles, George Jay Gould, Woof Joe e Sir Archibald Douglas Reid, tendo 
este morrido inexplicavelmente no momento em que projetava os "Raios X" (muito pior, 
dizemos nós, por sua condenável atuação sobre o "duplo etérico" dos indivíduos, cromo 
estamos fartos de apontar) sobre a múmia do referido faraó. As vítimas foram em número 
de dez. 

O último da expedição, obsedado com a morte dos demais, atirou-se da janela de 
sua residência sobre a sua coleção de objetos trazidos do Egito, e espalhados no 
alpendre. 

Até que ponto pode chegar a curiosidade da chamada, "ciência oficial", mesmo que 
os códigos penais de todas as nações condenem "os profanadores de túmulos"!!! Sim, a 
atração pelos tesouros ali contidos... as riquezas materiais, portanto, ao invés das espiri-
tuais como únicas a que devemos aspirar na vida! 

Que dizer da fatídica "múmia de Katsbeth"? Como é sabido, a múmia havia 
desaparecido do seu sarcófago, em pleno deserto, quando a caravana foi surpreendida 
por uma daquelas terríveis tempestades, que se desencadeiam nos infindáveis oceanos 
de areia dos desertos africanos! Apenas a tampa do sarcófago veio ter ao British 
Museum, de Londres, onde se acha velada por uma cortina verde, para não ser vista, e 
muito menos, tocada por pessoa alguma. E os próprios guardas do Museu se recusam a 
limpá-la... tais os fatos horrorosos, que acompanham a sua trajetória desde o dia em que 
foi retirada de seu túmulo. 

A primeira vítima, foi seu próprio descobridor, como chefe da expedição, que 
durante a viagem para a Inglaterra, ao limpar o seu revólver, recebe em plena fronte uma 
bala, caindo morto no soalho da cabina. 

A seguir, o carregador que a trouxe de bordo para o cais: alguns dias depois estava 
paralítico do lado, justamente, em que a carregou. 

O pintor que ousou reproduzí-Ia, ficou cego. E assim muitas outras pessoas, sem 
falar em duas muito nossas conhecidas, digamos, "por serem seus verdadeiros 
fabricantes", que podendo ser salvas por se acharem alistadas nas nossas fileiras, 
preferiram abandoná-las, e ainda por cima, nos moverem campanhas difamatórias. 
Ambas estiveram na seção das múmias do British Museum diante de sua "criação do pas-
sado", do mesmo modo que pagaram o tributo cármico dessa obra nefasta de baixa 
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magia: uma ficando cega e só melhorando depois que nos conheceu; a outra, além da 
paralisia dos músculos do pescoço e conseqüente desvio da coluna vertebral, atacada se 
acha de uma caquexia lenta, que a vai secando dia a dia, como se fora a própria múmia 
de sua criação. 2 

No entanto, como tivemos ocasião de dizer no começo deste estudo, fazendo a 
biografia do incompreendido faraó Kunaton, nada podemos temer. Ao contrário, só 
podemos ganhar com as excelsas vibrações que transcendem do "Rei. divino", do 
"Portador do Verbo" (A Voz de Deva-Vani, como é chamado na Índia), pois que a nós 
mesmos – na  humildade de nosso Trabalho na face da Terra – serve de incentivo para 
que O possamos transmitir a todo aqueles que, "heróica e perseverantemente, desejam 
palmilhar O VERDADEIRO CAMINHO DA INICIAÇÃO", como já tivemos ocasião de dizer 
no frontispício de nessa obra possuidora do mesmo título. 

E que Amenophis IV, ou antes, Kunaton. "o amado de seu Pai Aton". foi um 
"avatara” – pouco importa se total ou parcial da própria Divindade na Terra – falam bem 
alto os seus próprios versos: 

"Tu estás no meu coração, ó Aton! 

Tu és meu Pai, eu sou Teu filho, 

Nascido de teu próprio Seio! 

Tua carne, teu corpo na Terra! Kunaton! 

 

A REVOLUÇÃO RELIGIOSA DE AMENOPHIS IV 
 

O reinado de Amenophis IV se deu de 1386 a 1370 anos antes de J.C., dentro 
portanto, da. 18a  dinastia dos Amenophis e Thutmés (1580-1321 A.C.). 

Como todos os seus antecessores, Amenophis IV era considerado "filho e herdeiro 
dos deuses", particularmente, como sucessor de Amon-Rá, padroeiro de Tebas, "a cidade 
das cem portas", como era ela chamada, quando capital do Novo Império. 

Nas muralhas e nos templos da cidade estavam gravadas as cenas tradicionais, 
que atestavam "a procriação do rei pelo deus e, portanto, seu direito de governar os 
homens". 

Em Luxor, por exemplo, representava-se a união carnal de Amon com a rainha 
Mutmâ, esposa de Amenophis III, o próprio pai de nosso rei revolucionário. Do mesmo 
modo, os meses de gravidez e o nascimento da criança com o auxílio dos deuses, 
enquanto Amon o recebendo em seus braços, reconhece-o como filho consagrando-o seu 
herdeiro. Era a garantia da origem divina do faraó e respectivo direito de governar os 
homens. Tudo isso, entretanto, não passava de meros símbolos de um mistério que ficará 
para sempre velado aos olhos do mundo profano... 

De todos os faraós, Amenophis IV foi o que possuiu a mais curiosa e enigmática 
fisionomia. Era um adolescente de estatura mediana, formas arredondadas e afeminadas. 
Os escultores de seu tempo traçaram semelhante corpo de "andrógino", do seguinte 
modo "seios proeminentes, quadris muito largos, coxas e pernas verdadeiramente 
esculturais, embora com um aspecto geral equívoco e doentio. A cabeça, por sua vez, 

                                                        
2 Já narramos, por várias vezes, como viemos a saber de todas essas coisas, ou seja, quando pela primeira vez nos defrontamos com 
ambas aquelas pessoas e logo as interpelamos "se não tinham visitado a seção das múmias do British Museum?" E elas respondendo 
afirmativamente, ficaram alarmadas com semelhante pergunta, desejando a todo custo, saber a razão por que a mesma foi feita, o que 
ficou sem resposta de nossa parte, por assim exigir a nossa Consciência. Aguardávamos melhores tempos... que infelizmente não 
vieram para as referidas pessoas. Foi por saber de todas essas coisas, inclusive, dessa eterna perseguição que nos moviam tais 
pessoas, como pobres agentes inconscientes dos Nirmanakayas negros... que o grande Roso de Luna nos ofereceu os originais do 
penúltimo capitulo de sua monumental obra "El Libro que mata a Ia muerte o libro de los jinas", onde fala, justamente, na "fatídica 
múmia de Katsbeth". 
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singular, possuía-a oval e delicada, porém um tanto grande para ser mantida pelo 
pescoço, que era fino. Os olhos obedeciam a uma forma obliqua, o nariz comprido e fino, 
e o lábio inferior saliente. Todo o seu conjunto dá a impressão de um indivíduo magro, 
porém, relativamente forte. Fisicamente falando, era um faraó de "fina estirpe". Entretanto, 
tudo quanto se diz a respeito de sua origem, podemos afirmar é positivamente falso, 
mesmo diante de provas insofismáveis, se é que elas existem... 3 

Pois bem, é este o homem que resolveu realizar uma revolução religiosa, 
destronando o grande deus nacional, Amon-Rá, para substitui-lo pelo deus ATON, cujo 
culto impôs à Corte, aos sacerdotes, ao povo egípcio e aos próprios estrangeiros.
 Romper as relações entre o Estado e a casta sacerdotal, que gera a religião de 
Estado, foi sempre uma obra difícil em todos os países e em todos os tempos. Porém, 
muito pior para um pais, cujas tradições religiosas se achavam Por demais enraizadas no 
espírito do povo. 

Naquela época, encontrava-se Amon em todo o seu poderio e grandeza! Apenas 
dois séculos haviam decorrido que os pastores vindos da Ásia, ocuparam o Delta e meio 
Egito, assenhoreando-se das cidades, roubando os campos, arruinando os templos dos 
deuses indígenas, em proveito de suas divindades: Baal, o asiático, e Sutekhu, o grande 
guerreiro. Foi com o auxílio de Amon que os pequenos reis tebanos da 17a dinastia 
puderam iniciar a guerra da independência, repelindo, pouco a pouco, todos os pastores 
para fora do Egito, até que Ahmes I os expulsou definitivamente. 

Se Tutmés I e Tutmés III puderam conquistar as Escadas da Síria, atravessar o 
Líbano, passar o Oriente e atingir as margens do Eufrates; se seus sucessores, os 
Amenophis, tinham sob seu protetorado a Síria e a Palestina do Norte, a Núbia, ao Sul, 
não era por Amon ter combatido com os faraós e guiado, na peleja, os archeiros e os 
carros do Egito? 4 

As narrações oficiais dessas campanhas gravadas nos muros de Carnack e Luxor, 
atestavam que tais vitórias eram proezas de Amon; que os países cativos eram 
prisioneiros de Amon e que todos os tributos pagos na Síria e na Núbia vinham aumentar 
os tesouros de Amon. O deus tebano enriquecido e fortalecido por tantas vitórias... 
tornou-se o deus nacional, o deus da desforra contra os asiáticos. 

Pai dos faraós, conquistador do estrangeiro, Amon era o deus que, por intermédio 
dos seus sacerdotes, assegurava a força e a autoridade do rei no governo interior do 
Egito. Após o glorioso reinado de Tutmés I, questões dinásticas haviam enfraquecido a 
casa real; tinham sido expulsos vários faraós de seus tronos, suplantados por uma mulher 
(o frágil instrumento de que eles sempre se serviram!), a rainha Hatsopitu. a qual possuía 
um templo em Deirel-Bahari, e alternadamente, aceitos e expulsos, até que, finalmente se 
tornaram triunfantes ... Os grandes sacerdotes de Amon Haviam presidido a tais intrigas 
(toujours Ia même chanson! ), ora oferecendo, ora retirando o seu apoio... Tornaram-se, 
desse modo, verdadeiros "intendentes ou governadores do palácio", dispondo do poder 
civil e, ao mesmo tempo, do religioso. No reinado de Hatsopitu, o príncipe Hapusend, sob 
                                                        
3 O conhecido egiptólogo A. Moret, autor de "Reis e Deuses do Egito" e outras obras de incontestável valor, depois de citar o que até 
então se conhecia a respeito da origem do faraó Amenophis IV, diz o seguinte: "Porém, em 1905, M. Theodor Davis teve a felicidade 
de descobrir, em Tebas, o túmulo intacto dos avós do referido faraó. Ora, todos os objetos retirados do hipogeu são do mais belo estilo 
egípcio, e nenhum deles denota o menor traço de influência estrangeira... As próprias múmias não puderam fornecer nenhuma 
documentação positiva. Tuáa (sua avó) representa o puro tipo egípcio e Iuda (seu avô), possuindo um rosto ornado de grande nariz, 
sem a característica, portanto, da raça semítica". 

Parecia, pois, que os pais de Til (sua mãe) fossem de boa fonte egípcia; mas, eis que aparece um documento, recentemente 
descoberto, que qualifica "Iuaá como príncipe do Zahi, isto é, do Líbano. . ." E novas considerações são feitas, pelo autor, em torno da 
origem do misterioso faraó, a quem dedicamos o presente estudo. 

Como já o fizemos com o Conde de S. Germano, dele poderíamos dizer o mesmo através das "sete letras rosacrucianas de que se 
compõe a palavra VITRIOL: VISITA INTERIORA TERRAE RECTIFICANDO INVENIES OMNIA LAPIDEM". E chega... 
4 O deus de hoje, por acaso, não procede de modo idêntico? Que dizer, por exemplo, de se abençoar as espadas dos contendores, 
quando a Igreja é a mesma? Senão, ainda, aguardando a vitória dos protegidos por tais bênçãos, afim de saber para que lado deve to-
mar? Não há como provar o contrário... 
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Amenophis III, havia acumulado as funções de "profeta em chefe de Amon", diretor de 
todos os profetas do Norte e do Sul, governador da cidade de Tebas, vizir do Egito inteiro, 
mas... escravo do clero. Um tal poder temporal e espiritual concentrado em uma só mão, 
eis o terrível perigo para o faraó!... 

Sabe-se, muito bem, como terminam situações ambíguas como aquelas em que "o 
vassalo para ser rei, pouco a pouco se vai assenhoreando do trono, para aí se instalar, 
comodamente, um dia". Foi o que aconteceu no Egito, alguns séculos mais tarde, no fim 
da 20a dinastia. Foram os sacerdotes de Amon que se fizeram faraós. Essa revolução 
sacerdotal já havia tido início no fim da 18a. Porém, Amenophis IV foi o homem que 
modificou, por completo, a face das coisas: não permitiu aos sacerdotes de Amon 
destronarem os reis. Foi ele, ainda, quem tentou destruir o sacerdócio de Amon, supri-
mindo, ao mesmo tempo o deus decrépito, por eles mesmos forjado. 

Uma reação se impunha! No ano 6 de seu reinado, Tebas já não era a capital do 
Egito. A "cidade de Amon" tornou-se "a cidade de Aton"; os bens do deus tebano foram 
confiscados em beneficio do deus Aton; o sumo-sacerdote de Amon e todo o clero não 
mais existiam. (Ó tempora! ó mores!...), pois o culto de Amon tinha sido proibido em todo 
o território egípcio. O próprio nome do deus não mais se pronunciava, nem podia mesmo 
ser escrito em papiros e pedras... E como existissem milhares de monumentos, o grande 
reformador deu inicio a uma destruição metódica (Ave, Kunaton! morituri te salutant!...), 
não dos monumentos, mas, do nome do primitivo deus. Nos muros, nas colunas, no cume 
dos obeliscos, no fundo dos túmulos, por toda parte, enfim, os agentes do rei martelaram 
sem cessar, o nome de Amon e de "sua contraparte", a deusa Mut, embora que esta – 
para os Grandes Iniciados – seja uma simples expressão da sabedoria divina, como o é 
também a deusa Ísis ora representando a Lua, ora Vênus, pouco importam opiniões 
contrárias. 

Aniquilar o nome do deus, era fazer o mesmo à sua alma, destruir seu Ka, seus 
títulos de propriedade, anular as suas conquistas e vitórias. Era refazer uma história do. 
Egito, onde a glória dos grandes feitos realizados ficaria nas mãos dos seus verdadeiros 
autores, os faraós, o exército, o próprio povo, e não um deus orgulhoso e interesseiro que 
se dizia "seu pai e seu inspirador". Finalmente, para destruir ainda mais tão negro 
passado, que deveria ser de todo apagado, o rei modifica seu próprio nome de 

Amenophis IV, 

para o de Kunaton, 

“o amado de seu Pai ATON". 

 

A FILOSOFIA PREGADA POR KUNATON 

Os hinos religiosos compostos por Amenophis IV, testemunham uma inteligência 
mística, uma sensibilidade muito viva, que se espalhava por toda a sua natureza. Era ele 
de um coração bondoso a toda prova, embora que violento contra tudo quanto achava 
prejudicial à felicidade humana. Espírito sutil, tenaz e sistemático, este sonhador e místico 
ia até o fim de suas idéias, além de rápido nas suas resoluções. 

Infelizmente, seu reinado durou apenas dezesseis anos 5 , o que lhe não permitiu 
implantar as suas elevadas idéias na terra, que outras não foram, senão, as de 
restabelecer à sua prístina integridade, a Sabedoria Iniciática das Idades, por outro nome, 
Teosofia. 

                                                        
5 O Arcano 16 do Taro equivale à  Casa de Deus, do mesmo modo que "a idade do eterno adolescente ou das 16 primaveras", como 
afirmam as escrituras orientais. Foi com essa idade - por exigência da Lei - que nos dirigimos para o Norte da Índia, como está farto de 
saber o nosso assíduo e inteligente leitor. 
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Aton é o disco solar; é a forma tangível e visível de Rá, o Sol, o mais antigo e 
popular, talvez, dos deuses egípcios, sem falar em Osíris ao lado de Ísis, como a dupla 
manifestação da própria Divindade, que já era venerada nos tempos atlantes, embora que 
debaixo de outros nomes. 

É representado sob a forma de um disco dentro do qual se acha um ureus 6  . Os 
raios do disco (em número de 13... ) caem até o solo, como braços munidos, de mãos, e 
estas depositam oferendas sobre os altares; estendem o signo da vida nas narinas do rei 
("o hálito de Brahmã nas narinas de Adam" ... como dizem as escrituras orientais), 
cingindo-o e aos seus – como uma Família privilegiada, deifica, etc. (Sacra Família) por 
meio de amplexo. Em resumo, Aton se torna, para Kunaton, o que era Amon para os 
Amenophis : um deus verdadeiro, um pai, e não um tirano, um verdugo capaz de destruir 
a sua própria criação. 

O rei procurou colocar a serviço de Aton, um sacerdócio sob o tipo do clero tebano. 
Aton é originário de Heliópolis (hoje Balbeck ou Baalbeck  7  , se o quiserem) e seu Sumo-
sacerdote traz o mesmo titulo de Ur-Ma ou "o grande Vidente" tal como o de RA. Mas o 
rei não quis confiar a velha cidade de Heliópolis à guarda do novo culto. Foi em uma nova 
cidade "Kutaton" ou "Horizonte de Aton", hoje El-Amarna, sobre a margem direita do 
Nilo... entre Tebas e Menfis, que ele fundou o templo de obelisco central, consagrado ao 
deus Aton (tal como na Atlântida, o dedicado a Posseidonis.. . ). Na Núbia, próximo à 
terceira cascata, edificou uma outra cidade Gem-Aton "a Jóia de Aton", e na Síria, uma 
outra cujo nome embora desconhecido, podemos afirmar que foi Muk-Aton, ou "a Morada 
de Aton". Ambas servem de capitais em países conquistados ao novo deus do Estado. 

Não somente o faraó toma por conta a gestão dos bens do novo deus, como 
organiza e formula a sua doutrina (tal como fazem os "Manus"...). A revolução por ele 
realizada não foi apenas política e econômica. Depois de se ter assenhoreada do 
sacerdócio e dos bens de "mão morta", procurou modelar as almas e orientar a f é para 
um outro ideal mais humano, o que bastava para provar a sua estirpe superior ou divina. 

Como dissemos anteriormente, seus hinos de rara beleza e de inspiração e 
expressão verdadeiramente transcendentes não encontram iguais. É um verdadeiro 
adorador da Natureza! Os egiptólogos admitem seus hinos "como exprimindo conceitos 
novos na literatura teológica dos egípcios: a adoração de um deus qualificado, Único, Só, 
criador todo poderoso; a expressão de um sentimento da natureza, que associa o homem, 
os animais, as plantas, a água e a terra, na adoração do deus. Providência Única de tudo 
quanto existe e vive. Tais sentimentos e expressão se tornaram coisas inéditas no Egito". 

A intenção do rei parece ter sido: propor à adoração dos egípcios, não mais um 
deus artificial, particular à determinada cidade, nem de caráter exclusivamente nacional, e 
sim, um deus encarnado, uma força da Humanidade, cujo poder e benefícios para todos, 
não aparecem em nenhuma parte mais absolutos do que nos países do Oriente. Tal deus 
não se apresenta mais aos homens como outrora, sob a forma de um falcão heráldico; é 
um disco radiante, que se torna a expressão viva da Divindade; um hieróglifo, que todos 
os homens, egípcios ou não, saberiam ler e compreender logo à primeira vista. 

Nas escrituras orientais, as 3 emanações divinas (a Trimurti indiana, que é o 
mesmo Pai, Filho e Espírito Santo do cristianismo) são expressas do seguinte modo: 
                                                        
6 O Ureus mágico egípcio, ou seja aquele que os faraós trazem na fronte, possui o mesmo sentido do "olho de Shiva" ou "3o  olho" das 
criaturas hindus, como símbolo da visão espiritual. Haja visto o sinal ou ponto existente na fronte de todas as imagens do referido Pais, 
a começar pela do Budha, das sacerdotisas, etc., etc. Quanto ao "disco solar" possuir o referido olho internamente, a própria Igreja 
católica chama de "Olho da Divina Providência" a idêntico Olho), colocado dentro de um triângulo quando não o faz com a figura de um 
ancião, a quem denomina de "Padre Eterno". 
7 A STB possui no seu arquivo duas preciosas Mensagens provindas, uma de Monte Líbano e outra de Bal beck (antiga Heliópolis), 
além de outras provindas do Norte da Índia etc. Do mesmo modo que possuía, até algum tempo atrás, precioso Símbolo que lhe foi 
enviado da AGARTA, dentro do qual existiam certos objetos pertencentes a uma forma-dual, que de tempos em tempos se manifesta 
na Terra. Dentre semelhantes objetos figuravam alguns pertencentes ao Faraó Kunaton e à  sua esposa Nepher-Tit. Tão precioso 
Símbolo, depois de ter estado 7 anos na STB, foi levado, novamente, para o lugar de sua origem. 
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¤             ⊕⊕ 
Nesse caso, a primeira como Brahmã se assemelha ao próprio disco solar adotado 

por Kunaton. 

Nos ideais do grande Faraó estavam sintetizados os mesmos princípios adotados 
pela Teosofia, que outra não é senão, conforme já dissemos, a Sabedoria Iniciática das 
Idades, de que Ele mesmo se fizera portador para o mundo. 

Corroborando uma doutrina muito mais antiga existente no Egito, digamos, 
procedente de Atlântida (cujos Templos eram quase todos dedicados a IO ou Ísis), 
achava ele que "no centro do mundo existe uma energia vivificadora e ponderadora que, 
diante dos seres vivos, joga o papel de Providência. Essa Energia é, ao mesmo tempo, 
Calor, Vida e Pensamento (Vontade, Atividade e Sabedoria, dizemos nós). Conhece-se 
um texto daquela época, onde o deus PTAH, tal como Aton é chamado a Inteligência e a 
Língua dos deuses, Fonte de pensamentos de todo deus, de todo homem e de todo 
animal".  8  

Platão e até mesmo S. Agostinho, não fizeram mais do que expressar as mesmas 
idéias de Kunaton, quando dizem: "É o próprio Verbo, o Verbo alado, que, pelo comércio, 
as artes, a ciência, circula através dos homens, aproximando-os uris dos outros (a 
exigência da Fraternidade Universal da Humanidade) e servindo de Mensageiro ao 
Pensamento Divino". 

A reforma do rei Amenophis IV não foi, propriamente, uma reação política contra a 
autoridade invasora desses "intendentes do palácio", que eram os grandes sacerdotes de 
Amon, mas tão somente uma forma mais humana de religião, ou seja, a mesma 
concepção arcaica que tinha tido a sua florescência no tempo do antigo Império, quando o 
deus Rá, dominava os deuses vivos; ou melhor, uma reminiscência atlante mais 
consentânea com os princípios superiores ou divinos... 9 

Como um grande reformador, Kunaton acabou com a antiga escola dos artistas 
decoradores de templos, encorajando-os e aconselhando-os a abandonarem o velho 
estilo convencional e artificial, por outro mais próximo da natureza. Fez com que o 
representassem, por exemplo, em companhia dos seus, tal como eram, e não por meio de 
artifícios, como se fazia anteriormente; com as suas imperfeições físicas e na intimidade 
de sua família, onde quase sempre se encontrava. Nesses quadros, que ainda subsistem, 
vemo-lo sempre em atitudes familiares, cercado de sua mulher e filhas. 10 

No fim do seu reinado, o Faraó delega ao seu mais devotado confidente - Morirá - o 
cargo de Sumo Sacerdote e grande vidente de Aton, porém, tendo o cuidado de lhe não 
conferir funções civis, isolando-o nas suas próprias (funções) religiosas e confiando a 
outro de nome Mirtaba (nome e fato desconhecido dos próprios egiptólogos), a 
administração financeira e jurídica do Egito. Nesse caso, uma espécie de Colunas ou 

                                                        
8 Conforme se verá em outro trabalho que pretendemos publicar nesta revista, o mesmo Conde de Cagliostro aparece na França 
"como Grão Copta da Maçonaria egípcia", por sinal que, trazendo no peito, pendente de sua faixa iniciática, um emblema onde figu-
ravam as 3 iniciais "LPD", que além de significar LILIUM PEDIBUS DESTRUERE (como prova a destruição da Flór de Lis francesa, 
através da Queda da Bastilha etc.. .. ), a primeira dessas iniciais refere-se, ainda, à  Fraternidade de LUXOR, do mesmo modo que a 
segunda, a PTAH e . . . assim por diante. 
9 Vide nosso estudo Reminiscências Atlantes, publicado no número 104 desta revista, pelo qual se poderá melhor compreender o 
verdadeiro sentido de nossas palavras de hoje. 
10 Ao contrário do que afirmam os mais famosos egiptólogos, Kunaton teve oito filhas, verdadeiras Musas, para não dizer preciosos 
símbolos da constelação das Plêiades, na razão da esposa do rei Atlas e suas sete filhas, em perseguição das quais, segundo a 
Mitologia grega, andava Orion que, por castigo, é, por sua vez, transformado em constelação ao lado de seu cão (Sírio). 

Equivale, ainda à s sete raças de que compõe uma Ronda por completo, além de que cada uma dessas 7 Raças-Mãe possui as 
respectivas sete sub-raças. 

Nesse caso, sempre algo como origem para sete derivados, ou seja a expressão numérica: OITO. 
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Ministros, de que Ele, Kunaton, representava a (Coluna) Central, na mesma razão das do 
"Rei do Mundo e seus dois Ministros Mahima e Mahinga", por sinal que escritos também 
com a mesma letra "M", que, em si já é um mistério... Haja vista os termos Menfis-Misraim 
(e até Maisim para a terceira coluna) de certo rito egípcio hoje pouco conhecido... 

Há quem afirme que a obra de Kunaton foi prematura e precipitada! Nesse caso, 
também o foram as de Yezeus-Krishna (3.500 anos a. C.) , a do mesmo Gautama o 
Budha, a de Jeoshua (o Jesus bíblico) e outros mais, pois os homens continuam tão 
perversos como o eram nas épocas em que os mesmos fizeram sua aparição no mundo. 

Ademais, já o próprio Espírito de Verdade, que se manifesta pela Boca deste ou 
daquele Ser (grande ou pequeno, pouco importa), afirmava pela de Krishna, ao seu 
discípulo Arjuna (Vide Bhagavad-Gita) : "Todas as vezes, ó filho de Bharata! que Dharma 
(a lei justa) declina, e Adharma (o contrário) se levanta, Eu Me manifesto para salvação 
dos bons e destruição dos maus. Para restabelecimento da Lei, Eu nasço em cada Yuga 
(idade)". 

Kunaton foi, pois – mais uma vez dizemos – a  manifestação desse mesmo Espírito 
de Verdade, manifestado na Terra quando "os homens insuflados pelos gananciosos 
sacerdotes de Amon, se achavam afastados de Dharma, a lei justa", para não dizer, 
adulteravam a Verdade por Ele mesmo (Espírito de Verdade) impulsionada no começo 
das coisas. Ontem como hoje! Hoje como amanhã! Até chegar o Grande Dia da 
Superação final da Mônada. 

E como estamos atravessando uma época idêntica àquela, é muito natural que 
vultoso número de inconscientes prefira seguir o "Espírito das Trevas", ou seja o mesmo 
que em todos os ciclos de decadência, procura destruir a Obra do Bom Semeador. 11 

Do mesmo modo que outrora, Kunaton representava a Luz, e Tutank-Amon, a 
Sombra é nos dias atuais o fenômeno se reproduz de modo mais patente: de um lado, a 
Construção, a Obra do Bom Semeador; do outro, a Destruição, a obra da Ruína, da Misé-
ria e de quantas perturbações atestam o declínio de um ciclo que desaparece no 
horizonte da evolução humana, para o dealbar de outro portador de melhores dias para o 
mundo. 

E tudo isso, em obediência ao "DESTRUENS ET CONSTRUENS!"  

 

DADOS CRONOLÓGICOS SOBRE O EGITO 
 

O Egito, como rebento da velha civilização atlante – razão de lhe chamarmos "Pai 
da Humanidade", como à índia, "Mãe” – possui as seguintes dinastias 

Período Pré-Dinástico  
"Reis divinos" pos-atlantes 

Reis Menfitas adoradores de SETH Reis adoradores de Horus ou "Shemsu-Hor" 
                                                        
11 Para se avaliar, por exemplo, os processos postos em prática pelos sacerdotes de Amon, depois da morte de Kunaton, ou seja, 
quando o substituiu o mais do que maléfico faraó Tut-ank-Amon, transcrevemos aqui uma das muitas maneiras por que se descrevia o 
Egito depois da revolução religiosa "O mundo era como no tempo do caos! Os bens dos deuses (deuses não possuem bens, dizemos 
nós, na razão de "Meu reino não é deste mundo") foram aniquilados desde Elefantina até o Delta; seus santuários profanados do 
mesmo modo que os campos levados à  ruína; as más ervas aí germinavam: os armazéns sofriam pilhagens por parte do povo (ainda 
bem que não era por parte do faraó! ... ) e os lugares perigosos se tornaram sagrados (não há como transformar o Mal em Bem, dize-
mos mais uma vez... ). O mundo estava enxovalhado; os deuses fugiam abandonando os homens, por estes também os terem 
abandonado". E assim por diante. 

Tão absurdas descrições alcançavam as raias da mentira e da falsidade, a começar pelo termo "deuses", se era apenas a Amon que 
eles defendiam, para não dizer, a si mesmos, à  sua usura, à  ganância de governar, de serem, enfim, "mais realistas do que o rei". Os 
eternos "vendilhões do Templo" a que se referia Jeoshua. Sim, pelo mercado vil que fazem das coisas divinas. 

E tudo isso por quê? Por ter Kunaton procedido do mesmo modo que Jeoshua 1.370 anos depois, querendo "reduzir o domínio da 
superstição e do fanatismo existentes no mundo e, finalmente, corrigir os erros introduzidos nas diversas religiões, por serem os que 
mais prejudicam a evolução humana. Sic transit gloria mundi! 
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Horus-Ro 

Ip. (o Rei Scorpio ) 

Império Antigo Dinastias 1 a 10 
Reis Tinitas 

1a DINASTIA   

(Menés, Manas, Manus   12   etc. ) 

Menés ou Narmer (ano 3.000 a.C. )  

Khent, Zet, Semti, Antiab-Merpeza e Sen Semerkhet 

2 a DINASTIA  

Heterpsekhemui 

3a  DINASTIA  

Kasekhenmui 

Zoser ou Zosiri Snefru 

4a DINASTIA 

Khufu ou Cheops (ano 2.900 a. C. )  

Razadef 

Khafra ou Chefren 

Menkaura ou Micerino (2.850 a. C.)  

Menkaura ou Makara). 

Shepseskhaf (2.750 a. C.)  

5a DINASTIA  

Userkaf 

Sahura Neferikera  

Dedkera-Isesi Unas. 

6a DINASTIA  

Pepi I Merira (2.300 a. C.)  

Merenna Metimsaf 

                                                        
12 No Museu do nosso Templo, em S. Lourenço, existem dois medalhões, que ladeiam um Trono, representando uma das primeiras 
parelhas manúsicas (ou de Menés, Manas, Manús, etc.), uma espécie de Adam-Neve (Adão e Eva das más interpretações . religiosas) 
que se repete em todos os ramos raciais, grandes ou pequenos, como se pode verificar nas tradições de todos os povos. Nas mesmas 
escrituras egípcias, citadas por alguns autores de nomeada, dentre eles o grande teósofo e cientista espanhol Dr. Mário Roso de Luna, 
fala-se do "filho de um sacerdote atlante, que, tendo fugido do seu país (sempre uma "fuga misteriosa"... ), acaba por se unir à  filha de 
um faraó (melhor dito, de um chefe de clã ou família existente em certa região do pais), de cujo casal surgiu uma "grande prole" etc. 

Na Mitologia grega, Castor e Pollux representam essa "eterna forma dual", que se projeta de ciclo em ciclo, de raça em raça, como 
seus Guias, Dirigentes ou Protetores. E cuja origem é aquele mesmo "Pai-Mãe" das escrituras sagradas, o Andrógino Primitivo, 
"Irmãos Gêmeos Espirituais", HELIOS e SELENE, filhos de Hiperion, "que acabaram indo para os céus, depois de cumprirem a sua 
missão na Terra", ou sejam, Sol e Lua, nas tradições egípcias, em forma deifica de Osíris e Ísis. E na Atlântida, conservados em 
custódia, no APTA, ou 8.4 cidade, como a mantenedora da própria dignidade divina dos sete reinos em que o mesmo país era dividido, 
segundo deixamos subentendido em nosso estudo intitulado: "Reminiscências Atlantes". No referido estudo, além de outras preciosas 
revelações. demos o verdadeiro significado de APTA, como creche, manjedoura, presépio, lugar onde nasce o Sol, pois, como todas 
as palavras sagradas, possui "sete sentidos". Donde a confusão religiosa de "Jesus haver nascido em uma cocheira ou manjedoura", 
quando todos os Seres privilegiados, possuindo uma origem superior ou divina, jamais poderiam nascer de um modo tão ridículo 
(mesmo que, para servir de exemplo – de humildade etc. – ao  mundo). No preâmbulo da Seção dedicada a São Lourenço, publicada 
em o número 103 desta revista, procuramos provar tudo isso de modo o claro, quanto é possível em um assunto de tamanha 
transcendência, como é o da origem de todos os Seres privilegiados, ou sejam Aqueles que trazem missão especial para o mundo. In-
felizmente, a palavra "missão" (de messe, seara, etc.), donde provém "messias" e outras mais, se acha profanada nos tempos que 
correm. Os "messias" proliferam por toda a parte, inclusive, à  frente de ideologias absurdas, quando não, atirando povos s8bre povos, 
destruindo sua própria raça ou tornando-a defeituosa, imprestável, etc., quer pela fome, quer pela moral abatida diante de tamanhos 
horrores, sem falar nos cegos, nos paralíticos, nos degenerados de toda a espécie,, com os quais... eles pretendem formar uma nova 
raça, uma nova civilização. Nesse caso, "manus caóticos" ou antes, como já os cognominamos no final do texto do presente estudo, 
trágicas sombras, que se manifestam contrariamente à  Luz da Verdade, do Amor e da Justiça na face da Terra. 
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Pepi II Neferkera (2.243 a. C .)  

7a e 8a DINASTIAS  

Serapis I e Serapis II (2.232 a 2.233 a.C. )  

desconhecida dos egiptólogos. Reis Heracleopolitas  

9a DINASTIA  

Meriebra Ektai (2.242a. C. )  

10a DINASTIA  

(19 reis, segundo Lenormant).  

Império Médio (Dinastias XI a XVII)  

11a DINASTIA  

Antef, o Grande Mentuhetep I Mentuhetep II Mentuhetep III (2.000 a. C .) .  

12a DINASTIA  

Amenenhat II (1.788 a. C. )  

Senusret I (1.788 a. C. )  

Amenenhat II (1.788 a. C.)  

Senusret II (1.788 a. C.)  

Senusret III 

Amenenhat III (1.730 a. C.)  

13a DINASTIA  

Kutuira Ugara 

14a DINASTIA  

Ai (1.715 a. C.) 

Hiesos e reis pastores  

15a e 16a DINASTIAS  

Khian (1.710 a. C.) 

Apopi II Apopi III 

17a DINASTIA  

Sekenenra I 

Império Novo (Dinastia XVIII d XXVI)  

18a DINASTIA 

Aahmés (1.578 a. C.) Thutmés I 

Thutmés II 

Thutmés III, o Grande (1.501 a. C.)  

Amenhetep 1 (1.447-1420 a. C.) 

Thutmés IV (1.420 a 1.411 a. C.)  

Amenhetep III (1.411 a. J. C.)  

Amenhetep IV ou Khuenaten (Amenophis ou Kunaton, dizemos nós)  

Sakera 

Tutankhamen (1.358-1.350 a. C.).  

Ai. 

19a DINASTIA  
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Horemheb (1.350 a. C.) Ramsés I 

Seti I 

Ramsés II, o Grande ou Sesostris.  

20a DINASTIA 

Ramsés III a Ramsés XII (1.118 a 1.090 a. C.) 

21a DINASTIA 

Siamón de Tanis (Vaphres) 950 a. C. 

22a DINASTIA 

Sheshonk 

23a e 24a DINASTIA  

Tefnakhté 

25a DINASTIA 

Piankhi  

Shabakha  

Tirakah  

Tanutamen  

Psemthek  

Saita 
26a DINASTIA  

Psamético (650 a. C.) Nero (609 a. C.)  

Psamético II (593 a. C.) Apries (588 a. C.)  

Amasis 

Psamético III (525 a. C.)  

27a DINASTIA  

Reis Persas (525-338 a. C.)  

28a DINASTIA  

Amyrtes (404 a. C.)  

Meudesiana 

29a DINASTIA  

Neferites (398-393 a. J.C.)  

Akhoris (392-380 a. J. C.)  

Psamutis (379 a. J.C.)  

30a DINASTIA  

Nectanebet (378-361 a. J.C.)  

Takhos (360-359 a. C.)  

Nectanebos (358-341 a. J.C.)  

Império Lágida ou o Egito dos Ptolomeos 

31a DINASTIA  

Ptolomêo I Soter (304 a. J. C.)  

Ptolomêo II Filadelfo 

Arsinoe I 
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Ptoloméo III, Evergetes I (246-221 a. C.) 

Ptolomêo IV Filopator Arsinoe II 

Ptolomêo V Epifanes (203-180 a. C. ) 

Cleópatra I 

Ptolomêo VI, Filometor Cleópatra II 

Ptolomêo VII, Evergetes II Ptolomêo VIII, Soter Cleópatra III 

Ptolomêo IX, Alexandre Ptolomêo X 

Berenice Ptolomêo XI Ptolomêo XII Ptolomêo XIII, Auletes Benenice II 

Ptolomêo XIV (51 a. C.) Cleópatra VII (51-30 a. C.) Arsinoe III 

Ptolomêo XV. 

--------------------- 

Nada mais terrível para inibir a evolução espiritual do homem do que preferir ele 
perscrutar o que de mau possuem os demais exteriormente, ao invés de o fazer 
interiormente. É como se quisessem ver no espelho embaciado dos demais a sua alma 
negra e pervertida. Quanto aos maus muitas vezes se convertem se se lhes anima a 
cultivar a bondade que dorme silen3iosamente no seu interior. 

Duas frases do Cristo que completam o nosso conceito de hoje "Aquele que estiver 
isento de pecado que lhe atire a primeira pedra". "Não deves julgar o bom por bom item o 
mau por mau". 

Sim, porque o único que possui semelhante direito, é KARMA, como lei de Causa e 
Efeito, Ação e Reação, Retribuição, etc. Do mesmo modo que "quem com ferro fere com 
ferro será ferido". 

 
A P O C A L I P S E 

 
Conferência do saudoso Antonio Castaño Ferreira   

Comentários por Hernani M. Portella 
 

A tradição Judaico-Cristã está baseada no Sepher Zohar (o livro do Esplendor), no 
Sepher Ietzirah (o livro da Criação), no Sepher Bereshit e no novo testamento, atingindo 
este o ápice no 4o  Evangelho de João, nas cartas de Paulo de Tarso e no "Apocalipse" 
que representa a revelação do futuro, bem como os graus iniciáticos cristãos para a 
perfeita iluminação. 

O cristianismo possuía esotericamente 7 graus iniciáticos dos quais somente 3 
graus eram do conhecimento comum ou exotérico. 

Os 3 graus inferiores constituíam respectivamente os "Ouvintes", "Companheiros" e 
"Fiéis" e os 4 superiores formavam os Sacerdotes Iniciados. 

O Clero obedecia a estes 7 princípios que se relacionam com as cartas às 7 Igrejas 
do Apocalipse. O cristão comum no máximo atingia o 3.9 grau. Daí para a frente, se 
afastava do povo, tornando-se um dos condutores, chamados sacerdotes, bispos ou vi-
gilantes. 

O Apocalipse é um apanhado sintético que nos dá toda a profundeza da doutrina e 
previsão dos tempos, sendo pois, chave hermética para fatos acontecidos no passado e 
no presente com a antevisão do futuro. 

Tinham as cartas às 7 Igrejas da Ásia (7 Templos Iniciáticos), o objetivo de avisá-los 
de que as cerimônias que aí se praticavam eram para a formação de adeptos perfeitos, 
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Santos e Sábios. Estas mensagens ou cartas às 7 Igrejas estão estreitamente relacio-
nadas com os dizeres das Epistolas de Paulo quando falam no Cristo interno, na 
semeadura no corpo corruptível, para a colheita, no corpo incorruptível, isto é, vencer a 
morte no sentido da consciência imortal, continuidade de consciência, onde a sua 
exclamação: "Ó morte! onde está a tua vitória?" para dizer que o Iniciado venceu a própria 
morte. 

O Apocalipse nos ensina que para esta Iniciação precisamos 

1o - Comendo dos frutos da Árvore da Vida perceber etapas já vividas podendo colher 
os frutos do passado conscientemente no presente; sentir a eternidade percebendo os 
primeiros vislumbres da vida interior, princípio luminoso que foi chamado por Paulo de "o 
Cristo Interno". A grande visão ainda custará a aparecer; até lá vitórias e derrotas. 
Pressentindo esta glória e vencendo esta etapa então ele vê face a face o Ser Divino que 
nele habita.  

Apoc. II-7 – “Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: Ao que vence, 
dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus.”  

A tradição hindu nos diz que no 1º Grau "Pratma-kalpika" (o que está no primeiro 
período) a luz espiritual começa a iluminar a consciência física do homem. Nesta etapa já 
deve ter vencido os grandes entraves representados pela dúvida, falsa noção do eu e 
pela impureza dos costumes e dos pensamentos. Procura aquilo que é excelente –
"subha-ich’há” – tal como nos afirma o Vedânta Siddhânta Darshana, e o desejo da 
libertação que resulta da discriminação entre o permanente e o transitório e dura até que 
o fim seja atingido. Portanto, nessa etapa o homem adquire a primeira imortalidade, a 
imortalidade do físico, para que possa alcançar o seu desiderato supremo. É nesse 
sentido que prova do fruto da árvore da vida. Passa a seguir, para a segunda etapa, ou 
para a segunda Igreja, a Igreja de Smirna. 

2o - Se no 1o grau iniciático ele prova da árvore da vida, só na segunda iniciação ele 
vencerá a segunda morte. Então começa a ver aquilo que fez; visões terríficas ou 
angelicais. Nem este inferno ou purgatório ou céu perdurará: a energia física, psíquica e 
mental vai se esvaecendo, e as visões desaparecendo como imagens fugazes. A alma 
caminha aos limites deste mundo, limiar das impregnações terrenas. Surge então um 
mundo mais sutil, mais real; o mundo astral é substituído pelo mundo das formas mentais 
puras. A alma não pode entrar com o veículo pesado astral para o mundo das causas de 
mais elevado mental. Aquele cadáver psíquico, fica abandonado. Mariposa que se eleva 
para o mundo de luz e de repouso, passa por uma transformação semelhante à morte  
física abandonando a alma os seus princípios grosseiros e glorificada passa para o 
mundo do repouso. Agora é uma nova existência em que alguns podem ter experiência 
em vida. Ao alcançar o 2? grau o homem não passará pela 2a morte porque já provou na 
1a os frutos. Não se desfaz no orbe lunar e repousa no superior porque esta alma repousa 
junto ao Pai Celeste. Seguem-se novas peregrinações estabelecidas pelo principio 
anímico - nova reencarnação. 

Apoc. II-11 – "Quem tem ouvidos, ouça o que o Espirito diz às Igrejas: O que 
vencer não receberá o dano da segunda morte". 

A segunda etapa segundo a mesma escola do pensamento oriental. é conhecida por 
"vichârana" - o conhecimento discriminativo. 

Nesta etapa conhece o homem o campo da Individualidade. Resta-lhe o verdadeiro 
conhecimento espiritual, cuja posse só pode ser alcançada pelo Super-Consciente, e o 
fim da Iniciação é levar o homem a esse ponto. A salvo da morte psíquica, ou 
parcialmente liberto passa ao terceiro grau ou à 1a Igreja, a Igreja de Pérgamo. 

3o - Nesta fase o Iniciado continuará com a sua consciência individual. Saberá 
então o nome da essência espiritual que o anima; então pela 1.4 vez vai ver quem ele 
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realmente é, recordando qual o som divino (nome iniciático) que há de individualizá-lo, 
nome este que é tirado do próprio nome de Deus numa de suas múltiplas combinações, e 
de que só ele tem conhecimento. 

Apoc. II-17 – Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às Igrejas: Ao que 
vencer darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei unta pedra branca, e na pedra 
um nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. 

O terceiro grau iniciático está sempre ligado ao mistério do nome. Todas as 
tradições antigas nos falam do segredo do nome. De acordo com Morêt, notável 
egiptólogo, os egípcios faziam uma idéia bastante singular da criação do mundo: o 
demiurgo, a emanação divina, criou o Universo pelo olho e pela voz. Quando viu os seres, 
estes se manifestaram; quando pronunciou seus nomes, os seres existiram. A vida, para 
os egípcios, é uma emissão de luz fecundante e verbo criador. 

Conforme Jean Marques Riviére "o conhecimento do verdadeiro nome”  é 
absolutamente essencial; a tradição que afirma que as coisas que não tem nome não 
existem e que as coisas adquirem a existência porque um Deus pronuncia os seus nomes 
é universal. 

A tradição hebraica é pródiga em afiançar a necessidade do conhecimento do 
nome dos seres e das coisas. Os primeiros Padres da Igreja, como Orígines e outros, 
dizem que os nomes, contrariamente à opinião de Aristóteles, não são dados por simples 
convenção (thesei). mas que apresentam uma relação profunda e misteriosa com as 
próprias coisas. 

Na índia, inúmeros sábios alcançaram o pináculo da evolução pela prática da 
repetição do nome sagrado; japa-ioga é o nome técnico e como nos diz Frithjof Schuon, 
Swami Rândâs é um exemplo atual e frisante da importância do conhecimento do nome. 

De acordo com os conhecimentos tradicionais, o verdadeiro principio do homem, a 
sua real essência, é da mesma natureza que a palavra que a expressa. Conhecer uma, é 
automaticamente reconhecer o outro. Quando o discípulo conhece o seu verdadeiro 
nome, o que lhe é facultado no terceiro grau iniciático entra em comunhão direta com 
aquilo que, impropriamente, é conhecido pelo nome genérico de EU. 

O sentido popular do apelido, ainda que remota e transfiguradamente, representa o 
sentido exotérico e esotérico do nome do discípulo e do Mestre. Penetramos, assim, no 
domínio transcendental da individualidade do homem, entendendo-se aqui por individual o 
princípio sutil que constitui a verdadeira essência do ser, termo que se opõe ao de 
personalidade, que representará o veículo grosseiro do homem, o que habitualmente 
chamamos ,4P eu. Com esta distinção o sentido de personalidade vem a ser o tradicional, 
derivado de persona, significando a, máscara que caracteriza o ator, através do qual ecoa 
a voz do homem real. 

É o ilusório, a fantasia que envolve e cerceia o Real. É portanto no terceiro grau 
que se manifesta o EU Real. que o discípulo se encontra consigo mesmo, para a 
realização do grande mistério iniciático. 

Uma vez vencida esta etapa o candidato se dirige para a quarta Igreja, a Igreja de 
Tiátira. 

Na 4a Igreja receberá um cetro de ferro para governar as nações, sua missão será 
a de governar os povos. E' exemplo desta fase, a Dinastia dos Faraós onde se verifica 
que alguns foram sábios e iniciados, bem como, ocorreu na Assíria, Babilônia, Índia e Chi-
na. Grande é o número de adeptos que tem passado por esta Missão, surgindo então 
misteriosos Imperadores como Numa Pompilio - profeta que mantinha contato com os 
Mestres da Sabedoria; Assoka, que criou o Império dos Moryas – Mestres perfeitos; 
Mahatmas da Linha Morya ou dos 7 Adeptos perfeitos de todos os tempos. Vêmo-los 
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também como Fo-hi - o filho do Dragão, e Kunaton o amado de seu Pai Aton. Os Acádios 
e Sumerios são pródigos da presença desses Seres. 

Por isto lemos no Apocalipse II-26: "Ao vencedor, e ao que guarda minhas obras 
até o fim, lhe darei autoridade sobre as nações. ele as regerá com vara de ferro, 
quebrando-as como são quebrados os vasos de oleiro, assim como eu as recebi de meu 
Pai. Eu lhe darei a estrela da manhã". 

Nesta etapa, nos diz a tradição Oriental, o discípulo já tem consciência de quem é, 
surgindo nele os poderes, ou sidhis, que podem constituir o principal empecilho para a 
realização transcendental, pois devem raramente ser utilizados e de manifestação 
espontânea, ficando como jóias preciosas à ordem da radiosa estrela que é a alma 
desperta e plenamente ativa. Uma vez atingida e ultrapassada a prova ou o estágio dos 
poderes, o possuidor da estrela da manhã, que é Vênus, estando portanto estreitamente 
relacionado com os Senhores de Vênus ou Kumaras se encaminha à próxima Igreja, a 
Igreja de Sardes. 

Na 5a Igreja, não pode mais conviver com os homens vulgares, é o Adepto na fase 
secreta, é o Superior Incógnito, passando entre nós, procurando guiar a humanidade sem 
ser reconhecido. E' o Adepto Secreto, com suas vestes brancas, espirito luminoso cujo 
nome inscrito no Livro da Vida, lhe permitirá ligar-se aos Grandes Mistérios da Tríade 
Superior no seu aspecto de Beatitude. E' o amor universal, que não se cinge a um sêr, a 
uma coisa, mas que universaliza e pluraliza. Já consciente do seu EU, da sua verdadeira 
essência, se funde agora com um dos aspectos do próprio Verbo Criador. A ele se liga, se 
une para a eternidade. Nesta etapa é que se diz que a alma contempla face a face a 
Divindade ou a Divindade que se contempla. 

Faz parte agora do mecanismo intrínseco do próprio Universo. A potestade 
suprema, não mais o reconhece como parte do todo, mas o vislumbra como entidade 
consciente do todo. 

É nesta fase que o Apocalipse diz: III-5.  

"O vencedor será assim vestido de vestes brancas: não se apagara o seu nome do 
livro da vida, e confessarei seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos". 

Atingindo o estado interior de "Ananda" segundo as escolas Orientais, segue o 
Iniciado para a próxima Igreja que é a de Filadélfia. 

Na 6a Igreja desenvolve o conhecimento puro que se equilibra com o amor puro da 
etapa anterior, na realização mística das duas colunas do Templo. Recai sabre ele o 
mistério do Santo Nome de Deus. E' a Palavra Perdida, o "Shen-Ha-Meforash dos antigos 
cabalistas, a expressão inefável do AUM das tradições indo-tibetanas. 

Em uma obra de grande valor esotérico, no "Pitis Sofia", A Sabedoria da Fé, obra 
fundamental dos gnósticos, há uma referência a este Santo Mistério: "Rabbi Jeoshua, 
certa vez interrogado por um discípulo sobre o valor das 7 vogais da linguagem grega que 
se achavam gravadas nas cabeças da serpente Ofis, respondeu: este é o maior de todos 
os mistérios. 

Quem conhecer o segredo que faz vibrar as 7 vogais e os seus 49 poderes, é o 
Senhor de toda a Luz. Nem o próprio Barbelo, o guardião dos mundos intermediários 
poderá detê-lo na sua marcha gloriosa. Se envolto em trevas entoar esta Palavra Santa, 
logo a Luz se fará". 

São João o evangelista, nos confessa que "no Princípio era o Verbo, e o Verbo 
estava com Deus, e o Verbo era Deus" (João I-1). 

"E o Verbo se fez carne e habitou entre nós..." (João I-14). 

Logo, tudo dimana do Som Primordial e, portanto, pela marcha inversa, tudo se 
relaciona e diretamente depende da Palavra Criadora. 
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O Céu se manifesta, o homem se une eternamente com o Logos, quando pro-
nuncia a "Palavra Inefável". 

É nesta fase que o Iniciado entende a carta dirigida ao Anjo da Igreja de Filadélfia e 
que diz: III-12 

"Ao vencedor, fá-lo-ei coluna do Santuário de meu Deus, donde jamais sairá; 
escreverei sobre ele o nome de meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova 
Jerusalém que desce do céu da parte do meu Deus e também o meu novo nome". 

 

Ilustração:  

Legenda:     

“O Grão Mestre da Ordem do Santo Graal, levantando o Cálice de 55 quilos, soma 
10. (Itinerário de IO), dá início aos rituais comemorativos do dia 24 de fevereiro de 1959, 
no interior do Templo dedicado ao Supremo Arquiteto, na sua manifestação cíclica no 
AVATARA MAITREYA”. 

 

O último rebento místico do Oriente, Shri Râmakrishna, não hesita em dizer: "Deus 
e seu nome são idênticos" e precisa a sua sentença: 

"Quando se crê na potência do Santo Nome de Deus e nos dispomos a repeti-lo 
constantemente, nem discernimento, nem exercícios piedosos de nenhuma ordem, são 
mais necessários. Todas as dúvidas se esgotam, o espírito se torna puro, Ele mesmo, se 
realiza, pela pujança do seu Santo Nome". Terminando esta fase, dirigirá o Iniciado para a 
última etapa, a Igreja de Laodicéia. 

Nesta 7a Igreja, atingirá a consagração final, o pináculo da evolução. O homem se 
unifica com o todo, alcança a "seidade". Esta identificação é conhecida no Oriente com o 
nome de Samadhi; pela isenção absoluta, pela renúncia ao uso dos poderes extraordi-
nários que alcançou, consegue destruir tf das as sementes mentais, de há muito 
subjugadas, mas ainda latentes em seu órgão interno. Pode, então, alcançar a 
consciência do Permanente, do Eterno, a qual, para a consciência relativa dos que vivem 
nos mundos contingentes, representa a absoluta inconsciência. Somente agora é um Li-
berto, na plena acepção do termo. 

Esta consagração está contida na carta ao Anjo da Igreja de Laodicéia: III-21 

"Ao que vencer lhe concederei que se assente comigo no meu trono; assim como eu 
venci, e me assentei com meu Pai no seu trono". 

Tendo o Iniciado nas etapas imediatamente anteriores atingido o que as Escolas 
Orientais chamam de "Ananda" e "Chitt" nesta última torna-se um "Turyaga", e através do 
Samadhi atinge o atributo de "SAT". 

Realiza assim o SATCHITANANDA ou os três atributos do Pai, no seu interior, através 
das 7 Igrejas ou estados de consciência, perfazendo os 21 mais 1 arcanos maiores pois 
ele é o 22 arcano maior ou Laurenta, ou aquele que sabe Quem é, donde vem e para 
aonde vai. 

 

O CONDE DE SÃO GERMANO MUSICISTA E A 
INTERPRETAÇÃO DO SEU “EX LIBRIS” 

 

O Conde de São Germano, personagem famoso, que teve um grande papel 
histórico na Revolução Francesa, ao lacto do não menos famoso Cagliostro, continua até 
hoje envolto em mistério, para aqueles que não se dedicam ao estudo dos movimentos 
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ocultos que se processam no Mundo, através das idades,  filósofo, poeta, pintor, 
musicista, violinista considerado igual a Paganini, taumaturgo, conselheiro espiritual da 
Casa da Áustria, teve o extraordinário vulto do século XVII uma grande influência junto à 
nobreza de França e são conhecidas as suas cartas a Maria Antonieta, alertando-a a 
respeito dos perigos que corria, prenunciando-lhe os trágicos acontecimentos que 
culminaram, com a revolução e as guilhotinas da Praça Vendôme. 

De São Germano disse Voltaire que "era possuidor de um saber universal" e Franz 
Graffer apontava-lhe uma missão relacionada com os negócios do futuro, com o século 
XX. Para se ter uma idéia da figura desse célebre personagem, ouçamos o que dele diz 
Rodolfo Graffer. Voltava ele, certa vez, ao seu consultório, quando o criado lhe disse: 
"Faz uma hora, senhor, que um nobre de porte elegante, aqui esteve, sem que eu 
pudesse saber como entrou, e foi logo dizendo: "Encontro-me em Fedalhofe, na mesma 
casa que habitava Leibnitz, em 1714". Quando lhe quisemos falar, já havia desaparecido, 
deixando-me aterrorizado". Abrimos o laboratório - prossegue Graffer - e não pudemos 
conter uma exclamação de assombro! São Germano estava ali, manuseando uma obra 
de Paracelso. A descrição feita pelo empregado estava bem longe da realidade. Brilhante 
auréola parecia envolvê-lo. Toda a sua pessoa respirava majestade e domínio". 

Assim era esse homem extraordinário, a quem ninguém jamais vira comer ou 
beber, que, no laboratório de Praffer, previu a morte, em dia certo, de Bruhl e a ascensão 
de Bonaparte, então uma inocente criança; que afirmou, segundo narra o mesmo autor: 
"Vou partir para Constantinopla e depois irei à Inglaterra, para ali lançar as bases de dois 
inventos de que muito necessita a humanidade: estradas de ferro e embarcações a 
vapor". 

Uns o chamavam de charlatão, outros de iluminado e ainda outros de 
reencarnação de um ser glorificado pela humanidade, em vários dos seus ciclos. 

De onde veio, a idade que tinha, a missão que realizava e para onde rol poucos o 
sabem. Mas os leitores de "DHÂRANÂ" bem o conhecem, através dos notáveis trabalhos 
de reconstituição histórica dessa figura, publicados pelo Prof. Henrique José de Souza, 
Supremo Dirigente da S. T. B. 

Queremos, hoje, pôr em relevo apenas uma dás facetas daquele gênio multiforme, 
grande em todas as artes, literaturas e ciências. Falaremos do músico admirável que foi, 
baseados num trabalho, a respeito, de autoria do Sr. Johan Franco. 

Em nenhum dicionário musical encontramos o nome ao Conde de São Germano e 
sim o de Giovaninni, violinista e compositor. Segundo o "Grove's Dictionary of Music and 
Musicians", São Germano foi de Berlim para Londres em 1745, e ali produziu, com o 
"pseudônimo de Conde de São Germano", uma brilhante miscelânea musical intitulada 
"L’incontanza deluza" (Haymarket, 7 de abril, 1745) com árias que foram apreciadíssimas 
no tempo. Segundo ainda Johan Franco, escreveu ele também sete solos para violino, em 
realidade sonatas completas com acompanhamento figurado de baixo e muitas outras 
canções. 

A sua obra mais importante, contudo, parece ser as "Seis Sonatas para dois 
violinos com um baixo para cravo ou violoncelo", que foram publicadas, mais ou menos, 
em 1750, por L. Walsh, de Londres. Nessa mesma peça editada, Walsh fez anunciar uma 
outra composição do mesmo autor: "Musique raisonnée selon le bon sens aux dames 
Angloises qui aiment Ia vrai gout em cet art". O interessante é que encontramos 
exatamente as mesmas palavras em francês, inscritas pelo Conde de São Germano em 
uma cópia daquela obra, que dedicou ao seu amigo e hóspede, Príncipe Lobkowitz, no 
Castelo de Raudnitz, na Boêmia. O Conde de Lamberg, no seu livro "Le memorial d'un 
Mundain", diz que o Conde tencionava ir a Viena para encontrar-se novamente com o 
Príncipe Lobkowitz, que conhecera em Londres, em 1745. Isto explica porque o editor 
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londrino das "Seis sonatas" anunciou aquela música: é que viu, nas mãos do O Conde de 
São Germano, o exemplar que este enviara ao Príncipe. 

Vemos ainda no Dicionário de Grove, no verbete Giovannini, que a canção "Willst 
Du Dein Herz mu schenken" (Queres me dar teu coração), era de sua autoria, embora 
atribuída durante algum tempo a Johan Sebastian Bach. 

A razão disso se prende a ter sido a mesma achada num algum de música, de Ana 
Madalena, esposa de Bach, com o titulo de "Ária de Giovaninni", por fora da página. 
Scholars considerou Giovannini a italianização do primeiro nome de Bach – Johann. 
Alfredo Heusz argumentou que se Giovannini (Conde de São Germano) realmente tivesse 
escrito, devia sentir-se orgulhoso da mesma e, portanto, a teria publicado juntamente com 
outras canções. 

A discussão foi longa, mas chegou-se à conclusão de que a canção pertencia 
mesmo a Giovannini. Entre as muitas razões que levaram a esse resultado, destacamos o 
fato de São Germano jamais justificar seus passos e ações, mesmo nas situações mais 
embaraçosas e que não tinha pretensões de aparecer como musicista e este outro 
relativo ao hábito que tinha Bach de copiar à mão as composições que achava 
admiráveis, como aconteceu, por exemplo, com trabalhos de Vivaldi. 

A música de São Germano é delicada, graciosa e encantadora. Tem certas pe-
culiaridades que a distinguem imediatamente no meio de outras composições. E às vezes 
tinha a profundidade e a grandeza dos gigantes da música, como Bach, Beethoven e 
Mozart. 

O que se depreende do estudo feito é que uma grande parte da obra musical do 
Conde de São Germano perdeu-se, ou, melhor, anda escondida pelos arquivos do 
Mundo, à espera de que algum investigador as vá redescobrir para gáudio dos amantes 
da música e maior esclarecimento sobre a personalidade do misterioso taumaturgo. 

E para que compreendamos melhor o mistério que o rodeava, vejamos o que 
informa o Sr. Johan Franco. Napoleão III encomendou às autoridades respectivas que lhe 
preparassem um dossiê completo sobre o Conde de São Germano. Quando já estava 
pronta para ser entregue ao Imperador essa valiosíssima documentação, foi . ela 
destruída, durante a Comuna, juntamente com o edifício que a guardava, por um violento 
incêndio, como se fosse destino do dossiê continuar em segredo... 

Uma das coisas que mais têm chamado a atenção dos estudiosos da figura do 
Conde de São Germana, é o ex-libris posto por ele ao lado da sua assinatura, nas "Seis 
Sonatas". Apesar dos estudos feitos até hoje sobre essa assinatura simbólica, ainda 
ninguém chegouna interpretá-la satisfatoriamente. Vemos nesse símbolo, que está no pé 
à direita, da gravura ao lado, dentro de um Cartucho muito usado, pelos antigos para a 
defesa do nome, um circulo com um ponto no centro, uma muralha crenelada e, em baixo, 
um escaravelho. 

Para nós, a assinatura simbólica vela o nome de Amenophis IV, ou Amenhetep, 
que, depois da revolução religiosa, levada a efeito mil e trezentos e tantos anos antes de 
nossa era, com a qual destruiu o deus Amon-Rá, adotou o nome de Kunaton, isto é, o 
Amado de seu Pai Aton (o sol), restabelecendo a adoração do disco solar, que representa 
o Logos manifestado, cujo símbolo se vê no ex-libris referido. Ao sol dedicou Kunaton um 
hino, em que dizia: "Harmakhis nefer Ra nefer, ATON Geb-Shu nefer nut" (Ó tu, ATON, 
que te elevas no horizonte do céu iluminando a Terra e os Seres que na mesma habitam), 
como o fez também, e não por coincidência, Manco-Capac, o fundador da dinastia dos 
Incas, no Peru, que dizia, numa prece: "Apunchae ynca inti yayay Curzco tambo" (Ó Sol, 
meu Pai! que disseste: haja cuscos e tambos). 

No meio do ex-libris vemos a muralha crenelada, com cinco dentes, que devem 
expressar o 5.9 Senhor ou Buda-Mercúrio do ciclo ariano. Em baixo, encontramos o 
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escaravelho sagrado, que era, no antigo Egito, símbolo da transmigração. Aliás nós 
termos um símile do escaravelho no nosso besouro e pela sua peculiar atividade, 
podemos deduzir as razões pelas quais foi o escaravelho tido como símbolo sagrado. O 
besouro prepara uma bola de excremento, que vai sempre rodando (como um disco solar) 
e nela põe os seus ovos. 

Surgindo da referida bola, os seus filhos, o fato levou o povo a achar que eles 
nasciam da mesma por transmigração ou transformação. Era também o escaravelho, o 
emblema de Ptá, nome do demiurgos, o arquiteto dos mundos. Estes três hieróglifos são 
o nome oculto, que o Conde de São Germano conservou das velhas iniciações egípcias, 
e que só um hierogramata, senhor da ciência secreta, pode ler. 

Egiptólogos nele verão apenas um vocábulo, que não representa o mistério da 
Palavra Perdida, o Hashemephorash dos cabalistas hebreus: O Poder do Verbo Criador, 
que refulge no Sol Espiritual oculto pela muralha intransponível das limitações da 
consciência manifestada, a energia divina, emanada pela Suprema Divindade, e pelos 
brahmanes denominada de Omkara Pranava que se mantém na Palavra Viva, 
simbolizada pelo AUM. 

 

PARSIFAL E LOHENGRIN 
Dr. E. Pugliese 

 

A obra ciclópica de Wagner, tem sido longamente estudada, sob quase todos os 
aspectos, filosófico, artístico e até mesmo social, porém o que é pouco conhecido, é o 
sentido simbólica-místico-religioso, que esse gênio adaptou às suas obras. É sobre o 
aspecto simbólico de suas obras "Parsifal" e "Lohengrin", que nos propomos, neste traba-
lho, comentar. 

Conta o Coronel Olcott, que passando por Bayreuth, foi ouvir, uma das obras de 
Wagner, e tão encantado ficou, que quis conhecer de perto o diretor daquele teatro. 
Encontrou-o examinando um trabalho que acabara de fazer, e verificou que Wagner 
estudara com grande cuidado as tragédias orientais sob o ponto de vista simbólico, e que 
na ocasião, andava muito ocupado com o estudo sôbre o Budismo, a ponto de querer 
realizar uma obra musical sobre a vida de Buda – do Príncipe, Sidarta : - a sua luta, os 
seus anseios, o conhecimento perfeito que atingiu - que dissipa as dores e os sofrimentos 
dos homens. 

Foi investigando as tradições, os mitos, as fábulas, as lendas e os símbolos –   
através das tradições místico-religiosas – de vários povos, que nasceram as primeiras 
idéias que o levaram a compor "Parsifal", "Lohengrin" e a "Tetralogia". 

Vejamos em resumo, os elementos em que Wagner se fundamentou para compor 
a fibra "Parsifal". 

Estudando Wagner, uma velha obra hermética que chegou até a Europa, vinda não 
se sabe de onde, soube ele que quando Jeoshua Ben Pandira – o Cristo – foi crucificado, 
Longino feriu com sua lança o peito do Senhor. O sangue que correu, não se perdeu. 
Dizia essa obra, que o sangue foi recolhido por José de Arimatéia e levado para um lugar 
desconhecido, para uma região distante e misteriosa. Para um lugar inacessível, onde 
viviam criaturas que pela sua pureza e perfeição se tornaram os "Verdadeiros Guardiões" 
de tão sublimes relíquias. Êsse lugar, segundo a tradição, tinha o nome de Monte Salvat. 

Essa tradição se espalhou por toda a Idade Média, dando origem às várias lendas 
e sobretudo às diversas Ordens de Cavalaria, que tinham por objetivo a conquista do 
Santo Graal – o Santo Cálice. 
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Vejamos a obra em si – seu aspecto geral: "Numa região da Espanha, nos 
Pirineus, no Monte Salvat, ergueu-se outrora um Templo conhecido com o nome de 
Graal. Aí, o rei Titurel guardava as duas preciosas dádivas: a, TAÇA e a LANÇA. Essa 
confraria é um dia dizimada pela arte diabólica de Klingsor, um Cavaleiro que pelos seus 
sentimentos impuros, fera expulso da Ordem do Graal. Fez ele, então, um pacto com o 
Mal, que lhe auxilia a construir, não muito distante do Templo do Graal, um "paraíso 
artificial", cercado das mais lindas moças, flores e de Cavaleiros subjugados por Klingsor, 
isto como um meio de cilada para os Cavaleiros que buscavam a Taça que continha o 
Elixir da Longa Vida, o Licor da Imortalidade – o sangue do Redentor dos homens. 

Para seus serviços, Klingsor serve-se sempre de Kundry – uma criatura estranha. 
Ora é servidora dedicada dos Cavaleiros do Graal, outras vezes é escrava de Klingsor, o 
senhor do Mal. 

Anfortas é o Pontífice, o Rei do Graal, – foi a ele que o Rei Titurel entregara o cetro 
do poder. Um dia, decide Anfortas afastar de uma vez por todas Klingsor, do caminho que 
leva ao Templo do Graal. Afastar aquela diabólica personagem que punha muitos 
Cavaleiros a perder. Porém, ao aproximar-se do reino de Klingsor, cai numa armadilha 
preparada por Kundry e levado por sentimentos passionais, é ferido por Klingsor – e  
perde a Lança. A preciosa dádiva cai em mãos de Klingsor – do Mal. 

Estas são as personagens principais, incluindo-se naturalmente Parsifal – o Herói –  
que vão surgindo, bem manejados por Wagner - dentro do simbolismo crístico de todas as 
tradições. Naturalmente, como se trata de uma Ordem de Cavalaria, não poderia deixar 
de existir um Pastóforo – um guia, um instrutor – que é Gurnemanz. 

Do mesmo modo: Cavaleiros, Escudeiros e Pagens, os três graus das Ordens de 
Cavalaria; semelhante a : Mestre, Companheiro e Aprendiz, das ordens maçônicas; do 
mesmo modo: Espírito, Alma e Corpo, de toda a organização e do ser humano. 

Esta descrição preliminar, já traz consigo, várias idéias que são comuns a todos os 
povos. Sobressai a existência de uma Terra Sagrada. O Templo. A Taça – o Elixir da 
Longa Vida, ou da Imortalidade – símbolo da redenção, de glória. A Lança, símbolo de 
justiça, de Poder. De outro lado, uma criatura que procura ser o obstáculo do progresso, 
da Conquista do Ideal, do Graal - é o senhor do Mal - é Klingsor criatura esta que nada 
poderá fazer sem o concurso de Kundry. que expressa a alma humana, que fica entre os 
dois polos da manifestação. 

 

1a Cena do 1o ato 

 

"Numa clareira da floresta, surge o Monte Salvat. Sob uma frondosa árvore um 
velho Cavaleiro dorme. Ouve-se o toque , dos sinos do Templo do Graal. Gurnemanz (o 
velho Cavaleiro) desperta e convida os demais Cavaleiros a prestar a velha homenagem 
ao Salvador. Ajoelha-se e ora, acompanhado dos seus companheiros. O Rei Anfortas, di-
rige-se para o banho, o único recurso que ele encontrou para aliviar as suas dores, 
(simbolismo: banha-se nas "águas da Fé"). Gurnemanz conta aos Cavaleiros a triste 
odisséia do Rio do Graal. Conta-lhes também como o Rei Titurel recebeu de dois 
angélicos mensageiros as duas preciosas dádivas: A TAÇA e a LANÇA. A Taça contendo 
o sangue vivo do Redentor dos homens e a Lança que abriu no peito a ferida mortal a 
Anfortas. Para custodiar essas duas relíquias ergueu Titurel no alto do Monte Salvat, o 
Templo do Graal. Com o decorrer dos tempos, diz Gunermanz, Anfortas reúne em torno 
de si um regular número de homens, cuja missão é correr o mundo, auxiliando os povos 
necessitados – implantar o Bem, o Bom e o Belo na terra. Gunermanz, como um velho e 
experimentado Cavaleiro, conta aos seus companheiros a história da velha ordem e o 
mistério da comunhão que deve ser realizada, para que os Cavaleiros possam beber na 
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luz puríssima da Fé, e assim, desempenhar melhor a sua missão de justiça entre os 
homens. Klingsor vive perto do Graal, mas não podendo sopitar o ardor de suas paixões 
mutila-se e procura candidatar-se a Cavaleiro da Ordem, porém não é aceito, porquanto 
já não poderia pela sua vontade, pela sublimação vencer a sua natureza inferior, já que 
ele, com suas mãos sacrílegas destruíra a possibilidade de deixar-se arrebatar pelas 
paixões e pelo amor. Cria então, um paraíso artificial, um lugar cheio de miragens e de 
tentações, como uma rede onde fosse pouco a pouco caindo todos aqueles que sob a 
Bandeira do Graal, procurassem implantar a Verdade – Paz – Amor – Sabedoria – 
Justiça. Conta ainda Gurnemanz, como Anfortas resolve, armado da Lança que derramou 
o sangue do Salvador, ir ao encontro de Klingsor, para destruir o encanto que ele criou 
para ilusão, perdição e obstáculos das criaturas. 

Mas Klingsor, matreiro, conhecedor profundo da natureza humana lança mão de 
Kundry, que reduz Anfortas. Klingsor rouba-lhe a Lança e fere-o. Desde então no peito de 
Anfortas arde a ferida que não tem cura. Recorre a todos os meios para aliviar a dor, sem 
nenhum resultado. Certo dia, porém, durante as suas orações ouve o voz do céu que lhe 
anuncia o Salvador. (É o Tema da Promessa). A voz celeste anuncia a sua alma aflita o 
Eleito que virá não só para reconquistar a Lança, senão também para curar aquela ferida, 
que fora aberta pela sua própria paixão. Este eleito seria o Louco Casto, (como diz, 
textualmente Wagner). Desde então todos anunciam, todos esperam por essa criatura 
redentora. Quando Gurnemanz está. por terminar a narração, ouvem o tropel de um 
cavalo que traz a mensageira trágica do Graal: Kundry. 

Saltando do cavalo mostra um bálsamo que trouxe de regiões afastadas. Vinha 
com a esperança de curar a ferida que ela mesma, fizera com as suas tentações. Ela é 
mal vista pelos Escudeiros, pois não é de confiança, é muito volúvel – é instável, e, a volta 
de Kundry, após longa ausência da Terra de Monte Salvat, é sempre perigosa. Anfortas, 
que já se dirigia Nra o lago sagrado, procura agradecer àquela estranha e 
incompreendida criatura; mas Kundry foge dos agradecimentos, porque sabe ter sido ela 
a causa principal do sofrimento de Anfortas. 

Neste momento, ouve-se um grande tropel. É que um moço, armado de arco e 
flechas matara um Cisne, que era o animal sagrado daquela terra. Naquela região não se 
tirava a vida de ninguém. Trazem o moço até a presença de Gurnemanz, o qual lhe 
pergunta – quem é ele. Responde-lhe o jovem: Tenho tido muitos nomes, mas não me 
lembro de nenhum. É neste momento que Kundry procura explicar, que o jovem é filho de 
um Cavaleiro e sua mão é Herzeleide, que para evitar-lhe o trágico destino dos heróis, 
leva-o para um lugar afastado, para que não sentisse atração pela Cavalaria e não 
sucumbisse como o seu pai. Mas um dia, vendo os Cavaleiros, o moço entusiasmou-se 
tanto que construiu com suas próprias mãos um arco e flecha. 

Gurnemanz mostra-lhe que a ação que cometeu fora má: que matara uma ave 
inocente, que destruíra inutilmente uma vida. O jovem então percebe que de fato 
cometera um ato indigno do seu poder e quebra o arco. (Esta á a Cena da Transformação 
mostra que dele vai se apoderando um outro sentimento até então desconhecido). 
Quando Kundry acaba de contar a sua história ele sente-se tomado de ódio e procura 
estrangular Kundry, mas os Cavaleiros evitam-no e, então, abatido, cai. Kundry procura 
reanimá-lo com um pouco de água que vai buscar em um copo de chifre. Já então, 
ouvem-se os sinos do Graal, chamando os Cavaleiros. 

Gurnemanz tomando a mão daquele menino, se dirige para o Templo. Mas ao 
darem alguns passos em direção ao Templo, Parsifal (que era o seu nome), pergunta ao 
Cavaleiro: – Senhor, porque demos tão poucos passos e eu sinto que já caminhei tantos? 
Gunermanz responde profunda e filosoficamente: – Por que aqui o Tempo é Espaço! – E  
os dois em silêncio, dirigem-se para o interior do Templo. 
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2a Cena do 2o ato 

(No Interior do Templo). 

 

Vemos três ordens de criaturas: Cavaleiros, Escudeiros e Pajens (expressando os 
três mundos: Físico, Anímico e Espiritual). Os Cavaleiros se colocam em torno da mesa, 
os Escudeiros num plano acima e os Pajens, crianças ou meninos, se colocam numa 
região mais alta, acima dos Escudeiros (correspondendo ao mundo celeste, uma vez que 
eram puros, crianças). 

Os Cavaleiros ficam aguardando o momento solene da descoberta da Taça. Mas 
Anfortas, que cada vez que cumpre este ritual, sente a ferida arder, apela para o Senhor 
desobrigá-lo dessa missão. A esse pedido saído das profundezas de sua alma, procura 
ele ouvir uma resposta que lhe traga tranquilidade, mas em vão. Ouve-se apenas a voz 
de Titurel, seu velho pai, (como se fosse o eco da própria Lei) exigindo o sacrifício. Uma 
luz intensa projeta-se sobre a Taça e a Eucaristia é dada aos Cavaleiros. Ouve-se o hino 
de ação de graças. 

Todos se retiram ao toque dos sinos, Parsifal e Gurnemanz ficam sós. Parsifal 
assistiu a tudo imóvel, absorvido pela dor intensa que ele sente na própria alma, como se 
fosse um espelho fiel, que refletisse a dor de Anfortas. Uma piedade imensa dele se 
apodera. Por isso fica imóvel, sem responder às perguntas de Gurnemanz. Este, julgando 
indiferença, que Parsifal está profanando o recinto, expulsa-o do Templo. Essa é a trama 
do 1o  ato. 

Esquematizando, temos 1o  ato, os seguintes símbolos: 

1. Uma região misteriosa, um lugar sagrado, uma Terra Santa. É a única dominante não 
só da Obra Parsifal, como de Lohengrin – e  a sua Tetralogia – É o Monte Salvat é o 
Walhallah. 

2. Aquilo que mantém a própria vida, que contém o sangue do Redentor dos homens – a 
Taça, o Graal. 

3. A Lança – elemento que permite a manutenção da ordem, da justiça, da Lei (que 
nessa etapa da história que estamos analisando, está em poder de Klingsor, o Mal).
  

4. Kundry - representa a alma humana, como elemento ou pivô da evolução. É o veiculo 
necessário tanto para a manifestação do Divino como do Infernal, pois é através da 
alma humana, (expressa por Kundry) que Klingsor, o Mal, se manifesta e, é também 
através dela, que o Divino é exaltado na terra. 

5. Klingsor – aquele que expressa o obstáculo, que se opõe ao Divino nos três mundos: 
Físico, Alma e Espírito. 

6. Cavaleiros – Escudeiros – Pajens – são os três graus da ordem. Representam os três 
mundos, os três aspectos do homem, os três caminhos da Realização – as três gunas 
– É  através desses mundos ou veículos, que o Divino se manifesta. Quando estão 
reunidos no Templo, no ritual da Eucaristia, a Taça é erguida (é o símbolo do seu 
aparecimento ou manifestação na face da Terra), como se fosse a manifestação da 
própria Voz, a Luz do Logos, que ilumina, que emite o "sonido", Esta Luz e esse 
sonido, se manifestam nos três mundos, refletindo-se nas almas dos Pajens, 
Escudeiros e Cavaleiros, ligando-os à sua fonte mais íntima, a Espiritual ou Divina, 
num êxtase, num grande ato de religiosidade, que é bem a Comunhão, a Eucaristia. 

7. O curto diálogo entre Parsifal e Gurnemanz merece um comentário especial. Pois 
Gurnemanz ao responder que "Aqui o Tempo é Espaço” – nos dá idéia da natureza 
daquela região – que é a 4a dimensão. 
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COMENTÁRIO SÔBRE AS TERRAS SAGRADAS 

 

A idéia da existência de Terras Sagradas, encontra-se muito bem exposta nas 
antigas tradições da Europa. Ásia Menor, índia, China e entre os povos das Américas. 
Todos os povos de um modo geral, fazem referências às regiões inacessíveis, que 
somente eram conhecidas de certas criaturas que haviam passado por iniciações 
superiores, que se tornaram dignas e guardiães do tesouro que ali se achava – da 
Doutrina Secreta, que não podia ser divulgada. 

Toda a Ásia Central, como uma só voz, até hoje, faz referência a Asghardi a 
Ermedi dos tibetanos e mongóis – uma verdadeira Shangri-La. Os povos das Américas, 
antes de aqui aportarem os brancos e os conquistadores, faziam referências às cidades 
sagradas, ocultas – a um mundo misterioso – donde de ciclo em ciclo vêm os grandes 
renovadores da humanidade: os Manco-Capacs, os Bochicas, os Quetzal-Coatls, os 
Budas, os Cristos, os Lao-Tsés, os Zoroastros. etc., enfim, os famosos messias, os 
Lohengrins —todos aqueles iluminados de que; de quando em quando, se fala na terra, 
vêm dessa região misteriosa, inacessível - que é Agartha - expressão do Divino na terra – 
que simbolicamente é o Monte Salvat, o Walhallah, que é também o Monte Merú – o  
verdadeiro umbigo da terra - o omphalos, por onde descem todas as energias, que 
transformadas, sobem para animar e manter todas as coisas. 

Em todas as tradições ouvimos referências aos Montes Santos. É o Monte Sinai 
onde Jeová fala a Moisés – a conduta do povo hebreu. A própria Bíblia descreve que, 
quando Moisés sobe ao Monte Sinai, onde o fogo se levanta da terra ele ouve: "Moisés! 
descalça-te porque pisas em terra santa". É lá no Monte Sinai, recebe de Jeová o De-
cálogo impresso na própria rocha ou Pedra. – Petrona – Kifa – as "tábuas da Lei" dos 
conhecimentos que foram escritos na pedra mágica. Dai se deriva o vocábulo latino 
Petrus, que deu o nome Pedro, Pedra. Também de Petrus, Pitris (Pai, etc.). Com o 
decorrer dos tempos essa tradição transformou-se na pedra fundamental sobre a qual se 
ergue a Igreja Católica e daí Pedro ser o Hierofante de uma corrente tradicional mística. 

O próprio Jesus, vemô-lo não só nos Montes da Oliveiras onde recebe a Taça da 
Amargura, como também no Gólgota, o sacrifício. Os montes eram, os lugares onde 
habitavam os deuses os senhores que dirigiam os homens.  

Na Índia falam em infinitos Montes, todos eles considerados sagrados. Khrisna no 
Monte Meru, contempla e Mahadeva. Zoroastro prega a seus discípulos, de um Monte. 

O Monte Salvat é pois uma expressão simbólica dessa "região misteriosa" e 
inacessível para a maioria dos homens, e onde nasceram t8das as tradições místicas do 
mundo. Assim, no Monte Salvat, havia um Templo dedicado ao Santo Graal, que continha 
o sangue do Redentor dos homens – o Elixir da Longa Vida. Lá se viam criaturas que 
sublimaram suas paixões, que venceram sua natureza grosseira a ponto de se tornarem 
Servidores da Lei. 

Citações de imenso valor os senhores encontrarão na Revista "Dhâranâ” – órgão 
oficial da S. T. B. No entanto queremos salientar as seguintes: 

1. St. Yves-d'Alveydre, teve ocasião de encontrar certa vez, com um desses seres 
extraordinários, oue o pós ao corrente dessa "região misteriosa". Legou-nos uma obra 
em 1910 – “A missão da Europa na Ásia e a missão da Ásia na Europa", onde narra o 
que, ouviu. Foi a 1a versão que correu no ocidente acerca desse lugar estranho. Fala-
nos de Agartha: diz ele que teve convívio no Oriente :com criaturas que pela posição 
que ocupavam, por seus cargos de responsabilidade; mereciam inteira fé, as quais 
afirmavam que de fato, havia uma região misteriosa, secreta, onde as forças da 
natureza eram de outra ordem, um verdadeiro mundo; a 4 dimensões: isto é 
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importante, porque Wagner sutilmente nos revela a natureza superior de Monte Salvat, 
quando diz pela boca de Gurnemanz : "Aqui o Tempo e Espaço"!  

2. Muitos anos depois, em 1921, o Prof. Ferdinand Ossendowski, que fugindo à ira dos 
bolchevistas sue o perseguiam, se refugia nas terras chamadas da Mongólia e lá, 
depois de passar no Narabantikuri e por outros mosteiros, ele chega à cidade de Urga, 
onde tem o privilégio de falar com o chefe da religião Lamaica, o augusto e venerável 
Buda vivo, como é denominado um dos três chefes . Supremos da Igreja Amarela – 
religião que era das que melhor expressaram os segredos da Agartha. Esse ser – era 
o Bogdo Ghe-Ghen. (O Buda Vivo) que teve ocasião de falar desses mundos 
misteriosos, dos seres que lá vivem, do Chefe , Supremo e de suas várias 
representações na face da terra entre os homens. Teve Ossendowski nesta ocasião, 
conhecimento de uma Profecia – embora como a "Profecia do Rei do Mundo". 
Ossendowski, na. sua obra "Animais, Homens e Deuses" - nos fala do Rei do Mundo, 
o Monarca Universal, chefe Supremo de têdas as ordens secretas de valor no mundo, 
chamado na Índia de Jagrat-Dwipa, na verdade, o Rei Melquisedek, a que a Bíblia faz 
referência – Como Sacerdote Supremo do Altíssimo. "Mais tarde, diz Ossendowski, 
continuando as minhas investigações, conversei com uma das criaturas mais sábias 
do oriente: Kampo Ghelung - o bibliotecário do Buda Vivo, e essa criatura amável me 
pôs a par dessa tradição, que é a maior de todas as verdades. Esse ser, mostrou-lhe 
também documentos de uma ordem secreta chinesa, famosa em todo o oriente – a 
"Ordem do Dragão de Ouro". – Tais documentos faziam referências ao chefe Supremo 
da Ordem, aos mundos subterrâneos e aos homens que neles viviam. Disse-lhe que 
esse mundo misterioso era realmente a famosa Salem - "A CIDADE LUZ" das 
tradições hebraicas e de vários povos. 

3. Mais tarde, um pintor e ilustre homem da ciência Nicholas Roerich teve ocasião de 
verificar o que se falava. Teve a oportunidade de observar fenômenos estranhos, e um 
deles é quando se encontra próximo da cidade de LEH, nas terras de Kashimir, cidade 
que está próxima de um desses centros a que nos referimos. Ele viu um desses discos 
luminosos, flamígero, que surgia inesperadamente das profundezas do espaço, 
tornando-se um archote imenso, iluminando toda a terra. A sua esposa ficou 
assombrada e ele, já mais esclarecido porque tinha ouvido nos mosteiros de 
Narabanthikure, de um dos seus velhos amigos, Dharadkin, referência a esse estranho 
país, disse: "São os sinais de Shamballah" – do mundo encantado, cujo soberano é o 
excelso Maha-Guru – o Rei do Mundo". 

4. Vishnu - Purana, obra que a crítica do Ocidente reconhece como uma das expressões 
mais elevadas do conhecimento humano, no capítulo V, tem uma passagem que nos 
interessa de perto. É um diálogo entre o místico e sábio Parasana e Maitri (nome este, 
que o mundo em breve ouvirá). Nesse diálogo pergunta-lhe o discípulo Maitri "Senhor, 
como é constituído o nosso mundo? Este continente, esta mãe da humanidade, esta 
mãe de todas as criaturas? É aquilo que nós vemos, que devemos reconhecer como 
verdade? ou há mais alguma coisa que eu no meu íntimo suspeito, mas que minha 
inteligência não alcança e que meus sentidos não percebem?" 

– E o velho mestre diz: "Tu sentes, ó Maitri, a voz da própria verdade no teu coração, já 
estás preparado para compreender – e na verdade os homens jamais estiveram 
desamparados –, Quase nos tocando há uma outra humanidade, não de seres aflitos, 
não de seres torturados pela angústia, pela insegurança, nem pelo nascimento, pela 
morte e tão pouco pelas misérias da vida.. São criaturas que lograram evolução espiri-
tual tão alta que mesmo vivendo em corpo físico, elas estão à frente de nós como 
guias, como Instrutores". 

– A terra, meu discípulo querido, é mais misteriosa e mais complexa que tu pensas. 
70.000 Yojonas – é a medida que vai até ao centro venerando e obscuro. Mas devo 
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dizer-te que na verdade, de 10.000 em 10.000 destas medidas sagradas, há uma 
cidade, uma misteriosa região, que as nossas tradições chamam de Sapta-Patalã, as 7 
Cidades Santas. Devo dizer-te ainda mais, que nelas há palácios deslumbrantes, nelas 
vivem os famosos gigantes da antiguidade; aqueles que tinham outrora o segredo das 
coisas. Lá se encontram também as nagas, as serpentes iluminadas, que são as 
detentoras de todos os mistérios. Cada uma dessas cidades tem o seu colorido, cada 
uma delas tem o seu segredo". A 1a  é a Cidade das Espumas luminosas. 

A 2a é branca como a neve. 

Devo dizer-te que púrpura é o colorido que tinge a 3a – lá vivem os grandes heróis da 
humanidade que se imortalizaram pelos seus feitos e que alcançaram a ciência sagrada. 

O colorido da 4a é amarelo – há de .revelar-te seres que estão ligados à história dos 
povos que se foram. 

Como a 5a é pedregosa – a 6a é das areias luminosas – a 7a é a das chuvas de ouro 
porque é na verdade o coração de toda a verdade". 

"Mais profundo do que estes centros, coroado e exaltado pelos próprios deuses e pelos 
seres celestes que eternamente honram as suas excelências, se encontra o Mantenedor 
dos Mundos, na forma de Dragão Celeste, o dragão das 1.000 cabeças e das 700 
escamas. Ele é o detentor das forças cósmicas, que torna possível a existência em nosso 
globo. Ele é o símbolo augusto e secreto desses reinos – de sua coroa refulgem luzes tão 
brilhantes e profundas que iluminam os 7 reinos" etc. – O  texto continua... 

Essas e outras tradições que se perdem em antigas civilizações pouco conhecidas no 
Ocidente, não transpiraram senão na voz dos iniciados, senão no segredo de certas 
ordens – próprio mestre para o discípulo, "de boca a ouvido", na boca que se cerra para 
não, transmitir as coisas antes de chegarem os tempos. 

E os tempos esperados já chegaram... 

Elias, Enoch foram arrebatados para o céu, segundo a tradição, num carro de fogo. Jesus 
ressuscita e sobe vivo aos céus; o mesmo acontecendo com a Virgem Maria. O próprio 
Buda-Vivo, vai em corpo vivo para o Nirvana, e infinitas outras citações e condições 
misteriosas e inexplicáveis começam a ter sentido. É esse sentido, é essa força da 
tradição e de fatos comprovados que levou o Coronel Fawcet e seu filho a procurarem, 
em terras do Brasil, a Cidade Perdida. 

Uma das escolas esotéricas mais antigas do povo de Israel, é constituída pela 
Mercabah. A Mercabah se desenvolve pelas narrações do primeiro capítulo do livro de 
Ezequiel. É efetivamente a primeira mística judia – não trata da contemplação 
concentrada sobre a verdadeira natureza de Deus, mas de sua aparição sobre o TRONO, 
tal como é descrita pelo profeta Ezequiel. É o tema predileto, é o conhecimento dos 
mistérios do mundo do Trono Celeste. O Trono de Deus representa para o místico judeu o 
mesmo que a esfera fulgurante da Divindade cercada pelos eons, arcontes e dominações, 
significavam para os primitivos gnósticos e hermetistas. O Trono de Deus ilustra todas as 
formas da criação e o fim da visão mística. 

O pouco que se conhece a respeito dos mistérios da visão mística do Trono, nos 
esclarece sobre as condições preparatórias. A viagem é precedida por prática ascética 
cuja duração vai se estender de 12 a 49 dias. Durante esses dias de recolhimento, jejua e 
medita numa posição especial: cabeça entre os joelhos, entoa hinos e canta textos 
conhecidos pela tradição. A continuação, dos cânticos, todos em ritmos monótonos, 
produz a ensimesmação e se manifesta então, diante de seus olhos 7 maravilhosos 
palácios. Neste ponto a alma do místico deve penetrar um a um esses palácios, para se 
assenhorear dos mistérios, dos segredos que escondem. A atitude recomendada, é a ati-
tude corporal de Elias quando rezava no Monte Carmelo. Um ponto que deve ser frisado, 
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é que os antigos místicos empregavam de preferência a palavra descida e não ascensão, 
como seria natural, para exprimir a marcha pelos 7 céus. 

A pergunta: – Mas como podem viver seres no interior da terra, se ela está 
subordinada a pressão elevadíssima e a altíssimas temperaturas, sem falar na ausência 
de oxigênio e outras condições tão necessárias à nossa vida?" 

Responderemos: – Nada dessas coisas estão provadas. Os cálculos e os valores 
sobre o grau geotérmico, sobre a pressão no interior da terra etc., são meras hipóteses de 
nossa ciência oficial. O nosso conhecimento é . ainda novo, como uma criança, começa a 
engatinhar. O que a ciência não consegue descobrir, entender - não significa que não 
exista. 

Todos os descobrimentos científicos antes de serem comprovados, foram rotulados 
de absurdos e fantásticos. 

A verdadeira constituição da terra é muito diferente. O nosso globo é um ser vivo, 
complexo, e com consciência própria. Há no seu interior verdadeiras cidades, grutas e 
galerias gigantescas, com dezenas de quilômetros onde a energia mineral, onde os 
princípios cósmicos que envolvem o mundo, formam a atmosfera mística daquelas 
cidades. Nessas cidades vivem seres, vegetais e animais, que representam a fauna e a 
flora de cada época que se foi. Todo o passado da terra lá se encontra representado nas 
"7 Mansões do Amanhecer". Do mesmo modo, o porvir daí ser a "Sementeira"... 

A força da tradição dessa terra sagrada – “da maior das verdades" - se firmou na 
língua de muitos povos. A formação e a evolução desse símbolo através das idades e 
períodos de cultura permite descobrir a transição. Diz Yung: – “A transição desse primitivo 
significado de Fenda da terra, Interior da terra, Mãe terra, Mãe, com Tesouro, Felicidade, 
Proteção, Auxilio, etc., é notável. 

Há uma íntima relação de Tesouro com: Grutas, Cavernas, Montanhas, Interior da 
terra, e como queiram os alquimistas da Idade Média que a terra – o seu interior, é o 
Laboratório do Espírito Santo, local onde se encontra a Pedra Filosofal. Daí a palavra VI-
TRIOL, e completando o velho axioma dos alquimistas: "Aurum nostrum non est aurum 
vulgis” – “O nosso ouro não é o ouro comum". 

1. O vocábulo Hort : Tesouro.  

Para Klunger : Keuto no grego tem significado análogo e quer dizer também: Gruta, 
Cavidade, Regaço. 

2. Fink – relaciona Hort : Tesouro, com huzal no gótico; Kurst no Armênio com "ventre"; 
no Védico com Kostha – que é baixo ventre, útero fazendo proceder da raiz indo-
germânica Kaustos (semelhante ao grego Keutos, Kento) com o significado de 
Câmara, Cela, Interior, Reservatório, Armazém, Montanhas, enfim: Arca – donde vem 
Arcano; e com o latino cotunium : receptáculo, vaso, recipiente em que no final se 
vertia o vinho dos sacrifícios. 

3. Prellwitz – crê na finalidade existente entre Keutos, Kuotos, Kuatis – que é bolsa, 
receptáculo e o sânscrito Kursh-os = cavidade localizada na extremidade da coluna 
lombar, e Kutos : cavidade, abóbada com Kustos = Tesouro. 

4. Klunger – Nos diz ainda: Hort = tesouro acumulado, guardado – (e Fink, como vimos 
diz proceder de Kaustos: cela, câmara, armazém, arca = onde se guarda o tesouro) - 
continuando diz ainda que: hodd no germano, Lazda no pré-germânico, é Kusdo para 
Kudtho que significa escondido, oculto. E, relaciona os vocábulos gregos Keuto, 
Ekuton com: cavidade, gruta, no sentido de reter, esconder; com Hutte que significa: 
refúgio, morada, com Hutter = vigiar com verbo To hide = esconder, ocultar, e com a 
raiz germânica hud. 

Esta opinião é compartilhada por muitos filósofos. 
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5. Por sua vez Stoks; vê uma relação entre o inglês To hide com o alemão Hutte e o 
sânscrito Kuhara – Caverna – e com Kondo palavra céltica) que significa encobrir, 
velar, ocultar e o sânscrito Kondo : Poder; Kupuos = herói - e Kuros = forte, valente. 

Desse modo podemos formar uma idéia de uma origem comum entre os vocábulos 
Tesouro, Poder, Proteção, Mãe, Riqueza, Felicidade, Herói, Valente, Auxílio... com 
Cavidade, Interior da Terra. 

São expressões que se ligam através dos símbolos e das tradições místico, religiosas 
dos povos com lugares Santos, Terras Sagradas - através das Montanhas, das Grutas e 
Cavernas. 

Vamos pois sintetizando, fixar essa idéia: Há na terra, regiões sagradas que se 
relacionam com Montanhas, Planaltos e Mundos Subterrâneos. 

 Montanhas ou Planaltos são verdadeiros centros de onde se irradiam as civilizações, 
isto é, os grandes movimentos sociais. São os pontos de irradiação, não apenas das 
raças conhecidas, mas também das principais espécies vegetais usadas pelos homens na 
sua subsistência... 

Por exemplo: a meseta do Pamir, na Ásia, é o berço da raça Ariana. Ora, os modernos 
pesquisadores ignoravam até há pouco tempo que o centro de dispersão do trigo está 
situado nessa região oriental. Desta sorte, vemos o dria nos primórdios de sua história, 
descendo do planalto para se espraiar pelos vales férteis de Sapta – Sindhovas – a Índia, 
trazendo consigo um alimento básico: o trigo. Associa-se comumente, ao vegetal, tão 
importante .na economia dos povos, um animal, que para eles é quase um totem. Os 
ários com o trigo, traziam o búfalo. Os semitas, com a tamareira, os camelos. E os povos 
do Anahuac, no México, ao milho, aliavam o coiote. Ao lado destes alimentos básicos 
trazem consigo um conhecimento, uma moral, um código, enfim um Conhecimento Supe-
rior, que com o correr dos tempos se estende por toda a terra. 

As grandes civilizações, os grandes movimentos sociais têm origem nos altiplanos - 
nos montes. Há centros ortográficos, que persistem na história de uns e na lenda para 
outros, como locais sagrados, onde os deuses se apresentavam para confiar, aos 
caudilhos das raças, grandes verdades que deveriam perpetuar-se em sua pureza no 
âmago das religiões. Assim, na velha Índia, vemos o Monte Meru, onde falam os deuses 
pelos lábios dos saddhas e dos ascetas. Na Grécia, o Olimpo, mitologicamente, 
simbolizando também a mansão excelsa dos deuses. Êstes altiplanos, por se ligarem às 
nascentes de poderosos rios, são considerados regiões favoráveis ao desenvolvimento de 
poderosas raças. A história dos homens anda sempre ligada a certos planaltos e a 
determinados rios. Os Ganges, o Nilo, o Tibre, o Eufrates, tiveram um papel importante na 
história da civilização humana. As cavernas, os hipogeus e as grutas subterrâneas são 
também lugares que conduzem às cidades santas. 

No Brasil – em Mato Grosso – também lá se ergue a majestosa "Matatu-Araracanga", 
nome que algumas tribos deram à montanha de onde escoavam as águas do rio das 
Araras. Os antigos textos orientais chamam-na de Ararat. 

Com esses elementos (e os encontrados na revista "DHÂRANÂ") acreditamos ter 
dado uma idéia do simbolismo das terras sagradas – (Monte Salvat, Wahallah, etc.) que o 
genial Wagner tão bem exprimiu em suas obras. 

 

ENCERRAMENTO DA XI CONVENÇÃO EM S. LOURENÇO 
 

No dia 24 de fevereiro, pela manhã, o Ven. Dirigente da Sociedade Teosófica 
Brasileira, depois de ordenar o hasteamento da Bandeira Brasileira e a da Missão e 
cantados os hinos nacional e o da STB, disse: “Nossa instituição não é um Partido 
Político, mas a interseção de todos os Partidos por ser a Vontade Divina expressa na 
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Face da Terra, que é fazer do Brasil o Berço da Nova Civilização, como a Era de 
Aquário”. 

 

SOCIEDADES SECRETAS NA INICIAÇÃO 
 

No estudo anterior, cuidamos das Sociedades Secretas Políticas ou de atribuições 
humanas, Sociedades Secretas no aspecto profano até aos limites mais densos.  

E conforme aquele estudo, vimos que essas Sociedades assumem diversas 
tonalidades, afins com regiões ou países. Essas organizações, tomam feições de acordo 
com os problemas locais. Assim, vimos alguns  exemplos como na França, a luta pela 
primeira república, na Irlanda pela libertação, nos Estados Unidos pela segregação racial, 
na Bavária pelo princípio anarquista, em outros, pelos tribunais justiceiros e assim por 
diante. Mas, no instante em que passamos para uma outra dimensão, para outro atributo 
da evolução, para uma expressão mais refinada, mais sutil, encontramos a vereda 
iniciática ou do conhecimento, através de vários Colégios de Iniciação Esotérica que 
proliferam por esse nosso mundo, alguns deles, manifestações lídimas da própria 
Divindade, exteriorizada pela sua vontade.  

Enquanto as Sociedades Secretas Políticas, se mascaram para poderem realizar 
com maior segurança e visão os seus objetivos, as Sociedades Iniciáticas, não agem 
dessa forma ou desse modo. Elas não precisam camuflar-se; podem agir livremente, viver 
legalmente e até serem apoiadas pelos poderes constituídos. Em todo caso, não há regra 
sem exceção. Agora, é preciso fazer-se a ressalva necessária, entre os bons Colégios 
Iniciáticos e os que se dizem verdadeiros. Poderemos citar várias oposições no sentido 
qualificativo, oposições entre a magia branca e a magia negra, entre solares e lunares, 
oposições essas que são atributos da evolução, entrechoques no campo psíquico-mental. 
Se por exemplo, observarmos as práticas do Bardo Tibetano, com seus rituais de magia 
astral decadente e portanto profusamente psíquica e por outro lado a Escola Iniciática dos 
Essênios, onde o Cristo se preparou dos 13 aos 30 anos, para sua missão em prol do 
Mundo, comprovaremos de um só relance a diferença de iniciação, a qualidade dos ritos, 
o aprimoramento do caráter e da inteligência, tanto no sentido profano como espiritual.  

Delineada assim, a diferença marcante entre duas categorias de iniciação, dessas 
duas Escolas, é claro que a nossa propensão inicial é a de nos voltarmos para os 
Grandes Colégios Iniciáticos, para os Mistérios Maiores, para os rituais transcendentes e 
multicoloridos, para as grandes provas do neófito, para seus veneráveis dirigentes, suas 
grandes lojas, sua marcante filosofia, enfim, para tudo aquilo que se prende à nossa 
imaginação primeira. Mas, o caso não pode e nem deve ser precisamente assim.  

O Iniciado também deve estudar aquele outro lado, aquele lado lunar, o aspecto 
negativo da evolução, embora possa parecer um paradoxo, dizer-se, aspecto negativo da 
evolução. Porque é preciso compreender este lado com todas as suas características se 
for possível, para poder aquilatar, discernir, averiguar por nós próprios, o que vale, o que 
representa uma iniciação positiva, a realização plena do Ser. Ora, se não tivermos um 
estado de consciência bem firmado, sedimentado pelo conhecimento bem aquilatado das 
diversas facetas das filosofias psíquico-religiosas, com suas colorações locais e outros 
atributos mais, não poderemos, em sã consciência, atinar por um impulso próprio e 
dizermos que esta ou aquela Escola de Iniciação é melhor ou pior do que a outra, porque, 
além do mais, devemos proceder ao estudo comparativo das religiões ou dos Colégios 
Iniciáticos, com absoluta isenção de ânimo. Não devemos ser levados por uma simpatia 
qualquer, por um floreio de retórica ou pelo impacto de uma mistificação menos avisada, 
quanto ao conteúdo doutrinário ou mesmo místico. Tudo, deve ser pesado, medido e con-
tado, como diz o aforisma do Festim de Baltazar.  
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Referindo-se aos Mistérios de Eleusis, Aristóteles dizia: "Nos Mistérios não se 
apreende uma doutrina secreta, mas experimenta-se sentimentos". Que pretendia dizer 
Aristóteles com isso? A frase é um tanto vaga, mas, encerra no espírito que vivifica, algo 
de muito belo. Experimentar sentimentos: é justamente pela experimentação de 
sentimentos acumulados, isto é, pela afinidade, pela mescla do conhecimento e da 
mística, pela complementação de jnãna e bakta, como apregoa uma velha doutrina Hindu, 
pelo confinamento entre o saber e o amor, pela ruptura dos elementos grosseiros que 
envolvem o homem, pela queima dos fusíveis que engastam a individualidade, pelo 
aprimoramento do caráter e da inteligência, enfim, por tudo isto que o Iniciando é levado à 
compreensão global, enfeixando-os em suas próprias tendências que já traz consigo 
projetadas.  

Com estas rápidas pinceladas, no que tange salientar a separação de um Colégio 
Iniciático no seu sentido, amplo daqueles que não condizem com a marcha do peregrino 
pela senda da evolução, é que fica exposto que o discípulo da Iniciação Esotérica tem o 
dever de procurar sempre o melhor para que a Divindade se torne, através de seus filhos, 
mais glorificada.  

O estudo: Sociedades Secretas da Iniciação, prende-se a vários ângulos e cada 
um deles deve ser observado com todas as minúcias e detalhes, para que o conjunto da 
coisa em si, não sofra solução de continuidade. Como esta matéria é complexa e cheia de 
meandros, pode até chegar a complicações de caráter político. Preferimos abordar, 
sempre que possível, as doutrinas esotéricas, as escolas, as fraternidades que fazem jus 
a esse nome, isto é, aquelas que colaboram realmente para engrandecer o homem.  

Feitas todas essas ressalvas, trataremos de observar os diversos ângulos, para 
vermos o que é, o que significa, quais suas finalidades, como encaram a vida e a morte, 
porque surgiram no mundo, de onde vieram, o que pretendem, o que estudam, o que 
realizam. Essas são perguntas que logo nos vêm à mente. Diante dessas questões, 
deduz-se facilmente, a natureza essencialmente ativa dos Colégios e dos Iniciandos. 
Logo, a Sociedade Iniciática e os Iniciandos são inseparáveis, se complementam, para 
que seus objetivos se façam sentir. Daí, como é óbvio, o indivíduo não pode iniciar-se a si 
próprio. Como já diz a palavra, Iniciado, vem do Latim – INITIUM – que quer dizer começo 
e por extensão – entrada – logo, subentende-se que é encaminhado por alguém para uma 
entidade.  

Ora, a finalidade da Ciência Oculta, das Doutrinas Secretas de Iniciação é realizar 
o discípulo, é transformar o profano, projetar-lhe a influência espiritual, com intuito de 
provocar estados de realização interior. Essas, seriam por assim dizer, a contribuição das 
Escolas Iniciáticas na preservação da sementeira que germinaria por idades sem conta. 
Haja visto que a existência da ciência oculta se perde nas noites do tempo. Já a 
conheciam os Hindus, Egípcios, Celtas, Caldeus, Pelasgos, Etruscos, Toltecas, enfim, era 
conhecida desde o mitológico império de RAM, em cuja bandeira tremulava a cruz swás-
tica. Conheciam-na Krishna, Tutmés I, Tutmés II, Tutmés IV, Kunaton, Orfeu, Lao-Tsé, 
Confúcio, Fo-Hi, Pitágoras, Amônio Sacas, Plotino, Filon, Ptolomeu de Pelusa, Jâmblico, 
Pot-Amon, Ben-Jokai, Cristian Rosenkeuztz, Helena Petrovna Blavatski e outros tantos 
sábios que tanto engrandeceram as suas Escolas, como luminares de conhecimento 
direto, aqueles que ao Mundo vieram desvelar a Palavra Perdida, no seu inexprimível som 
inaudível; Seres e Colégios esses, manifestações lídimas da Vontade Divina, reflexos de 
sua inexpugnável sabedoria, tangidos e mobilizados pela própria atividade da dinâmica 
Divina. (corno podemos observar, neste outro ângulo, os Adeptos, os Sábios, as grandes 
Escolas Iniciáticas, se projetam em todos os países e continentes e em todas as épocas, 
desde tempos imemoriais, até os dias atuais. Haja visto: a Obra em que estamos em-
penhados, cuja base ou alicerce, é a Instituição Iniciática e que se chama Sociedade 
Teosófica Brasileira. Localizadas, assim, no espaço e no tempo, as Ordens Ocultas de 
Iniciação, devemos acentuar, frisar bem essa verdade: que os Grandes Iluminados que a 
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esse Mundo vieram, assim como os seus Colégios, não são privilégio de nenhum país ou 
região deste Globo, como se quer apregoar por aí. Podem apregoar; é um direito que lhes 
assiste, mas, para amenizar os efeitos dos apregoadores do Fim de Ciclo apodrecido e 
gasto, de tão transcendente verdade, que é a da projeção quando se faz necessária, dos 
Grandes Seres e Instituições a eles ligados, é que passaremos a ler uma fala do Espírito 
de Verdade. Assim, diz textualmente o Verbo inflamado: "Se me tomas por outro e não 
por Eu mesmo, perdidos se farão os meus próprios esforços de todas as épocas. E com 
isso dificultas a Minha Volta ao Mundo, segundo as minhas várias promessas. De que 
vale subdividir a Divina Essência, se Ela é uma só, mas para ser compreendida pelos 
homens é forçada a tomar diversos nomes, aspectos e funções.  

A evolução humana jamais se faria se o Verbo se manifestasse sempre proferindo 
as mesmas palavras. No entanto, outros homens, mulheres e crianças já vieram à minha 
frente para preparar a nova Era. Não para fundar nenhuma religião, pois de todas elas 
jamais foram por Mim criadas, e sim pela ganância mercantil de seus falsos Sacerdotes. 
Eu virei mais uma vez, porém desta, conduzindo o Vaso Sagrado contendo no seu 
interior, as Águas Redentoras de uma nova Humanidade. Venho, sim, para impulsionar a 
tônica da Verdade, da qual os homens se afastaram, e caindo em degradação passam 
fome e miséria. Eu mesmo disse: os verdadeiros adoradores de Deus, são aqueles que 
vêm a Mim sem o interesse mortal das coisas terrenas. Aqueles que adoram os falsos 
ídolos, jamais puderam alcançar o Deus único e Verdadeiro. E, assim, jamais também 
voltarão ao lugar donde um dia vieram. Meditam sobre essas palavras, aqueles que 
quiserem de fato acompanhar os meus passos. E não os que preferem reviver as cinzas 
do passado, mesmo que fazendo uso de meus vários nomes. Confia em ti mesmo. E 
confiando, caminha para a frente sem olhar para trás e divisarás na penumbra de um ciclo 
decadente, A NOVA LUZ que guiará teus passos".  

Assim, podemos observar pela Fala que foi lida, que a Divindade sempre se ma-
nifestará através de seus avataras, sempre precedida de um movimento iniciático, e 
portanto renovador, senão reconstrutor. Como vimos, neste ângulo, observa-se uma nova 
coloração, uma atribuição importantíssima às Fraternidades Iniciáticas, que é a 
preparação da sementeira para que novas arrancadas sejam efetivadas, para glorificação 
da própria Divindade. De sorte, que este entremeamento, esse fator complementativo, 
essa evidenciada união, é ponto pacifico. Por outro lado, analisando como se processa 
esse metabolismo, que é a manifestação avatárica através de um determinado movimento 
iniciático, vamos ver que entre o movimento, ou Colégio síntese, se promovem 
movimentos ou escolas de menor projeção, digamos de escala em escala até atingir a 
culminância avatárica. É como se o discípulo que entrasse para a senda iniciática, fosse 
paulatinamente e de acordo com o crescendo de seu estado de consciência, tirando os 
véus da própria iniciação, e aos poucos galgando a verdade que se aproxima, até que, 
em um belo dia, ele se defronta com o Mágico Triângulo onde tremeluz a própria 
Divindade. É claro, que o caso abordado, refere-se a um longo período da história 
humana, um manuântara ou talvez um ciclo. Desde Ram ou Ieseus Krishna, que se vem 
trabalhando para o Grande Dia de Maitreya, que se dará dentro de umas poucas dezenas 
de anos. É então neste largo período que vão aparecendo, vão surgindo aqui e acolá, por 
este mundo afora, os grandes Seres ou Iluminados que iriam dirigir as diversas escolas 
ou Colégios de Iniciação. E por sua vez, cada um deles trazendo uma tônica 
correspondente à sua religião, costumes, "modus-vivendi", política, etc. Exemplo frisante, 
será entre a iniciação ministrada no velho oriente e a do agitado ocidente, ou mesmo a 
Escola Islâmica e as Fraternidades Européias, a quietude mística dos Zenistas Japoneses 
e a vida trepidante da maçonaria americana, os ritos bombásticos das fraternidades 
tibetanas, e o caráter apenas filosófico-religioso de uma Fama Fraternitatis". A diferença 
entre essas escolas é flagrante. E poderíamos citar um cem número de antagonismos 
dessa desarmonia harmônica que é a espiral da evolução. Aos não costumados, digo 
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melhor, aqueles que não estão afinizados com a linguagem ou a filosofia de uma Escola 
Iniciática, como no caso presente – a nossa – podem ficar surpreendidos certos contra-
sensos, como por exemplo, aquele que foi dito há pouco, aspecto negativo da evolução, 
ou este outro, harmonia na desarmonia.  

Que vem a ser esse paradoxo?  

Essa contradição, estes aforismos destorcidos, essa linguagem por vezes 
irracional, são de fato contra-sensos, porque, observados sob o prisma filosófico, o prisma 
didático, o comparativo, a concepção da mecânica racional, ou sobre o vislumbre 
tridimensional, não resta dúvida que são quase absurdos. Mas se entrarmos no campo da 
concepção evolucionista, o conceito ascendente, não no seu sentido plástico, mas no 
sentido rota, itinerário, vamos observar que através dê uma luminosa orientação, isto é, 
segura, firme em seus objetivos, traçado por aquele que representa os quatro Senhores 
da evolução ou mesmo se for observado pelo prisma quadrimensional, ou melhor, que 
não está sujeito a espaço nem tempo, qualquer percalço na rota da evolução, ou mesmo 
antagonismos nos diversos estados de consciência, a luta entre o homem exterior ou da 
vida material e a vida interna com suas diversas tonalidades místicas não são contra-
sensos. Assim sendo, tudo que é, há de ser, necessariamente, a manifestação das 
polaridades, ou algo que tem no polo oposto a sua complementação. Vamos dar um 
exemplo para ficarmos mais claros: assim, luz e trevas, espírito e matéria, abstrato e 
concreto, bem e mal, harmonia e desarmonia, atração e repulsão e vai por aí afora.  

Assim, as Ordens Ocultas ou as Sociedades Iniciáticas, a iniciação propriamente 
dita é obrigada pela Lei que a tudo rege, a se complementar desses atributos, inerente 
àquilo que chamamos de Peregrino da Vida ou Lei da Filogenia. De maneira que o contra-
senso é aparente e não real. Por isso fica plenamente demonstrada a coloração que 
tomariam as diversas Ordens Secretas espalhadas pelo Mundo inteiro, em relação à 
tônica que lhes caberia ministrar no cadinho iniciação. Mas, que elementos alquímicos 
seriam esses de que as Ordens Secretas se utilizam para forjar a resistência e a 
ductilidade dos Iniciados ou dos Iniciandos, se o segredo da iniciação é inexprimível? Em 
primeiro lugar, é necessário frisar aquele ponto anteriormente abordado, de 
especificarmos que só trataremos da Grande Iniciação propriamente dita, pois é só 
através de um trabalho completo e integral que o SER se realiza. É lógico que isso só é 
possível em um grande centro iniciático. Então é nesses Colégios que vamos encontrar o 
melhor material, digamos assim. E se formos ao almoxarifado da iniciação, lá 
encontraremos vários elementos alquímiços, que servem de apanágio à resistência e à 
ductilidade a todos aqueles que souberem servir-se da ambrosia que está contida nos 
quatro Cálices.  

Mas vejamos as atribuições que estão à espera daqueles que se servem do 
material de iniciação, esse OPUS-MAGNUM ou Pedra Filosofal, a transmutação do ouro. 
No laboratório alquímico o fenômeno assim se exterioriza: SAL, em relação ao corpo 
físico, ENXOFRE, com a alma, e MERCÚRIO com o espírito. Exposto assim que a 
iniciação é tríplice em sua forma unitária, veremos que para cada uma dessas 
particularidades, existe o meio adequado a ser empregado, para que o objetivo último se 
realize. Por isso, é que vamos encontrar Colégios que tratam do bem-estar físico (aliás na 
Índia é muito comum), outros tratando das coisas do psíquico e outros tratando de matéria 
puramente filosófica e aqueles, mais completos, tratando, em conjunto, do problema 
iniciático. Mas, analisando em seu todo, a coisa em global, o homem na sua tríplice 
manifestação, temos que encarar a iniciação como tríplice, para quê não haja o 
desequilíbrio no discípulo; porque no caso da iniciação, o equilíbrio é fator 
importantíssimo no seu aspecto geral. É a PALAVRA DE PASSE por assim dizer, é a 
Pedra Filosofal, é o mesclamento das mutações originárias dos impactos produzidos no . 
campo psíquico-mental físico.  
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Então, vemos que é pertinente a uma Escola Iniciática, amparar os iniciandos no 
que se refere ao chamado equilíbrio iniciático. Esse equilíbrio se processa de várias 
formas, a fim de que haja transformação do discípulo com equilíbrio de ações, superação 
no equilíbrio, e metátese, que é a síntese do equilíbrio. É através dos ritos, ou rituais, dos 
temas de analogia, do simbolismo, da matemática, das regras de conduta, da man-
trikashakti, do conhecimento cientifico, da filogenia, da magia, da liturgia, da metafísica, 
etc., que os iniciados projetam-se em seus discípulos a fim de que este absorvam aquilo 
que lhes foi ensinado ou ministrado dentro das possibilidades de cada estado de 
consciência condizente com seus estados evolutivos. Um dos pontos básicos, ou dos 
elementos alquímicos de que se servem as Ordens Secretas de Iniciação são os RITOS. 
Os rituais são condição essencial. Não se pode conceber iniciação sem ritos. Aliás, os 
Ritos que hoje se processam em todas as modalidades da sociedade humana, são prove-
nientes dos Mistérios das Ordens Ocultas, da antiga Sudha-Dharma-Mandalam, ou dos 
Adeptos da Boa Lei. Os ritos têm por influência essencial precipitar as chamadas provas, 
físicas ou morais. É óbvio que a ação ritualística, exercida física e moralmente, tenha 
como pivô o plano psíquico. E é justamente através da mente emocional ou psíquica, que 
os rituais alcançam o seu desideratum, o seu objetivo maior. A finalidade é clara! É fazer 
com que o discípulo vá paulatinamente se sublimando, através das provas que se lhe vão 
deparando a cada instante, produzidas pela magia do rito, cuja conseqüência última é a 
ação sobre o psíquico. Diante dessa afirmativa os senhores perguntarão: Como o rito em 
si tem esse poder? Sendo a mente emocional, um plano ligado relativamente à 4a 
Dimensão, é lógico, é natural, que o ritual esteja condicionado a esse mesmo plano 
dimensional. Ora, o Rito contém em sua essência ou seu âmago, aquilo que se 
condiciona em tempo, espaço, número e potência, atributos esses que diluídos no veículo 
emocional do discípulo, produzirão aquilo que se chama em iniciação, de 5a Essência. É 
por isso que se fala em 5a Essência Divina, Ambrósia dos Deuses, Licor da Imortalidade, 
e outros adjetivos que servem para expressar aquilo que seria mais tarde realizado no 
Adepto ou Homem Perfeito, ou seja o principio crístico; daí, rituais eucarísticos.  

Destarte, despertar o princípio mais elevado que é imanente ao próprio homem. De 
maneira que, se pudéssemos realizar uma regra de proporção não no seu aspecto 
analítico, mas, rio consciente, feriamos a seguinte fórmula: espaço e tempo, condicionado 
a ação energética, o número e a potência, a ação dinâmica e cuja equação seria: ação 
energética, está para vida-energia, assim como a ação dinâmica para vida-consciência. É 
devido ao quadruplo aspecto dos ritos, que as Sociedades Iniciáticas lhes dão tanto valor.  

Os Ritos encerram em sua constituição, vários aspectos:  

1. a Simbologia;  

2. a Mantrikashakti;  

3. o Litúrgico e alguns outros derivados que complementam esses mesmos aspectos. 

 Então temos que num colegiado de ritos, os símbolos servem para expressar 
idéias, além do mais, os ideogramas, são de natureza quase incorruptível, são alegorias 
perenes, ao passo que a escrita, seja de que maneira for, está sujeita a declinações, a 
más interpretações em gênero e número. Os maiores iniciadores pela simbologia foram 
os egípcios, através dos seus Hierofantes, em cujos Templos eram engastados os mais 
preciosos símbolos. As próprias Pirâmides e Esfinges, são símbolos imorredouros. A 
Mantrikashakti é a doutrina do Som, dos hinos, dos mantrans. Esta palavra, contudo, tem 
um sentido mais amplo. Tem o significado de poder transformador e criador pelo som. Isto 
é, o som físico ou audível que se transforma em som abstrato ou inaudível. São 
vocábulos que, pronunciados dentro de uma determinada tônica, produzem estados 
íntimos de grande eficácia. Geralmente, esses vocábulos devem ser pronunciados com 
acompanhamento de notas musicais. De maneira que o aspecto Litúrgico entra 
automaticamente em cena. O caráter místico e solene é fator preponderante. Não se pode 
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compreender ritual sem mística porque lhe é peculiar. Ainda paralelo ao Rito, o Templo, a 
Loja, o Mosteiro ou o Colégio de Ritos, nome que quiserem dar, devem obedecer a 
medidas canônicas. Um Templo de um colégio iniciático não pode ser baseado somente 
em uma bela arquitetura; suas medidas têm que ser expressas na Arcanalogia, porque 
fora dessas bases, os rituais não surtem o efeito necessário. Em iniciação, tudo deve ser 
pesado, medido e contado. Daí o sentido pragmático do rito. Mas, o estudo ainda encerra 
múltiplas facetas que complementam a iniciação, que integralizam a iniciação em uma 
Fraternidade. De maneira que ficará para o próximo estudo, a fim de que possamos 
encarar com mais amplitude, observar o todo iniciático em geral. Antes de finalizarmos, 
não nos esqueçamos do homem, que. é a causa de tudo isso. É o pivô deste sistema 
solar de evolução, carreando em si, as características genéticas ou hereditárias, 
somáticas ou intrínsecas, mas, sempre o Jiva, esse Peregrino da Vida, na sua expressão 
mais ampla, caminhando de continente em continente, de raça em raça, de ciclo em ciclo, 
até que um dia possa libertar-se do Cáucaso e fundir-se na Glória Eterna. 

 

MUNDOS SUBTERRANEOS 
A Teosofia e a Ciência 

 
Pelo Com. Ary T. Cordeiro 

 
À medida que a ciência se adianta, mais avançam ainda os mistérios iniciáticos é o 

viandante e sua sombra; esta é a ciência e aquele o conhecimento iniciático, a teosofia. O 
que hoje a ciência afirma já foi no passado objeto da iniciação e quando chega a hora da 
transição em que uma determinada verdade vai deixar de ser apenas do conhecimento 
restrito dos colégios iniciáticos para passar ao domínio da ciência e, portanto, da massa, 
aqueles que têm por missão divulgar o “descoberto” são, em geral, tidos por visionários 
ou sonhadores quando não são sacrificados pela própria humanidade. Para citar apenas 
um exemplo, lembremo-nos de que há 300 anos ainda se era queimado vivo na Europa 
por afirmar a esfericidade . do globo terráqueo, verdade que já era conhecida 5.000 anos 
antes de Cristo, como provam es estatuetas encontradas nos dos lados do Atlântico pelos 
arqueólogos que pesquisaram as ruínas das civilizações Incas, Maias, Aztecas – (deste 
lado do Atlântico), Babilônicas, Etruscas, Cretenses, etc. (do lado Eurásio). 

Esta é a hora de transição da verdade sobre dois fatos intimamente relacionados: 
discos voadores e mundos subterrâneos. Quando ficar provada a origem dos primeiros, 
os segundos estarão provados e quando os segundos tiverem sua confirmação os 
primeiros deixarão de ser um mistério. 

Neste trabalho nos ocuparemos dos mundos subterrâneos sem pretender 
demonstrar a sua existência mas, sim, confirmar o inicio do estágio de transição deste 
conhecimento, eis que, na fase atual da ciência, ainda que não se possa ratificar, pode-se 
já, afirmar cientificamente a probabilidade dos mesmos existirem, pois o grande 
argumento contrário, o calor central da terra, a própria ciência está se incumbindo de 
derrubar, como veremos. 

Os defensores do calor central sempre tiveram por base um fato e uma teoria: o 
fato de que na descida para o interior da terra a temperatura sobe em média um grau para 
cada 33 metros de descida e à teoria de que a terra teria sido removida do sol em sua 
origem. 

Quanto ao fato do aumento da temperatura que antigamente era atribuído ao calor 
central, atualmente os cientistas não chegaram a um acordo sobre a sua causa e 
concorrem para tal, várias observações aparentemente discordantes. Por exemplo, 
constatou-se temperatura diversa para a mesma profundidade e ainda verificou-se que a 
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proporção (ou gradiente de temperatura) era menor para grandes profundidades como no 
coso da maior perfuração já realizada pelo homem, ou seja, o tunel de Simplon que 
acusou para a penetração de 7 km maciço à temperatura de 46 graus, enquanto que, 
após mais 500 metros esperava-se que a temperatura subisse mais 15 graus (500 
divididos por 33) indo para 61 e, no entanto, foi para 53 graus. 

Outrossim, sabemos que a lava que se origina de camadas consideravelmente 
mais profundas nunca é mais quente do que 1.500 graus. Ainda como ilustração de fatos 
discordantes, citaremos um caso que, inclusive, foi objeto de reportagem da revista “Life” 
em um de seus números do ano de 1955: a proeza de uma equipe de espeleólogos 
franceses que desceram; a 903 metros de profundidade numa caverna e ali encontraram 
uma temperatura tão baixa que os forçou a usar roupas especiais e a aconchegarem-se 
uns aos outros para evitar o frio excessivo. 

A regra sem exceção de que a temperatura aumenta com a profundidade está 
sendo liquidado quase que imperceptivelmente pela ciência, com a derrubada da teoria do 
calor central que outrora  era a sua explicação. 

O professor A. E. Benfield, da Universidade de Harvard e ama das maiores 
autoridades sobre o assunto assim se expressa: 

“De uma coisa já sabemos: é que a quantidade de calor que emerge da Terra, por 
unidade de área, é muito pequena. Nos continentes, onde realizamos medidas dessa 
quantidade (desconsiderando os fenômenos locas peculiares, como vulcões e fontes 
termais), o fluxo de calor perfaz somente cerca de um milionésimo de caloria, por 
centímetro quadrado de área de superfície, por segundo. Isto é alguns milhares de vezes 
menos do que a média do calor que atinge a Terra, por centímetro quadrado, oriundo do 
Sol. Obviamente é o Sol e não o calor da Terra que condiciona a temperatura de nossa 
atmosfera e o nosso clima. 

Semelhantemente, a maior parte do calor, que constatamos fluir para a superfície, 
não provém absolutamente do núcleo quente, mas sim da sua própria crosta, onde se 
origina. Esta é uma resultante cia descoberta da radioatividade e esse fato não somente 
veio impor uma radical revisão nas velhas noções acerca da idade da Terra (estimada 
pelo último Lord Kelvin, em 1899, como sendo de apenas 20 milhões de anos, com base 
na velocidade do suposto esfriamento da Terra a partir do seu primitivo estado de fusão) 
como também comporta a possibilidade de que a Terra tenha se aquecido em lugar de se 
ter esfriado. 

Admitamos, pois, a regra mas admitamos também a exceção, isto é, de que nem 
sempre teremos um aumento de temperatura á medida que descemos ao interior cia terra 
e, para tanto, basta que nos lembremos que á profundidade de 40 milhas teríamos mais 
ou menos 1.700 graus, temperatura em que todos os elementos fundem. o que nos 
deixaria com uma crosta terrestre sólida equivalente a 1% do material em ebulição. Tal 
comparação foi feita apenas a titulo de curiosidade, uma vez que a ciência nos oferece 
outras provas como veremos a seguir. 

O interior da terra tem sido estudado de maneira indireta pelos cientistas com a 
combinação de dados geológicos sobre as rochas superficiais, com experimentos de 
laboratórios sobre rochas o altas pressões, com observações astronômicas e, sobretudo, 
com observações sismológicas. 

Assim, não será demais salientar que as teorias sobre as diferentes camadas que 
se superpõem no interior de nosso globo e as hipóteses sobre a composição e 
profundidade das mesmas são baseadas principalmente nas observações captadas pelos 
sismógrafos e não nos será difícil provar que o método deixa margem à dúvidas, como 
aliás fica provado pela própria existência das várias hipóteses, todas elas, baseadas no 
mesmo método. 
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R. D. Oldham, em 1897 identificou nos sismógrafos três tipos principais de ondas 
sísmicas que são produzidas pela libertação da energia de tensão elétrica na fonte ou 
foco de um terremoto, que começam a se propagar a partir do foco. Estes três tipos 
principais são: 1) ondas primárias que sãs ondas de compressão e expansão, 
semelhantes ás do som; 2) ondas secundárias que vibram em ângulos retos em relação á 
direção da propagação, como fazem-no as ondas luminosas; e 3) as ondas superficiais da 
Terra. As ondas primárias propagam-se tanto através da parte sólida como através da 
parte líquida da Terra; as ondas secundárias somente se propagam através da parte 
solida. Pela observação e características das mesmas, bem como á mudança de 
velocidade, á trajetória de propagação, á refração, etc., o sismograma de um determinado 
terremoto indica muitas fases distintas, significado os estágios das trajetórias das ondas e 
suas mudanças de forma. 

Explicar toda a técnica da sismografia comportaria um livro, mas, para o fim que 
nos propomos basta que digamos que foram organizadas tabelas de tempo e de percurso 
e baseados nas mesmas é que os cientistas têm emitido opinião sobre o interior do globo. 
Entretanto, convém esclarecer repetindo, uma das principais diferenças entre as ondas 
primárias e secundárias é a de que as primárias se propagam tanto através da parte: 
sólida como da liquida ao passo que as secundárias somente se propagam através da 
parte sólida e a observação das mesmas têm induzido os cientistas a erro pelas razões 
expostas pelo Dr. K. E. Bullen da Universidade de Sidney quando faz a seguinte ressalva: 

“O uso dos termos “sólido” e “fluido” em conexões com as colossais pressões que 
prevalecem no interior da Terra, é por vezes discutido. O que um geofÍsico entende pelo 
termo “sólido” é simplesmente que o comportamento elástico do material em questão 
pode ser indicado por equações que convidem com as que se aplicam aos sólidos 
comuns, em condições normais de laboratório. Estas equações envolvem o uso de dois 
coeficientes: “incompressibilidade”, que é a medida da resistência á pressão, e “rigidez”, 
significando resistência á tensão transversal. No caso de um fluido, a resistência á tensão 
transversal é muito menor do que a resistência á compressão. Eis a razão por que um 
fluido não transmite ondas secundárias. 

Tais declarações aumentam de importância quando nos lembramos de que as 
teorias sobre a composição do globo terrestre têm sua base principal na diferença de 
comportamento das ondas primárias e secundárias e os conceitos de “sólido” e “fluido” 
ainda são discutidos; e tal discussão tem sua origem natural no muito que a ciência des-
conhece sobre a matéria (sólida ou liquida) bastando citar como exemplo o fato de que só 
recentemente foi descoberto aquilo a que os cientistas chamam de “anti-matéria” cujo 
estudo preliminar já permite antever grandes reformas dos conceitos anteriormente 
estabelecidos. 

É esclarecedor lembrar também a evidência de que no trabalho com temperaturas 
extremamente altas ou excessivamente baixas e pressões altas deparamos com condi-
ções de matéria até agora desconhecidas; por exemplo, o hidrogênio leve, elemento 
primitivo do universo, sob pressão muito alta tem o comportamento do metal. Hoje a 
esmagadora maioria dos especialistas afirma que o núcleo da terra é composto de uma 
combinação de níquel e ferro, mas também não poderia ser de outros elementos cujas 
reações fossem idênticas à tal liga? 

Muitos nos falta acrescentar para abordar todos os ângulos da questão, eis que, o 
problema da composição de nosso globo está ligado a outros segredos que a ciência 
oficial apenas começa a vislumbrar. Poderíamos arrolar, entre outros, o segredo da quarta 
dimensão, o da curvatura do espaço, o da lei da gravitação, o da radioatividade, o da 
origem do sistema solar, etc., segredos cuja interdependência a ciência precisa descobrir 
para então possuir a chave dos enigmas do Universo. 
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Mesmo neste pequeno trabalho, cuja maior dificuldade foi o de sintetizar a 
tremenda quantidade de material que temos, não deixaremos de procurar cumprir nossa 
missão de servir de ponte entre o conhecimento iniciático e o científico e, para tanto nos 
basta fazer algumas pequenas observações que não devem ser esquecidas. 

Assim, desole que a ciência descobriu o átomo e sua composição, ficou 
demonstrada a possibilidade da transmutação dos metais já afirmada pela Alquimia da 
Idade Media. Também ficou evidenciado que a matéria se compõe na sua maior parte de 
“espaços vazios”, o que nos dá um vislumbre de mais uma qualidade da matéria: a 
permeabilidade. As experiências atômicas, por outro lado, aí estão efeitos últimos ainda 
não foram alcançados. 

A lei da gravitação universal, intocável durante muitos anos depois de formulada, já 
começou a sofrer rigorosa revisão porque já se põe em choque com os conhecimentos 
atuais da mecânica celeste. E quanto á origem de nosso globo? Hoje a teoria mais aceita 
é a de que teria se formado de poeira e gás, tal como o sol e os planetas, o que tanto 
comporta a hipótese de que a terra venha se esquentando quanto a hipótese inversa, isto 
é, de que venha se esfriando, conforme vimos acima. 

É por demais evidente que as diversas teorias sobre os diferentes mistérios que 
nos cercam, se . entrelaçam formando uma cadeia de causalidades e, assim, a modifica-
ção de uma hipótese fatalmente determina alterações nas outras; por exemplo, desde que 
a ciência afastou a suposição de que em sua origem a Terra teria sido removida do Sol, a 
conclusão anteriormente aceita obrigatoriamente da existência do fogo central deixou de 
prevalecer, deixando, portanto, também, de ser tido como causa da elevação da 
temperatura nas camadas do subsolo. A propósito cabe aqui registrar a constatação de 
mais uma realização cientifica em apoio do acima afirmado: cientistas russos que se 
encontram na península de Kamtchatka estudando os vulcões daquela região, declararam 
que o foco dos mesmos se encontram a apenas 60 km de profundidade, por onde se vê 
que os fenômenos vulcânicos, com suas altas temperaturas, é circunscrito e localizado e 
não geral, só afetando o subsolo que lhe é adjacente. Repetimos, pois, que todos estes 
fatos, de aparente independência, se entrelaçam, e a correta explicação de cada um 
apoiará e ratificará a verdadeira teoria dos demais... quando for achada. 

Tal como foi dito acima, poderíamos abordar outros ângulos científicos em apoio 
do que temos afirmado, o que faremos em futuro próximo, independente de outras facetas 
comprobativas da realidade dos mundos subterrâneos que já eram conhecidos desde o 
antigo Egito conforme prova “O Livro dos Mortos” (ou da “Santa Morada”) que é 
essencialmente constituído de preceitos sobre o comportamento em tais mundo. Aliás a 
bibliografia é vasta e os que se interessarem por provas poderão encontrar no Sepher Ha 
Zohar e nas obras de Mario Roso de Luna (El livro que mata a Ia muerte), de .Saint-Yves 
D'Alveydre (Mission de L'Inde), sobre o assunto e isto para não citar inúmeros trechos da 
Bíblia Sagrada em que velada ou claramente os mundos subterrâneos são citados. 

A tradição de todos os povos fala da existência de um país encantado ou Terra 
Sagrada e através desta revista os instrutores da STB têm tido oportunidade de dar en-
sinamentos preciosos que, tais como as sementes, irão dar um dia os frutos tão 
longamente esperados por aqueles que conhecem as verdadeiras chaves dos mistérios. 

Estamos próximos do alvorecer de um novo dia, daquele em que a ciência provará 
a verdade oculta nas lendas e tradições das civilizações antigas, ligando os fios esparsos 
deixados pelos mistérios iniciáticos através dos tempos como ponte que conduzirá a 
humanidade a dar mais um passo a frente em direção aos ensinamentos divinos. A 
sombra avança: é que o viandante continua caminhando. 

Amanhã a ciência afirmará a existência dos mundos subterrâneos mas, então, a 
Teosofia, com este nome ou outro (talvez o de Eubiose), estará mais a frente como tem 
estado em todas as épocas da história, procurando guiar a raça humana na descoberta 
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de novas verdades que ela então negará talvez afirmando que o Sol visível é apenas o 
reflexo de um outro verdadeiro, quiçá declarando que o céu estrelado, tal como o vemos, 
não passa de uma ilusão dos sentidos físicos, ou ainda afirmando que a essência divina 
que animava o eucarístico corpo de Jesus já esteve outras vezes entre nós e não foi 
reconhecida. 

Tudo é possível que aconteça a uma humanidade que, apesar dos milênios 
transcorridos, ainda não decifrou o verdadeiro enigma da esfinge. 

----------------------- 
 

A Diretoria de DHÂRANÂ agradece a cooperação recebida dos seguintes Irmãos: 
Hélio de Paula Coimbra, Plácida Canales Silva, Alberto Galvão, Izac Lustig, Gastão 
D'Almeida, Valdemar H. Portela e Sylvio de Pasqual. 

 

----------------------- 

 
PSICÓLOGO DA SUÍÇA VISITA TEMPLO DA S. T. B. 

 
São Lourenço, 10 (Do correspondente Otto Jargow). 

 

O professor, escritor e psicólogo Oskar G. Schlag, docente cio Instituto Estadual de 
Psicologia de Zurich, na Suiça, esteve em São Lourenço na última semana, com a fi-
nalidade de visitar o templo da Sociedade Teosófica Brasileira, na Vila Canaã, instituição 
que já conhecia através de informações, obtidas ha própria Europa. 

O professor Oskar G. Schlag é profundo conhecedor da filosofia oriental e de suas 
doutrinas mais antigas, como a da Cabala e dos 22 Arcanos Maiores, conhecimentos de 
grande utilidade para a psicologia aplicada. O mestre suíço possui uma das ricas 
bibliotecas da especialidade, com 12 mil volumes, entre os quais livros raros e 
manuscritos antiquíssimos. 

 

IMPRESSÕES 
Após a visita ao Obelisco e ao Templo da Sociedade Teosófica Brasileira, o prof. 

Oskar G. Schlag externou suas impressões a respeito das medidas canônicas da constru-
ção e dos objetos expostos no museu. 

“Já tenho visto na minha vida muita coisa bonita disse e já tive o privilégio de 
receber vibrações espirituais de naturezas diversas. Confesso, porém, que a voz interna 
que me mandou procurar S. Lourenço não me enganou. Tudo quanto na Europa me fora 
confiado, em caráter reservado, confirmou-se plenamente agora.  

“Encontrei nesta colina – acrescentou – um ambiente de tão fortes vibrações e 
forças elementais tão poderosas que, em certo sentido, se torna preciso um preparo 
psíquico especial perra que o equilíbrio normal do homem possa resistir às irradiações 
que emanam deste santo lugar”. 

 

PRELÚDIO 

– “Agora, mais do que nunca – prosseguiu – estou certo de que o grandioso trabalho da 
Sociedade Teosófica Brasileira é o prelúdio de uma grande transformação humana e 
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mundial a que em breve assistiremos, em substituição ao materialismo dominante no 
presente ciclo. 

– Levo comigo – afirmou – o efeito das excelsas vibrações de tudo quanto vi e senti 
nestas poucas horas, que me acompanharão nas viagens que farei à Argentina, Chile, 
Peru, Venezuela e aos Estados Unidos, onde finalizarei minhas conferências, na 
cidade de Nova Iorque)). 

(Transcrito do Diário Carioca de 11 de outubro de 1959). 

 

VISITA À RAMA ROSO DE LUNA 
 

Um grupo de Irmãos da Rama Cruzeiro do Sul dirigiu-se dia 18 de outubro de 1959 
a Campinas, em visita de cordialidade e de solidariedade àquela operosa Rama Roso de 
Luna, filiada à Sociedade Teosófica Brasileira. Carinhosamente recebidos pelos Irmãos e 
pupilos, os visitantes deixam aqui consignados os votos de prosperidade e 
agradecimentos àquela boa gente. 

 

Ilustração: foto da imagem de Héracles. 

 

Ilustração:  

Legenda:  

Deu entrada solenemente na, residência do Ven. Mestre, Prof. Henrique José de 
Souza., o presente que lhe foi ofertado pelo Irmão Solaira, tratando-se de uma magnífica 
estátua de Herakles vencendo a Hidra. Os clichês ilustram a presença de inúmeros 
Irmãos da S.T.B. presentes ao ato. 

---------------------- 
Na mitologia grega, Hércules (ou Herakles) corta de um só golpe as 7 cabeças da 

Hidra, cujo significado, é: “Tal hidra não é outra que essa mesma estrela ALGOL, 13  na 
qual se metamorfoseou o aspecto feminino cósmico do Anjo revoltado, pois que era Ele 
que, se não atraiçoasse o Trono Divino, deveria ser o ADAM-KADMOM, com o reflexo na 
Terra, do Adam-Heve, padrão dual ou andrógino em separado da própria. Humanidade. E 
como um outro viesse substitui-lo na Terra, por Ordem do Eterno, para que isso 
acontecesse não podia deixar de – cortando Ele as sete cabeças da referida Hidra 
(alegoria dos sete estados de consciência pelos quais deve atravessar a Mônada, na 
Terra), forma para si mesmo um aspecto feminino, digamos “surgido da sua própria 
natureza, cuja alegoria foi grosseiramente interpretada pela Igreja e quantos ocultistas e 
Teósofos o mundo conhece, pois se trata de uma revelação de acordo com o novo ciclo 
(e pela primeira vez, portanto, trazida a público, “pois que os tempos esperados já 
chegaram”, repetimos, “em ter Eva saído da costela de Adão”, enquanto este feito com o 
barro ou argila da Terra...”O arcano do Taro, por sua vez, não interpretado por esses 
mesmos ocultistas e teósofos, antes dito, teosofistas (pois que Teósofo é o que sabe 

                                                        
13 A referida estréia vibra na Terra através de certas plantas e animais, como por exemplo, uma flor misteriosa, que logo se abre, 
começa a secar e morre. Sua estranha beleza obriga a qualquer pessoa que não conheça o mistério... a deleitar-se com o seu encan-
tamento. Na mesma razão, a “surucucu” ou serpente negra da família das Lachesis, é a mesma que – segundo as lendas sertanejas – 
se apossa do seio de uma mulher, quando está dando mama ao filho, e coloca na boca da criança, a ponta do rabo. A mãe, estando 
adormecida, não se apercebe, entretanto, do traiçoeiro estratagema empregado pela venenosa serpente, que tem o cuidado de não 
apertar com os suas presas, o seio onde está sugando o leite que devia alimentar a criança. “Não te fies no canto das sereias”, é o 
velho brocardo, em relação a tudo quanto nos pode causar graves perigos, inclusive, no sexo oposto... E isto, porque, antiga também é 
a lenda de que, ((as sereias procuram atrair os homens – com seu CANTO e beleza estranhos, a fim de os levar para as profundezas 
oceânicas, Dizem até, que a “razão desse proceder é a de unindo-se com eles, tornarem-se imortais”. Enquanto outros afirmam que 
“as mesmas assim o fazem para se encarnarem como mulheres no Terra”. O fato, é que, verdadeiras ou não, as referidas lendas, a 
origem está no fatalidade que causa a estrela Algol a quantos a miram embevecidos por sua estranha luminosidade... O autor. 
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Teosofia, e Teosofista, o simples discípulo de Teosofia), tem por alegoria dois reis caídos 
do céu. Um deles vem sem coroa, ou seja o que foi expulso. E o que traz coroa, aquele 
que veio substitui-lo na Terra. 

O Arcano XVI é conhecido por diversos nomes mais que significativos, a saber: 
Casa de Deus, Traição ao Trono, QUEDA DO ESPIRITO NA MATÉRIA. A letra hebraica 
que lhe corresponde, sendo o GNAIN, possui uma curvatura da esquerda para a direita, 
como alegoria, digamos assim, a uma perna quebrada ou coxa, daquele que foi expulso 
do céu. A Igreja, que jamais se aperceberia de tal cousa, do mesmo modo que os próprios 
hebraistas (ou antes, cabalistas), no entanto, chama de “Diabo coxo” àquele a quem o 
próprio Eterno “não admite que se lhe ofenda” o que tanto basta para corroborar a opinião 
de Giovani Papini, quando afirma que tal Anjo será um dia redimido. E que o mesmo, 
quando com ele se encontrou, teve ocasião de lhe dizer que era a própria Humanidade a 
causadora dos seus maiores sofrimentos. Sim, evocando-o para o mal, inclusive os 
fetichistas, dando-lhe comida nas encruzilhadas, a própria Igreja o amaldiçoando 
(contrariamente à vontade de Deus), e tudo isso para atemorizar os “impúberes psíquicos” 
com as “penas infernais eternas...” De fato, o fim do Diabo, como tal, seria o fim da 
própria Igreja que mantém o domínio psíquico dos seus prosélitos, pelo temor ao inferno... 
em vez de ensiná-los a serem bons em função das sábias leis de Carma e Reencarnação. 

Giovani Papini esteve bem perto da Verdade. E, assim como uma criança que 
brinca com outras, no jogo do “chicotinho queimado”, está apenas “morno”, ou um tanto 
afastado do lugar onde se acha o lenço escondido. Sim, o lenço espiritual de tão elevado 
mistério. Mas, ainda falta-lhe muito para conhecer toda a verdade a respeito do ANJO 
CAIDO ou revoltado, “que um dia havia de ser salvo ou redimido...” como ele mesmo o diz 
em seu livro “O Diabo” que, antes, deveria se chamar “O Anjo Rebelde". 

A verdade, porém, que o ano 1949 – o mesmo da visão de Leão XIII, ou seja, de 
Lucifer discutindo com Cristo, a este ter respondido, quando aquele lhe perguntou, 
“quantos anos queria para destruir a Igreja”, ter ele respondido: “de 50 a 60 anos”. E, 
como tal visão se deu em 1890; em 1949 era a passagem de 50 para 60 anos ... E isso 
significa, apenas: FINIS ECCLESIAE. Não há como provar o contrário. 

 Em fins de Outubro do aro findo, precisamente a 22 daquele mês, foi visto, por 
milhares de pessoas de São Paulo, do Rio e de outros lugares, bem do lado do Ocidente 
e próximo da estrela VÊNUS ou LUCIFER (que este é o seu verdadeiro nome... ), um 
estranho fenômeno que maravilhou a quantos o viram: por algumas horas pode ser vista 
uma estrela, de brilho e grandeza invulgar, que apresentava a peculiaridade da ter seu 
brilho aumentado e diminuído, periodicamente, desde um brilho extraordinário até se 
apagar quase completamente. Não faltou quem o tomasse por um “disco voador” enquan-
to outros mais ignorantes ainda do mistério, como sendo o próprio planeta Vênus. Com as 
devidas reservas..., o fenômeno não foi mais do que um reflexo, ou repercussão, do 
fenômeno acontecido com a estrela ALGOL, no Hemisfério Norte. E para provar que o 
mesmo termo SATAN que se dá a LUCIFER, LUSBEL, etc., do mesmo modo que o de 
DIABO, são sagrados, apresentamos aos nossos leitores essas duas chaves cabalística, 
no seu sentido filológico: SATAN provém do termo sânscrito SAT, que quer dizer Aquele, 
isto é, Deus ou Senhor Onipotente, e AN ou OM, a sua manifestação na Terra. OM é a 
síntese da palavra sagrada AUM (ou Tríplice Manifestação Divina), E DIABO, de DEO, 
DEI, etc., etc., que é o mesmo Deus. E AB ou AD, ADI, etc., com o significado de 
primeiro, primordial, origem, etc. Nesse caso, DIABO equivale ao Deus primordial. Já daí 
procede o grave erro teológico na sua condenação formal ao ANJO REVOLTADO. Os 
cabalistas, para provarem a oposição do DEMONIO a Deus, têm esta frase: DAEMON 
EST DEUS INVERSUS. A tradução deveria ser bem outra: O DEMONIO É O REFLEXO 
DE DEUS na Terra. Reflexo sombrio, para a Luz ou Sol, se o quiserem, mas que um dia, 
deixando de ser reflexo ou sombra, justamente pela sua própria Redenção, se fará UM 
com a Divindade ou Luz. Nem Bem nem Mal nessa hora cantada por Homero, Dante, 
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Horácio e outros mais, nas suas maravilhosas obras iniciáticas. Do mesmo modo que por 
Platão na sua República; Thomas Moore no País da Utopia. E na bem nossa Idade de 
Ouro ou SATYAYUGA, também cantada em verso e prosa nas escrituras orientais, do 
mesmo modo que, pelas sibilas. 

  
MISTÉRIOS DO ORIENTE E DO OCIDENTE 

(Apontamentos de um filósofo) 

 
 Pelo Dr. MARIO ROSO DE LUNA e  

Henrique José de Souza 

I 
 

Preâmbulo 
 

O Oriente e, sobretudo, o Tibete, é a, terra do mistério e dos acontecimentos raros 
– disse Alexandra David Neel em um de seus livros que teremos de citar cem vezes no 
decorrer deste estudo. Por menos que se saiba ver, ouvir, observar atenta e detidamente, 
se descobre nele um mundo mais além do que estamos habituados a considerar como o 
único real, com certeza pelo fato de não sabermos analisar minuciosamente os 
fenômenos de que ele se acha cercado e não querermos ir bastante longe no 
encadeamento das causas que os determinam. Nenhum bom oriental duvida um 
momento, sequer, da existência de seres inteligentes, invisíveis para a generalidade dos 
homens, mas que, no entanto vivem ao nosso próprio lado. 

O conhecimento desses seres e mistérios é trabalho fundamental do Sociedade 
Teosófica para não dizer da sua Carta Constitucional – Carta contra a qual também houve 
“ditaduras” – já que o segundo objeto tanto da que tem a sua sede em Adyar (Índia), 
como a de Point Loma (EE.UU.), visa “o estudo de religiões, ciências e filosofias, tanto do 
Oriente como do Ocidente e na investigação das leis ocultas da natureza” – que por 
existirem, se regem, sem duvida alguma, tais seres e mistérios. 14 

Em resumo, semelhante conhecimento, é o fim essencial da Teosofia das Idades, 
ou Ciência das religiões e Religião das ciências. Sabedoria primitiva, brilhantemente 
reconhecida por. nosso filosofo Edmundo González Blanco, quando diz na página 16 de 
                                                        
14

 Com o desenrolar dos capítulos que, como poderá constatar o leitor, parecem desenvolver-se como num “crescendo”, 
compreender-se-á a razão pela qual Roso de Luna, que é quem escreveu este trecho, preferiu referir-se apenas à  “The Theosophical 
Society”, seja à  da Índia (Adyar, Madras), ou a de Point Loma, Estados Unidos. Em outros trabalhos nossos já tivemos ocasião de dizer 
“que H. P. Blavatsky e Olcott, por maiores que fossem as suas lutas na América, jamais deveriam ter ido para Índia, pois isto constituiu 
ao contrário de sua evolução, uma “involução”, marcha para trás e não para frente como indicava o “Itinerário de IO”. Na “Missão Y” em 
que a S. T. B. está empenhada, caberia à quela Sociedade a haste lunar e à  nossa a haste solar, que figuram nos próprios ramos 
(lembremo-nos dos ramos raciais, etc.), da letra grega “Y” (também os dois caminhos da Vedanta, etc., etc.). O próprio Carma fez com 
que ambos, Helena Blavatsky e Henry Olcott se encontrassem na América do Norte, e não na Índia. Os fundadores da S. T. B. por lei 
de causalidade (e não que quisessem, infantilmente, passar por aqueles), têm os mesmíssimos nomes. Adiante se compreenderá 
melhor a razão. Em misterioso lugar no Tibete, a oeste do Himalaia, existe um Templo francamente “Jina”, para não lhe dar um nome 
anais transcendente. Embora subterrâneo, apresenta-se visível na fase da terra. Uma espécie daquela “Maia budista” que encobre a 
olhos profanos a estrada livre da garganta do Nepal, com seu característico nome de “Maya-Deva” (a deusa ilusão), e que se 
apresenta como espessa floresta repleta de feras e obstáculos de toda natureza. No entanto, por aquele lugar, a leste da Índia, se vai 
facilmente a Lhassa, capital do Tibete. Quanto ao referido Templo tibetano, dizem as tradições que e de longe pode ser ouvida suave e 
perene música, como aquela de Shamballah, partida do Som Inefável, ou seja, a manifestação do Verbo Solar desferida no 
Heptacórdio Divino. Fala-se ainda que “a 777 passos” se acha uma estátua dedicada ao deus Mercúrio (Lhagpa, em tibetano), que 
jamais se cobriu de neve, mesmo nos invernos mais intensos que se manifestam naquelas misteriosas regiões. Lhankang-Lhagpa, em 
tibetano, quer dizer “Templo Subterrâneo de Mercúrio”... Podemos entretanto afirmar, mesmo que passássemos por “fantasiosos”, o 
que não seria a primeira vez – que a referida estátua de Mercúrio (para fazer jus a Buda-Mercúrio, que é o dirigente da raça atual), com 
o término do ciclo do Oriente, desapareceu por completo, não restando sequer o pedestal que a sustinha... O fenômeno faz lembrar 
aquele outro da imagem de um Buda existente num templo tibetano, e que há milênios viajou pelos ares até chegar a um templo 
indiano. A lenda é conhecidíssima na Índia, e tanto H. P. B. como Roso de Luna tiveram ocasião de citá-la em alguns de seus escritos. 
N. de H.J.S. 
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sua obra “El Universo Invisible”: “Os evolucionistas vulgares pretendem que os povos do 
Oriente sé elevaram, lenta e gradualmente, à civilização, de um estado primordial de 
selvagismo. Porém, os que assim pensam, o fazem por suposição. No entanto, os que 
sabem aprofundar-se devidamente nos monumentos que nos restam, estão convencidos 
de que a história que conhecemos se oferece em suas origens como a resultante de uma 
cultura antiquíssima),... e nada mais dentro das leis naturais para a Ciência estudá-las –   
acrescenta Rafael Urbano – do que o milagre e o mistério, porquanto, quer um quer outro 
nos proporciona a verdadeira visão da realidade, mostrando-se tais como devem ser”, 
enquanto que a nossa pomposa ciência do Ocidente não se compõe – na opinião do 
astrônomo e orientalista Bailly – senão, “de fragmentos e relíquias de um sistema de 
ciência asiática muito mais antigo e infinitamente mais perfeito, procedente, talvez, da pró-
pria Atlântida”. 

Esta é, enfim, aquela que, em linguagem ocidental, poderíamos chamar de 
“Sabedoria da Idade da Pedra” e da qual tivemos de dizer no final de nossa obra La 
Ciencia hierática de los Mayas: “É e a do tesouro de uma época não estudada e 
misteriosíssima, que alcança a mais remota pré-história, época que Trogo Pompeyo 
denominou de scythica ou dos turânios e hiperbóreos, e cuja raça irradiou seus primeiros 
fulgores pelo mundo inteiro, segundo o extrato das obras de Trogo, feito por Justino e 
reproduzido no clássico livro de Alexandre Bertrand, Les Druides et le Druidisme; com 
aquelas palavras de non minus illustria initia quam imperium habuere; a remota época que 
foi sempre considerada como a mais antiga do Planeta, anterior aos próprios hindus e 
egípcios (Scitarum gens antiquissima semper habita); gentes cujo império foi imenso 
(multum in longitudinem et latitudinem patet) e que por três vezes aspirou ao império da 
Ásia (imperium Asiae quesivere), impondo tributos que foram abolidos por Nino o pai de 
Semiramis e primeiro rei da Assíria (his scythis per mille quingentos annos vectigalis fuit. 
Pendenti tributi finem Ninus, rex Assiriorum impossuit). Esta raça troncal não é outra, 
senão, a hiperbórea e scythica de Herodoto; a pré-ariana e mágica, de Plínio; a proto-
semítica, de Scott Elliot; a dos restos hiperbóreos, lêmures e atlantes, de Blavatsky; a 
megalítica, dos antropólogos modernos; a protodanesa, escandinava ou nórdica, de 
Worsaal, Nilson e Montelius; a druida, de Bertrand a vasca ou pre-caldéa, de Fernandez e 
Gonzales; a turânia ocidental, de Lenormand; a mediterrânea, de Sergir; a líbio-íbera, de 
Antón, etc., etc., pois, como disse Bunsen comentando a admirável obra de Lenormand, 
“La magie chez les chaldéens et les origines accadiennes”, tudo se une para nos levar a 
considerar a uma mesma e só raça da humanidade como implantadora, em uma 
antiguidade prodigiosamente remota, que não poderia nos reduzir a algarismos, das 
superstições mágicas, que lhe foram características no vale do Eufrates e do Tigre”, frase 
comentada por Bertrand com estas palavras: “A hipótese de; Bunsen é hoje um fato 
apoiado em sólidos argumentos e cada dia alcança uma demonstração mais completa. O 
dia que tal cousa ficar definitivamente estabelecida, a historia primitiva da humanidade 
terá dado um passo gigantesco. Este dia já nos aparece mui próximo”. 

A chave de tão grande mistério, está no Tibete e no Gobi, nesses singulares países 
que são o telhado do mundo, pela elevação excepcional de seu solo extensíssimo; com 
regiões maiores que muitos Estados europeus, onde, segundo Grenard, “nada passa, 
senão, o vento, e nada mais passou do que fenômenos geológicos”; onde rios, como o 
Tarim, são servidos por desertos, que antes foram países florescentes e em tempos mais 
remotos salsos Mediterrâneos como o nosso; onde se pôde percorrer, durante meses, 
milhares de quilômetros, sem encontrar sequer, uma péssima vivenda, um caminho, uma 
alma humana, um pássaro, um vestígio, enfim, de seres vivos; onde, graças à altitude, se 
irmanam a neve e a areia, a lama e o pedregal, o furacão e o fogo ardente do sol, que 
chega a atingir durante o dia temperaturas senegalescas e à noite, frios polares, mais 
temíveis do que os suportados pelas expedições árticas; onde até o respirar exige grande 
esforço nas furnas e gargantas elevadas a três, quatro e cinco mil metros e, onde, 
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entretanto, se encontra alguns passos mais adiante, tudo quanto nos envaidece no 
Ocidente a respeito de ciência, historia, arte, tradição, leis, filosofia, magia e ocultismo, 
excedendo-se, porém, à nossa civilização material, porque, como povo velho e grande, 
que desfrutou ha séculos todos os criticáveis prazeres deste baixo mundo, vive agora 
apenas, para os divinos problemas do Espirito ... 15 

“O anacoretismo é estimadíssimo no Tibete, diz a senhora David-Neel em sua já 
famosa obra Voyage d'une parisienne a Lhasa a pied et en mediant de Ia Chine à 
l’Inde a travers le Thibet. Os místicos tibetanos são um verdadeiro enigma ainda dentro 
da atmosfera de mistério que banha todo o território. “O país das neves” deixará, talvez 
mui breve, de ser uma região vedada ao estrangeiro, porém, é mais do que certo, que 
uma grande parte dos segredos desses eremitas jamais seja revelada. “O mais, em seu 
conjunto, nada mais é do que uma vasta teocracia, superior àquela que Roma, há vinte 
séculos, procura debalde impor ao mundo: uma teocracia sob a qual transparecem as 
origens filosóficas – melhor dito, teosóficas de todas as religiões primitivas, desde o 
lamaísmo ou “religião dos lhas” - espíritos humanos e espíritos naturais – e o fetichismo 
horrivelmente sanguinário e necromante, até as mais modernas formas do budismo e do 
cristianismo. 

“O âmbito do misticismo tibetano, – diz ainda aquela intrépida viajante – é  como 
um imenso campo de batalha em que lutam as tendências de raças – não só de 
mentalidade diferentes, como também, as completamente antagônica” – nem mais nem 
menos – dizemos nós – que no campo das modernas atividades teosóficas, ser de dupla 
importância nos aprofundarmos no estudo daquela magica região central da Ásia – a  
cujos místicos mais excelsos, componentes da Grande Loja Branca – como lhes chamam 
os mais eminentes ocultistas – se devem os modernos ensinamentos de nossa mestra 
                                                        
15 O território conhecido como Tibete possui um outro nome secreto – o  de Bod-Yul (País do conhecimento, da Sabedoria Perfeita). 
Daí a expressão “língua de Bod” (Bodi, em sânscrito), usada para aquela que se fala nesse país. Da palavra Bod-Yul provém Bhante-
Yaul, denominação da Fraternidade dos Irmãos da Grande Loja Branca do Himalaia, também conhecida por Sudha-Dharma-
Mandalam, que se acha estreitamente ligada a muito do que foi dito na anotação anterior. Por isso a todos os seus membros se pode 
dar o nome de BhanteYaul (Irmãos da Pureza, etc.). sendo o seu chefe conhecido como Maha-Chohan, que equivale aos Pontífices 
pirônios do Egito. 

Segundo Roso de Luna e outros sábios ocidentais, o Planalto do Pamir – centro orográfico de toda a Ásia, donde partem as principais 
montanhas, como Tian-Chan, Kuen-Lung, Karakorum, Himalaia, etc. – é o berço da raça ária. O célebre viajante chinês, Hien-sang, o 
denomina de “Pamito”, e os nativos, de “Barmiduniah”, que significa “teto ou telhado do mundo”, Não só é o mais elevado planalto 
do globo – onde floresceu, há milênios, a mais brilhante civilização de que nos falam as velhas tradições orientais –  como também o 
ponto misterioso escolhido pelos Adeptos para os seus Retiros Privados. Querendo dar uma prova mais cabal do verdadeiro signi-
ficado da palavra Tibete, vamos buscá-lo na misteriosa língua hebraica. pois a Cabala fornece, aos que a sabem interpretar, um mundo 
de revelações em todos os grandes problemas. A palavra Tibete ou Thibet, se quiséssemos escrever em hebreu, teríamos de 
empregar as seguintes letras: Thet, Iod (ou Jod) e Beth. Ora, Thet é a 9a  lâmina do Taro, o Ermitão, o Adepto, etc., e cujas idéias a 
Cabala interpreta como Sabedoria, Proteção, Circunspecção. Hieroglificamente é representada por Teto ou Telhado. Quanto a Iod é a 
10a letra e lâmina do Taro (A Roda da Fortuna) e seu hieróglifo antigo a representava por um Index que dá a idéia de, governo ou 
comando. 10 é ainda a 10a Sephiroth: Malkuth ou o Reino. O Beth é a segunda letra e lâmina do Taro: a Papisa. Hierogllficamente é 
representada pela boca humana que é o órgão do palavra. Também tem o significado de Casa, Santuário e toda concavidade (gruta, 
garganta, furna, etc.). Possuímos agora material suficiente rara fazermos em breve síntese, uma interpretação cabalística da palavra 
Tibete: Telhado do Mundo, Santuário do Mundo, Teto ou Telhado protetor do Mundo (Teto, em si já possui a idéia de proteção, abrigo 
contra as chuvas e outras tormentas que possam afligir o homem). Estendendo ainda mais a nossa interpretação, encontraremos: O 
Tibete é o Santuário do mundo, onde se encontram os Adeptos ou Super-homens, senhores da Palavra Sagrada (a Sabedoria dos 
deuses, Teosofia), e que são os Protetores, Defensores ou Guias da Humanidade. Mais ainda: o Tibete é o lugar sacrossanto onde se 
acha o Governo Oculto do Mundo (lembrem-se de Iod, que, hieroglificamente representado por um Índex, dá idéia de Comando ou 
Governo). Nem podia deixar de ser essa a interpretação. Pouco importa que outros não a tivessem feito anteriormente – uma vez que 
o Tibete é de – fato, o “berço das civilizações humanas”. E tudo isso, como se verá no decorrer dos capítulos, em relação ao passado 
histórico da Mônada, pois como o sabem os poucos entendidos no assunto, como o desenrolar dos ciclos, ora é o Oriente quem 
governa e quem dirige a evolução da mesma. ora o Ocidente. Houve mesmo um tempo era que o Sol nascia no lugar que hoje 
chamamos de Ocidente, e o mesmo se dará no futuro... embora para isso faltem eternidades. Não se tome entretanto tal fenômeno 
como simultâneo ao primeiro. N. de H.J.S. 

A prova é que o dirigente da S. T. B. teve que ir ao Oriente, tocando em Lisboa, para voltar ao Ocidente, no começo do século XX, 
como anunciara Blavatskv na Introdução da sua “Doutrina Secreta”. Foi aliás a península ibérica que se incumbiu da fusão racial com 
os povos autóctones da América do Sul. O termo APTA que faz parte do Ex-libris do Professor Henrique José de Souza, além de 
significar “creche, presépio, manjedoura (e daí a adulteração desse sentido para o do lugar do nascimento de Jeoshua ou Jesus), 
também quer dizer, “lugar onde o Sol nasce, lugar para onde o mesmo se dirige”... Por que se chama Shamballah de “País do Oci-
dente”? Com essa pergunta está dito tudo... Nesse caso, o Oriente foi, até há bem pouco tempo, o APTA da evolução da Mônada, 
passando agora a ser o Ocidente. O decorrer desta obra, se não bastassem todos os nossos trabalhos anteriores, demonstrará 
fartamente todas essas nossas afirmativas. N. da Redação. 
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Blavatsky, ressuscitando com eles a Eterna Sabedoria das Idades, conhecida 
vulgarmente – desde os tempos neoplatônicos até hoje – com o nome grego de Teosofia, 
que aliás não deve ser tomada como ciência de Deus”, porquanto, a Deidade sendo 
Abstrata, Absoluta e Infalível – Mar sem limites, donde tudo emana e para onde tudo 
volve - não pode ser objeto de conhecimento algum, nem de atributo - inclusive o da 
existência - que a concretize ou limite - mais sim, “ciência dos heróis, dos semi-humanos 
e dos deuses”, que são as três classes de seres humanos superiores à nossa atual 
condição de seres semi-humanos e semi-animais, em caminho evolutivo de provação, de 
luta e da própria superação, para despertar o Divino Raio do Logos Solar, que arde no 
fundo de nossa consciência. 

Porém – como ensina Plutarco – não há diferentes deuses nos diversos povos; 
nem povos; nem deuses estrangeiros nem deuses gregos; nem deuses do sul e do norte, 
mas, do mesmo modo que o sol a lua; o céu, a terra e o mar são comuns à toda espécie 
humana, com diferentes nomes, segundo as diferentes raças. Do mesmo modo ainda, 
que não existindo mais que uma Razão que põe em ordem essas cousas e uma 
Providencia (Carma), que as administra – há diferentes honras e denominações nos 
diversos países, e os homens para se entenderem, se servem de símbolos sagrados – 
uns obscuros e outros mais claros – encaminhando, desse modo, o pensamento pelos do 
Divino, porém, não isento de gravíssimos perigos, porquanto, alguns falseando o passo 
se despenham na superstição e outros não querendo cair no lodaçal da superstição, se 
despenham, por sua vez, no precipício do ateísmo”. A mais, como disse Franz Hartmann. 
“algumas pessoas  possuem grandes poderes intelectuais, mas pouca espiritualidade: 
outras têm grande poder espiritual, com uma inteligência débil. Aqueles que possuem as 
energias espirituais bem reforçadas com uma forte inteligência, são os eleitos”. 

O verdadeiro teósofo, tem que se esforçar – com todas as potências de sua alma – 
em  ser desses últimos, não no sentido egoísta cristão da “eleição” e a “salvação” para ele 
só esquecendo os demais; porém, no . sentido humano de “ser homem” e procurar que 
“nada humano lhe seja alheio – à  guisa da clássica sentença de Terencio – e ao qual, se 
no entanto não lhe for dado ir fisicamente ao Tibete – onde prática e livremente são 
ensinadas essas cousas por Seres superiores, para os quais “a própria adoração não 
seria idolatria”, como disse Blavatsky – possa ao menos fazer com que o “Tibete venha a 
si”, repetindo o mesmo que disse o mestre Mahoma, sempre bendito, embora que com 
outras palavras: “a Montanha virá a mim, se eu não puder ir à Montanha...” 

 

II 
 

TIBETE, TELHADO DO MUNDO 

 
O antigo continente é um imenso quadrilátero, limitado ao norte pelo Oceano 

Glacial Ártico e o Atlântico Setentrional; a este, pelo Pacifico; ao sul, pelo Mar das Índias e 
a Oeste pelo Atlântico. 

No interior deste quadrilátero e muito mais próximo do sul, ou seja do Mar das 
Índias, se ergue a Meseta de Pamir, fecho orográfico ou vértice, de uma pirâmide 
quadrangular de alinhamentos montanhosos, demarcadores das respectivas bacias 
daqueles quatro oceanos, a saber: Alinhamentos nordeste, constituído pelas sucessivas 
cordilheiras de Tienchan, Altai, Tarbagatai, Jablonoi e Stanovoi, morrendo para o Estreito 
de Bhering, ou melhor, unindo-se ai com as formações andinas que percorrem as três 
Américas até o Cabo Hornes; Alinhamento sudeste, formado pelos Himalaias e 
montanhas da Indo-China, até Malaca, com prolongamento imediato para o Pacifico até 
Austrália e Nova Zelândia; Alinhamento sudoeste, determinando, com os montes 
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Salomão, a separação entre Pérsia e Índia e região montanhosa do Sul da Arábia, para 
logo constituir os montes da Abissínia e restantes da África oriental até o Cabo da Boa 
Esperança e, finalmente, o Alinhamento nordeste, composto pela série ininterrupta de 
cordilheiras do Hindu-Cusch, Iran, Armênia, Caucaso, Balcans, Carpatos, Alpes, Pirineus, 
até o Cabo de Finisterre. 

Geológica ou tectonicamente falando, esta disposição atual é devido a que, na 
mais remota das idades da Terra, existiram primitivas formações continentais para aquilo 
que hoje é o Oceano Glacial Ártico, ou seja a Eurásia dos geólogos modernos e o 
Continente Hiperbóreo ou segundo Continente da “Doutrina Secreta” oriental. Muitas 
centenas de séculos mais tarde – à  guisa de casco de navio afundado – veio chocar-se 
com aquele outro continente meridional a chamada Gondwana, pelos geólogos, 
continente que antes foi a Lemúria de Lamark, Darwin e Rusel Wallace, ou seja o terceiro 
Continente das tradições orientais e cujos últimos e ainda enormes restos são a Austrália 
e demais terras do hemisfério sul. Semelhante choque titânico entre os dois colossos 
continentais está testemunhando nos alinhamentos segundo o terceiro já referidos; 
porém, enquanto que no segundo a Eurásia se sobrepôs à Gondwana, deixando como 
resto desta última a Índia, na hoje região européia, a Gondwana impeliu a Eurasia, 
criando a grande fenda terrestre mediterrânea, a Thetis dos geólogos modernos e ainda 
fazendo secar o então Mar do Deserto de Sahara, que antes deixava dentro de Europa 
todo o norte da África atual. Além disso, a Eurásia teve de fender-se de norte a sul, 
paralelamente aos Urais, criando a depressão cáspia, que vai do Golfo Pérsico ao Mar 
Glacial por toda a Arábia, Pérsia e bacia do Rio Obi, região que é, portanto, como um 
velho e mirrado Mediterrâneo, que ainda conserva seus lagos Pérsico (hoje golfo), Cáspio 
e Aral. Como o choque, enfim, daquelas massas continentais se operou do norte a sul – 
como já foi dito – seu tremendo impulso tangencial – cuja vaga recordação demopedica e 
religioso é em certo sentido a luta dos Titãs contra os Deuses, da Teogonia de Hesíodo, 
ou de outro modo, a dos Kurús solares e os lunares Pandavas do Mâhabhârata - 
determinou uma costura ou dobra geral de este a oeste, de toda a massa terrestre algo 
assim como um fole que encolhe ou tecido que enrugam e dai a multidão de cordilheiras 
orientais no referido sentido por todo o âmbito da região tibetana entre a Índia e a Sibéria 
e entre o Mediterrâneo e a Europa setentrional. A imensa pirâmide do velho continente 
ficou assim truncada, e a alta superfície da dita truncatura veio a constituir o Tibete 
máximo (grande Tibete, Gobi e Mongólia juntos), parte, desde então; mais alta, misteriosa 
e inacessível do Planeta. 

De este a oeste, a referida superfície, de truncatura maior que a da Austrália e da 
Europa, ficou partida – se é que antes não estivesse – em três regiões quase iguais: duas 
ao norte (Gobi e Mongólia) e uma ao sul (o Tibete propriamente dito), pelo levantamento 
das cordilheiras do, Altin-Tag e de Kuen-lun, cuja altura média é superior, talvez, a do 
Himalaia e que nos vales mais profundos, poucas vezes baixa de tres mil metros, ou seja 
um nível sobre o mar não alcançado pelas três maiores elevações de nosso abrupta 
península (Pico Mulhacen, Picos de Europa e alturas de Gredos, Moncayo, etc.). 
Podemos imaginar algum país como o tibetano, cujos rios iniciam – seu percurso de 
centenas de quilômetros para o Pacifico e Mar das Índias, muito acima do Monte-branco? 
Pois é esta uma das infinitas características do pais dos Pe-pas ou Po-pas que, por 
muitas razões fonetico-históricas mui serias, poderiam os espanhóis chamar de Pepes. 

O gigantesco choque ou choques relacionados com o desaparecimento sucessivo 
dos velhos continentes Hiperbóreo, Lemúrio e Atlante, constitui o que a geologia moderna 
chama Formação alpina, a qual determinou a orografia e a tectonica da Terra, tal como 
hoje a conhecemos. Por tais encontros, desde a China até Espanha, a crosta terrestre 
ficou como que enrugada em infinitas pregas montanhosas, deixando também de este a 
oeste, duas imensas extensões onduladas: uma para o norte, como vaga recordação do 
continente boreal originaria (Sibéria, Rússia, Alemanha, França) e a outra para. o sul 
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(Índia, Arábia, continente africano, etc.), como restos, por sua vez, dos territórios lêmures 
e atlantes, compreendida neste último a própria China. Além disso, a fenda da Eurásia, 
marcada pela depressão do Mar Glacial ao Golfo pérsico, estabeleceu uma semelhança 
territorial entre as três partes do antigo continente, mui distinta da desigualdade de nossa 
geografia política, já que – graças a tal depressão – a bacia do Obi, a região kirguis-
caspia e a Anatolia ou Ásia Menor, passa a ser Europa, enquanto que a Pérsia, Arábia e 
ainda a Índia, passam a África, geológica e climatologicamente, ficando para a Ásia, 
propriamente dita, todo o restante território desde os Hirnalaias ao Mar Glacial, com seu 
centro no Tibete.  

É, portanto, o Tibete, o verdadeiro telhado do mundo, telhado de quatro águas e 
também a mais augusta, simbólica e originaria de todas as Pirâmides. Talvez por isto, 
uma humanidade sabia construiu mais tarde no Egito, essas maravilhas de arquitetura e 
geometria iniciática chamadas as “pirâmides”, templos do Saber perdido, a respeito dos 
quais tantas luzes devemos a Piazzi Smith e a H. P. Blavatsky. Diante disso, que 
estranhar o Tibete seja o mais misterioso e excelso de todos os poises do globo? Assim 
se explica porque desde os tempos de Marco Polo constituía o Tibete a maior atração 
para os espíritos verdadeiramente elevados da Humanidade em sua ânsia infinita de 
redenção e de superação, acima das misérias humanas de nossa vida física, do mesmo 
modo que, a retirada mansão desses sêres espiritualmente superiores, conhecidos em 
todos os tempos o países com os nomes de Iniciados, Adeptos, Mestres, Grandes 
Homens e Grandes Almas ou Maha-Atmas. 

Consciente ou inconscientemente atraídos por tais grandezas, a aspiração 
científico-religosa de nossa época fez por isso do Tibete e seus desertos vizinhos e objeto 
predileto de expedições, praticando nelas verdadeiros heroísmos e trazendo para o 
acervo ocidental como fatos concretos, positivos e incontestáveis, o que antes, por sua 
ignorância, o Ocidente ousava chamar o insano delírio dos teósofos”. 

 

III 
 

Caminhos tibetanos, o caminho dos Hann 

 
Em torno do planalto da Ásia se agrupam milhões de homens, isolados quase por 

completo da chamada civilização européia. Esses milhões de homens são os herdeiros 
degenerados de uma sabedoria perdida; os que em épocas pré-históricas tiveram uma 
cultura florescente, hoje quase sepultada na neve ou na areia; os que criaram impérios 
colossais no medievo, cujas ondas irresistíveis tiveram de estender-se pelo resto da Ásia 
e invadir a Europa: hunos, mongóis, tártaros, turcos; os que, enfim, unem cinco antigos 
religiões e os que virem hoje, mais ou menos, submetidos á teocracia feudal do Dalai 
Lama de Lhassa – teocracia como a que em procurado imitar e impor a Roma papal aos 
povos do Ocidente. 

Porém, o país tibetano-mongol não é inacessível – embora que a ele não 
conduzam estradas de ferro, nem de rodagem, nem própria pura transeuntes. De fato, 
tem sido penetrado e visitado em diferentes séculos por heróicos exploradores, que daí 
voltaram maravilhados com o que viram e aprenderam, pois que, o Tibete é a terra 
clássica dos sortilégios, da magia e do ocultismo. 

No Tibete propriamente dito existe um grande caminho, quase perdido, mas no 
entanto, muito citado nos anais chineses, que é “o caminho da seda”, caminho mais 
extenso do que todo Mediterrâneo e que fine a Rússia com a China através das hoje 
desoladas comarcas do Tarim. É “o caminho dos Hann,,, que parte de Yarkend, Guma e 
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Khotan na região Kirghis ou Turkestão russo e segue para o oeste paralelamente ao dito 
rio atravessando os dois enormes desertos de Taklamakan, ou melhor Tak-lama-kan 
(império do lama Tak?) e de Gobi, até encontrar nas comarcas do curso superior do 
Hwan-ho o rio Amarelo, caminhos que descem do lago Baikal e outros lugares da Sibéria 
até o Golfo de Petchili (“golfo da Prata?”) onde se assenta Peking. 

Por honrosa coincidência, tal caminho possui o nome de nossa mestra H. P. B. 
pois que, o primeiro dos seus principescos apelidos é o de “Hann” ou galo, segundo a 
lenda de que um dos seus antecessores calmucos, em suas empresas guerreiras pelas 
comarcas asiáticas, foi despertado pelo canto do galo em seu acampamento, livrando-se, 
desse modo, de uma surpresa noturna por parte de seus inimigos. Isso envolve, ainda, 
um sentido oculto que se dirá um dia; do mesmo modo, como são famosos os Kiaug ou 
anais chineses dos Hann. 

Esse caminho “sérico”, que é visível ainda sobre Keria Nia, oásis de Tchertchen e 
lago de Lob-Nor (Lago Azul), viu morrer, em toda a sua extensão, cidades populosas, das 
quais, algumas alcançaram as épocas budista e cristã, destruindo-se definitivamente, já 
pelas guerras tártaras, como séculos antes, pela invasão das areias no deserto, ao mudar 
o rio Tarin o seu curso. A elas se refere a mestra na conhecida passagem da Doutrina 
Secreta que diz: “Encontram-se, contudo, os vestígios de uma civilização imensa e pré-
histórica na Ásia Central... A gigantesca e interrupta muralha de montanhas que ladeia o 
planalto do Tibete, desde o curso superior do rio Kwan-kné até as colinas de Karakorum, 
foi testemunha de uma civilização que durou milhares de anos e poderia revelar à 
humanidade bem estranhos segredos. Houve um tempo em que as porções oriental e 
central das regiões de Nancham e AltYing-tag estiveram cobertas por cidades, que bem 
poderiam competir com Babilônia. Um completo período geológico passou sobre o 
referido lugar, desde que aquelas cidades exalaram seu derradeiro alento como 
testemunham as montanhas de movediça areia e o solo aqora estéril e morto das 
imensas planícies centrais da bacia do Tarin. Os territórios fronteiros desses países é só o 
que de um modo superficial conhecem os viajantes. No interior daquelas planícies há 
água e frescos oásis cheios de vegetação, onde nenhum pé europeu se aventurou a 
penetrar, temeroso de um solo hoje traiçoeiro. Entre esses floridos oásis, existem alguns 
completamente inacessíveis, até mesmo para os indígenas profanos que viajam pelo 
país. Os furacões que podem arrebatar as areias e com elas cobrir comarcas inteiras são 
impotentes para destruir o. que está fora do seu alcance. Os subterrâneos construídos 
nas entranhas da terra garantem os tesouros ali encerrados, e como suas entradas se 
acham ocultas (“subterrâneos de Aladim” das “Mil e uma Noites”), não há perigo de que 
ninguém o descubra, mesmo que vários exércitos invadissem os desertos arenosos onde, 
nem um poço, nem um arbusto, nem uma vivenda são apercebíveis e a cordilheira forma 
uma poderosa barreira em torno das áridas planícies. E nem é necessário conduzir o 
leitor através do deserto, porquanto, as mesmas provas se encontram em pontos 
relativamente povoados da região. 

“O oásis de Tchertchen, por exemplo, acima do rio de seu nome, está hoje cercado 
em todas as direções, por ruínas de cidades arcaicas. Uns três mil seres humanos 
representa ali os restos de cem raças e nações extintas, cujos nomes desconhecem os 
próprios etnólogos. Um antropólogo encontrar-se-ia em apuros se os tivesse de 
classificar, de dividir e subdividir – tanto mais, quando os próprios descendentes de todas 
aquelas raças e tribos antediluvianas sabem a respeito de seus antepassados como se 
eles tivessem caído na Lua. Quando se lhes pergunta acerca de sua origem, respondem 
que não sabem de onde vieram seus reais, mas que lhes ouviram dizer que, os seus 
primitivos ascendentes foram “governados pelos Gênios (nossos “Jinas”, dizemos nós) 
daqueles desertos”. Tal coisa se poderia atribuir à ignorância e superstição, porém, em 
vista dos ensinamentos da Doutrina Secreta, a resposta pode considerar-se fundada na 
tradição primitiva. A própria tribo afegã do Khorasan (“Kaurio-assania”, ou solares 
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terapeutas?) possui lendas em corroboração com o fato”. “O viajante russo Prjevalsky 
encontrou – quase tocando o oásis de Tchertchen – as ruínas de duas imensas cidades, 
onde a mais antiga delas – segundo a tradição local – foi destruída há 3.000 anos por um 
herói gigante, e a outra, pelos mongóis no século X. A superfície dessas duas cidades se 
acha, atualmente, coberta – devido aos furacões do deserto, de relíquias heterogêneas e 
estranhas: utensílios, moedas, múmias, jóias... O coronel Prjevalsky recolheu legendas 
referentes a mais de 23 cidades e iguais tradições existem no lago Lob-Nor e no oásis de, 
Kerya). Bem longe estava a mestra de pensar que as suas revelações haviam de 
encontrar imediatamente uma parcial confirmação, já que ao viajante Prjevalsky sucedeu 
o intrépido e tenaz Sven V. Hedin que, com a sua obra “No coração da Ásia” nos 
desvendou – ggraças às suas heróicas expedições pelos referidos desertos, duas 
daquelas cidades sepultadas. 

O sueco Hedin nos fala, com efeito, de antiquíssimos mapas chineses do então 
povoadíssimo “caminho dos Hann”; do seco leito do Kurruk Daria, abandonado há mais 
de mil anos; que desembocava, ou melhor, cruzava o hoje, do mesmo modo, quase seco 
Lob-Nor e das múmias, ou esqueletos arbóreos, únicos restos de uma vida extinta, com 
cuja lenha o mesmo se aqueceu nas gélidas noites de seus heróicos itinerários (1893-
1900). Mais além do “Oásis dos sessenta mananciais de Jardang, Bulak e Altimich-Bulak 
visita o deserto de Lop e o pantanoso lago de Jara-Koxum, onde verte e se finda ou 
sepulta o Tarim tal como o nosso Guadiana nas lagunas de Ruidera – em cuja margem 
norte se acha um povo quase sepultado com as ruínas de sua torre babilônica, ainda de 
pé e onde colecionou moedas chinesas, cerâmica, marmitas e taças de culto, etc., além 
de tábuas talhadas que, à primeira vista, nos fazem lembrar os restos do artesoado de 
nossa Mesquita cordobesa. Odeh, o criado do sábio, descobre por sua vez, outro povo 
semelhante e no fim de 1889 a 1900 torna a encontrar no desconhecido Kurruk-tag, as 
ruínas por ele visitadas no ano anterior e uma terceira povoação com 19 casas, uma torre 
de ladrilhos de 3 metros, sobre uma coluna de outros 3, a duas jornadas do pântano de 
Kara-Koxum e onde encontra “tábuas talhadas com a imagem de Buda e inscrições”, 
centenas da papéis impressos com caracteres chineses, que remontam – segundo Himley 
de Wiesbaden – aos anos 264-279, nos tempos de Yuan e Wuti, por onde se vem a 
conhecer que aquela é a célebre cidade de Lu-Lan ou Lunan (cidade “lunar”), onde 
estiveram aquartelados exércitos numerosos, como Império que foi há 1.600 anos, de 
uma civilização florescente, cuja extinguiu-se pelo fato do Tarin – que antes corria para o 
este – ter desviado seu curso para o sudeste, formando o lago de Karakoxum, enquanto 
abandonava à sua sorte desértica ao lago de Lob-Nor. Os 800 mapas desenhados por 
Hedin em seus vários cruzeiros nos reservam, ainda, várias surpresas acerca desses 
países, cuja desolação sem limites, está por ele resumida nas seguintes palavras: “Se na 
Lua há desertos de areia, não conterão menos quantidade de vida orgânica do que os 
mares arenosos do centro da Ásia”, sepultadores de toda uma civilização”. 

Tal é a lei daquele país... E de tantos outros! Não esqueçamos, porém, que a 
dinâmica natural evolutiva não cessa em lugar algum da terra e que, embora exista essa 
zona nórdica a que chamamos genericamente, “o Tibete sepultado” ou Tibete Mongol, 
cuja outra metade constitui o Tibete propriamente dito, neste último se esboça do mesmo 
modo o estrago desértico, ano após ano, até levar a esta segunda zona – hoje tão 
povoada – seu hálito mortífero. Senão, vejamos o que nos ensina a intrépida Alexandra 
David Neel em seus Místicos e Mágicos do Tibete: 

“Junto à Lhassa, sobre a margem esquerda do Yerú-tsangpo (Brahma-Putra) se 
encontra um Sahara em, miniatura, cujas brancas dunas avançam cada vez mais, 
invadindo o país. Apesar da cadeia montanhosa que lhe cerca o caminho, as areias já 
alcançaram o vale do Kyi-tchú (“o vale Quitchua?”) e sua fina poeira começa a acumular-
se ao longo das faias que cingem Norbuling, o palácio campestre do Dalai-Lama. Mais 
além do pitoresco mosteiro de Dordje-Tag, já se torna um verdadeiro deserto.  Acolhidas 
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ainda sob a proteção da montanha, varias granjas vão sendo lentamente cobertas de 
areia. Depois, toda .a sombra de vitalidade desaparece em  um mar arenoso de brancura 
deslumbrante. O céu de puríssimo azul, sem uma nuvem, é já a perfeita imagem do 
deserto africano, embora que, pelo ar rarefeito de seus; 3.000 metros de altitude, continue 
a ser sempre o Tibete . . . “ . 

E  como Espanha é, repetimos, um Tibete em miniatura, cujo destino será um dia o 
mesmo daquele – compare-se, por exemplo, a inexorável invasão desértica que entulhou 
outrora as regiões dos Hann e, século após século, ameaça o Tibete – com o que nos 
descobre em Espanha o jovem geógrafo Francisco Hernandez Pacheco em sua memória 
sobre “As areias voadoras da província de Segovia”. 

“Há entre as províncias de Valladolid e Segovia uma região arenosa de montículos 
e páramos... A massa de areia, ao ver-se detida, forma pequenos médos que avançam 
lenta, mais continuamente, cobrindo insidiosamente as terras de cultivo, como se, pode 
observar dos dois lados  da estrada de Navalilla e San Miguel de Bernuy. Os ventos NO e 
SE revolvem aquela massa, arrastando-a para os rios Cega, Pirón e Eresma, sendo a 
maior de suas barreiras o rio Duratón. O território assim coberto adquire o aspecto da 
duna marítima, com diversas lagunas para a região Cuéllar”. 

Caminhará, pois, o tempo e com ele o destino inexorável... E na Espanha – tal 
como no Tarin, no Brahma-Putra – poderão as futuras gerações falar dos nascentes 
desertos do Duéro e do Duratón, esses dois rios que foram outrora vergéis ibéricos e 
romanos e hoje caminham rapidamente para se transformarem em desertos semelhantes 
ao do arenoso Tarin... 

IV 
 

Caminhos Tibetanos: – O Melancólico e Solitário Tarim 
 

O Caminho dos Hann, do Turquestão à China, cruzava outrora, repetimos, comarcas 
fertilíssimas que hoje se acham sepultadas sob imensos desertos de mais de mil 
quilômetros de extensão. Esses dois pavorosos desertos são o de Tak-lama-kan e o de 
Gobi, de que separadamente nos ocuparemos. 

O primeiro, que mede uma extensão maior do que a Península Ibérica, e o menos 
inacessível e, relativamente, mais conhecido por ter sido objeto de várias explorações em 
nosso dias. 

Seguindo os passos de Prjewalsky em 1870, o sueco Sven V. Hedin, partiu do mar 
Cáspio em 1893: cruzou o Turquestão russo por Samarcanda – a  Marakanda de 
Estrabão, rainha das cidades legendarias do sonho milno-charnego da Ásia Central em 
União de Buckara e de Kiva ou “Shiva” – e por Ox, a cidade do Touro sagrado” – chegou 
a Kax-gar, que é a povoação mais ocidental da China, em um itinerário de 500 
quilômetros e permaneceu uns 9 anos percorrendo aquelas zonas desérticas em diversas 
explorações, que são, como as do Abade Huc. -um monumento da energia humana». 

Hedin cruza a cordilheira do Altai pelo desfiladeiro de Tong-burur (7.000 metros) e o rio 
Kisil-su (água vermelha), o deserto que fica entre Kaxgar e o Jarkandaria (ou “rio 
Yarkend,,, porque “daria”, “duero”, significa rio que, dito de passagem, justifica e 
etimologia parsi de nosso castelhano “Tarim”), chegando à pequena e misteriosa aldeia 
de Lailik e depois às regiões montanhosas do Masar-tag, Choka-tag e Tusluk-tag (“tag” 
montanha e “Tago”, “Tego” ou “Tajo” rio de montanha, portanto), com seus poéticos lagos 
sagrados de Serunkul e Cru-kul (“kul”, “luk” ou “lak”, como provável etimologia do “lacas” 
latino, de nosso “lago” castelhano e ainda do “lán-kara”, sânscrito). Depois alcançou 
Hedin as confluências do York-kand-daria, o Aku-daria e o Kota-daria até chegar ao Tarim 
em Kechik, onde este rio abriu em épocas históricas um novo leito entre a areia, sem 
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prejuízo de que outras suas corrente subterrâneas sigam entretendo os restos de vida do 
lago Lop-nor e ainda se unam debaixo das areias do Gobi, com o anguloso curso superior 
do Rio Amarelo chino. Cruzou, enfim, o sueco as jamais estudadas colônias de Bostan e 
de Teres; e selva duplamente virgem de Dung-Kotán, até estabelecer seu quartel general 
para ulteriores empresas, no oásis de Yangi-kul, logo destruído por uma cheia em 1901. 

Do acampamento de Yangi-Kul, empreende Hedin a penosíssima excursão pela 
parte sul do deserto de Tatran, de superfície quase dupla do Tak-lama-kan, às margens 
do Cherchen Daria (quase 300 quilômetros); visita o antigo povoado pagão lamaísta de 
Atti-kusch-padis-chah, hoje sepultado, como tantos outros; sofre frios polares noturnos até 
de 30 graus abaixo de zero e calores como no Sahara; bebe as águas do lago Tana-
bagladi e logo, na iminência de perecer de sede, fome e cansaço naquelas dunas 
movediças, caminhando por vales ou baixios de dezenas de quilômetros, formados pelo 
vento, à mercê de um furacão repentino, o negro Kara-burán que, quase os sepultou em 
neve e areia; tem na Noite de Natal a água a 140 quilômetros, o que está consignado no 
seu diário: “no próprio pólo não seria mais inconsolável a noite de Natal”. Duas semanas 
depois de sua saída, a falta do precioso liquido foi tal que cabia aos expedicionários «uma 
colherada d’água por cabeça”, chegando-se até a beber azeite rançoso, o espesso liquido 
das conservas, o sangue palpitante das aves e carneiros que levavam e, misturadas com 
açúcar e vinagre, as urinas dos camelos! ... Dois dos bagageiros sucumbem a tais 
tormentos, com todos os animais de carga que, abandonados a seu destino e, chorando 
como seres humanos”, fazem arrancar a Hedin esta frase final: “orei por eles, por meus 
mártires camelos!”. 

Graças, principalmente, a estas expedições, o teósofo pôde formar uma idéia, em 
conjunto, da sepultada bacia do Tarim – outrora Empório do Saber Perdido e hoje zona 
inóspita vedada ao homem vulgar, embora com misteriosos retiros iniciáticos, aos quais 
alude a mestra H. P. B. com estas palavras: “a Natureza tem lugares reservados para os 
seus eleitos e mui distante das comarcas habitadas existem retiros, onde o homem 
superior pode adorar a Divindade, como os nossos primeiros Pais ou Pitris o faziam”. 

Pela parte do Oeste, começa a referida região nas alturas do Mustagata, ou “porta 
de Mustá”, por onde cruza, abaixo de picos de mais de 7.000 metros, o Caminho primitivo 
da Bactriana, que se une com o dos Hann, logo baixando para o rio Oxus e a meseta do 
Pamir. Ao sul, uma tríplice barreira de montanhas (Tag) de perto de 8.000 metros o Alting-
tag, o Arka-tag e o Ustum-tag, isolam-no das zonas herbáceas do norte do Tibete 
propriamente dito, lugares onde apenas se aventuram no verão alguns comerciantes 
nômades e caçadores furtivos. Pelo este mal separam aquela comarca da do Gobi, as 
derivações boreais do Hishthofen e o Nan-chen com sua porta de Humboldt, cujas 
derivações se unem, por sua vez, com os imponentes alinhamentos glaciais do Tian-
schan, coalhadas de lagos misteriosíssimos e em frente de tais fraldas do norte se 
estende a Dzungaria pátria ancestral dos ciganos ou gitanos, outro deserto que, adi--
adiconado aos anteriores e ao de Zaidán, abarcam uma extensão igual a do próprio Gobi. 
A “porta de Irtych ou da Dzungaria” penetrando no grande lago Balkasch e sua estepe 
russa, é um dos “desaguamentos” históricos das gentes mongóis, tibetanas e zíngaras 
para os países ocidentais, separados, para o norte, por um dos dedalos montanhosos 
mais inextricáveis do Planeta, da bacia soberana do Ienissei, bacia esta que é, ao mesmo 
tempo, uma da dos maiores e mais desconhecidos rios. 

Constituem assim a região do Tarim e da Dzungaria, dois verdadeiros anfiteatros 
aproximadamente tão grandes como a Espanha: duas imensas séries de “terraças”, como 
se diz hoje em linguagem geológica, com toda a poesia que, em grau minúsculo, 
assombra ao viajante em nosso pais diante de recantos como o de Bierzo, que não temos 
necessidade de descrever por já o termos feito em nosso Tesouro dos Lagos de Somiedo. 
Em tempos remotos, o Tarim - que, em ponto grande, faz lembrar ao nosso Duero, com 
seu afluente originário, o Yarkend-daria, caminhou para o que hoje se conhece com o 
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nome de Rio Amarelo chino, muito mais próximo do Tian-chan, limite norte de sua bacia, 
que o Altin-tag, seu limite sul. Verdadeira aluvião de caudalosos rios nascidos desta 
ultima cordilheira, nele penetravam pelo lado direito ou meridional, como aqueles que, da 
Cantabro-asturica e a Ibérica penetram no Duero por sua margem direita ou do norte. Tais 
rios alimentavam as velhas cidades de Guma, Khotan, Polur, Keria, Nia Tchertchen, etc. e 
outras mais do caminho dos Hann; porém, o tempo que tudo consome, desenvolveu, 
como tecido gangrenoso, o terrível deserto e todos esses rios – tal como acontece aos 
rios costeiros de nossa região levantina e a que vimos do Duraton, em lugar de aumentar 
suas águas com a descida, perderam-nas todos eles, debaixo da areia fatídica, como logo 
em seguida o Tarim, até o ponto em que hoje não lia quasi “nada humano”, arremedando  
- por sua disposição – aqueles vastos territórios, duas crateras lunares, como as infinitas 
que o telescópio nos mostra em nosso morto satélite e onde existem “planicies”, como as 
percorridas por Dutreuil de Rhims, “mais altas que o curve do Monte Branco, cheias de 
neve em pleno verão e com lama até o ventre dos cavalos”. (Grenard, Lo Tibete). 

E não obstante: seres superiores habitam estes desertos! 

“Detalhes que me foram dados discretamente, por certos anacoretas da escola dos 
Dzogs-them – consigna Alexandra David Neel, na notabilíssima passagem de sua obra 
Místicos e mágicos do Tibete – que mais adiante comentaremos – comprovam a 
existência de certos seres que, tendo alcançado o mais alto grau de espiritualidade,. 
transmutaram (“eucaristicamente” de acordo com a etimologia de “eu” e karystos , 
“milagres”, “prodígio” sempre, dentro de leis naturais, embora desconhecidas), a 
substancia de seu próprio corpo em outra de natureza mais sutil, possuindo já esta, 
qualidades mui diferentes das da carne grosseira. A maior parte dos homens, entretanto, 
é incapaz de discernir a transformação operada naquela carne”. 

Por mais impossível que possa parecer semelhante asserção mil vezes repetida 
por sinceros orientalistas a respeito de tais lugares serem habitados por seres superiores: 
jinas, gênios, shamanos (ou “homens regios”,  semi-divinos), todes, mahatmas, grandes 
místicos, super-homens, mestres ou outros nomes com que se lhes queira chamar, 
devemos dizer com Williams James: “Épreciso saber, antes de mais nada que, os estados  
místicos não são mais do que janelas abertas para um mundo novo, mais excelso”, ou 
com Edmundo Gonzalez Blanco, em sua obra O Universo invisível; o historiador do 
psiquismo pergunta assombrado se a humanidade contemporânea, ao repelir o 
materialismo cientifico e cultivar o espiritualismo experimental, não retorna ao ponto de 
partida... aquele que fora da Matemática pura pronuncia a palavra “impossível” carece, diz 
Arago, de prudência... Nada é demasiadamente extraordinário para ser verdadeiro, se 
estiver de acordo com as leis da Natureza... Modelados nossos conceitos sobre o 
descontinuo da sensação, a imaginação criadora forja, segundo Bergson, o continuo...”, 
ou finalmente, com Franz Hartmann, “algumas pessoas possuem grandes poderes 
intelectuais, porém, pouca espiritualidade; outras têm poder espiritual, porém uma 
inteligência fraca. Os que possuem as energias espirituais bem modeladas e asseguradas 
por uma inteligência forte, são os eleitos” e estes eleitos existem isolados, solitários, com 
vida verdadeiramente sobre-humana a quem não mais afetam as debilidades e misérias 
de uma “carne” transcendida pela virtude e força da voga contemplativa e que, podem 
portanto, habitar, e de fato habitam, em regiões que são mortais para a humanidade 
vulgar que deles apenas tem vagas noticias, como o animal tem dos Ateneos e 
Academias ... 

Esses excelsos personagens, contra cuja existência e doutrina salvadora se 
chocarão sempre as enganadoras teorias do cego e cético positivismo, pulsam, no 
entanto, no fundo de todos os fatos da História e irão aparecendo, reais ou menos, 
claramente no decorrer destas modestas linhas. 
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Ilustração: foto 

Legenda: 

“O Obelisco visto do Templo, no centro da Praça da Vitória, tendo por canteiro uma 
cruz de Malta. Ao fundo, parte da cidade de S. Lourenço.” 

 

Ilustração: foto  

Legenda:   

“O Obelisco visto de perto.” 

 

Ilustração: foto  

Legenda:  

Placa de bronze do lado da frente do Obelisco (lado ocidental). 

 

Ilustração: foto  

Legenda:  

Placa de bronze do lado de trás do Obelisco (lado oriental). 


