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A FALA DO ESPÍRITO DE VERDADE 
1. Se me tomas por outrem, e não por Mim mesmo, perdidos estarão Meus 

esforços e inúteis Meus sofrimentos de todas as épocas. E com isso dificultas 
Minha volta ao mundo, segundo Minha promessa consignada em todas as 
escrituras. 

2. Por que subdividir a divina Essência?  Ela é uma e única, mas, para ser 
compreendida pelos homens, assume aspectos, nomes e funções diversas em 
cada Avatara. 

3. A evolução humana não seria possível se o Verbo divino se manifestasse 
proferindo sempre as  mesmas palavras. Por isso,  outros homens, mulheres e 
até crianças já vieram à Minha frente para preparar o advento da Nova Era. 

4. Nunca, porém, vieram para fundar qualquer religião, pois que nenhuma delas 
jamais foi por Mim criada, e sim por ignorância e ambição de seus falsos 
sacerdotes. 

5. Eu voltarei ao mundo mais uma vez, agora conduzindo a sagrada  Taça que 
contém as águas redentoras para a nova humanidade. 

6. Virei, sim,  impulsionar a tônica da Verdade, da qual os homens se afastaram 
mais uma vez e caíram em degradação. 

7. Os verdadeiros adoradores de Deus – Eu mesmo já o disse – são aqueles que 
vêm a Mim sem o interesse efêmero dos bens terrenos. 
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8. Aqueles que  adoram os ídolos nunca poderão contemplar o Deus Único e 
Verdadeiro, nem jamais voltarão à Origem de onde procedem todas as almas. 

9. Meditem sobre o sentido destas palavras aqueles que quiserem acompanhar 
Meus passos, e não os que se comprazem em reviver as cinzas do passado, 
embora apelando para os Meus vários nomes. 

10. Confia em ti próprio; e, confiando, caminha para  a frente, sem olhar para trás.  
Então divisarás na penumbra de um ciclo decadente, a nova Luz que guiará tua 
vida. 

 

ESPOSOS-IRMÃOS 
 

O ideal do matrimônio é tríplice – físico, psíquico, espiritual – multiplicado por dois 
pólos de magnetismos opostos, porém reciprocamente equilibrantes. Aqueles que se 
unem movidos apenas pelas atrações psicofísicas ou por interesses inconfessáveis, são 
presas fáceis da infelicidade e desunião, porque jamais foram atingidos pela seta de 
Cupido. Este, em verdade, é o Amor universal, onde o Sexo é o mais terrível dos  
indiscretos, o mais grosseiro dos intrusos. 

Amor e Fraternidade se completam. Os casais felizes e perfeitos são os que 
realizam o binômio humano-espiritual, tornando-se Esposos-Irmãos. Estes colhem o fruto 
não proibido do Segundo Trono, seus corações pulsam em harmonia com o Infinito e suas 
vozes sonorizam a música do Heptacordo divino. 

 

IMPORTANTE DESCOBERTA CIENTÍFICA NA ANTÁRTIDA 
 

Cientistas revelaram haver desenterrado na Antártida um dos fósseis que 
verdadeiramente é um dos grandes achados da história. Disseram eles que o fóssil 
demonstra de forma concludente que a terra nevada do Pólo Sul fazia parte de um 
supercontinente que se rompeu de fragmentos errantes, há centenas de milhões de anos. 
O descobrimento foi anunciado pela “National Science Fundation” depois de receber uma 
chamada telefônica, de Antártida, do Dr. Laurence M. Gould, geólogo da Universidade do 
Arizona e veterano das investigações antárticas. 

O fóssil, que provocou grande sensação entre os cientistas de todo o mundo, 
consiste em partes do crânio de um réptil pertencente ao lystrossauro, animal que viveu 
há mais de duzentos milhões de anos e foi antecessor dos dinossauros gigantescos que 
uma vez dominaram a vida terrestre. O fóssil, junto com muitos outros, foi encontrado 
num leito de arenito, a uns 650 Km do Polo Sul. (WASHINGTON, U.P.I). 

                                                                                  DIÁRIO DE S. PAULO    7-2-69 
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Seção dedicada a São Lourenço 

REMINISCÊNCIAS ATLANTES  (∗∗) 
 

                                                    Por   H. J.  SOUZA 

 

TÓPICOS DO ROTEIRO 

 

Teogonia – Mitologia – Pré-história – Titãs e Cíclopes – A Torre de Babel –   
Missão dos Iocanãs – A Múmia de Katsbete – As hieráticas Iniciais  J.H.S. – Codex 
Troano – Véu de Ísis – Netuno versus Vulcano – Despedida de Mu-Ka – Itinerário de IO – 
A Bela Adormecida – Leopardi e o Vesúvio – Agnus Dei – Maitri, Maitréia – Crestos  e 
Cristos – Quando surgem os Serápis – Todes e Jinas – Os Taichus Marus – Governo 
Oculto – O Rei do Mundo – Cagliostro e as inciais J.B. – Mito de  Atlas – Arcano XV –  
Lenda de S. Jorge – Manus Raciais – Os Argonautas – Pitris Solares e Lunares – Apta  e 
Avataras – Dhyans   Choans – Revelações. 

 

Todas as vezes que a LEI declina e a injustiça predomina, EU volto a manifestar-
me, para salvação dos bons e castigo dos maus. É para o restabelecimento da LEI que 
venho renascendo a cada ciclo  1  .  

BHAGAVAD-GITÃ. 

 

Se nem  aos próprios adeptos é permitido desvendar os segredos da civilização 
atlante e as causas que determinaram a destruição de seu continente, que dizer dos 
homens vulgares, por muito sábios que se julguem aos olhos do mundo? Lendo o  Timeu  
e o Crítias de Platão?  

 A história  de Diodoro Sículo que nos fala de uma nação governada pelas 
amazonas, as quais viviam na Ilha Héspera, situada ao leste do lago Tritonis, próximo da 
Etiópia, e que, encorajadas pelos seus repetidos triunfos, conquistaram várias nações? 
Com Plutarco, na  “Vida de Sólon”?  Nas Histórias de Elíano? Com Virgílio, na sua   
“Eneida”?  Através das epopéias de Homero? Pesquisando as escrituras encerradas nos 
mosteiros tibetanos? Pela leitura do  Bhagavad Purana?.... 

Não. Todo o acervo histórico é inexpressivo e  frágil diante dos impenetráveis 
mistérios que se ocultam nas profundezas dos mares. Muitas histórias teceram-se a 
respeito, as quais, de resto, sempre contêm ligeiros traços da verdade. Assim, por que 

                                                        
(∗∗ )

Transcrito de “DHÂRANÂ”  Nº 104. No primeiro capítulo, o Autor serviu-se de seu trabalho anterior: “Atlântida Rediviva”, 
acrescentando passos inéditos  e referências a documentos de alto valor,  existentes em museus e fraternidades secretas. Além da 
parte histórica, o texto contém verdadeiras revelações, destinadas aos mais adiantados estudantes da Filosofia esotérica. O mistério 
vai-se desvendando aos poucos, de acordo com os vários ciclos em que se divide a vida universal. Nossa Escola transmite 
conhecimentos destinados à preparação de um mais elevado nível mental, condizente com a Era do Avatara Maitréia e com os méritos 
espirituais deste povo eleito. 

Quis o Autor deste trabalho faze-lo figurar em último lugar daquela edição de 1940, porém cabia-lhe evidentemente   o primeiro, como 
ora o fazemos com o mais merecido destaque, especialmente por considerá-lo a  “chave de ouro” com a qual  “DHÂRANÂ”  reabre 
seus acadêmicos portais para uma nova fase que assistirá o reflorescimento das inigualáveis  colaborações  do MESTRE. São elas, 
em síntese,  a História da Obra e da forma dual como ele a dirige magistralmente, desde tempos imemoriais. E isso porque os   
“tempos esperados” já chegaram....     
1 Como o loto sagrado nascido do lodo do fundo das águas, nossa Obra não podia deixar de surgir justamente num período em que a  
humanidade se  encontra mais afundada no lodaçal da matéria. Sim, como a Barca redentora, em cujo bordo se encontra a espiritual 
família da sétima sub-raça, os arautos da Nova Era, portadora de melhores dias para o mundo. Barca, Arca,  Árguia ou Agarta, a  
mesma  salvadora Nave de todos os ciclos, conduzindo a preciosa semente que não se deve perder na grande catástrofe... Donde a 
promessa de Krishna a Árjuna: “ Eu me manifesto para a salvação dos bons e destruição dos maus”. Espada de dois gumes: destruens 
et construens”. 
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não havermos , também nós, de contar a nossa, no começo à guisa de crítica e depois.... 
um sonho, uma visão ou fantasia?  História, quoquomodo scripta, delectat.  (Plínio). 
Seja qual for o tema e o estilo, a História é aprazível. 

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

Comecemos por dizer que a Atlântida não se dividia  “em dez ilhas”, e sim em sete 
reinos, cidades ou cantões, tendo cada um deles o seu Dirigente. O Governo central 
sediava-se em uma  “oitava cidade”, separada das outras por muralhas altíssimas 2 . E 
por trás delas encerrava-se o mistério da própria divindade, que é o mesmo tempo Uma e 
Trina. Donde: sete mais um (com o valor de três) igual a  dez .... 

A  Teogonia fala  de ciclopes com um só olho na fronte e de titãs fabulosos que, 
pretenderam escalar os céus para destronar Júpiter. A Bíblia (Gênesis, 11, 1-9) conta que 
... “ em toda a terra havia apenas uma linguagem. E disseram uns aos outros: vinde, 
edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até os céus e tornemos 
célebre o nosso nome, para que  não sejamos espalhados por toda a terra. – Então 
desceu o Senhor para ver a cidade e a torre .... e disse: Vinde, desçamos e confundamos 
a sua linguagem para que um não entenda o  outro... Destarte o Senhor os dispersou dali 
pela superfície da terra... Chamou-se-lhe por isso de Babel”.... 

No entanto, Babel (Bab-El) significa porta do Céu, nome que, porisso, mais 
provavelmente do que à torre condenada pelo Senhor, se dava àquelas poderosas 
muralhas que serviam de obstáculo e ao mesmo tempo de portal que conduzia a  um 
recinto onde Algo ou Alguém, no princípio das coisas, representava o Céu na Terra... o 
que leva a pensar que os afoitos gigantes tramassem a conquista do Céu pela violência. 

Mas, bem diversa era a causa da luta e da confusão. Os ciclopes, ou melhor dito, 
os   rakshasas  negros, vendo  que o país entrava em decadência começaram a agir 
especialmente contra o rei ou governador da quarta cidade. Ele era, de fato, o primogênito 
dos sete irmãos, que logo se revoltaram contra o domínio da oitava cidade, porfiando em 
destruir e transpor as muralhas que protegiam e ocultavam o mistério... Baldados foram, 
porém, os seus ímpios esforços, que espalharam a confusão em toda a Atlântida. Já 
naquela época havia sido escolhida a semente (no sentido de elite ou elites, de todos os 
ciclos raciais), pelo respectivo Manu. Tanto que, nas planícies do  Eufrates, Ram, à frente 
de  seu povo, conduzia o símbolo de Áries ou Carneiro. Daí o nome de ária ou ariana da 
raça que germinou da raiz atlante. 

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

Falam algumas escrituras de uma princesa, sensual e perversa. Pelo que sabemos 
a respeito, trata-se da mesma que,  muitos séculos mais tarde, os “rakshasas” negros, 
com o auxílio de seus agentes encarnados, transformaram na fatídica múmia de Katsbete, 
outrora princesa de Kalibete; múmia que depois viajou do Egito para o Museu Britânico de 
Londres. A tampa  do sarcófago provocou, como é notório, muitos acidentes e algumas 
vítimas. H. P. Blavatsky comparou-a a um cometa errante, projetado no espaço de 

                                                        
2 Humboldt  dizia que os problemas da geografia mítica dos gregos não podem ser discutidos sob os mesmos princípios da geografia 
positiva, pois aqueles apresentam imagens veladas cujos contornos é impossível definir. 
 
Assim, a palavra  “ilha” (como, por ex., nas escrituras orientais: Ilha imperecível que nenhum cataclismo pode destruir, alusiva a     
Shamballah), não  tem evidentemente o significado que lhe dão os dicionários. Seria talvez uma espécie de oásis em longínquas 
paragens do globo, em pleno deserto. Nesse caso, a Cidade Luz dos hebreus; o Méroe, situado entre dois rios, que os egípcios 
chamavam ilha; o  “Fayum”, ilha dos enfeitados com  penas, adorno típico dos líbios. Os árabes, por sua vez, denominavam a região 
do Atlas de ilha do Ocidente. E para não irmos mais longe, também ao nosso Brasil já se deu o nome de ilha (que muitos tomaram ao 
pé da letra e negaram que se referisse ao nosso país). Donde o  chamarmos Terra de Badezir, Bas-il ou llus, Ilha etc., e finalmente 
Brasil: Ilha da brasa, do fogo sagrado, o  Agnin-paroxa dos hindus; Agni ou Agnus  dos cristãos, embora como sentido de cordeiro 
imolado. E como todos os desertos tivessem sido mares, não se erra muito em  considerar como ilhas os seus oásis, embora existam 
outros lugares aos quais se dá o mesmo nome, mas não são o que dizem as definições, porém regiões diferentes das habitadas pelos 
homens, porquanto destinadas a populações de seres de categorias superiores. 
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inúmeras  vidas pelas mãos criminosas dos maiores inimigos da humanidade, os  
“nirmanakayas” negros, encarnados e  desencarnados. 

A famosa princesa estava envolvida na tragédia do  Iocanã atlante, cujo sacrifício 
se repete de ciclo em ciclo, com as mesmas características, isto é, uma cabeça que rola,  
decepada, na sacrificial missão de salvar a humanidade, do que dão testemunho as 
escrituras. No Cristianismo, por exemplo, a degola de  João Batista. Seu nome verdadeiro 
provinha da Atlântida: Iocanã (Io Kanaan) o arauto de outro Ser de categoria mais 
elevada, digamos, um Avatara ou Manu que deve conduzir seu povo à Terra Prometida 
(Canaã), através do Itinerário de Io ou de ÍSIS. 

Ésquilo descreve a descida das mônadas por esse  Itinerário, em busca da  Terra 
onde elas devem constituir uma nova raça, em substituição àquela de onde procederam, 
por  achar-se  em franca decadência, como agora se acham os povos dos velhos países, 
em busca do novo Continente, o “Potala” das tradições orientais. 

No diálogo entre Prometeu e a deusa Io, ele simboliza a humanidade aprisionada 
nas cadeias da ignorância das coisas divinas, e acorrentada no Cáucaso de carne e osso, 
que tanto vale pelo “pote de argila” da Bíblia. Os prometeus encarcerados são 
ciclicamente instruídos por Epimeteu libertador, na pessoa de um desses abnegados 
Seres que lhes vêm apontar o caminho a seguir. 

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

João Batista, ao ser confundido pelo povo como se ele fosse o Messias, declarou 
humildemente que não se julgava digno de afivelar as sandálias daquele a quem 
anunciava, nem sequer de  beijar o pó que elas pisavam. No entanto, os arautos por 
vezes se confundem  com as pessoas dos Messias, porquanto uns e outros são frações 
do Todo, e surgem de ciclo em ciclo, até que afinal, unidos à sua própria essência, Eles 
possam manifestar-se na Terra no esplendor de Sua grandeza. Haverá então a chamada 
Satya Yuga, a Idade de Ouro, Eterna primavera, etc., anunciada pelas sibilas, munis, 
rishis, arhats,  desde tempos imemoriais, pois o mundo ainda não foi redimido, mesmo 
porque a etapa final da evolução da Ronda muitíssimo longe se acha de nossos dias... 

Vários foram os motivos da prisão e decapitação do Profeta, mas julga-se que ele 
poderia ter-se salvo, se o quisesse, bastando para isso dissimular sua indiferença aos 
atrativos femininos da rainha Herodíades. Desiludida, esta arquiteta o diabólico plano em 
que  sua jovem filha Salomé, depois de bailar diante de seu padrasto, para uma corte 
corrupta em plena bacanal, exige por prêmio a mais espantosa das ignomínias. Herodes,  
colhido de surpresa, não pode elidir sua real promessa à fascinante bailarina, antes 
instigada pelo ódio de sua mãe, e agora inebriada pelos aplausos de uma vassalagem 
alcoolizada e lasciva. Logo após, numa salva de prata, exibia-se aos olhos das feras 
insaciáveis a cabeça sangrenta do Jokanan, ou João Batista. 

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

Nas inciais dos principais protagonistas da tragédia, encerra-se o mistério do JHS, 
as três letras que figuram  na hóstia, no cálice, nos paramentos e nos altares das igrejas. 
As mesmas sacrossantas iniciais que ornamentavam, desde os longínquos evos  da  
Atlântida, os templos de sua oitava cidade... Não  admira,  pois,  que nem as religiões, 
nem os escritores ocultistas tenham até agora feito qualquer estudo para desvendar o 
mistério nelas encerrado. Bem concebida, porém arbitrária a interpretação latina: Jesus 
Homo Salvatorem. O mesmo se pode dizer das interpretações correntes de outras iniciais 
da tradição:  P. A . X. , I. N. R. I., L.P.D., V . I. T. R. I.  O . L..  Nestas muito bem velada,  a 
razão por que, depois de submersa a Atlântida, a própria LEI que a tudo e a todos rege, 
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determinou que houvesse um Governo oculto para o mundo,  até chegar o grande Dia ou 
Era da Satya Yuga  3  . 

                                                        
3 Em nosso livro  “O Verdadeiro Caminho da Iniciação”  e em diversos escritos, temos falado, nos limites da clareza facultada pelas 
exigências iniciáticas, do Governo Oculto do Mundo. Não obstante, diremos aqui mais algumas palavras sobre o transcendental    
assunto. 

Desde a destruição da Atlântida, senão mesmo durante toda a sua existência, através dos mistérios que se guardavam na oitava 
cidade ou APTA, como se dizia naquela época (hoje com o significado de manjedoura, creche, presépio, lugar de nascimento, 
principalmente do Sol ou Oriente, por isso que aquele se põe no Ocidente, razão de o próprio Governo na Terra manifestar-se ora de 
um lado, ora de outro... – dizíamos, é tal  Governo mantido, na razão do  mesmo termo “Maitri”, na face da  Terra, como expressão do 
que se passa em seu interior ou centro ... e  no próprio céu ou mundo divino.  

Por isso dissemos que ata as estrelas serviam de testemunho ou documentação entre as provas que pudéssemos apresentar, não só 
da existência da Atlântida, como das razões de seu castigo, destruição  e afundamento, conservada em custódia nas profundezas dos 
oceanos. E que outra mais excelsa, no seio da Terra, que de ser  Agla, Arguia ,  Argos, Arca, Agarta, também é Atla ou Nova Atlântida, 
sendo que um dos seus mais preciosos nomes, Atalaia,  indica que em tal lugar se acha a espera do Grande dia, isto é, de “atalaia”, 
com o significado deste vocábulo do nosso idioma. 

Claude Bernard, numa linguagem mística, afirmara:  “Há de chegar o dia  em que os homens saberão ler no Livro aberto do 
Firmamento os grandes mistérios de seu passado, do presente e do futuro”.  Para explicar o sentido dessas palavras, deveríamos 
aprofundar a   “Merkabah”, abalar os alicerces de “Malkuth”  (o reino), e, com isso, abalar também “Kether”, a coroa sefirotal, qual 
impetuosa tormenta que ousasse sacudir as frondosas ramagens da própria Árvore da Vida. Louco seria aquele que ousasse lançar 
mão de tão vil quanto criminoso processo, digamos, de lesa-iniciação. 

Quando Jeoshua recomendava a seus discípulos que não atirassem pérolas aos  suínos, não o fazia por menosprezo  aos ouvintes, 
posto que Ele era o símbolo do Amor e da Virtude; mas advertia que não se deve ultrapassar o limite do permitido, e Ele mesmo velava 
seus ensinamentos por meio de alegorias e parábolas. 

No templo de Delfos, antes do início do  ritual, o acólito ia ao portal e, em nome do Sumo sacerdote, exclamava:  Exkato bebeloi! – 
Fora daqui os profanos. 

Os programas de ensino em nosso Colégio iniciático  se dividem em quatro série, para que o discípulo possa cada ano, por seus 
próprios esforços, adquirir gradativamente os conhecimentos necessários para despertar em si mesmo novo estado de consciência, 
sem o qual não poderia alcançar sua realização. 

Voltemos a falar do Governo oculto do mundo. Encontra-se em lugar secreto na Terra, com vários nomes citados nesta nota, a 
começar pelo de Agarta, com suas sete cidades, sendo que a última (oitava) é Shamballah, numa disposição similar à dos remotos 
tempos da Atlântida, e até  mesmo no céu, na razão de um  sistema planetário, ou seja, um Sol central e sete astros ou planetas à sua 
volta. Por isso que, estando por trás de todos os sistemas, Aquele que é ao mesmo tempo Uno e Trino, não podia deixar de,  em cada 
um deles, de igual modo que em cada globo etc.,  possuir uma representação semelhante. 

Da expressão Governo oculto do mundo originou-se no título monárquico de seu Dirigente (espiritual, oculto):  Rei do Mundo. Por isso  
que possui duas Colunas  ou Ministros, na razão daquele simbolismo que se conhece por  “Cristo crucificado entre dois ladrões”. 

A própria humanidade vive crucificada na ignorância das coisas superiores ou divinas, sofrendo, qual Prometeu no Cáucaso, ou 
cárcere carnal, a espera do Epimeteu libertador .... o mesmo caminho central, ou  Karma (ação  e  reação, causa e efeito etc.), tendo 
de cada lado: Jnana (conhecimento, iluminação etc.), e Bakti (devoção), amor a todos os seres, Lei da Fraternidade Humana, que até 
agora não se estabeleceu na  Terra. 

Jnana e Bakti tem as mesmas iniciais das Colunas do  Templo – Jakim  e Boaz, em cujo centro se acha o mistério da própria 
Divindade, o Supremo Arquiteto, ou   melhor nome que lhe queiram dar. As  mesmas iniciais das duas cidades, a do nascimento e a da 
morte de Jeoshua: Belém e Jerusalém, coincidindo com as  da famosa Fraternidade Himalaia, conhecida pelo nome de  Bante- Jaul.  
E a  prova é que o Conde de Cagliostro, ao voltar do Egito, adota  o pseudônimo de José Bálsamo. Mais tarde alguém, para o 
desmoralizar, usou igual nome, obrigando o Conde a abandona-lo, para que o Bem não se confundisse com o mal, a Verdade com a 
mentira. E João Batista, não possui, por acaso, as mesmas iniciais? 

Na face da Terra, essa representação do Céu e da Agarta era feita do seguinte modo: símbolo do Rei do Mundo, todos os Budas da 
série dos 31 que se  apresentaram na Mongólia, último dos quais foi o Bogdo-Gheghen  (de que tratamos em nosso trabalho, 
“Mistério dos Dalai-Lamas e Política Religiosa do Oriente”), tendo como Colunas ou Ministros os  Dalai-Lamas  e os Tráchi-Lamas: 
obedecendo, por sua vez, a uma outra série que começou tempos depois da dos referidos Budas mongóis. 

Servia de representação da mesma Tríade, na Índia, o Brahmatma, cujas velhas insígnias e símbolos foram copiados pela Igreja, 
como a tiara, as duas chaves cruzadas, com o significado de serem elas que abrem e fecham o sacrário onde se guardam os 
manuscritos e objetos sagrados,  além do sentido cabalístico das chaves que abrem o Portal dos mistérios superiores, inclusive o de 
desvendar aquilo que se ocultava aos olhos profanos.  E assim, de país em país, como eco do Governo espiritual do mundo, essa 
mesma Tríade se  reproduzia através de sete postos. Pelo que se vê, o mesmo fenômeno dos céus e do seio da Terra, ou Agarta, etc. 

Contam as lendas trans-himalaias que “um tal de  OM, há alguns milênios desapareceu pelas entranhas da Terra, a frente de um povo 
escolhido; e que voltará um dia, quando a humanidade estiver novamente na iminência de ser destruída”. 

A saudação tibetana – Om Mani Padme Hum, traduzida por  “Salve, ó Jóia preciosa do Loto”, “Amitaba, surge do Loto que te encerra” 
etc., tanto vale por uma saudação ao Cristo universal, ao Planetário da Ronda, o Espírito da Terra, o Manu que é ao mesmo tempo 
Semente e Colheita, e do qual procedem os menores, das raças, sub-raças, ramos e famílias. Donde a frase oriental     “ Árvore dos 
Manus”. Do mesmo  modo que  “ Adi-Buda”  ( Adi, primeiro), como origem dos Budas. 

Acompanha o referido mistério da representação do Governo Oculto do Mundo na face da Terra, as chamadas montanhas sagradas, 
localizando-se  em todas elas,  digamos, embocaduras ou galerias que se ligam aos reinos da Agarta. E como sejam também em 
número de sete, tal como os referidos postos, ao redor de cada uma, pouco importando as distâncias... situam-se outras sete 
embocaduras menores, perfazendo o número 49, que é o mesmo de uma Ronda completa, na razão de sete raças e respectivas sete 
sub-raças. Nesse caso, 49 + 7 = 56, um dos mais preciosos números cabalísticos que se conhecem. 
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No que concerne ao monograma  J.H.S., diremos, ainda, que se lhe 
acrescentarmos em determinada ordem as vogais de que se compõe o sagrado  

                                                                                                                                                                                        
Daí também os 49 filhos de “Fohat”, os 49 fogos de “Kundalini”, de que falam as escrituras, em relação com as forças universais, pois o 
sete é  representado desde os mundos superiores, na razão dos Sete Estados de Consciência  através dos quais a Mônada é 
compelida a evoluir. É   a esse fenômeno que se denomina  harmonia das esferas. 

Cremos que esta anotação é suficiente para dar ao leitor uma idéia do sentido que encerram as expressões Governo Oculto do Mundo 
e Rei do Mundo. Todavia, para os mais sequiosos de luz ( e que não tiveram ocasião de ler nosso livro – “O Verdadeiro Caminho da 
Iniciação”), transcrevemos  algumas passagens interessantes do livro  “Le Roi du Monde” , do grande ocultista René Guenón: 

“O título de Rei do Mundo, na sua mais elevada acepção, a mais completa e também a mais gloriosa, aplica-se propriamente ao Manu, 
o Legislador primordial e universal, cujo nome se encontra, sob formas diversas, em grande número de povos antigos: baste citar a 
este respeito, o de Miná ou Menés , entre os egípcios, o Manu dos celtas e o Minos dos gregos. Entre estes, Minos era ao mesmo 
tempo o Legislador dos vivos e o Juiz dos Mortos”. 

Segundo aquele Autor, trata-se de uma inteligência cósmica que reflete a pura Luz espiritual e estabelece a Lei (Dharma) apropriada 
às condições de nosso mundo ou de nosso ciclo de existência; sendo ao mesmo tempo o arquétipo do homem, considerado 
especialmente como ser pensante. 

Faltava, apenas, àquele ocultista, saber dos mistérios atlantes, para melhor formular sua opinião a respeito dessa Inteligência  
cósmica, se foi ou não obrigada a  tomar corpo. E paremos  por aqui, para não seguirmos os que pretenderam saltar por cima das 
muralhas da Cidade vedada... 

“O que importa dizer, escreve Guenón, é que tal Princípio tanto pode ser manifesto por um Centro espiritual estabelecido no mundo 
terrestre, como por uma Organização encarregada de conservar, na íntegra, a tradição sagrada da origem não humana (apaurusheya), 
pela qual a Sabedoria Primordial se comunica através das idades  aos que dela forem dignos. O  chefe de tal Organização, 
representando de algum modo o próprio Manu, poderá legitimamente ser portador de seu título e atributos. E pelo grau de 
conhecimento que alcançou para poder exercer semelhante função, identifica-se, de fato,  ao Princípio do qual é a humana expressão, 
e perante o qual a sua individualidade desaparece.      

“Nesse caso, encontra-se a Agarta, desde que tal centro, como indica Saint-Yves, é a herança da antiga dinastia solar (Súrya-Vansa), 
residente outrora em Ayodhyâ, e cuja origem remontava a Vaivásvata, o Manu do ciclo atual”. 

René  está certo ao dizer que o Rei do  Mundo encerra em sua coroa os dos poderes, o Temporal e o Espiritual. Sim, mas, através de 
seus dois Ministros ou Colunas, mistério que provém da Atlântida e, como é natural, se repete tanto na Agarta como na face da Terra. 

Por isso, a Hierarquia Oculta ou Excelsa Fraternidade se encontra esparsa por todos os cantos da Terra, através das respectivas 
Linhas  ou Raios, na razão do Dhyani ou Choan que lhe corresponde. 

Tanto Leadbeater, como a Sra. Besant, nos livros em que trataram do assunto fizeram confusão, naturalmente por ignorarem essas 
coisas. Ademais, aos profanos não deve interessar aquilo que diz respeito exclusivamente à referida Fraternidade. 

Guernón compara a Tríade representativa aos Três reis magos da Bíblia, o que só é exato até certo ponto. Tal simbolismo alude aos 
três ramos  raciais: branco ou europeu; amarelo ou semita etc., e negro ou africano, algo, portanto, miscigenação de raças da Lemúria 
e da Atlântida com a ariana, ainda existente na Terra, na correspondência genealógica de três gerações: avô-pai-filho. 

Eminente cabalista, ex-discípulo de um rabino, René expõe, no seu livro “Le Roi du Monde”, em profundidade os sentidos dos termos   
“Luz”   e  “Paz” . 

“A Shekinah, diz ele,  apresenta-se sob múltiplos aspectos, destacando-se dois principais, um interno e outro externo. (Digamos, o 
agartino ou centro da Terra, e o da sua superfície, pois que o dos céus serve de zimbório ou coroa para os outros dois). 

“Na tradição cristã há uma frase que designa claramente esses dois aspectos: Gloria in excelsis Deo, et in Terra pax hominibus 
bonae voluntatis. As palavras  “glória”  e “ paz”, referem-se ao aspecto interno, externo, em relação ao mundo manifestado. E, 
considerando-as desse modo, pode-se compreender a razão de terem sido pronunciadas pelo Anjo (Malakim) para anunciar o 
nascimento do “Deus conosco” ou  “em nós” (Emanuel). 

“Poder-se-ia”, também, para o primeiro aspecto, lembrar a teoria dos teólogos sobre a  “ luz de glória”, em que, e pela qual se opera a 
visão beatífica (In excelsis);  e quanto ao segundo, encontramos aqui a  “Pax”, cujo sentido esotérico é indicado como um dos 
atributos fundamentais dos centros espirituais estabelecidos neste mundo ( in terra ).  Por sua vez, o termo árabe Sakinah se traduz 
por    “grande Paz”, equivalente ao hebreu Shekinah e também ao Pax Profunda dos rosacruzes. E por isto se poderia explicar o 
sentido  que davam ao Templo do Espírito Santo, de igual modo que os  numerosos textos evangélicos onde se fala de  “Pax”. 

Mas nem sempre o termo “Pax” tem o sentido de “Paz”, como julga  o ilustre cabalista, segundo essa exposição.  “Em sânscrito, quer 
dizer tomar parte em uma ação, agir em concerto etc., tanto que em  nossa Escola recomenda-se, desde a sua fundação, a pronúncia 
e metalização desse vocábulo, em determinada cor e configuração, como Centro espiritual de irradiação para toda a face da Terra, na 
sua missão de preparar o Advento do novo ciclo racial neste continente. 

Depois de recordar os vários nomes pelos quais é conhecido o País misterioso onde se encontra a sede do Governo Supremo, 
inclusive o de Aztlan, Guénon procura demonstrar, através das várias tradições, lendas, mitos e religiões, quantos termos serviram 
para designar o Rei do Mundo, dos quais o mais conhecido é Melki-Tsedek (Melquissedeque, segundo registra a Bíblia),  relacionado 
a Mikael (Miguel, Mitra, Maitri etc.). 

Seu livro contém maravilhosas  “chaves” que permitem ao leitor versado em teosofia o vislumbre de alguns mistérios de nossa Obra, 
em medida talvez maior que as contidas no livro de Ferdinand Ossendowski   “Bêtes, Hommes et Dieux”    e no de Jean 
Marquès Rivière   “A L’Ombre dês Monastères Thibétains”  demonstrando este que o Oriente se funde no Ocidente, de acordo 
com as exigências do novo ciclo. 

Para terminar este comentário: a exigência de nosso Regimento Interno de se fundarem no Brasil, em primeiro lugar, sete Casas  
capitulares, justamente para acompanhar o mistério de sete Postos representativos da Obra, que se acham, como em outras épocas, 
distribuídos por toda a terra.  

Postos, sim, que olhos humanos jamais verão nem conhecerão seus nomes, pois serão eles que hão de projetar, séculos avante, essa 
mesma  Obras, de acordo com a Lei que a tudo e a todos rege. Sim, como as sete trombetas da visão de Ezequiel... 
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OEAOHOO, símbolo místico do Imanifestado (em verdade, Som inefável repercutido 
pelas sete trombetas da visão de Ezequiel, que outra coisa não representam senão os 
sete Dhyans Choans ou espíritos planetários das escrituras orientais, e que no 
Cristianismo se denominam Arcanjos), formaremos o precioso nome hebraico da 
Divindade   JEHOVAH  de igual modo que o de JEOSHUA, também composto de 
sete letras, sendo este o verdadeiro nome do Adepto que as religiões preferem chamar 
JESUS, embora sem qualquer expressão cabalística. Sim, porque seu nome era Jeoshua 
Ben Pandira, o Filho do homem. 

Nas línguas de origem semítica, a vogal O se confunde com U e também com V, 
letra esta quase sempre substituída por uma delas. Haja visto   Um-Ísis, Muíska etc. para 
Moise, Moché ou Moshé, Moisés e outros nomes dados aos Manus ou condutores de 
povos (ou de gado), donde seu cognome de pastor, tal como  Gautama, em relação ao 
Buda, significando condutor de gado, apascentador de ovelhas, o bom pastor, sentido 
como qual foi  adotado também pelo Protestantismo. 

Quanto à travessia do Mar Vermelho, de Moisés com seu povo, a pés enxutos, não 
adotamos a interpretação contida no Velho Testamento, e sim a de que o Manu, guia 
daquele povo, devia passar  a pés enxutos, sem tocar na matéria tamásica ( de Tamas), 
cuja cor é vermelha, a cor que prevalecia no país por eles abandonado.  “Mar Vermelho” 
ou matéria tamásica”, a mais grosseira entre todas, o mar que invade hoje com suas 
águas impuras quase toda a Terra, às quais já se referia Virgílio:  Rari nantis in gurgite 
vasto. 

Em nosso Colégio iniciático, onde se  preparam as sementes de um novo ciclo, 
portador de melhores dias para o mundo – Spes messis in semine – tenta-se ainda hoje 
passar a pés limpos através do vasto e proceloso oceano de matéria tamásica ... E, no 
entanto, quantos náufragos tem abandonado a Barca de salvação antes de completar a 
travessia do “Mar Vermelho”. 

Com véus maiávicos se ocultam os mistérios da Terra aos olhos profanos.  A 
expressão equivale à ilusão dos sentidos. Bailado do Véu se chamava o que dançou 
Salomé para iludir Herodes, manto  ou véu, o que a mulher de Putífar deixou nas mãos de 
José, para enganar e intrigar o profeta (que de certo modo foi um Iocanã, por haver 
anunciado, segundo o sonho do Faraó, sete anos de fartura e sete de miséria, embora o 
sentido seja outro, em relação aos ciclos da vida universal). 

Véu da noiva ou da virgem, como da própria deusa Ísis que, com ele oculta sua 
divinal beleza dos olhares impuros. Porém, quando desvendada, ou rasgado o véu 
(hímen, no sentido grosseiro ou sexual, donde himeneu como festa nupcial, e “sexo” 
como principal motivo da submersão atlante), cessa o estado de pureza ou virgindade, de 
vez que para os noivos o acontecimento não deixa de ser uma “iniciação” na vida, com a 
transição da situação de livres e solteiros para a  de juramentados ou compromissados no 
santuário do lar. 4 

                                                        
4 A passagem bíblica alusiva às bodas de Canaã, em que  Jeoshua  transforma a água em vinho, é simbolismo transcendental de um 
acontecimento dos longínquos tempos de Atlântida. Dizemos, dentro do limite permitido para divulgação, que se relacionava às  
“uniões místicas”, a fim  de que o referido mistério se prolongue até o prazo final dos humanos sofrimentos, o que tanto vale pela 
transformação da água em vinho, ou sangue de Cristo, para não dizer a matéria no Espírito; o mesmo Iocanã, como anunciador, no 
Anunciado ou Prometido... em Sentido mais elevado, Eucaristia ( Eu - Cristo). 

Contam as lendas acerca dos Iocanãs que, quando degolados, três jorros de sangue se elevavam para os céus. Cabalísticamente 
falando, formavam o  “Shin”,  lâmina do arcano 21  do Taro. Como  se sabe, essa letra é formada de três hastes voltadas para cima, 
sustidas por uma base ou linha mais ou menos curva; nas velhas teogonias é representada pelo candelabro de três velas. 

Nas iniciações tântricas, havia uma que se denominava China-masta, ou seja,  cabeça cortada, na qual,  o  Adepto que  a ela se 
sujeitava, segundo aquelas escrituras, deixava correr da garganta, cortada de um só golpe, três jorros de sangue.  Na Índia, tem o 
nome de Aja, que significa ao mesmo tempo cordeiro e sacrifício. Em sânscrito, à palavra  Agni designativa de fogo sagrado, 
assemelha-se a Agnus latino, o cordeiro de Deus que tirou os pecados do mundo, como ensina o Cristianismo:  Agnus Dei qui tollis 
peccata mundi, miserere nobis. 
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Existem, pois, duas categorias de sacerdotisas: a do fogo sagrado ou Agni, nos 
templos iniciáticos, e a do lar, a esposa e mãe, sacerdotisa do fogo da lareira doméstica, 
onde se mantém viva a chama do amor. (Lar, lareira, fogo sagrado etc.). 

Quanto ao véu ou crepe da viúva, persiste o mistério, e como seja de cor negra 
corresponde à magia dessa natureza; por isso, véu da dor e da tristeza, para não dizer do 
carma.   Em certas religiões, em vez do crepe, se cobria a cabeça da viúva de cinzas, 
como se a morte houvesse destruído pelo  fogo seu véu de núpcias. Na Índia, 
principalmente entre os  fanáticos do sul, praticava-se um rito em que a mulher era 
queimada viva, quando lhe morria o marido. A lei das castas obrigava as viúvas a 
residirem além do sítio dos parias, para cujas bandas nem  mesmo estes se dignavam 
lançar suas vistas. 

Para  concluir, no sentido iniciático da expressão “Véu de Ísis”, diríamos: renda ou 
rede, tela ou teia, malha ou “maia”. Ao homem que estuda e pesquisa cabe desvendá-la 
ou desvelar o mistério. Por baixo da letra que mata, o espírito que vivifica... Outro não é o 
nosso anseio senão o de iniciar a quantos palmilham a estreita vereda da Vida, 
especialmente os sequiosos de Luz. 

 Vitam impendere vero. 

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

Nos profundos abismos do oceano, pelo vale que se estende, imenso e solitário, 
entre altas montanhas, em tempos remotos os vulcões vomitavam cinzas e chamas. Suas 
crateras conservam ainda os enegrecidos sulcos das torrentes de  lavas que, ardentes, 
corriam pelas suas encostas.  Além, naquelas colinas que agora lhe servem de esquife, 

                                                                                                                                                                                        
E tudo isso, mais uma vez dizemos, estreitamente ligado aos crimes de lesa Divindade que ocorreram na Atlântida. O cordeiro 
sacrificado, que já vem desde aquelas remotas épocas, tanto vale pelo Anunciado como pelo Anunciador: o  primeiro, pelo sacrifício da 
carne  ( Yocanaan, carnaum, cafarnaum etc.), e o segundo, pelo do Espírito, embora obrigado a se fazer carne, onde se encerra o 
maior mistério. 

Jeoshua e quantos iluminados vieram, antes ou depois dele,  a este mundo, em missão sacrificial, são projeções ou vestes (tulkus, 
como se diz no Tibete), frações, digamos assim,  do Redentor-Síntese, que será a manifestação final do Manu Primordial, 
esotericamente conhecido também pelo nome de Planetário ou Espírito dirigente da Ronda. Para facilitar a compreensão, poderíamos 
dizer: vários Cristos parciais (os anunciados pelos Iocanãs de todos os ciclos raciais), para o Cristo Universal . 

As escrituras orientais lhe dão o nome de Maitréia,  mas em verdade, MAITRI, que não tem  apenas o significado de compaixão,  dado 
pelo  sanscritista  Burnouf, mas  outro de maior transcendência, resultante da decomposição do termo nas duas sílabas:  Mal  ou  Maya 
; e  Tri ou três – Aquele que ao mesmo tempo Uno e  Trino dentro dos Três  mundos. 

A transfiguração de Jeoshua e Sua Ascenção, mistérios dificílimos de  interpretar, encontram sentido na matéria que expusemos aqui, 
embora com as necessárias reticências, acerca do sacrifício dos Iocanãs. Quando Jeoshua pergunta aos apóstolos: Quem julga o povo 
que eu sou? E eles respondem: – Uns dizem que és João Batista (Ioagnes, Ioagnus, Ra  ou o Cordeiro de Deus; Io-gan ou Iogi, Io-
kanes, Yokanan etc.) . Outros dizem que és Elias (Hélios, o Sol, ou seja, outro Iocanã), e, finalmente, os que  afirmam que em ti 
ressuscitou um dos antigos profetas. – E vós, pergunta Ele ainda a seus apóstolos: quem julgais que eu sou? – [E Simão Pedro 
responde: Tu és Cristo (e não o Cristo, dizemos nós),  filho  de Deus vivo. – Ao ouvir essas palavras, Jeoshua pede-lhes que guardem 
silêncio perante  o povo (Lucas,  IX, 18-22). 

Isso porque, sendo Ele membro da grande Fraternidade Branca, Adepto da Boa Lei,  de biografia  mais ou menos idêntica à dos 
demais, podem ser confundidos uns com os outros, se bem que, no caso vertente, o mistério seja  mais profundo, na razão do 
estabelecido entre os anunciadores, ou Iocanãs, e os anunciados, ou Cristos, conquanto fossem Cristos fracionais de MAITRI, 
Maitréia, Redentor Síntese, como  Cristo universal ou total. 

Crestos,  entretanto, são os homens vulgares, os mesmos discípulos, através de esperanças malogradas e atribulações de toda 
espécie, desde que  Crestos  é o  homem da dor, o Édipo (de pés inchados de tanto andar, o peregrino), a palmilhar a espinhosa 
vereda   “jina” ou iniciática, até chegar o glorioso dia de em Cristo se transformar: O Cristo triunfante. 

Razão de ter dito S. Paulo: Padeço das dores de parto até que Cristo em vós esteja formado. (Gálatas, IV, 19). E ainda: Todo ser bom 
pode falar ao Cristo em seu homem interno. (Éfesos, II, 16, 17). E o próprio Jeoshua, falando a Simão Pedro, depois que este o 
reconhece como  “Cristo”: É preciso que o Filho do Homem padeça muitas coisas e seja desprezado, tanto pelos anciãos, como pelos 
príncipes, sacerdotes e escribas; e que  seja entregue ao sacrifício da morte, para que possa ressuscitar no terceiro dia. 

E, com isso, servindo de exemplo aos  Crestos ou homens vulgares, que devem tornar-se Um com Ele, na mesma razão deste para 
com o Cristo Universal, digamos,  aquele a quem Ele chamava  “Pai” ... Portanto, não existe termo mais precioso para O definir: 
MAITRI, ou aquele que ressuscita por três vezes, em virtude de sua vitória nos três mundos ou qualidades da matéria, pois que o 
próprio homem se compõe de três corpos: espiritual (mental ou causal); psíquico (anímico  ou emocional) e físico, expressão corpórea, 
pessoal, terrena, da manifestação cósmica ou Logos criador, como três pessoas distintas e Uma só verdadeira, posto que o  homem é 
feito à sua semelhança... 
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jaz o país de  Mu,   esmagado sob o sufocante manto cristalino estendido por Netuno,  
potentíssimo senhor dos mares...  

Por que teria sido a Atlântida destruída e lançada naqueles abismos? Que o digam 
os “rakshasas” negros, em luta perene contra os Filhos da Luz. Na escalada maldita para 
a conquista dos segredos que se protegiam por trás da “cortina dos céus”, os próprios 
deuses caíram, cegos como  aqueles mesmos demônios que, por meio de mil artifícios, 
venceram transitoriamente a partida amaldiçoada de um  jogo involucional. 

Travou-se então a tremenda luta entre Vulcano e Netuno, deuses do Fogo e da 
Água,  que tanto constróem como  destroem. Por eles, surgem os mundos, continentes e 
povos; por eles reina o silêncio da morte onde havia o bulício alegre da vida, para que 
esta se eleve rumo aos  céus. Que é o Fogo senão o Espírito? Que é a Água senão a 
Matéria? Nas fragorosas peripécias da luta, ora vence Netuno, ora Vulcano. Assim 
também o perene antagonismo entre os solares e os lunares, de que trata o Bhagavad-
Gitâ, no campo de “Kurukshetra”, que é o mesmo da Vida. 

Os vulcões afogados no fundo do oceano atestam a vitória de Netuno. O Fogo 
arde, porém,  no coração da Terra, como eterno rescaldo sob as cinzas. Dia virá em que 
Vulcano reiniciará a peleja com a maior pujança e, seguido de seu impetuoso aliado Éolo, 
o deus do Vento, vencerá Netuno, que baterá em retirada com sua corte de feras 
marinhas. 

Quando este venceu a grande batalha, a Atlântida havia perdido os seus privilégios 
divinos. A perfídia de seus reis e a devassidão de seu povo provocaram o tremendo 
castigo. E como Sodoma fora destruída pelo Fogo, ela o foi pela Água. Muito antes já 
outro continente havia sido aniquilado pelo ígneo elemento: da Lemúria só restam a 
Austrália, os ápices e os planaltos que constituem os arquipélagos da Polinésia. Quem 
pode assegurar-nos que não se ocultam nesses labirintos tenebrosos os demônios que 
puseram a perder a Atlântida, se já provinham da  Lemúria? 

Animus meminisse horret. 

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

Dorme, pois, a terra de   Mu , e longo,  muito longo    será o seu sono, velado por  
uma fauna de monstros, como se foram os espectros de seus crimes, condenados a 
povoar as mais obscuras camadas do oceano, guardiães silenciosos de extensas ruínas , 
entre as quais se erguem  ainda as estruturas de imponentes palácios e templos de 
cúpulas doiradas, que eram o orgulho daquele povo. 

Quantos dramas tiveram por cenário edifícios tão soberbos! Reis e ministros, 
governantes e governados, por ambição aos bens terrenos, desviaram-se do caminho da 
Lei, enredaram-se nas abomináveis práticas da magia negra e chafurdaram-se no lodaçal 
do mais abjeto sensualismo. Até os templos consagrados ao culto da Divindade, 
conspurcados como lupanares! Monarcas e súditos, sacerdotes e fiéis bebiam na mesma 
taça o vinho da lascívia e da corrupção. 

Não lhes valeram as faculdades intensificadas pelas potestades do mal, nem as 
suas dignidades divinas. Tudo se transformava no veneno do vício e da luxúria que se 
destilava em seus próprios corações... E se consumou a catástrofe atlante numa 
sucessão de estrondosos abalos sísmicos e de maremotos, tragicamente iluminados 
pelos clarões noturnos das erupções  vulcânicas, pondo a pique a grandiosa civilização 
da quarta raça... 

Só então os Devas luminosos, em vestes de obreiros, vieram construir um outro 
continente, semelhante aos existentes na face da Terra, ao qual deram o nome de 
AGARTA, sem faltarem aos os vinte e dois templos de outrora, sendo que o último, no 
centro de uma ilha misteriosa, onde habitam os deuses com todos os seus símbolos 
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trazidos dos céus ... E a essa IIha lhe deram  o nome de  SHAMBALLAH.   Dessa época 
em diante começou-se a falar na prodigiosa hierarquia dos SERÁPIS. 

Não se julgue que tudo isto seja apenas um mito. Não. Nos céus as constelações 
descrevem tamanho mistério, e na Terra, a voz da Natureza, se não bastassem os 
vestígios deixados em toda parte pelos Manus raciais. Falam também daquela civilização 
super-humana e semidivina, a nudez eloqüente da Esfinge, os hieróglifos do vetusto 
Egito, fiel  conservador das tradições do país de   Mu,  e as  estranhas formas dos deuses 
de seu Panteão. 

Dentre as provas da catástrofe atlante, duas se destacam pela sua incontestável 
autenticidade e força evocativa: o  manuscrito maia, integrante da coleção “Lê Plangeon”, 
o chamado “Codex Troano” do Museu Britânico de Londres; e um documento pertencente 
aos arquivos do antigo Mosteiro de Lhassa, no Tibete, cujas traduções aqui 
transcrevemos: 

1. “No ano  6 de Kan, o 11 Müluk, mês de Zac, tiveram lugar pavorosos tremores 
de terra, que continuaram, sem  cessar, até o 11 de Chuen. O país das lomas 
de barro, a terra de Mu foi sacrificada. Depois de duas comoções, desapareceu 
durante a noite, sendo constantemente abalada pelos fogos subterrâneos, os 
quais fizeram com que a terra cedesse, afundando e reaparecendo inúmeras 
vezes e em diversos lugares, como se fossem ilhas flutuantes. Finalmente, 
cedeu a superfície, e os dez países (melhor dito , oito cantões, reinos etc. ..., 
desde que eram sete e o último possuía valor trino, por ser Aquele que dirigia 
os demais, espiritualmente falando). Com o  país, desapareceram os seus 64 
milhões de habitantes, oito mil antes  de ser escrito o citado documento. 

2. “Quando a estrela Baal (deus, divindade, em diversas línguas) caiu no lugar 
onde hoje só existem mar e céu, as dez cidades (oito, repetimos), com suas 
portas de ouro e templos de paredes transparentes, estremeceram como se 
fossem folhas de árvores sacudidas pela tormenta. Eis que uma nuvem de fogo 
e fumo se elevou dos palácios. Os gritos de pânico da multidão enchiam o 
espaço. Buscavam refúgio em seus templos e cidadelas ... enquanto o sábio   
Mu-ka  (Alma da Atlântida, dizemos nós), sacerdote da Ra-Mu   (Espírito do Sol 
manifestado na Terra), apresentando-se diante da multidão aterrorizada, falou 
Não vos predisse eu tudo isso? “E os homens e mulheres, vestidos de 
preciosas vestes e ricas jóias, suplicavam: Salva-nos, Mu-Ka! – E este 
respondeu: Morrereis com vossos escravos e vossas riquezas, e de vossas 
cinzas surgirão novas nações. Porém, se também essas esquecerem de que 
devem ser  superiores, não pelo que recolherem, mas pelo que dividirem, a 
mesma sorte lhes há de caber. Sabei ao menos morrer, já que não soubestes 
viver, pois que eu mesmo, agora, o mais que posso fazer, é desaparecer 
juntamente convosco. “E o crepitar das chamas, além dos ribombos 
subterrâneos, abafaram as últimas palavras Mu-Ka! , o qual,  ainda de  pé, 
apontava o horizonte sem fim... Entretanto,  a terra era fendida em inúmeros 
pedaços, submergindo com eles 64 milhões de habitantes....” 

De que outras provas precisaríamos, além desses dois preciosíssimos documentos 
históricos, um descoberto na América central e outro no coração do continente asiático? 5 

                                                        
5 A catástrofe atlante contribuiu para desviar o eixo da Terra do da elíptica em 23º , 28’. Não fora tal fenômeno, o mundo só teria uma 
estação e não quatro por ano. Razão por que, quando voltar à sua primitiva posição no espaço, devido à sutileza da qualidade da 
matéria que há de predominar naquela época, estará a humanidade redimida da suas faltas, vale dizer, livre das imperfeições que 
acarretaram para o velhíssimo continente tão pesado castigo. Outro  não é o sentido mitológico de  “Atlas” a carregar sobre os ombros 
o globo terrestre – o homem a transportá-lo nas costas, como se fora o pesado madeiro de seu próprio Karma. 
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E como nessa época voltará o mundo a possuir uma só estação, continente etc., há milênios as escrituras orientais denominavam-na 
de Satya yuga,  “Eterna primavera”,  “Ciclo da paz e felicidade”   etc.   “A República” ,  de Platão, e o  “País da Utopia”,  de Tomaz 
Moore, não são mais do que representações simbólicas daquela época. 

Do referido desvio do eixo da Terra originaram-se os trópicos de Câncer e de  Capricórnio, em relação com os solstício de inverno e de 
verão. E tais signos  (Câncer e Capricórnio), sendo o da Lua e de Saturno, respectivamente,  confirmam por sua vez o sentido 
teosófico, quando se diz que a Atlântida foi governada astrologicamente por esses dois planetas como o demonstra o estado de 
consciência desenvolvido naquele continente (Mental inferior, anímico, psíquico ou astral”). Disso resultaram os grandes poderes 
psíquicos alcançados pelos homens da quarta raça. Hoje não mais se deve fazer uso dos  mesmos, desde que estamos em franco 
desenvolvimento do Mental superior. 

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

Conta uma lenda, que Castor e Pólux (os tradicionais Gêmeos espirituais), viriam um dia daquela mesma latitude norte (trópico de 
Câncer) para a sua antípoda no trópico de Capricórnio. 

Quanto aos signos, o de Câncer se relaciona aos Pitris  lunares ou Barishads   (Pitris, pais, antepassados); e o de  Capricórnio, aos 
Kumaras, que algo tem de  comum, à parte o mistério que paira sobre os mesmos, com os Agnisvatas ou Pitris solares.   Donde as 
dinastias hindus, e as fragorosas batalhas travadas entre lunares e solares, narradas no Bhagavad-Gitâ. 

O arcano 15, do Taro, é representado por um Bode sentado e dois outros menores presos, lateralmente, ao seu pedestal ( o mesmo 
mistério do Ternário que mencionamos na nota anterior). Bode, cabrito, cabra etc. provém de Capris, Capricórnius etc. Por sinal, 
animais apreciadores dos elevados cumes das montanhas, e o próprio termo  “cume” faz lembrar Kumaras. Razão de todas as 
tragédias e as passagens mais importantes na vida dos iluminados ocorrerem nos pontos altos de   “montanhas”. Haja vista os  
seguintes:  Meru, Mória,Alborj ou Al-Bordi, Sinai, Salvat, Gólgota etc., inclusive a nossa própria Montanha Sagrada, em São Lourenço, 
por ser o lugar onde a Obra fez a sua espiritual eclosão, a 28 de setembro de 1921. 

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

Visto que os mistérios atlantes se relacionavam com as coisas do céu (como prova a expressão  “reis divinos”),  para os cientistas mais 
modernos, com a Astronomia, mas, em verdade com a Astrologia, a começar pelos titãs que pretendiam escalar o céu e ver o que se 
passava por trás das altíssimas muralhas da oitava cidade, aí está a Mitologia grega, por exemplo, repleta de sublimes revelações, 
como aqueles  “argonautas”  (de Argos,  Argüia, Arca, Agarta, Barca etc.),  que a bordo do navio  “Argo”, capitaneado por Jasão, foram 
à Cólcida, ou país dos cálcios (Kalkis etc), donde o termo  “Kalki-Avatara” que se dá ao redentor-síntese da humanidade, nas tradições 
trans-himalaias, que é o mesmo  “Sosioh” dos persas,  e também o da lenda de Perseu e Andrômeda, da qual se originou a de S. 
Jorge. 

Nome que, a bem dizer, vale pelo termo   “jina” ou  “agartino” GORGE e até  pelo AKDORGE  tibetano, etc. Por isso que a Inglaterra e 
a Etiópia (reminiscências atlantes) adoram aquele santo como seu padroeiro, pois o pavilhão desfraldado na quarta cidade do extinto 
continente, mostrava no centro um cavalo alado,  na razão  de Pégaso, ou aquele nascido do sangue da Medusa, montado por Perseu, 
que salva Andrômeda do monstro que ameaçava devorá-la, assim como  S. Jorge, cavalgando um corcel branco, salva a princesa, 
acorrentada à porta de seu palácio, matando com uma lança o perigoso  “dragão”. 

Os  “Argonautas” partem em busca do “Tosão”  ou  “Velocino” de oiro, alusão ao véu tecido com o fio de oiro (Sutratma),  em número 
de doze, como símbolo dos signos do Zodíaco, para não dizer das Jerarquias  construtoras, na razão de Perseu (Jasius ou Jason) 
relacionado com Áries; Órion ou Hyles, com Taurus; Cástor e Pólux , com Geminis; Teseu, em relação a Câncer; Ulisses, com o signo 
de Leo; Tífis, com Virgo; Hércules, Libra ou Balança (grande mistério da Atlântida, como Quarta raça ou a equilibrante da Ronda, para 
o número Sete, de que a mesma se compõem); Esculápio, para Escórpio; Autólico ou Sagitário; Aquiles(a Águia por baixo de 
Capricórnio);     Zeus (A  

Baleia por cima de Aquário); e Anfião ou Piscis. 

Na mesma razão, a   “Távola”  Redonda, do rei  Ártus e seus doze cavaleiros, nome que, lida anagramaticamente, resulta em Sutra ou 
Sutratma, no seu sentido de fio de oiro; assim, como em relação ao Imperador Carlos Magno e os doze pares de França ; Jeoshua e 
seus doze apóstolos (Jesus, Jaslus, Jason etc.). 

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

Diodoro Sículo (História,cap.56-60, livro III) fala da sorte desse Hiper ou supremo IO e de seus dois filhos Hélios e Selene, protótipos 
dos dois sexos já então separados, masculino e feminino, “ irmãos gêmeos espirituais”: 

“Os atlantes habitavam uma região marítima das mais férteis. Divergiam de seus vizinhos por seu respeito e devoção aos deuses e 
também por sua proverbial hospitalidade. Diziam que os deuses haviam nascido no seu país. O mais famoso poeta grego parece ter a 
mesma opinião, quando põe nos lábios de Juno estas palavras: 

Quero ver nos confins da terrestre mansão, Ao oceano e a Tétis, aos quais devemos a existência. 

Quanto à Basiléia e Rhea-Pandora, filhas de Urano e da Terra (a Terra matéria ou Mater-rhea, não o planeta que habitamos), 
constituem a continuação atlante do tronco da “Boa magia” praticada pelos seres divinos e superiores, já ameaçada de morte pelo 
outro ramo da magia  negra, a dos rakshasas,  simbolizada pelos titãs ou lemurianos: literalmente, os das águas do IT ou TI, de que 
fala a Doutrina Secreta – aqueles que  perseguiram impiedosamente  o nobre ramo  luni-solar dos filhos de Hipérion e de  Basiléia, 
chamados  Hélios e Selene (gêmeos) que, ao desaparecerem deste mundo, pela perfídia dos Titãs volveram  às suas celestiais 
origens: o sol e a Lua... 

Quem não percebe em Hélios atirado às águas do Erídano, o Moisés da lenda semita, abandonado na corrente do Nilo;  ou o 
Quetzalcoatl, o Oanes e tantos outros personagens da lenda  sábia, que vagavam sobre aquele dilúvio moral, de perversidade 
necromante, que não podia deixar de ser lavado e purificado por um dilúvio físico? Notável, ainda, que ao ser  conferido aos dois 
luminares celestes os novos nomes de Hélios e Selene, com os quais tem vindo até hoje ... filhos, que somos, de atlantes e gregos, 
procedamos de  Híberos ou Hipérion (Hiper-Io, Io-Pithas, para o Sol; e de  Menés  ou Manes,  para a Lua), isto é, para toda a 
posterior raça dos egípcios, que a Menés tiveram por primeiro Rei divino. 

E para os escandinavos ou proto-semitas nórdicos, cujos bardos tantas vezes cantaram a Mani, a Lua ou Isis de suas teogonias; a 
própria invocação sagrada atlante, em oposição à ariana; Om Mani  Padme Hum – equivale àquela dos dois deuses, Sol e Lua, no 
seio do sagrado Loto nascido das águas primitivas... E que tem por símil os próprios Manus, são ainda os Iocanãs, como seus 
excelsos arautos ou anunciadores. 

Quanto ao que nos concerne, através do sangue desses mesmos Iberos portugueses, em transfusão com o da nobre e aguerrida raça 
tupi (Pittis-Io, Io-Pithas),  mesmo porque  “tupi” quer dizer o pai supremo, o primitivo progenitor, isto é, os da primeira geração. 
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 Por isso a figura do Manu resplandece em suas tradições, com o nome de Tamandaré (Tamoindaré, o repovoador), nas quais se 
inspirou José de Alencar, nesta sublime passagem de seu imortal  “Guarani”: 

“Foi longe, bem longe, dos tempos de agora. As águas caíam e começaram a cobrir a terra. Os homens subiram ao alto das 
montanhas. Um só ficou na várzea, com a sua esposa. Era Tamandaré. Forte entre os fortes, sabia mais do que todos. O Senhor 
falava-lhe de noite, e de dia ele ensinava aos filhos da tribo o que aprendia do céu”... 

Mas não nos apartemos das páginas da História, muitas das quais passam por mitológicas, e citemos, sobre a Atlântida, o “Timeu” de 
Platão: 

Crítias – Escutai, agora,  Sócrates, uma história bastante singular, no entanto verdadeira, que certa vez contou Sólon, o mais sábio 
dos sete sábios. Ele  era parente e amigo íntimo de Dropidés, como várias vezes confessou em seus versos. Contou ele a seu 
antepassado, tudo quanto  este, na sua velhice, a mim mesmo tanto gostava de recordar os grandes e maravilhosos feitos realizados 
por esta cidade (Atenas), e que infelizmente caíram no esquecimento, por efeito do tempo e da morte dos homens. E um destes era o 
maior de todos. Talvez conviesse rememora-lo, ao mesmo tempo para vos render graças, e honras à deusa  Minerva, nesses dias de 
festa, o que será o mesmo que entoar um hino de louvor. 

Sócrates – Perfeitamente. Mas qual a  façanha que Crítias contava, não como simples ficção, porém como alta empresa levada a 
efeito por esta cidade nos tempos de outrora, e que ouvira de Sólon? 

Crítias – Vou reproduzir a antiga história que ouvi da boca desse ancião, pois tinha nessa época uns noventa anos, como ele mesmo 
dizia, e eu, apenas dez. Se Sólon não fizesse versos somente por passatempo; se   tivesse aplicado e concluído a narração que 
trouxera do Egito, se não fora obrigado pelas sedições e outras calamidades, que encontrou na sua vida, a abandonar de todo a 
poesia, na minha opinião nem Hesíodo, nem Homero nem poeta algum jamais se tornaria célebre. 

E vem o que Sólon narrou: 

Existe no Egito, no delta, na ponta em que o curso do Nilo se divide, certa província chamada Saítico, e de tal região a maior cidade é 
Saís, onde nascera o Rei Amásis. 

Acreditam os habitantes dessa cidade que certa deusa desapareceu no fundo do oceano. Seu nome egípcio é Neith,  mas, no grego, 
deve ser, pelo que dizem,  Atenéia. Eles apreciam em alto grau os atenienses e pretendem ser seus parentes. Sólon contou que, tendo 
chegado até os mesmos, foi recebido com a maior consideração, e que interrogando um dia os mais sábios sacerdotes a respeito de 
suas tradições, respondeu-lhe o mais idoso entre eles: – Sólon, Sólon, vós os gregos sereis sempre crianças.  Um grego jamais será 
velho. 

A essas palavras, Sólon, replicou: – Que quereis dizer com essas palavras? E o sacerdote continua: – Sois todos jovens, porque jovem 
é a vossa própria alma. Porque nesta não existe qualquer tradição antiga, nem ciência alguma encanecida pelo tempo. Eis a razão: os 
homens foram destruídos e o serão ainda de vários modos. Pelo fogo e pela água se deram as mais horríveis destruições... 

Algumas vezes tem lugar o desvio dos  corpos,, que circulam no céu, ao redor da terra. E, a intervalos de longas eras, tudo não há 
para expulsá-las, frio ou calor quanto vive na   face da Terra, perece pela superabundância do fogo. Então, todos os que habitam as 
montanhas, os lugares elevados e enxutos, perecem antes daqueles que residem próximos aos rios e ao mar. Porém, para nós, o Nilo, 
nosso salvador em outras em ouras circunstâncias,  preserva-nos também dessa calamidade pela inundação. Outras vezes,  ao 
contrário,  quando os  deuses purificam a terra pelas águas, e a submergem, somente os vaqueiros e os pastores das serras são 
salvos, enquanto os habitantes das cidades, como em nosso país, são arrastados ao mar pelos rios. 

Nesta região tem lugar o inverno; nem  neste, nem em outros casos as águas descem  dos altos, mas de sob a terra. Daí, segundo 
dizem, conservarem-se as tradições. A verdade, entretanto, é que  em todos os lugares onde excessivos, existe sempre grande 
número de seres. Razão por que entre nós, tanto o que nos diz respeito, como a outros, por mais antigos que fossem, tudo quanto de  
belo, notável e precioso, desde os tempos mais remotos, foi salvo, existe em  nossos templos e na memória do povo... 

Outrora, ó Sólon, antes da grande destruição pela água, essa mesma cidade de Atenas, que hoje vemos, era excelente nos trabalhos 
de guerra, e a mais civilizada sob todos os aspectos. A ela foram atribuídas todas as belas ações e as mais sábias instituições de que 
jamais se tem ouvido falar debaixo da abóbada celeste. 

Sólon contava que depois desse discurso, maravilhado e ao mesmo tempo curioso, pedira ao sacerdote que lhe expusesse 
exatamente a continuação das façanhas de seus antepassados. A que o mesmo sacerdote respondera: – Da melhor vontade, Sólon, 
direi tudo, não somente em consideração à vossa pessoa e à vossa cidade, como à Deusa que a protegeu, elevou e instruiu, assim 
como o fez à nossa. Das duas cidades, a vossa é a mais velha em mil anos, por ter se formado de Géa (a Terra) fecundada por 
Heifastos (Vulcano). Saís foi  fundada mais tarde. 

Ora, segundo nossos livros sagrados, oito mil anos se passaram desde o nosso estabelecimento. É, pois, de vossos concidadãos de 
há nove mil anos, que vou fazer-vos conhecer as instituições e,  entre seus feitos, o mais glorioso de todos. 

Numerosas foram as nossas façanhas e as de nossa cidade. Mas, uma particularmente suplanta as demais, em grandeza e heroísmo. 
Com efeito,  nossos escritos contam como Atenéa destruiu um poder insolente, que invadia ao mesmo tempo toda a Europa   e a Ásia, 
atirando-se sobre as mesmas do fundo do mar atlântico, pois, em tal época, podia-se atravessar esse mar. 

Nele, havia uma ilha situada em face do estreito que chamais em vossa língua Colunas de Hércules (o estreito de Gibraltar). Essa ilha 
era maior do que a Líbia e a Ásia juntas. Os viajantes dela passavam a outras ilhas, e destras podiam galgar, o qual merecia, em 
verdade, seu nome de Pontus. Quanto a do que se acha aquém do estreito de que falamos, parece um porto de estreita entrada; aí fica 
o mar propriamente denominado Pelagus. E a terra que o cerca, pode ser chamada, no verdadeiro sentido do  termo, continente.  

Ora, nessa ilha Atlântida, os reis tinham formado um grande e maravilhoso império. Tal  império dominava não só a ilha inteira , como 
grande número de outras ilhas e porções do continente. Além disso, do nosso lado, estendia-se ele sobre a Líbia até o Egito,   e da 
Europa, até a Tirrênia. Essas forças reunidas tentaram avassalar nossa pátria aquém do estreito. Foi então, ó Sólon! Que vossa cidade 
adquiriu reputação de heroísmo e energia, sobrepujando todos os povos vizinhos, pela magnanimidade e gênio  militar. Primeiro, à dos 
gregos; depois, sozinha, devido a deserção dos aliados,  arrostou os mais maiores perigos, venceu os invasores, elevou troféus, 
preservou da escravidão os que ainda não tinham vencido e, sem rancor, libertou todos os outros países,  mesmo a nós, que 
habitamos aquém das Colunas de Hércules. Mas, nos tempos que seguiram, houve grandes terremotos e outras calamidades. No 
espaço de um dia e uma noite fatal, todo o vosso exército foi destruído de uma só vez, como a ilha Atlântida. Eis porque ainda hoje, 
esse mar é difícil de navegar devido aos obstáculos produzidos por elevações de todas as espécies, inclusive, de lama, provenientes 
da ilha submersa”... 

Do  “Crítias” de Platão: 
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Crítias – Antes de tudo, recordemos que nove mil anos se passaram desde a  guerra, que, segundo contam, travou-se entre os povos 
que habitam aquém e além das Colunas de Hércules. Mister se faz, que eu vo-la conte do princípio ao  fim: 

Deste lado, nossa cidade possuía o comando. Do outro , encontravam-se os reis da Ilha de Atlântida, que dissemos ter sido outrora 
maior do que a Líbia e a Ásia reunidas, porém,  hoje submersa devido aos terremotos, não é mais do que impraticável lamaçal, 
obstáculo invencível para os navegantes, que partem daqui para aquele grande mar. Os numerosos povos bárbaros e os gregos 
daquela época, aparecerão, sucessivamente, na continuação da minha narrativa,  à medida que as oportunidades se apresentem. 
Devo, todavia, fazer-vos conhecer, em primeiro lugar, os atenienses e os inimigos a quem tiveram de combater, seus governos e 
respectivas forças. 

Os deuses dividiram, outrora, a terra inteira, país por país, sem nenhum choque ou disputa, pois ninguém poderia admitir que os 
deuses ignorassem o que convinha a cada um dos  países por eles mesmos organizados, muito menos que,  sabendo-o, procurassem 
instigar os  seus governadores a se espoliarem mutuamente daquilo que, de direito e de fato, lhes pertencia.  

Tendo assim obtido da justiça e da sorte o que lhes agradava, fixaram-se em cada país e depois de estabelecidos, como fazem os 
pastores com seus rebanhos, esmeraram-se na alimentação e  educação dos homens. Não recorreram, entretanto, à violência, como 
os pastores que maltratam o gado quando o tem de conduzir de uma parte a outra. Sabiam que o homem é um animal dócil, imitando o 
piloto que guia a embarcação, servindo-se da persuasão, como se fora um leme, para mover a alma a seu sabor, dirigiram e 
governaram, desta maneira, toda a raça dos mortais. 

Foi de tal sorte, que Vulcano e Atenéia receberam a Ática, da qual, Crítias  dá longa descrição, insistindo nos costumes e instituições 
dos atenienses dessas eras e, terminando esta parte do que expõe, acrescenta: – Eis aí os homens daquela época e a maneira por 
que eram governados, segundo as regras da justiça, seu país e  a Grécia, celebrados e admirados por toda a Europa e a Ásia, pela 
beleza de seus corpos e as virtudes de suas almas. Mas, quem eram os seus inimigos, remontando até a sua origem?  

É o que vou expor, meus amigos, fazendo-vos conhecer, se não me falhar a memória, do que ouvi contar na minha infância: Antes de 
mais nada, devo adverti-vos de uma coisa, para que  não vos cause surpresa, quando me ouvirdes falar dos bárbaros, empregando 
nomes gregos, cuja razão foi: quando Sólon julgava poder transpor a presente narrativa para os seus poemas, procurou, desde logo, 
conhecer o significado dos nomes, e achou que os egípcios, como primitivos autores da narrativa, os tinham traduzido para seu próprio 
idioma. Assim,  por sua vez, procurou fazer o mesmo, isto é, traduzindo cada um deles para o nosso idioma. Os manuscritos de Sólon 
estavam em poder de meu avô e agora comigo. Estudei-os profundamente quando ainda criança. Nos vos admireis, pois, em  me 
ouvirdes citar nomes gregos, pois,  já sabeis agora da razão desse meu proceder. 

A longa narração começava, mais ou menos, deste modo: 

Dissemos que os deuses tiraram a sorte pra ver a quem caberiam as diversas partes da terra, por isso que, a uns cabendo maior, e a 
outros menor quinhão. E aí construíram templos, onde começaram   a realizar sacrifícios. Foi assim  que Poseidon (Netuno), havendo 
recebido, em partilha, a ilha  Atlântida, colocou os filhos  “que tivera de uma mortal” numa de suas partes. Perto do mar, mais ou 
menos no meio da ilha, havia uma planície, a mais bela, segundo dizem, e também a mais fértil entre todas, havendo em seu centro 
uma elevação, ou antes, montanha. Era em tal lugar onde habitava um desses homens que, na origem das coisas, nasceram da Terra.  
Chamava-se ele EVENOR, sua esposa Leucipa Tiveram uma filha chamada Clito.  

Tendo morrido seus pais, e quando em plena adolescência, Poseidon a tomou por esposa. Logo a seguir, fortificou a colina, cercando-
a de valas, com  a água do mar e elevadas muralhas (uma das mais próximas verdades, que contém uma narração; representa um 
“símil”  de algo muito mais antigo ainda do  que a ilha POSEIDON ... dizemos nós). 

Tais muralhas eram umas menores, outras maiores, duas  em círculo para três valos,  por sua vez, em círculo, os quais começavam do 
centro da  ilha e colocados em distâncias  iguais. Como um deus que era, fácil lhe foi ornar e  embelezar a ilha central. Fez brotar duas 
fontes, uma quente e outra fria. Fez com que a terra produzisse plantas alimentícias de toda espécie e com grande fartura. De Clito 
teve cinco pares de filhos machos, todos eles gêmeos (aí é onde está a “maia” ou véu para encobrir  a verdade, na sua original pureza, 
dizemos nós). Dividiu a ilha em  dez partes (repetimos: em 7  e mais uma cidade, cujo valor era Três). Deu ao primogênito do primeiro 
para moradia de sua mãe, com todo o campo ao redor, por ser  o maior e mais rico fazendo-o REI DE SEUS IRMÃOS. Destes, fez 
príncipes e vassalos, concedendo-lhes, igualmente, para governar, grande número de homens e vasta extensão de terras. A todos, 
concedeu nomes apropriados. 

Do primogênito, o rei, a ilha e o mar, denominado Atlântico, tomaram o apelido, por ser o primeiro a reinar. Chamava-se ATLAS. Seu 
irmão gêmeo, que nascera logo depois, teve em partilha, a extremidade da ilha, par ao lado das  “Colunas de Hércules”, região 
intitulada Gadirita. Chama-se em grego, Eumele, e em língua indígena, Gadir (donde Gades e  Cadix). Deste nome foi que o país 
tomou o seu. Os filhos do segundo para chamavam-se Anféres e Evémon. Os do terceiro Mnséas, o primeiro e Autóctone, o segundo.  
Os do quarto, Elázipo e Méstor e os do quinto, Azaés  e Diaprepés, na mesma ordem. Todos esses príncipes e seus  descendentes, 
habitaram o país durante várias gerações. Eram também senhores das outras ilhas do mar,além disso,como dissemos, reinavam 
também sobre as regiões situadas aquém das Colunas de Hércules até o Egito, atingindo a Tirrênia. A posteridade de Atlas sempre 
obteve honrarias. O mais velho era  rei e transmitia sua autoridade ao mais  idoso de seus filhos, de modo que, conservaram a realeza 
em sua família por longos anos. Era tal a riqueza que possuíam, que nenhuma casa real até hoje jamais possuiu, nem possuirá. Tudo 
o que a cidade e outros países podiam fornecer, tinha ao seu dispor. 

Algumas coisas eram importadas, porém a ilha produzia a maior parte do que é necessário à vida. Primeiro, os metais sólidos e 
fusíveis, e aquele mesmo de que somente resta o nome:  oricalco, o mais precioso, naquela época, de todos os metais. A ilha fornecia, 
com fartura, todas as matérias de que as artes tem necessidade.. Havia enorme quantidade de animais, selvagens e domésticos. Os 
elefantes eram em número assombroso. Além disso, nela se produziam todas as essências aromáticas. Cultivavam, também, frutos e 
os grãos apropriados à alimentação, dos quais ainda hoje são  retiradas as várias espécies de farinhas, a  que chamamos cereais, na 
sua enorme variedade. 

Também produzia os frutos ásperos, que nos fornecem, ao mesmo tempo, bebidas, alimento e perfume, os de casca, de difícil 
conservação. A ilha Atlântida, que teve outrora seu lugar à luz do sol, produzia essas maravilhas em número incalculável. Pondo, 
portanto, à mostra todas essas riquezas de seu solo, devemos ainda dizer que seus habitantes construíram suntuosos templos, 
palácios, que bem se pode dizer, era um  “paraíso terrestre”. 

Começaram por construir pontes sobre as fossas circulares, que o mar enchia, e que rodeavam a antiga metrópole, pondo em 
comunicação a residência real com  o resto da ilha.  Eles haviam construído esse palácio, desde o início, no próprio lugar habitado pelo 
deus e seus antepassados. Transmitindo-o uns aos outros, os reis não cessavam de acrescentar novos embelezamentos aos antigos. 
Cada um promovia os maiores esforços para deixar na vanguarda os seus antecessores. 

A partir do mar, cavaram um canal de três pletras de largura, cem pés de profundidade e cinqüenta estádios de comprimentos. 
Fizeram-no de modo que  as naves pudessem ali penetrar como  num  porto,  arranjando uma baía por onde os maiores pudessem 
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facilmente passar. Nas muralhas de terra, que separavam os círculos d’água, à altura das pontes, abriram canais à passagem de uma 
trirreme , cobrindo-os com tetos bem arranjados, de maneira que as naves os atravessassem sob uma cobertura. E isso porque os 
círculos de terra ficavam acima do nível do mar. A maior das circunvalações de água, a que comunicava diretamente com o mar, tinha 
três estádios de largura e a terra que se lhe seguia, a mesma dimensão. Das duas imediatas, a de água tinha dois estádios,  bem 
como a de terra. 

Enfim, a última que rodeava a ilha interior, um só estádio. Revestiram de muralhas de pedra e contorno da ilha, as circunvalações, e o 
canal de três pletras de largura. Construíram ainda torrões e portas à cabeceira das pontes e à entrada das abóbadas, por baixo das 
quais passava o mar. A fim de executar semelhantes trabalhos, talharam em volta da ilha interior, e em cada lado as circunvalações, 
pedras brancas, negras e encarnadas. Dessas pedreiras, tiveram lugar, no interior da ilha, duas profundas bacias, com a própria rocha 
por cobertura. Tais construções eram, umas simples, outras formadas de pedras para deleite da vista, pois apresentavam um aspecto 
de excepcional beleza. Cobriram de cobre, á guisa de reboco, o muro da circunvalação externa, em todo o seu percurso: de estanho, a 
segunda; e a acrópole, de oricalco, com reflexos de fogo. 

Eis a disposição do paço real, na sua parte interna: no meio erguia-se o templo consagrado a Clíto e Poseidon. Nele, era proibida a 
entrada, como prova ser  o mesmo rodeado por uma tela de oiro. Foi ali que, no começo, Clíto deu à luz os dez chefes das dinastias 
reais. Realizavam-se romarias todos os anos provindas  das dez regiões do império, para oferecerem àquelas divindades os sacrifícios 
usuais. 

O santuário de Poseidon media um estádio de comprimento, três pletras  de largura e uma altura proporcional. Havia no seu aspecto 
algo bizarro. Todo o exterior era revestido de prata, menos as arestas do frontispício, que eram de oiro maciço. Dentro, a abóbada toda 
de marfim, ornava-se de oiro, prata e oricalco. As paredes, as colunas, os pisos, cobriam-se de  marfim. Colocaram imagens de oiro do 
deus, de pé, sobre seu carro, guiando sete cavalos alados (arcano 7, do Taro, dizemos nós...), tão grande era, que a  cabeça tocava o 
teto. Em volta, cento e oito nereidas se assentavam sobre delfins. Grande quantidade de estátuas, oferecidas por particulares, 
juntavam-se às primeiras. Ao redor do templo, do lado de fora, perfilavam-se as figuras de oiro de todas as mulheres dos dez reis e de 
todos os descendentes saídos de seu tronco; do mesmo modo que outras oferendas de reis e particulares, tanto da cidade, como dos 
países estrangeiros, conquistados. Pelas dimensões e trabalho, o altar estava de acordo com semelhantes maravilhas. E  o palácio 
dos reis, feito segundo as próprias exigências das dimensões territoriais do império; assim também, os seus ornamentos (dentro dos 
cânones perdidos, dizemos nós...). 

Além e fora das três portas, via-se uma muralha circular, que começava no mar e estendia-se por toda parte, na distância de cinqüenta 
estádios da circunvalação maior, que formava o grande porto.  

Tal muralha vinha fechando sobre si mesma, até terminar como embocadura do canal, que se abria para o mar. Milhares de  casas 
comprimiam-se nesse espaço de terreno. O canal e o porto principal, regurgitavam de embarcações e de mercadorias vindas de todas 
as partes do mundo, o que provocava constante e tumultuoso vozerio. 

Julgo ter recordado, tanto quanto possível, o que a tradição relata dessa prodigiosa cidade, do mesmo modo que a  antiga residência 
dos reis. Procurarei, agora, expor o que a natureza fez pelo resto do país, e ainda o que a arte  completou para torná-lo da mais rara 
beleza. 

O exército era formado do seguinte modo. Cada distrito devia eleger um chefe de destacamento. Havia sessenta mil distritos de dez 
por dez estádios. Cada chefe  de destacamento devia fornecer, em tempo de guerra, a sexta parte de um carro, ou seja em  número de 
dez mil.  Dois cavalos e respectivos cavaleiros; uma parelha de cavalos sem carro; um combatente com seu aparelho ou arma de 
guerra; um outro, para guiar dois cavalos; dois infantes pesadamente armados, dois arqueiros, dois fundibulários, três infantes ligeiros, 
também, com as suas fundas, três com dardos e, enfim, quatro marinheiros, a fim de completarem a tripulação de mil e duzentos 
navios. Era essa a organização das forças militares na cidade real.  Quanto  às demais províncias ou reinos, cada qual possuía o seu 
exército e seria longo enumera-lo. No que diz respeito ao governo e autoridade, eis a ordem estabelecida desde o início: cada um dos 
reis, na província que lhe cabia, e na cidade onde residia, tinha todo o poder sobre os homens e a maioria das leis, infringindo a pena 
de morte a seu sabor. Mas, a autoridade dos reis uns sobre os outros, e suas relações, eram reguladas pelos decretos de Poseidon. 

Os reis reuniam-se periodicamente, ora de cinco em cinco anos, ora de seis em seis, de acordo com a alternativa regular dos anos 
pares e ímpares. Nessas assembléias, deliberavam sobre os assuntos de interesse recíproco, verificando também, as infrações às leis 
e conseqüentes julgamentos. Se deviam emitir uma sentença, eis como manifestavam seu  recíproco apoio: 

Depois de soltos vários  toiros (da Atlântida procedem as touradas, além de que, o divertimento comprova o que dizem as teogonias 
orientais, isto é,  que o animal sagrado da Atlântida era o Toiro, mas a verdade paira muito acima do simbolismo, digamos, atingindo a 
constelação desse nome ou Taurus; do mesmo modo que a raça ária tem por simbolismo “a Vaca Sagrada”), no recinto sagrado de 
Poseidon, os dez reis, sós,  suplicavam a Deus, que escolhesse a vítima, que lhe seria agradável, e punham-se a perseguir os toiros, 
sem outras armas, além de paus e cordas. Logo apanhavam um deles, levavam-no até a coluna e aí era o mesmo imolado, na sua 
base, como estava prescrito. 

Além dessas leis,  inscrevera-se na mesma coluna terrível juramento e maldições sobre aquele que as violasse. Realizando o sacrifício 
e consagrados os membros da hóstia, segundo as leis ( os “maias” praticavam os mesmos sacrifícios, por serem vergônteas daquele 
povo; e assim, outros mais...), os reis recolhiam o sangue, gota por gota num vaso de oito e  aspergiam uns sobre os outros, ligeiros 
pingos, por meio de um objeto especial (como  hoje se faz com a água benta). O resto, era lançado ao fogo, depois de terem feito as 
purificações ao redor da coluna. Em seguida, retirando o sangue do vaso com taças de oiro e derramando-o na  fogueira, juravam 
julgar de acordo com as leis inscritas na coluna, por isso que punindo severamente todo aquele que as tivesse violado: cumpri-las com 
todo o seu rigor, pois que eles mesmos estavam sujeitos às referidas penas, se não  seguissem à risca as  leis que foram formuladas 
por seu pai. 

Depois de haverem pronunciado tais orações e promessas, por si e seus descendentes; depois de haverem bebido nas taças e as 
mesmas colocadas, como  oblatas, no templo do deus, preparavam-se para o repasto e outras cerimônias necessárias ao ato. 

Com a noite, e já frias as cinzas do braseiro do sacrifício, depois de vestirem as sua túnicas azuladas, o que havia de mais rico (por 
que não, perguntamos nós, cada um usando a túnica com a cor de seu raio, para acompanhar o mistério astrológico?...) assentavam-
se no chão, próximo aos últimos vestígios da oferenda e começavam a ditar os respectivos julgamentos, que muitas vezes a si mesmo 
atingiam, pois eram os primeiros a se confessar desta ou daquela falta ... 

Concluídas as sentenças, ao nascer o Sol, as inscreviam em uma placa de oiro, que era suspensa, com as túnicas  usadas, nas 
paredes do templo, como recordação e aviso. 

Além dessas, outras leis existiam relativas às atribuições de cada um dos referidos reis. As principais, de não se  armarem uns contra 
os outros, de auxiliar àquele a quem um dos outros quisesse expulsar dos seus domínios; de deliberarem em comum, a exemplo dos 
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seus antepassados, quanto à guerra e outras resoluções importantes, deixando o  comando supremo à raça de ATLAS. Um  rei não 
podia condenar um parente sem consentimento dos outros reis. 

Tal era o formidável poder que outrora se estabelecera nessa terra hoje desaparecida, e que, segundo as tradições, a Divindade atirou 
contra as nossas regiões pela seguinte razão: 

Durante várias gerações, enquanto nelas houve qualquer coisa da natureza divina, essa mesma natureza donde nasceram tais reis, 
por isso mesmo, obedecendo eles a tão  elevadas diretrizes, seus pensamentos conformes com a verdade e dignos e generosos, 
moderados e sábios, olhando com desprezo tudo quanto era contrário ao que foi instituído pela mesma Divindade; carregando como 
pesado fardo, os abundantes tesouros entre os quais viviam: enfim, enquanto assim procediam, tudo lhes correu admiravelmente bem. 
Porém, quando o elemento divino começou a enfraquecer, devido ao contato com a natureza humana ou mortal, (por insuflações das 
forças do Mal, os rakshasas negros, etc.), impotentes ficaram para suportar as adversidades. E então, começaram a degenerar... Os 
que tal coisa compreendiam, verificaram que se tinham portado mal, por isso mesmo, perdido os mais preciosos dos bens: os do 
Espírito. E os incapazes de perceber tais coisas, ao contrário, julgavam ter atingido o máximo da virtude e da felicidade no tempo em 
que os devorava a paixão ou desejo de aumentar a riqueza e o poder. 

Então, o deus dos deuses, Zeus (Jove ou Júpiter, Jeove ou o mesmo Jeová, dizemos nós, pois não conhecemos deuses pagãos, mas 
várias formas de expressar a mesma Divindade) que governa, segundo as leis da Justiça, cujos olhares por toda parte discernem o 
bem e o mal, vendo a depravação de um povo, outrora tão generoso,  sábio e bom, procurou puni-lo com o fim de fazê-lo volver aos 
tempos da espiritual felicidade (nesse caso, apresenta-se como Karma) e reunindo todos os deuses na parte mais brilhante das 
moradas celeste, no centro do Universo (Sol central ou Ishvara, dizemos nós...) donde se contempla tudo quanto participa da geração, 
lhes disse...” 

“ O resto perdeu-se” ... 

O que é natural, concluímos nós, por ser vedado ao mundo sabê-lo. 

Como se viu, Platão, fala “que os atlantes representavam uma raça de deuses, que acabaram degenerando de sua origem divina, por 
se terem aliado (ou antes unido) com as filhas dos mortais. Então, Júpiter os puniu destruindo o país que os mesmos habitavam”. 

Lendo-se tal passagem, logo ocorre ao espírito  o texto do Gênesis de Moisés, que diz: “Os filhos de deus, vendo que as  filhas dos 
homens eram belas, tomaram-nas por esposas. E Deus, vendo que tal concupiscência havia  corrompido o seu caminho, resolveu 
destruí-los”.  (Cap. VI, 2,10). 

Quanto a terem eles “corrompido o caminho de Deus”, tanto vale, por se afastarem da Lei ou de sua diretrizes, caminho este que todos 
devemos servir. E outra não foi a nossa afirmativa, logo no início deste trabalho. Entretanto, a razão não foi apenas aquela, e sim, 
outras mais, que não podem ser reveladas. 

“Filhas dos homens”, sim, mas... dos seres da terceira raça ou “lemuriana”, que a bem dizer, representava  “a queda do espírito na 
matéria”, seres ainda atrasados, etc. Por isso que, a raça atlante, como  4ª  , deveria ser a equilibrante entre as 7 de que é formada a 
Ronda por  completo. Digamos: 3 raças anteriores, na razão involucional, e 3 posteriores, na razão evolucional, segundo os dois 
períodos conhecidos como de Pravritti e Nivritti0marga, nas escrituras hindus. Donde o termo “fio de Ariadne”, em relação com o  
desenrolar da raça ária, que foi a  5ª , ou antes, vem sendo aquela em que estamos ainda, na sua quinta sub-raça. 

Voltemos a outros documentos interessantes sobre a Atlântida: 

“Muitos autores afirmam  que os Guanches são descendentes degenerados dos antigos atlantes. Para esclarecer semelhante 
afirmação, apóiam-se numa asserção lingüística : Esse termo  “guanche” provém do sânscrito Guhaim-nama, que significa nome 
místico, nome secreto, misteriosos. Ora, a Doutrina Esotérica atribui aos atlantes  o dom da Magia, ou dos poderes psíquicos. 
Ademais, existem no Pico de Tenerife os famosos “pastores da  Gomera”, que empregam uma linguagem assobiada, que herdaram 
dos “guanches”. As modulações de tal linguagem representam idéias, articulações, sons. Diversos etnólogos consideram semelhante 
linguagem primitiva, com vestígios de uma das  maneiras de se exprimir, dos antigos habitantes do desaparecido continente”. 

“Em 1641,  D. Afonso V, de Portugal, permitiu a D. Henrique, que povoasse as ilhas dos Açores. E assim,  na “ilha do corvo”, na parte 
mais afastada do lado do Ocidente, foi encontrada uma estátua representando um cavaleiro apontando com a destra o OCIDENTE. 
Algo assim, como quem diz: a próxima evolução se acha daquele lado, e não mais do Oriente! Na rocha encontraram inscrições em 
caracteres desconhecidos. Esse colossal monumento é mais antigo do que Tiro e Cartago”. 

“Julga-se que pertenceu aos atlantes, que sendo poupados do grande cataclismo, possuem o nome de Quanzes ou Guanches. Os 
atlantes, sobre os quais reinava Atlas, devem ter sido os mais antigos povos da África, e muito mais antigos, ainda, do que os 
egípcios”. 

A teogonia dos atlantes, referida por Diodoro Sículo, introduziu-se, provavelmente, no Egito, na Etiópia e na Fenícia, no momento 
dessa grande invasão de que fala Platão, isto é,  de um povo que saiu da ilha Atlântida e lançou-se contra uma grande parte da 
Europa, África e Ásia. (Époques de la nature, vol. L, p. 170 – Buffon). Entre os gauleses existia a tradição de que os antigos celtas 
tinham vindo de ilhas distantes do  poente, expulsando das terras, que passaram a ocupar, seus primitivos habitantes, hoje 
considerados como a raça fínica.  Hu-Gadan, seu herói epônimo, condutor  de povos (manu, porquanto o mesmo termo  Hu-Gadan 
significa o que conduz ao Éden, Paraíso, etc., o que tanto vale por Terra prometida ou Canaã...) inventor do arado e do barco, 
civilizador, como Quetzalcoatl ou Nenqueteba, trouxera os celtas de longínqua terra ocidental do oceano Atlântico. 

Daí a teoria que indica  PORTUGAL – Portus-Galliae, ou porto dos galos, gauleses , para essa chegada, de onde subira à Galiza, 
dominando  depois a Gália, estendendo-se à Valônia ou Galônia, Bélgica atual; atravessando o estreito e dominando as ilhas 
Britânicas: País de Gales, Gaeledônia ou Caledônia. Mais tarde, seus chefes militares  os atiraram por toda a Europa até o Oriente; 
Gália cisalpina, Galícia, Galácia, Galiléia. Alguns apontam, também, os famosos Galas da Abissínia. 

Citemos a sublime passagem do Hari-Purana, que se aplica a todas as  idades ou ciclos, por isso mesmo a todas as catástrofes, 
quando a Humanidade entra em decadência ou se afasta da Lei: 

“Duzentas idades divinas haviam apenas decorrido (o que tanto vale por um idade de Brahmã), que  Purusha ( o macho celeste) ficou 
em fúria, fazendo vibrar a sua voz por todo o universo, a ponto de os astros e os mares ouvirem o que Ele dizia: 

“Por que transformando eu a minha substância, tudo tenho criado; o éter, a luz, o ar, a água, a matéria? E por que nesta lancei eu o 
Germe universal, donde saíram  todos os seres? Eis que os animais se devoram uns aos outros! Que os homens se batem irmãos 
contra irmãos, fingindo desconhecer o meu poder, pois que  só  tem uma preocupação: destruir a minha obra e fazer triunfar, por toda 
parte, o mal contra o bem. Assim, sem esperar a realização das mil idades divinas, estenderei a noite sobre o universo(o que se 
entende, também, como a Kali-Yuga ou idade negra, sombria, etc). E as criaturas vão volver à matéria; a matéria na água, a água na 
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luz, a luz no ar, o ar no éter, que é a minha própria substância! E a água de onde saíram todos os seres vivos, destruirá esses mesmos 
seres”. 

E Vishnu, ouvindo tais palavras,  dirige-se a Brahmã: 

“Ó tu, Senhor do universo, dos deuses e dos homens. Tu, Onisciente e Onipotente a quem todo o universo obedece. Tu, que me 
fizeste sair de tua pura Essência para conservar a criação, abranda tua cólera  e concede graça ao universo”. 

Mas Brahmã, não podendo modificar o que desejava realizar, diz a Vishnu: 

Procura um santo Homem, e Eu o salvarei, a ele e à sua família. E ele repovoará a Terra. 

Sim, a Lei não pode revogar o que ela mesma traçou, na sua marcha evolucional para o Divino, isto é, do Ponto de Partida para o 
Ponto de Chegada. 

O Santo Homem a ser procurado, outro não é senão o Manu, como “repovoador da Terra”, inclusive, aquele Tamandaré, das lendas 
tupis. Ademais, Homem ou Manu, provém de Manas sânscrito, que quer dizer: mental, pensamento, etc. 

E quanto à sua   “família: clã ou   “ramo racial” que o mesmo devia guiar à Terra Santa. Toda e qualquer outra interpretação, não passa 
de “letra que mata”, ao invés de “espírito que vivifica”. 

Em teogonias antigas, Belzebuth vale por Gezebruth, o deus ou dragão  da pedra bruta, ou seja, aquele que se oculta nas inferiores 
cavernas do mundo  terreno ou Orço, o que tanto vale pelo termo sânscrito  “atala”, com o significado de “carência de lugar”, oitava 
esfera ou região do Não-Ser, como a cognominamos. 

Em oposição, digamos, a uma oitava   “loka”  (loca ou lugar, em nosso idioma), sua antípoda no mundo superior ou divino. Por isso que 
na classificação sankhya e  de alguns vedantinos, se fala em  Brahma-loka como Rakshasa-loka, embora aquelas por nós referidas, 
estejam em posição mais afastada, ainda, uma da outra. 

Bem se poderia dizer que no céu, o   lugar onde se reflete  “a mais profunda caverna do  Orço”, é aquele que se conhece com o nome 
de  “saco de carvão”, nas proximidades da constelação do  “Cruzeiro do Sul”, cujo nome lhe veio justamente por não haver em 
semelhante lugar o menor lampejo de um astro, estrela ou corpo brilhante com que se enfeita o  cerúleo  manto do firmamento.  Nesse 
caso,  carência de lugar, com o significado do termo sânscrito ATALA... 

Jorge, George ou Gorge, como é chamado em certas línguas, valem  pelas duas sílabas finais do cavaleiro Akgorge ou AKDORGE das 
tradições transhimalaias, como comandante em chefe dos exércitos do Rei do Mundo (do Grande Senhor Maitri ou Maitréia). Nesse 
caso, semelhante ao mesmo arcanjo  Miguel ou Mikael, que deu combate aos exércitos do mal, e que se acha à porta do “paraíso 
terrestre” com sua espada flamígera, até que chegue  a idade do andrógino vitorioso, na razão do que antecedeu a chamada  queda no 
sexo .... 

Akdorge, como escudo de Maitri, representa o Tronco ou Origem da série dos YOCANÃS, como arautos ou anunciadores daquele, 
através dos seus avataras, senão mesmo de todos os manus raciais, desde que MAITRI equivale – como Planetário da Ronda – o 
Manu-Semente e Manu-Colheita. Por isso mesmo, como todos os demais, ramos dessa prodigiosa  ÁRVORE DE SABEDORIA, como 
os próprios Budas o são, da de ADI-BUDA, VAHAM BUDA, com o significado de Buda veículo de Adi-Buda, o que só por si explica 
tudo mais quanto nos fosse dado revelar sobre o transcendental  mistério. 

AKDORGE é, ao mesmo tempo, o escudo defensivo da  própria Humanidade, até que se manifeste em sua forma integral, MAITRI  
Redentor Síntese, o verdadeiro Prometido ou Anunciado desde tempos imemoriais, pelos rishis, munis, arhats, sibilas e profetas. 

Talvez por isso, a atração das massas, mesmo que inconscientemente   pelo moderno símbolo de AKDORGE, ou seja, S. JORGE. 
Miguel ou Mikael é um dos sete arcanjos figurados no candelabro das sete velas, nas sete trombetas da visão de Ezequiel, etc., que 
em nada diferem dos DHYANS-CHOANS ou Espíritos Planetários das tradições orientais, como também, dos Amesha-Spenta ou 
Ameshas-pend, como sete gênios benfeitores que, na religião mazdeísta, assistem a  Ahura-Mazda. 

No africanismo, Ogum equivale a S. Jorge e possui os sete seguintes aspectos: Ogum, como chefe, Oguniê, Ogum-tchê, Ogum-naí, 
Ogum-tab, Ogum-farad e Ogum-balad, embora muitos lhes dêem, erroneamente, nomes diversos. E como OGUM  quase sempre se 
apresenta ao lado de Amanjá  , “a mãe d’água”, tanto vale por Maria (ou Lua, pois que tal nome provém de  “mare”, o mar, como por 
Vênus, “nascida da espuma das águas”, ambas simbolizadas pela deusa hindu, Narayana, que vaga sobre um cubo na superfície das 
águas. 

Mas em verdade, águas com um símbolo da matéria acásica. Lúcifer o “porta luz”, refere-se ao planeta Vênus, quando se levanta no 
Oriente antes do Sol. E também ao arcano 15 do Taro, no seu sentido cumárico, de Kumaras ou “portadores da Chama”, “Leões 
ardentes”, etc., estreitamente ligados aos Espíritos Planetários, que as escrituras, erroneamente , denominam de   “inter-planetários”, 
quando estes,  de fato, são os comandados, os dirigidos, o exército global, cíclico ou serial,  enfim, sob a direção de cada um  dos 
referidos  “Planetários” ou Dhyans-Choans. 

E como tudo isso de relaciona com a  teoria dos avataras, subentendida no que já foi dito, ou seja, Árvore da Sabedoria de onde  os 
mesmos se originam, na lenda dos ARGONAUTAS, estes,  depois de visitarem Lemnos e Samocrácia, as duas ilhas jinas do mar 
trácio , célebres por seus cabires e jinas, cruzam diante de Tróia, onde ficam Hércules e Hilas; detêm-se ainda na Propôntida, 
visitando os  Artonesos Cícico, e quando já no Bósforo Trácio do  “condutor de vaca”, encontram a primeira Chalcis, a Crisópolis ou  
“Cidade Sagrada”, de Calcedônia de Bitínia (a Bitos, ou  “” abismo das águas; das ófitas da Propôntida), onde desafiaram  (não 
esquecer que os argonautas são representados por doze iluminados, na razão dos doze signos zodiacais, etc.) ao “terrível javali”, o 
cabir viraj ou avatar hindu, o avatara verraco, sucessor do avatara-peixe e também do “tartaruga”, por sua vez , antecessor do  
“avatara-leão”,  o “avatara-macaco”, e, finalmente, o avatara-homem, com que os livros sagrado orientais simbolizam as várias etapas 
evolucionais, na razão das três primeiras raças, que, a bem dizer, de humanas nada possuíam  (a não ser a terceira, mesmo assim, 
verdadeiros demônios, ciclopes, assuras), pois na quarta, como equilibrante, ou seja, a atlante, foi onde se fundiram as duas categorias 
de seres encarregados da Antropogênese, na razão de  “assuras” ou passado, sob a égide dos Pítris lunares ou Bharishads,  e dos 
Agnisvatas ou Pítris solares, que tanto vale por futuro, ambos agindo na construção do presente, ou seja, a Ronda atual a que 
pertencemos. 

Depois da Atlântida,  todos os avataras só poderiam ter expressões humanas,  pois que o estado  de consciência em desenvolvimento  
na raça Ária, como a quinta da Ronda, é o do mental ou Manu, o Homem. A Humanidade, qual Prometeu acorrentado no Cáucaso ou 
cárcere carnal  (o pote de argila bíblico), pende na balança de Mikael ou Miguel, para o lado do mal ou Belzebuth, na razão dos  
“Nirmanakayas”  negros, encarnados e desencarnados, como  dizia  H.P.B., para não mencionar  os  “rakshasas”, que tanto influíram 
na queda da Atlântida, ou  os famosos  Titãs que quiseram escalar os céus, e depois... destruir as invulneráveis muralhas que 
interditavam a oitava cidade (lembrar a 8ª  loka ou região celeste, que tem por antípoda a possuidora  do nome sânscrito  “Atala”), como 
dissemos neste ESOTÉRICO trabalho, por ser uma nova Revelação para este fim de ciclo. 
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--------------------- 

“Bela adormecida” em profunda solidão! Figuras hediondas, agitando tua líquida 
mortalha, pululam em teus sonhos. Pesadelo angustiante que apavora teus olhos, 
cerrados pela mais espantosa das tragédias. Enquanto dura teu sono letárgico, escoa-se 
a eternidade da noite e as águas do Oceano terão tempo de lavar teus crimes... Poderás 
um dia  ressurgir para  a luz do Sol e de novo contemplar o azul do céu? 

A lenda revivida nas telas dos cinemas de todo o mundo pelo gênio imortal de  Walt  
Disney, apresenta a Bela Adormecida como “Branca de Neve” envenenada com o fruto da 
magia negra e sepultada em ataúde de cristal, de onde é  finalmente desperta  e salva 
pela magia branca, num beijo de Amor do Príncipe encantador! 

Sim, a Bela Adormecida volverá um dia a ocupar seu antigo lugar ao Sol, quando 
completamente redimida de seu crime de lesa-Divindade, despertará sob o brilho de uma 
Aurora promissora, há longo tempo prenunciada pelo esplendor da constelação   
“Cruzeiro do Sul” ... 

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

Se devêssemos adotar o pessimismo de Leopardi, chegaríamos a desprezar a 
quem louva a Natureza. Exclamaríamos com o poeta, admirando a perfumosa flor que, 
solitária, viceja nas encostas do Vesúvio, outrora adornadas de alegres quintas e campos 
de loiras espigas: 

A queste  piagge 

Venga colui Che d’innaizar com lode 

II nostro stato há in uso, veja quanto 

É ll gener nostro in cura 

All’amante natura! 

Mais piedosa que a Natureza, parece  ao poeta a gentil florzinha que compadecia o 
mal alheio: 

Al  cielo 

Di doicissimo odor mandi um profumo 

Che ll deserto consola ... 

Cidades famosas, como Herculano, Pompéia, Stábia foram subitamente  

Sufocadas pelos gases e cinzas lançados pela ígnea boca de Vulcano, sem a 
menor possibilidade de fuga para suas populações em pânico. Num rápido instante a 
morte completa sua obra devastadora. Nunca ela tivera tanta pressa de impor aos 
homens o silêncio e a desolação... Nas recentes escavações ainda se encontravam 
vestígios de pessoas que,  pelas suas posições , demonstram ter sido fulminantementes 
paralisadas.  

Mas a vida,  como a ave  Fênix, renasce das próprias cinzas. Naquele decantado 
litoral, um dos mais belos da Terra, em seguida ao cataclismo, volta a reunir-se a 
população, que  aos poucos  se vai aproximando, a princípio receosa, como a tatear o 
perigo, e, logo, sem qualquer temor do impiedoso gigante. A noite ele se ilumina com seu 
penacho de fogo, atirando  projéteis incandescentes a grandes alturas. Seus rubros 

                                                                                                                                                                                        
Razão por que deveria tomar por símil  AKDORGE que, dominando com as quatro patas de seu cavalo o dragão por ele mesmo 
lanceado (os quatro princípios inferiores esmagados pelos três superiores, a Tríade, a Mônada, a Consciência Imortal) aponta que o 
homem deve dominar  os seus instintos inferiores, o espírito do Mal que nele reside, o “ dragão do umbral”, a que se refere o inspirado 
Bulwer Lytton, no seu iniciático romance ZANONI. Mau  Karma, proveniente de suas vidas anteriores, e na presente aumentado, por 
continuar afastado da Lei, devido a ignorância das coisas superiores ou divinas. Karma também de sua origem, na razão da “queda do 
Espírito na Matéria”.  Por isso deve alcançar a sua redenção, superação, etc., por esforço próprio: “Fazei por ti, que Eu te ajudarei”... 



   
RRReeevvviii ssstttaaa   DDDhhhââârrraaannnâââ   

Data:  Dhâranâ nº   32 – 1969 – Ano XLIV 
Redator :Hernani M. Portela 

 

 19 

reflexos assemelham-se a  miríades de demônios que, vomitados de suas entranhas, vão 
bailar, numa  sarabanda de contorções, sobre a superfície ondeante do golfo napolitano. 

Formosa região, que entusiasma o forasteiro e inspira o artista! Majestoso cenário 
para a ilha em que nasceu Graziela, cuja piedosa história Lamartine narrou ... paraíso que 
de inopino pode transformar-se no inferno! Teria razão Leopardi? Tão cruéis seriam as 
leis da Natureza? 

O infeliz poeta de  Recanati, enfermo, órfão de amor que, no entanto, de seu peito 
transbordava , sentia-se incompreendido, no lar e no mundo. Não podia cantar as belezas 
da vida, se as tristezas lhe acabrunhavam a alma. Ignorava, como  tantos poetas, que a 
Natureza  é regida por leis inflexíveis, por isso que não ordena, obedece. 

 

Quando o homem chegar a dominar-se conscientemente,dominará também a 
Natureza. Conhecendo e obedecendo suas leis, ela, submissa, fará sua vontade. Porém, 
enquanto imperar o egoísmo e o ódio entre os homens, os elementos transbordados 
serão cruéis e caprichosos como a humana natureza. 

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

A extinta civilização atlante continuará afogada em pesadelos e não ressurgirá 
enquanto os homens não abrirem os olhos à voz da Consciência e da Fraternidade. 

O homem vive subjugado pela matéria.  A viva luz do Espírito  não pode penetrar 
subitamente, como um facho aceso, em sua alma. Pela mesma cratera de que irrompia o 
fogo que nele ardia, entrou a água e o apagou... 

Aquele é Vulcano, o Espírito, o deus que, por ser turbulento, foi expulso dos céus, 
e, ao cair na Terra, “ficou para  sempre coxo”    simbolismo  segundo o qual,  o Espírito 
humano, embora celestial, é temporariamente imperfeito. Semi-divino, semi-humano ou 
infernal (de in-fera) ou lugares inferiores, como este mundo em que somos obrigados a 
viver.  Para emergir, a Atlântida será ajudada pelo “coxo” Vulcano, no clamor da batalha, 
maior que todas as outras, quando ressoar a clarinada dos Devas luminosos, a 
proclamarem a vitória do Espírito sobre a matéria. 

As crateras dos seus vulcões sentirão novamente as ardências do fogo. Aos 
poucos  ela irá  se levantando do   salso  sepulcro, até alçar-se do nível das águas, como 
Vênus renascida de  suas espumas. 

Sic illa ad arcam reversa est. 

 

“Assim voltou Ela para a Arca” (ou Agarta). Assim saiu Ela do mesmo lugar... Sim, 
para anunciar ao NOÉ (anamagraticamente EON ou a manifestação da Divindade na 
Terra, digamos sem  rebuços, o Manu racial... o florescer dos campos. E então a gentil 
avezinha saudará o Sol nascente com seu canto suave e melodioso! E depois, um novo 
continente, uma nova raça. 

Desperta, alma humana, ao jubiloso canto da ave que saúda o Sol, fonte de luz e 
vida! Recebe, ó civilização, o beijo da Luz divina, vida da Vida, e, em dupla forma, Amor e 
Mente universal.  Os olhos daquela que dormiu durante séculos, estão voltados para o 
Ocidente, embora que do Oriente viesse, até há pouco, a Luz que iluminava a superfície 
da Terra. Hoje o Oriente fundiu-se no Ocidente,, como rezavam as velhas profecias, 
inclusive aquela sibilina da Serra de Sintra, em Portugal. 

País do Ocidente, “Ilha Imperecível que nenhum cataclismo jamais poderá 
destruir”...  Morada dos deuses, SHAMBALLAH, enfim, estreitamente ligada à Terra de 
Badezir , Basil ou BRASIL! 



   
RRReeevvviii ssstttaaa   DDDhhhââârrraaannnâââ   

Data:  Dhâranâ nº   32 – 1969 – Ano XLIV 
Redator :Hernani M. Portela 

 

 20 

Tal como as muralhas de Jericó, destruído foi o  “sepulcro de cristal”, ao soar a 
clarinada dos Devas luminosos! 

A Bela Adormecida, com sua longa cabeleira dividida ao meio, desperta e 
contempla o Sol místico ou    Súrya   (cujo último ou sétimo raio é  Svara ), livre do 
encantamento, qual  Brunhilda ou Branca de Neve extasiada diante de seu Príncipe 
encantador, que a viu despertar de tão amargurado letargo... Seu coração recomeça a 
pulsar, pleno de Amor e de alegria, por não haver perdido sua  incomparável beleza, o 
dom que lhe concediam as Musas ou graças  divinas! 

Contemplando  as sete direções cósmicas, Ela vê refletida em cada um desses 
pontos a imagem de seu Amo e Senhor,  o Príncipe bem amado, e só então, 
compreendendo os excelsos mistérios de sua própria vida, ergue as mãos aos céus para 
entoar um hino de gratidão aos   Sete reis  divinos , os Sete reis de Edon, nascidos do 
REI DOS REIS, ou Aquele que é ao mesmo tempo Uno e Trino. 

Sim, porque o APTA foi novamente construído na Terra. AKDORGE venceu 
finalmente o Dragão infernal . 

 

 

O TIBETE E A TEOSOFIA 
                                                                                           Mario Roso de Luna 

 
 

Capítulo  XXI 
 

AS PRIMEIRAS EXPLORAÇÕES DA 
SRA. DAVID-NEEL NO TIBETE 

 

Iniciação Musical 
 

Fecundíssima em ensinamentos foi para a Sra. Alexandra sua mística estada na 
lamaseria de Podang. Naquele isolamento restaurador de sua forças, recebeu, antes de 
mais nada, a emoção musical que se reflete nestas suas palavras:  “O que mais me 
encantava na lamaseria de Podang era a música sacra, que ouvia duas vezes por dia: ao 
romper da aurora e ao por do sol. A orquestra não podia ser mais simples: dois gyalins 
(espécie de oboés), ragdons (trombetas de perto de quatro metros de comprimento) e 
dois timbales. Graves repiques de sinos preludiavam com seu ritmo oriental característico, 
para depois de um breve silêncio o soar lento em surdina dos ragdons,  seguidos dos 
gyalins, que entoavam, sós, uma frase lenta, infinitamente emotiva em sua melódica   
simplicidade. A seguir reajustavam a frase,  com variações sustentadas em notas baixas, 
os ragdons, cujas variações acabavam por se unir ao rufo dos timbales, imitando o ruído 
de  longínqua trovoada. A melodia, em tom menor, corria uníssono com as águas de  um 
rio profundo, sem acentuações apaixonadas nem estrépidos ou aprestamento; 
transcendendo, assim, desse misterioso conjunto musical, uma impressão de infinita 
tristeza, como se a própria dor humana, ao decorrer de sua peregrinação desde o início 
das idades, explodisse em lamentos desesperados e infindáveis... 
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Que gênio musical teria arrancado ao Mistério, este leit-motiv da miséria 
universal? E ainda mais, com insignificante orquestra de elementos musicais tão 
disparatados, em poder de músicos aos quais se poderia julgar desprovidos de qualquer 
sentimento artístico, mas que realizavam, entretanto, esse prodigioso milagre? Tão 
enigmático problema, que ninguém seria capaz de me esclarecer, obrigava-me, apenas, a 
senti-lo internamente, conduzindo-me aos nevados cumes das montanhas, ou a 
contemplar como o céu crepuscular se ia apagando”... 

Diante dessa emocionante descrição, não podemos, por nossa vez, deixar de 
evocar a excelsa trindade: Bach-Beethoven-Wagner, com a celestial ária de Fuga em ré, 
do primeiro; os cem religiosos adágios, do segundo; e aquele Prelúdio do  “ Ouro do Rhin”  
(Reno ou Reino), do terceiro, em que, precisamente, dois fagotes, e duas trompas 
quebram o silêncio primordial das “Águas Genesíacas”, com a lenta melodia criadora, 
para logo se apoderarem, harpejando, os “humanos” violoncelos, seguidos da quarta 
corda dos violinos. Em resumo, no desenvolver  de 136 compassos, sem sair a orquestra 
inteira do fundamental acorde. Número de compassos, que,. Considerado pelo lado 
cabalístico, dá a soma dez, que é  o próprio  “reino”  ou  Malkuth, imitando, assim,  as 
nove sinfonias beethoveanas, ou as que o genial músico ofereceu ao mundo dos 
mortais, guardando consigo a décima ou última, por ser a do mundo Jina, onde dentro em 
pouso iria dar entrada... 

E não se deve esquecer, tampouco, que a própria China, influenciada, talvez, pelo 
primitivo Tibete, conta, pelo menos, com  oito espécies diferentes de  instrumentos 
orquestrais, para o que já propende ou procura imitar a música moderna, tão raros ou 
exóticos como são, por exemplo, os de barro, seda, cabaça, pedra, cristal, etc.. 

 
Aprendizagem 

Alexandra, se tivermos de continuar na crença de suas emocionantes narrações, 
aprendeu em Podang outras coisas ocultistas referentes ao Bardo ou outro  mundo; no  
domínio dos elementais do astral, mediante os quatro processos graduais, exigidos pelas 
respectivas categorias dos  “dominadores”, a saber: a dos médiuns  (paos ou homens e 
pa-mos ou mulheres),  ou antes, das pobres vítimas, que servem de joquete em suas 
mãos: a do feiticeiro ou  “mago negro”; a dos sacerdotes, já como gelugpas, já como 
lamaístas do culto primitivo; e enfim, o nags-pa ou nagas-pas, mago branco, quase 
sempre solitário asceta que, por sua ciência, submetida a leis fixas e cognoscíveis, como 
qualquer outra das que conhecemos, gozam do mais perfeito domínio sobre aqueles  
“elementais” ou espírito dos elementais”, até  ao ponto de poder provocar a chuva, a 
neve, a tempestade, o granizo, o vento, etc.; como,  também evitar a sua ação 
devastadora. E guiar com mão segura, as almas dos mortos pelos complicadíssimos 
caminhos do Além,   segundo nos relata a mesma autora, sem falar no que  de forma 
velada, se encontra no “Livro dos Mortos”, ou das iniciações egípcias, conforme se verá 
no capítulo que lhe diz respeito. 

Alexandra, conheceu, ainda, um religioso de nome KALI-KUMAR (isto é, um antigo 
Kumara ou homem puro) da escola filosófica do sul, que havia chegado a Gartock, em 
missão especial do rajá, a fim de promover os meios de afastar seus súditos da  
intemperança alcoólica e anti-budista em que se encontravam.  

Conduzimos o leitor para o detalhe da cena de “perfeita intervenção elemental”, 
relatada no mesmo livro de Alexandra: Místicos e Magos do Tibete.  Consignaremos, 
apenas, que, no decorrer de uma conversa que teve Alexandra com o referido rajá,  a 
respeito do grande Padma-shambhava histórico, transformado pelos  “bonés vermelhos”, 
do Sikkim, no  “herói  da embriagues”, tal como fizeram os gregos e os romanos com 
Baco e  Dionísio, viu-se ela interrompida em tal conversação   “por um terceiro interlocutor 
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invisível”, que  falou, com voz que não produzia nenhum som ou ruído:  “Nada de quanto 
intentardes terá êxito; as míseras criaturas deste país são minhas escravas; eu sou mais 
forte que vós”. E, com efeito, a nobre empresa projetada, fracassou coma morte do rajá, 
semelhante ainda ao que lhe havia prognosticado o seu horóscopo... 

 

Dois Ascetas Místicos 

Nas explorações feitas pelas vizinhanças de seu retiro, Alexandra encontrou-se 
com outros gomtchens  ou ascetas contemplativos do Tibete oriental. Um  deles,  grande 
orador e homem abastado, como bom naldjorpa, dos moldes excessivamente místicos, 
talvez, do Budismo ortodoxo, lhe disse uma vez mais, que fosse ao interior do Tibete 
oriental, para ser ali iniciada por um verdadeiro mestre dos altos segredos do Caminho 
Direto.  “Há em meu país, disse ele, aludindo a tais  ensinamentos, homens muito mais 
sábios que em  U e em Tsang” (ou seja nas duas províncias centrais, cujas respectivas 
capitais são Lhassa e Chigat-sé),  a que ela acrescenta: “A idéia de introduzir-me no 
Tibete pela china, não me havia  ainda assaltado o cérebro. A hora não havia ainda 
chegado”. 

O segundo gomtchen era um solitário, frio e altivo, habitando, há longos anos, 
próximo de um dos nevados cumes vizinhos a Daling e respeitado naquele agreste retiro 
pelo supersticioso terror dos camponeses, devido aos seus grandes poderes 
taumatúrgicos. 

Quanto ao mistério que sempre envolve o caráter e conduta dos naldjorpas, é,  
por sua vez, descrito na obra de Alexandra, na emocionante cena em que o rajá suplicou 
ao gomtchen que consultasse, em seu nome, astral ou psiquicamente , a seu mestre 
distante, acerca de certos fatos relativos ao seu futuro casamento. A cena dessa consulta 
foi uma verdadeira possessão mágica do corpo do gomtchen pelo duplo do mestre, que 
se limitou a proferir estas sibilinas palavras: “A esse respeito, não haverá nenhum 
problema a resolver”. E, de fato, o casamento do príncipe não teve lugar, devido ter ele 
falecido dentro de poucos dias e de maneira  muito estranha. 

De outros dois revoltados eremitas, procurados insistentemente em suas grutas, 
nas selvas, pelos servos do príncipe diz  a mesma autora:  “ Um deles deixou-lhe um 
amuleto em sinal de gratidão, por ter ela contribuído para que lhe fosse dada a liberdade”. 

 
Uma  Tebalda  Lamaísta no País Proibido 

Antes de terminar  sua estada em Podang, nossa heroína pode internar-se, a pé,  
alguns quilômetros no país proibido, por ocasião de certa viagem que fez ao príncipe-
lama  do Kintchindjinga, cujo pico é apenas inferior ao do Everest, em 400 metros, 
atravessando o vale de  Lonak, junto á colina de Jongson (7.900 metros) que demarca a 
fronteira de Sikkim e o Nepal com o Tibete. O príncipe deixou-a naquele lugar, de onde,  
franqueando a colina de Nagô (9.450 metros) chegou à célebre lamaseria de Chorten-
Nijima. “É impossível fazer idéia de algo mais aterradoramente solitário, que essa Tebalda 
lamaísta. Não só por estar a comarca completamente desabitada, como, também, por sua 
atitude faze-la um quase deserto, cercado por uma paisagem exclusivamente mineral ou  
“lunar”, de uma majestade e serenidade inexprimíveis , com suas linhas altíssimas, seu 
sereno lago montanhês  e nevados cumes. Aquele   “relicário solar”, como é chamado, foi 
milagrosamente transportado da Índia, por terem vindo dali, com Padma-Shambava, seus 
primitivos construtores. Diz a  tradição que em tal lugar são guardados, secretamente, 
numerosos manuscritos, relacionados com as excelsas doutrinas julgadas de difusão 
prematura Cento e oito mananciais, frios e termais, existem em redor da lamaseria, sendo 
que alguns deles, segundo as tradições, só podem ser divulgados por aqueles, cujas 
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almas, sejam  muito puras”, o que nos faz lembrar certas profecias sibilinas, dos 
póstumos panteões existentes em determinados  “montes santos”, onde vivem almas que 
deles se fizeram dignas, por sua transcendental evolução, isto é,  por serem sábias e 
perfeitas... 

Em tal região, encontrou Alexandra apenas quatro religiosas da seita dos Antigos, 
ou dos gning-pas. Mulheres essas de excepcional bravura, vivendo completamente sós 
ou em grupos de quatro ou cinco, durante muitos anos, praticando a mais indecifrável vida 
eremita; onde as neves as isolam durante oito meses cada ano, e com o risco de serem 
assaltadas por bandidos e por feras, ou o que, na sua opinião, é muito pior, por terríveis 
espíritos malignos. 

Vejamos o que a respeito nos conta a autora: 

“Tudo isso não representa, em si, grande coisa – me dizia uma das monjas 
solitárias de Lha-khamgs (Casa dos deuses) do mosteiro de Chorten-Wyina, ao pé do 
Kintchindjinga, mostrando-me as cores das estatuetas de barro cozido, representando as 
aparições que surgem em torno  das almas dos mortos, ao atravessarem o “Bardo”. A 
alma obriga-as a sair do vazio e... nele depois, as dissolve.  

 Assim me ensinou meu Lama, um  gomtchen que vive perto do lago Mo-te-tong. 
Vem ele, alguma vez, aqui? Perguntei-lhe. Não,  respondeu, é uma nagagpa (mago) que 
vive na opulência, em Tranglung, rodeado de sua família e que realiza toda  espécie de 
prodígios: fazer chover, nevar, cair granizo;  curar ou fazer enfermar à distância, tanto a 
homens como a animais.  

Certa ocasião, em que os aldeãos desobedeceram, celebrou o rito dos  tormas 
(pastéis rituários) e estes, viajando como pássaros, invadiram as casas dos 
desobedientes, causando-lhes inúmeros prejuízos” ... Dois anos mais tarde, tive o prazer 
de me ver hospedada na própria casa do referido mago... e de receber seus 
ensinamentos”. 

 
Vida de Eremita 

Uma das experiências de nossa heroína, em sua visita à região tibetana 
transimalaia, se acha na difícil quão sedutora vida para a qual propende sempre a parte 
mais pura de nossa alma, embora o lastro corpóreo, filho de nosso Karma ancestral, 
semelhante ao lastro que prende o aerostato à terra, e até,  o que é necessário, a mantê-
lo em equilíbrio no espaço por onde o vento o conduz... Neste mundo;  para viver  
calmamente, ou sobra a  matéria ou sobra a alma, como diz Esproceda. A vida eremítica, 
da qual oferecem inúmeros casos extraordinários, todos os tempos e países, representa  
nesta luta, a morte que constitui todo o argumento do Drama da Vida, como um dos graus 
mais elevados em que as almas grandes (Mahatmas) emancipadas do laço social,  se 
defrontam, heróicas, com  o infinito”... 

De Chorten-Nyima voltou Alexandra para o Sikkim, receosa da proibição que sua 
viagem acaba de violar, e ao mesmo tempo, de voltar à Europa, por haver começado a 
grande guerra. Teve,  portanto, de resolver o caso, desfrutando  uma vida puramente 
eremítica, não longe de Thangu, a 80 quilômetros de Gartock, e  na mesma fronteira 
tibetana, ao lado de um famoso gomtchen a quem antes conhecera na pequena  aldeia 
de Latchen. 

E ao tentar a visita,   “inexplicável acidente demoníaco teve lugar, como protesto 
dos elementais, ante a heróica  decisão”. Instalada robinsoneamente em uma gruta 
próxima à do gomtchen e às de seus outros discípulos, gozou Alxexandra, durante 
muitos anos, uma vida de franca taumartugia. Na primeira noite passada naquela mansão 
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pré-histórica, diz ela, uma estrela projetava misteriosa luz através de sua janela sem 
vidraça... 

Parecia interrogar-me, e, ao mesmo tempo, obrigando-me a recordar aqueles 
versos de Milarespa, que cantam: “ Oxalá possa eu esperar a morte neste  sublime retiro, 
para assim ficar contente comigo mesmo, na paz do Absoluto!”... 

E adaptou-se tão bem a essa estranha vida, ao lado do prodigioso asceta, que a 
nossa heróica Alexandra, exclama em sua citada obra: “Quando aprendi, em  verdade, 
durante aqueles anos de completo isolamento do mundo! Difícil seria precisá-lo; não 
obstante, posso assegurar que adquiri inúmeros conhecimentos, por mim jamais 
sonhados. Ademais, do estudo da língua tibetana, em que  fui iniciada, acima de 
gramáticas e dicionários, minhas conversações com o gomtchen, li com ele as vidas dos 
grandes místicos do país da Religião, interrompendo ele, freqüentemente, a  leitura para 
citar fatos análogos de que fora testemunha.  Com semelhantes dissertações penetrei , 
assombrosamente, nos retiros dos ascetas e nos palácios dos lamas opulentos, viajei por 
todos os caminhos do inacessível país, fazendo por toda parte as mais curiosas 
descobertas. Por outro lado, o que assim me era revelado, representava o próprio Tibete: 
seus costumes, história e maneira de pensar de seus antigos e modernos povoadores. 
Porém, jamais fez ele alusão, aí de mim! De que aquela dulcíssima vida eremítica fosse 
definitiva. Inúmeras causas exteriores lutavam contra o desejo experimentado de ficar ali 
para sempre, atirando para longe, o absurdo fardo de idéias, cuidados e deveres 
rotineiros de que me achava ainda sobre carregada. Como ignorava eu que em tal 
situação  de  anacoreta, fosse um simples episódio de minha errática vida atual! Em 
resumo, um preparo para minha liberação futura, descortinando, freqüentemente, com 
verdadeiro terror, a vereda que descia até o vale, desaparecendo entre as montanhas 
fronteiras, que  me ia conduzir até o mundo que lhe ficava oculto por trás, com todas as 
suas febris paixões e misérias.  Insopitável sofrimento me assaltava, então, pensando no 
terrível momento em que seria arrastada de novo para a voragem da vida social. 

 

A Grande Lamaseria de Trachil-Humpo 

Abandonou, finalmente, Alexandra seu cenóbio, porém, antes de regressar a 
Gartock, tinha-se iniciado, como dissemos, no Tibete, até à célebre lamaseria de Trachil-
humpo, próximo a Chigat-sé 6 e morada do “Preciosa sábio da província de Tsang”, o 
Trachil-lama  7  , cuja categoria espiritual não é inferior à do próprio Dalai. De passagem 
visitou, ainda, Tsang-lung, a  formosa cidade tibetana, convencendo-se  de que se 
tratava não mais de um país semi-selvagem, como o são os dos contrafortes do Himalaia, 
mas, perfeitamente civilizado, a ponto de o Trachil-lama lhe ter falado em perfeito 
francês, como se estivesse em Paris, sua longínqua Paris!  

O maravilhoso personagem, insistiu, ainda, para que a mesma ficasse em tal 
mosteiro 8,  a fim de ser iniciada pelos melhores gramáticos e letrados, nas mais sublimes 

                                                        
6 Jigat-sé ou Tigad-jé e Gyanté ou  “Jina-té”, são, com Lhassa, as três maiores cidades tibetanas. Qualquer das duas primeiras, tanto 
pode significar “caminho Jina”,  como também  “cidade Jina” (ou dos jinas, que tanto vale). (Nota de J.H.S.) 
7 Segundo comentamos em outros capítulos dessa preciosa jóia, a última do grande gênio que se chamou  M. Roso de Luna, o 
Trachil-lama, com mais propriedade, Teshu-lama, serve de escudo a um outro personagem mais distinto, que foi, talvez, aquele que 
falou em perfeito francês à Sra. Alexandra David-Neel. (Nota de J.H.S.) 
8 No capítulo XIX, de 1935, tivemos ocasião de publicar dois clichês: um, relacionado com a estada da Sra. David-Neel no mosteiro de 
Chigat-sé, e o outro, “seu acampamento” na região  (por sua vez jina...) onde vivem os lamas contemplativos. Inúmeras vezes temos 
falado de outros lugares que, por todos os seus mistérios, são considerados dessa mesma natureza. E isso por toda parte do mundo, 
inclusive, a Montanha Sagrada, onde em 1921 fez a sua eclosão espiritual , a Obra grandiosa em que estamos empenhados. O próprio 
nome S. Lourenço (Santo que a Igreja comemora a 10 de agosto, e, por sinal foi a 10 de agosto de 1924 que se fundou materialmente 
a mesma Obra), é nome puramente jina. Sem falar que tal santo foi martirizado em uma grelha incandescida (motivo pelo qual,  o rei 
Felipe II, devoto de S. Lourenço, mandou construir o Escurial em  forma de grelha), símbolo do fogo Sagrado, Agni ou Verbo Solar, 
como o da Verdade dos deuses, super-homens, Mahatmas, Gênios ou Jinas (razão do termo grego Teosofia, ou “Ciência dos deuses” 
etc.). Outro tanto aconteceu com inúmeros mártires, a começar por Giordano Bruno, e, mui especialmente, Jeanne d’Arc, cujo nome, 
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doutrinas místicas. Ao lamentar-se mais, tarde, Alexandra, de não haver aceito 
semelhante convite, exclama: “Não me achava bastante livre, ainda, para renunciar aos 
meus laços terrenos. Pobre de mim! Quanto me restava a aprender, e que de 
transformações morais me faltavam ainda a sofrer para chegar gloriosamente ao que 
teve, finalmente, de acontecer alguns anos mais tarde: uma pobre peregrina através de 
todo o Tibete: De minha paradisíaca estada em tão  delicioso lugar, trouxe o diploma de 
graduada “ honoris causa” na Universidade de Trachil-humpo. 

Vi-me, ainda, sob tetos de oiro e esmagada sob o peso de  indescritível 
suntuosidade; porém, envolvida em uma atmosfera de grande elevação, entre aqueles 
verdadeiros gigantes espirituais, com alma de criança. E  a quem por nossos próprios 
prejuízos ocidentais, nem sempre alcançamos compreender”. 

 

Ascetas  Contemplativos 

Em seu regresso a Sikkim, pode ainda Alexandra visitar a caverna- castelo de certo 
anacoreta que nele vivia, diz-se, há mais de 19 anos, como sucessor de outro que ali 
habitou durante 30 anos,  imitando, por sua vez, outro grande mestre espiritual que não 
viveu em tal lugar, menos tempo, limitando-se os três a não ver durante tantos anos, nem 
mesmo o céu tibetano, com suas prodigiosas torrentes de luz solar,  seus  estrelas e 
tempestades de neve. Tem ela,  ainda,  especial menção para o gomtchen de Sakgong, 
‘’cujos  longos cabelos, não sendo de um laico, é um dos sinais característicos dos 
ascetas ermitãos (ginósofos e “nazarenos”),  como dos místicos contemplativos  
(naldjorpas). Em realidade, dizia-lhe um deles, “só conhecemos nossas próprias idéias, 
porém, as causas que as determinam permanecem desconhecidas. Quando intentamos 
alcançar tais causas, só encontramos novamente a idéia que de tais causas temos”. E a 
semelhantes exposições filosóficas, além das quais nada foi até hoje à  Europa, nem o 
nominamismo de Loke, nem o  pessimismo de Schopenhauer, seguiam sempre “more 
graecorum”, dramáticas dissertações, nada ortodoxas, dentro do lamaísmo ou do 
budismo, relativas, por exemplo, de toda crença pessoal e cessação de qualquer imagem 
representativa do mundo exterior, e, de qualquer atividade ainda mental concreta, 
criadora dos mais falsos reflexos perturbadores”: a doutrina mística, enfim,  da Voz do 
Silêncio, naquelas estrofes de:  

A Mente é a grande destruidora do Real: mate  o homem ao destruidor!, aliás, de 
tão difícil compreensão para as inteligências ocidentais. 

Em nosso comentário sobre o artigo “A Esfinge da Serra do mar”, dissemos que a 
Bíblia – cuja interpretação, devido aos seus mayávicos véus, só é inteligível aos mais 
avançados na vereda da iniciação – fala do Dilúvio universal, tendo  “Noé” sido avisado da 
grande catástrofe e que deveria construir uma Arca ou barca, para salvar sua família 
(devendo, também, embarcar um casal de cada espécie animal), durante o tempo em que 
durasse o Dilúvio. E depois o Sic ilia ad arcan reversa est    (Assim voltou ela para a 
arca), isto é,  a pomba que Noé soltou para saber se as águas já haviam baixado ... a qual 
volta trazendo no bico um ramo de oliveira! 

Tudo isso é muito bonito e até interessante, principalmente, para mentalidades 
jovens, ou de “impúberes psíquicos”... 

A verdade, porém, é esta: “Arca, Barca, Nave, etc., relaciona-se com as várias  
“Barcas de Salvação”, a começar pela de OSÍRIS, no Egito; das duas escolas budistas do 
Norte e do Sul da Índia, isto é, a Mahayana ou Grande Barca (Norte) e a Hinayana ou 
Pequena Barca (Sul), pois, de fato, somente a Sabedoria dos Deuses (Teosofia, como 
                                                                                                                                                                                        
conforme explicamos por esta mesma revista, quer dizer: “a Jina da Arca ou da Agarta”, que tanto vale por Shamballah. Dizem as 
lendas que, ao expirar, saiu-lhe da boca de uma pomba branca, símbolo, como se sabe, do espírito Santo ou do FOGO que arde no 
seio da Terra. Daí a  expressão Laboratório do espírito Santo. (Nota de J.H.S.) 
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síntese de todas elas) pode salvar o homem das “grandes catástrofes da vida”, motivadas 
por sua ignorância ou falta dos conhecimentos divinos: AVIDYA (contrariamente a 
VIDYA). 

De modo mais iniciático ainda: A Arca em cujo bojo se ocultaram  “os  eleitos do 
Senhor”, ou aqueles que, por seus próprios esforços se achavam distanciados dos 
demais, que só ligavam às coisas terrenas (tal como ainda hoje acontece), segundo a 
frase bíblica – “Muitos serão os chamados e poucos os escolhidos” – por isso mesmo,  
“iluminados”, tiveram a previsão desse, como de outros acontecimentos semelhantes 
(dado o fato que não houve um dilúvio só, porém, muitos).  

E assim procuraram o “Seio da ARCA ou AGARTA”, por outro nome, 
SHAMBALLAH, “cidade ou  Ilha Imperecível, que nenhum cataclismo pode destruir”. Nada 
mais seguro pode existir na terra para  salvar os eleitos, do que “a mais santa de todas as 
cidades subterrâneas”, onde habitam seres que preferiram fugir do humano  convívio, a 
fim  de melhor poderem trabalhar a seu favor. 

Quanto ao termo Noé, relaciona-se com o de todos os manus raciais, ou 
condutores de povos, após todas essas catástrofes. Noé, lido anagramaticamente, é  
EON grego, que significa:  “Emanação da Divindade Suprema”. Moisés, Menés, etc., 
relacionam-se, por sua vez, com  tudo  quanto acabamos de referir; do mesmo modo, 
com água, mar, etc.  

E água tanto por astral, psíquico ou anímico. Daí  a razão de não se poder ficar em 
tal plano (com vistas aos “espíritas”),  mas, seguir avante. Por esse mesmo lugar de 
passagem, ou ponte, entre o mundo físico e o Espiritual. Outra interpretação não possui a 
“Passagem do Mar Vermelho a pé enxuto”, por  Moisés e seu povo, perseguidos por 
hostes inimigas (as de ordem passional ou “kâmica”). O próprio termo “Mar Vermelho”, 
completa o estudo, porquanto, vermelho ou encarnado se refere à matéria tamásica, 
como a mais densa das três: Sattva (amarelo), Rajas (azul) e Tamas (encarnado). 
Verdadeira  “passagem a pé enxuto” é, portanto,  a que se deve fazer naquele mundo ou 
plano. Felizes os que por ali só transitam de “passagem”, mas nunca para viverem 
constantemente nele... ou em contato com tudo quanto lhe diga respeito. E é por isso que 
nos ensina  A Voz do Silêncio:  “O nome do segundo vestíbulo (o primeiro é o físico) é o 
da instrução (probatória, dizemos nós, ou de provas, sofrimentos etc). Nele encontrará a 
tua alma as flores da vida, mas debaixo de cada flor uma serpente se acha  
enroscada”. 

 
LEI DE CAUSA E EFEITO 

NA INTERPRETAÇÃO DE UM FILÓSOFO EXISTENCIALISTA 
 

Se o  homem não é, mas se faz, e se,  em se fazendo, assume a responsabilidade 
por toda a espécie, se não há valor ou moral, dados a priori, mas se, em cada caso, 
precisamos resolver sozinhos, sem ponto de apoio, sem guias e, no entanto, para todos, 
como haveríamos de não sentir ansiedade quando temos de agir? 

Cada um de  nossos atos põe em jogo o sentido do mundo e o lugar do homem no 
universo. Através de cada um destes atos, mesmo contra a nossa vontade, constituímos 
uma escala universal de valores; e ainda se desejaria que não fossemos  possuídos de 
medo em face de tamanha responsabilidade? 

J.P. SARTRE. 
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NOVA DENOMINAÇÃO DA S.T.B.   
SOCIEDADE BRASILEIRA DE EUBIOSE 

 

A presente edição de DHÃRANA encontrava-se em fase final de preparação 
gráfica, ao chegar-nos a notícia das resoluções adotadas em S. Lourenço por ocasião das 
Assembléias comemorativas do quadragésimo oitavo aniversário da fundação espiritual  
da Instituição, realizadas a 27 e 28  de setembro deste ano. 

Naquelas datas o Conselho Diretor e os Delegados das Casas Capitulares dos 
vários Estados, reuniram-se na sede social, como havia sido deliberado na Convenção 
Nacional de 24 de fevereiro de 1969, sob a presidência de D. Helena Jefferson de Souza. 
Foram debatidos assuntos de um longo temário, do qual se destacavam três tópicos: a 
revisão e atualização dos Estatutos Sociais; a mudança da denominação da Sociedade e 
a eleição do novo Presidente. 

Resultaram dessas Assembléias, conforme consta de atas firmadas pelos sócios  
efetivos presentes, a aprovação da redação dos artigos modificados ou  acrescentados 
nos Estatutos; a alteração do nome para SOCIEDADE BRASILEIRA DE EUBIOSE, e a 
eleição do Sr. Hélio Jefferson de Souza para o cargo de presidente, o qual, aceitando a 
indicação de seu nome, foi eleito por aclamação. 

A cerimônia da transferência do cargo pela Presidenta demissionária e a da posse 
do novo Presidente efetivaram-se na Segunda Assembléia, Soledia, 28, realizada ao ar 
livre, em solenidade festiva, de caráter campestre. Dela participaram centenas de 
teosofistas (e já poderíamos acrescentar o adjetivo – eubióticos), que na manhã daquele 
belo Domingo ensolarado, reuniram-se em frente ao Templo, na Praça da Vitória, de onde 
partiram para uma excursão a pé  ao cimo da Montanha sagrada, no mesmo local onde, 
48 anos antes, ocorreu a fundação espiritual da Instituição. Ali o novo Presidente, 
emocionado pelo inédito espetáculo, pronunciou eloqüente discurso, em que ratificou 
quanto havia dito na véspera: seu compromisso de honra de realizar os objetivos 
expressos nos artigos dos Estatutos sociais e de fidelidade aos princípios básicos da 
Sociedade e da Ordem fundadas pelos seus progenitores. 

DHÂRANA regozija-se com o acerto das deliberações, de transcendente 
significação na história da Teosofia e da Sociedade, e felicita com júbilo os teosofistas 
eubióticos pelo fato de haver d. Helena manifestado sua decisão de prestigiar o novo 
Presidente e de continuar à frente de suas funções de Grã Mestra da ORDEM DO 
SANTO GRAAL e de Diretora espiritual da Instituição. 

Ven.  Grã Mestra e Ven. Presidente, unidos triangularmente sob a égide do Ven. 
Mestre , de saudosa memóriA – como expressões do mistério da sagrada Tríade em sua  
Missão de prosseguirem  trabalhando sem esmorecimento pelo cultivo das mentes e a  
elevação das consciências dos homens, e particularmente dos habitantes deste país 
grandioso, por LEI elegido como pátria do AVATARA-SÍNTESE e cenário majestoso para 
o alvorecer do CICLO DE MAITRÉIA. 

 

SIGNIFICAÇÃO  DA FILOSOFIA OCULTA 
  

H.P. Blavastsky 9 

                                                        
9 Annie Besant refere que esta e outras aulas circularam em caráter sigiloso entre os discípulos, tendo a Mestra deixado instruções no 
sentido de que mais tarde fossem divulgadas.  (“La Doctrina Secreta”, pag. 79, vol. VI. Editora Kier, Buenos Aires). (Trad. e N. da R.) 
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Há em Ocultismo  uma estranha lei comprovada e corroborada por milhares de 
anos de experiência, e que não tem falhado desde a fundação da Sociedade Teosófica. 
Tão logo o discípulo se compromete  “à prova”, sente certos efeitos ocultos, o primeiro 
dos quais é a emersão de tudo quanto pulsa no fundo de sua natureza: defeitos, hábitos, 
qualidades e desejos sopitados. 

Se por exemplo um homem é avarento, sensual ou ambicioso, por atavismo ou por 
herança cármica, esses vícios readquirem maior vigor apesar de haverem até então 
permanecido em latência, e o  discípulo terá de lutar valorosamente para extinguir tais 
propensões. Pelo contrário, se é generoso, casto, modesto, suas virtudes hão de 
manifestar-se irremissivelmente. Assim, o iniciando não conseguirá ocultar sua verdadeira 
natureza, seja vil ou nobre. 

A manifestação é tanto mais acentuada quanto mais zeloso e sincero for o 
candidato, e quanto mais conscientemente tenha  percebido a responsabilidade de seu 
compromisso. 

Todos os discípulos estão familiarizados com a tradicional máxima ocultista:  
“Conhece-ti a ti mesmo”.  Mas poucos entendem o verdadeiro sentido da sábia exortação 
do oráculo de Delfos. Todos conheceis vossa terrena genealogia. Qual de vós, porém, 
descobriu os vínculos de herança astral, psíquica e espiritual que  vos tem feito como 
atualmente sois? Muitos tem manifestado o desejo de  unir-se com seu ego; e no entanto 
ninguém parece conhecer os laços que relacionam seu  “ego  superior” com o EU único e 
universal. 

 Para todos os fins do Ocultismo, práticos ou meramente metafísicos, é requisito 
indispensável esse conhecimento. Propomo-nos, portanto,  começar estas notas 
indicando em todos os sentidos esta relação com os mundos arquetípico, espiritual, 
manásico, psíquico, astral e elemental. Antes de tratarmos dos três primeiros (os assim 
chamados mundos superiores), devemos elucidar as relações entre o sétimo ou mundo 
terrestre ( o prákriti inferior ou malkuth, segundo os cabalistas) com os mundos ou 
planos que imediatamente o seguem. 

 

O sagrado monossílabo OM 

“OM”, diz o adepto ário, o filho  da Quinta raça, que inicia e termina com esta sílaba 
a saudação ao ser humano e sua invocação às não humanas Presenças. 

“Om Mani”, murmura o adepto turânio, o descendente da quarta raça; e depois de 
breve pausa diz  “Padme Hum”. 

Os orientalistas traduziram erroneamente esta famosa invocação pela frase:  “Oh, a 
Jóia no Loto”. Porque, se OM é literalmente uma sílaba consagrada à Divindade, Padme 
significa  “no loto”, e  Mani quer dizer pedra preciosa – não foram corretamente traduzidas 
as palavras em si mesmas nem no seu significado simbólico. 

Nesta fórmula, a mais sagrada de todas as orientais, cada sílaba encerra um 
secreto poder que produz definido resultado, e a invocação, no seu todo , possui sete 
diferentes significados com outros tantos efeitos.  

Estes dependem da entonação que se  dá  à fórmula em conjunto e a cada uma de 
sua sílabas; e o valor numérico das letras aumenta ou diminui  segundo o ritmo que se 
empregue. Lembre-se o discípulo que o número implica forma e som. Ele é subjacente na 
raiz do Universo manifestado; o número e as proporções harmônicas dirigem as primeiras  
diferenciações da substância homogênea nos elementos heterogêneos; o número e os 
números põem limites à formativa mão da Natureza. 
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O conhecimento dos números correspondentes ao princípio fundamental de cada 
elemento e de seus subelementos;  o da interação e atuação dos mesmos na ordem 
oculta da Natureza manifestada; e o da lei de analogias e correspondências vos levarão a 
descobrir os maiores mistérios da vida macrocósmica. 

Mas para chegar ao macrocósmico deveis começar pelo microcósmico, isto é,  pelo 
Homem, o microcósmico, procedendo neste caso como a ciência física,  indutivamente, 
ou seja, do particular para o universal. Não obstante, como para analisar e compreender 
as combinações e diferenciações de som é necessária uma chave, não devemos perder 
de vista o método platônico, que começa por um  exame geral do conjunto, descendo do 
universal para o particular. 

Estudemos pois o Homem. Mas se por um momento o separamos do Todo 
universal ou o consideramos isolado num só aspecto, separado do Homem celeste 10  , 
cairíamos na magia negra ou fracassaríamos ignominiosamente em nosso intento. 

Quando se compreende bem a mística frase “Om Mani Padme Hum”,  em vez de 
traduzi-la pelas incoerentes palavras: “Oh, a Jóia do Loto”, alude-se a essa indissolúvel 
união do Homem com o Universo, interpretada de sete modos distintos, com a 
possibilidade de sete diversas aplicações a outros tantos planos de pensamento e ação. 

De qualquer ponto de vista que a examinemos, significa: “ Eu sou  o que sou”; “Eu 
estou em Ti e Tu está em mim”. Nesta íntima união, o homem bom e puro se converte em 
um deus. Consciente ou inconscientemente, ele determinará ou provocará resultados 
inevitáveis. No primeiro caso, se é um iniciado  11 , pode orientar uma corrente protetora 
ou benéfica e assim proteger e beneficiar pessoas, coletividades e até povos inteiros. 

No segundo caso, mesmo sem  capacitar-se do que faz, o homem bom se converte 
em escudo de proteção para quem esteja  a seu lado. 

Tais são os fatos. Porém, devemos explicar porque e como; e isto só poderemos 
fazê-lo depois de bem elucidadas a presença e a potência dos números nos sons. 
Escolhemos como exemplo a fórmula   “Om Mani Padme Hum” , pelo seu quase infinito 
poder na boca do adepto, e de sua potencialidade quando pronunciada por qualquer 
mortal. Não a useis nunca em vão nem quando estiverdes coléricos. Os efeitos seriam 
desastrosos para vós e  para quem amais. 

Os orientalistas profanos zombam levianamente de que, no Tibete, essa frase é 
poderoso feitiço transmitido às nações da Ásia central por Padmapâni, o Chrensi tibetano. 

Mas quem é verdadeiramente  Padma-pani? Todos nós temos de reconhecê-lo por 
nós mesmos, quando estivermos preparados. Cada um  de nós traz no coração a  ”Jóia 
do Loto”, chama-se Padma-pâni, Krishna, Buda, Cristo ou qualquer outro nome que nos 
aprouver dar ao nosso Princípio divino, o Eu. O relato exotérico diz: 

O supremo  Buda, ou Amitaba, no momento da criação do homem emanou de seu 
olho direito um raio cor de rosa. O raio emitiu um som e se  converteu em  Padmapâni 
Bodissatva.  Depois a Divindade emanou de seu olho esquerdo um raio de luz azul que, 
encarnado nas duas virgens Dolma, adquiriu o poder de iluminar a mente dos seres. 
Amitaba chamou à combinação que imediatamente passou a residir no homem:   “Om 
Mani Padme Hum”. Eu sou a Jóia no Loto e nele permanecerei. Então, Padmapâni,   “o 
Uno no Loto”, fez voto de trabalhar sem descanso até conseguir que a humanidade 
sentisse a Sua presença e assim pudesse salvar-se das misérias do renascimento.E 
prometeu consegui-lo antes do término do Kalpa, acrescentando que,  no caso de 
insucesso, queria que sua cabeça se quebrasse em fragmentos inumeráveis. Terminou o 
Kalpa sem que a humanidade O sentisse em seu frio e mau coração; pelo que, a cabeça 
                                                        
10 O Universo simbolizado por   Adam Kadmon  ou por seus equivalente nas diversas filosofias. 
11 Trata-se evidentemente de um adepto no caminho da Direita. 
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de Padmapâni foi destruída e dispersa em milhares de fragmentos. Movida pela 
compaixão, a Divindade os reuniu em dez cabeças, três  brancas e sete de diversas 
cores. E desde aquele dia o homem é um perfeito número  DEZ. 

Nesta alegoria, a potência do Som, da Cor e do Número vela engenhosamente o 
verdadeiro significado esotérico. Para o  profano, parece um dos muitos relatos 
imaginários acerca da Criação, mas para nós é pleno de sentido espiritual e divino, físico 
e mágico. 

De Amitaba  (o incolor ou a glória branca), dimanam as sete diferenciadas cores 
doe espectro solar. Cada uma emite seus correspondentes sons, que formam as sete 
notas da escala musical. Assim como a Geometria, entre as matemáticas, está 
especialmente relacionada com a Arquitetura e (no que concerne ao Universal) com a 
Cosmogonia, assim  também os dez IODS da tétrada pitagórica, ou Tetraktys, 
simbolizando o macrocosmo , tinham de corresponder-se com os dez pontos em que se 
divide sua imagem – o homem ou microcosmo. Disso cuidou a sábia natureza, como 
veremos. 

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

Algumas palavras explicativas antes de provar esta afirmação e de corroborar a 
perfeita correspondência entre o macrocosmo e o microcosmo. 

O estudo das ciências esotéricas tem dois objetivos:  

1. Provar que a essência espiritual e física do homem é idêntica ao Princípio 
absoluto e a Deus na Natureza;  

2. Demonstrar a presença potencial no homem da mesma virtualidade existente 
nas forças criadoras da Natureza. Pois bem: o primeiro requisito para quem 
estuda tais ciências com esse duplo objetivo é conhecer perfeitamente a 
correspondência entre cores, sons e números. E a sagrada fórmula do Oriente:  
“Om Mani Pdme Hum”   é a mais adequada para evidenciar ao estudante 
essas correspondentes qualidades e funções. 

Na alegoria de Padmapâni, a Jóia (o Ego espiritual) no Loto (símbolo do homem 
andrógino), destacam-se os números 3, 4, 7 e 10, que, como dissemos, sintetizam no 
Homem a Unidade.  O aproveitamento de um estudante de ocultismo, depende do seu 
grau de compreensão do poder e significado destes números em suas multiformes 
combinações e na sua mútua correspondência com palavras ou sons, cores ou modos de 
movimento, que a ciência física representa por meio de vibrações. 

Comecemos pois pelo monossílabo OM ou AUM. OM é um véu. A frase  “Om Mani 
Padme Hum”  é composta de sete e  não de seis sílabas, sendo dupla a primeira, 
devidamente pronunciada (A-UM), de essência tríplice. Ela representa a sempiternamente 
oculta, primordial e tríplice diferenciação, não do Absoluto, mas no Absoluto. Por isso é 
simbolizada pelo número ou Tetraktys no mundo metafísico. É o Raio uno, ou Atmã. 

Atmã, o superior Espírito no homem, juntamente com Budi e Manas, constituem a 
Tríade superior, ou Trindade. Esta, com os quatro princípios humanos inferiores, 
encontra-se envolvida numa atmosfera áurica, como a gema do ovo, (futuro embrião) pela 
clara e  a casca. Os seres evoluídos percebem de outros planos este conjunto, de sorte 
que cada individualidade é para eles uma esfera oval radiante. 

Convém definir os conceitos para indicar ao discípulo a perfeita correspondência 
entre o nascimento de um cosmo, de um mundo, de uma entidade planetária ou de uma 
criatura terrena. Os que saibam Fisiologia compreenderão facilmente. 
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Os “Puranas” expõem uma alegoria do nascimento de Brahmâ (masculino-
feminino) no Hiranyagarba (ovo do mundo) rodeado por seus sete e catorze  “lokas”. 
Esses números surgem sempre que a ocasião os  requer. 

Sem expor a análise secreta, os hindus tem comparado desde tempos imemoriais 
a Matriz do universo e também a matriz solar com o útero da mulher. Do Universo dizem: 
“Sua Matriz é tão vasta como o Meru”...  “E nas águas  dos grandes oceanos futuros 
jazem adormecidos os continentes, os mares, as montanhas, as estrelas, os planetas, os 
deuses, os demônios e os homens”. 

“Vishnu Puran” acrescenta:  “Meru era seu âmnios e as outras montanhas eram 
seu córion”. 

Analogamente nasce o homem na matriz de sua genitora. Assim como Brahmã, 
segundo as tradições exotéricas, está rodeado de sete envoltórios internos e sete 
externos no Ovo do mundo, assim também o embrião é o primeiro ou o último envoltório, 
segundo o ponto de partida da contagem. 

A Cosmogonia esotérica enumera sete capas ou invólucros internos e sete 
externos. A Fisiologia médica divide o conteúdo do útero também em sete seções, 
embora ignorando a similitude dessa divisão com a da Matriz universal. 

Até na evolução das raças raízes observa-se a mesma ordem de gestações, 
própria da Natureza e do homem. A placenta humana não chegou a formar-se até a era 
da separação de sexos, ocorrida em meados da terceira raça raiz. Na evolução fisiológica 
a placenta não se acaba de formar nem funciona plenamente até que passe o terceiro 
mês de vida uterina. 

Abandonemos os velhos conceitos de um Deus pessoal e sustentemos o conceito 
puramente divino do que está em  todas e cada uma das coisas da ilimitada Natureza. Os 
“Vedas” o chamam pelo seu nome sânscrito esotérico: AQUILO, com o que designam a 
incognoscível Raiz sem raiz. 

Posto que o Universo, o Macrocosmo e o Microcosmo são dez, por que se há de 
dividir o Homem em sete princípios? Esta é a razão de se dividir em dois o  perfeito 
número dez. Em sua totalidade, isto é, superespiritualidade e fisicamente, as forças são 
dez:  três no plano subjetivo e sete no objetivo. Tenha-se em  conta que agora estamos 
descrevendo os dois pólos opostos:  

1. O primordial Triângulo que, tão logo se reflita no Homem celeste, o superior dos sete 
inferiores, desaparece retornando à Obscuridade e ao Silêncio;  

2. o homem astral  paradigmático, cuja mônada (Atmã) é também representada por um 
triângulo, pois vai se  transformando em ternário nos conscientes intervalos  
“devachânicos”. 

O homem físico se reflete no Universo de matéria de cima para baixo (por assim 
dizer), e o Triângulo superior, onde residem a ideação criadora e a potencialidade da 
faculdade formativa, se  transporta ao homem físico debaixo dos sete. Assim, três dos dez 
são na realidade um só e contém em si o mundo arquetípico apenas em ideal e 
paragmática possibilidade, isto é,  em potência e não em ato. 

A potência criadora de formação reside no Logos, síntese das Sete Forças ou 
Raios, que imediatamente se converte no  Quaternário (a sagrada Tetraktys). Este 
processo se repete no homem. A conjunção do triângulo nos dois pólos positivo-negativo 
chega a ser o masculino-feminino criador, ou gerador. E nos reinos  infra-humanos se 
observa  o mesmo  fenômeno. Há  realmente mistério em cima e mistério em baixo. 
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FOGO 

Segundo   “A DOUTRINA SECRETA” 

 

O fogo não é  um elemento e sim um princípio divino. A chama física é o veículo 
objetivo do espírito supremo. Os elementais do fogo são os de maior categoria. Todas as 
coisas deste mundo tem o seu aura e o seu espírito. O  granito não arde porque seu aura 
é ígneo. Os elementais do Fogo carecem de  consciência física, porque são muito 
elevados e refletem a natureza humana. 

O éter é fogo. A parte ínfima do éter é a chama que fere nossa vista. O fogo é a 
presença subjetiva da Divindade no universo. O fogo universal, em  diferentes condições 
se converte em água, ar e terra. É o “Kriyashakti” de todas as formas de vida. Dá calor, 
luz, vida e morte. Ele é o próprio sangue em todas as suas diversas manifestações, é o 
fogo essencialmente uno. 

No fogo sintetizam-se os sete Cosmocratores. Na mais  grosseira modalidade de 
sua essência, o fogo é a primeira forma e reflete as formas inferiores dos primeiros seres 
objetivos do universo. Os  elementais do fogo são os primeiros pensamentos caóticos 
divinos. Na terra eles tomam a forma de salamandras ou elementais inferiores do fogo, 
que revoluteiam nas chamas. No ar ´há milhões de seres vivos e conscientes, que se 
apoderam de nossos emitidos pensamentos, também ali existentes. Os elementais do 
fogo estão relacionados  com o sentido da vista, e absorvem os elementais dos demais 
sentidos. Assim é que só com o sentido da vista podemos ouvir, cheirar e saborear, posto 
que todos os sentidos sintetizam-se no da vista. 

Segundo Simão o Mago,  toda a criação culmina no fogo. Este era para ele, como 
para nós, o princípio universal, a infinita potência emanada da oculta Potencialidade. O 
fogo era a primitiva causa  do manifestado mundo da existência e tinha duplo aspecto: 
manifesto e secreto. O aspecto secreto do fogo está oculto em seu aspecto objetivo, que 
do primeiro dimana. Para Simão, era inteligência tudo quanto se podia pensar e tudo 
aquilo sobre que se podia atuar. O fogo continha o todo. E como todas as partes do fogo 
eram dotadas de inteligência e de razão, eram suscetíveis de desenvolvimento por 
emanação e extensão. 

Esta é precisamente a nossa doutrina do logos manifestado, e as partes  
primordialmente emanadas são os nossos “Dhyan Chohans”, os   “Filhos da Chama e do 
Fogo” ou os Eões superiores. Este fogo é o símbolo do ativo e vivente aspecto da 
Natureza Divina.  Nele subjaz a   “infinita potencialidade na Potencialidade”, que Simão 
chamava  “o que existiu, existe e existirá”, ou a estabilidade permanente e a imutabilidade 
personificada. 

Da Potência mental, a Divina Ideação se tornava concreta em ação. De onde as 
séries de emanações primordiais do pensamento engendram o ato, cuja mãe é o aspecto 
objetivo do fogo, e cujo pai é o aspecto oculto. Simão denominava “sicigias” (unidades 
pares) tais emanações, porque emanavam de duas em duas,  uma como Adão ativo e 
outra como Adão passivo. Assim emanaram três pares (seis Eões no total, que com o 
Fogo eram sete), aos quais ele nominou: “Mente e Pensamento; Voz e Nome; Razão e 
Reflexão”, sendo o primeiro de cada par masculino, e o segundo feminino. 

O direto resultado desse poder é produzir emanações, possuir o Dom de  
“Kriyashakti” , cujo efeito depende de nossa própria ação. Portanto, este poder é 
inerente ao homem, como o é aos Eões primordiais e também às secundárias 
emanações, posto que, tanto eles como o homem, procedem do único e primordial 
princípio da Potência infinita. 
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No “Philosophumena”, Simão compara os Eôes com a Árvore da Vida. E na 
“Revelação”, disse: 

“Escreveu-se que há duas ramificações dos Eões universais que não tem princípio 
nem fim, como dimanantes ambas da mesma raiz, a invisível e  incompreensível 
Potencialidade, cujo nome é Sigê (o Silêncio). Uma destas séries de Eões procede de 
cima. È a grande Potência, a Mente universal (ideação divina ou  “Mahat” dos hindus). É 
masculina e regula todas as coisas. A outra procede de baixo. É o grande Pensamento 
manifestado, o Eão feminino, gerador de todas as coisas. Ambas se correspondem 
mutuamente, acoplam-se e se manifestam a maia distância (a esfera ou plano 
intermediário) no Ar incoercível, que não tem princípio nem fim”. 

Este Ar feminino é o nosso éter, é a luz astral dos cabalistas; e portanto 
corresponde ao Segundo mundo de Simão, nascido do Fogo ou o princípio de todas as 
coisas. Nós o chamamos de Vida Una, a onipresente, a infinita, inteligente e divina 
Chama. 12 

 

SOCIEDADES PSEUDO-INICIÁTICAS 
 

De onde nasceu a idéia da “Grande Loja Branca”? Podemos dizer que ela é, não 
mais uma imagem, porém simplesmente uma caricatura ou uma paródia imaginária da 
Agarta. Os que compreenderem as considerações aqui expostas, hão de reconhecer as 
razões por que julgamos impossível levar a sério as múltiplas organizações pseudo-
iniciáticas que se fundaram no Ocidente contemporâneo. Não há uma sequer que, 
submetida a um exame um pouco rigoroso, possa fornecer uma prova de regularidade. 

 

                                                       RENÉ GUÉNON    “Le Roi du Monde”  (p.71) 

 

 

Livros em Revista 
 

MISSÃO INICIÁTICA DE HENRIQUE JOSÉ DE SOUZA 

 

A STB  E A NOVA CIVILIZAÇÃO 
 

Itaparica – Niterói – S. Lourenço – Brasília 

Helena P. Blavatsky, Mário Roso de Luna e Henrique José de Souza são nomes 
luminares, de luzeiros de primeira grandeza na Constelação Iniciática da Idades, como 
expressões humanas,  hipóstases redentivas da Vontade divina nos ciclos vigentes. 

Dada a estatura do empreendimento não nos cabe a revelação dos detalhes, que 
muito melhor ficam resguardados de possíveis irreverências se fugirmos das explicações 
profanas. Assim, cuidamos aqui,  com a brevidade imposta pelo critério deste livro, 
apenas de alguns aspectos de suas obras e reverenciamos a memória de  suas vidas 
como “Filhos da Mulher”, “ Filhos do Homem” e “Filhos de Deus”, nas entrelinhas destas 
páginas, deixando aos mais doutos e dignos dizerem dos seus atributos humanos e das 
excelentes virtudes divinas. 
                                                        
12 H.P.BLAVATSKY   “La Doctrina Secreta, Síntesis de la Ciencia, Religión y Filosofía”. Vol. VI, pags. 105, 219. 2ª  Edição. Editorial 
Kler, Talcahuano 1075, Buenos Aires. 
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Dentro do movimento teosófico no mundo, é significativa e notável a coincidência  
história, não por mera casualidade, mas por Lei de Causalidade, de possuírem os 
mesmos nomes e hegemonia contrária os dirigentes externos na América do Norte e na 
América do Sul. Lá, para a  Sexta sub-raça, de caráter nitidamente generativo, coube a 
Helena-Henrique a direção do movimento iniciático atribuída à primeira, à mestra H.P.B., 
a chefia da orientação espiritual; e aqui, para a sétima sub-raça da quinta raça, coube a 
Henrique-Helena, como  parelha manúsica, a finalidade do Ciclo e a preparação do oitavo 
Ramo racial de caráter criativo no  advento da nova Era, da nova Raça, da semente do 
futuro da Sexta grande Raça da quarta Ronda. 

A tradição atribui a Jesus, o Cristo, o nome de Jeoshua Ben Pandira, que significa 
o Filho do Homem. Segundo a nossa Sistemática é um Dwija isto é, nascido duas vezes 
com a existência do “Homem Interno”, como diria S. Paulo. 

J.H.S., como síntese cabalística, está ligado à Palavra Sagrada e até a um   
“mantra” trissilábico emanante da Lira divina, o Formix ou a Palavra Perdida, quando a 
criatura humana, e com ela a Humanidade, perdeu o estado paradisíaco, caiu na 
animalidade e com “Hercúleo” esforço procura atingir a mentalidade superior, iluminada 
com a “idade do Cristo”, subindo os 33 graus degraus ou arcanos ao longo do Caduceu 
de Mercúrio, a “Cana dos Sete Nós” fundamentais, onde “Prometeu Encausado” 
justamente escondeu o Fogo Sagrado roubado do Céu,  como o fez Jesus do templo, 
segundo o  Talmud. 

 No arranjo e alinhamento das estruturas psico-mentais – Egos: aspectos, sub-
aspectos e almas esparsas, cujos valores monádicos vão diminuindo no seu período ou 
fase de expansão – temos a explicação da doutrina. Como toda a renovação sociológica 
só pode ser operada através  da dos  “tulkus”, cuja hierarquia se manifesta mais potente 
no movimento somatório de recesso, na linha do mesmo Raio do Sol Espiritual, Luzeiro, 
Dhiani ou  Arcanjo respectivo. 

Assim, qualquer sub-aspecto, aspecto ou Ego consciente da existência e vigência 
da LEI, agindo como Ela própria, um obreiro dos deuses, um Deus por mais humilde que 
seja a sua aparência, sua veste externa ou “maiávica”. Desta forma, não se pode aferir 
nem julgar o valor e  potência espiritual de um indivíduo apenas pela sua aparência 
externa, pelo seu  nascimento e filiação. Podemos, porém, conjeturar de sua estatura pela 
grandeza de suas obras e essa ilação, juízo ou julgamento fica a cargo do consulente e 
postulante que se atreva a tanto. 

A Sociedade Teosófica Brasileira, dando continuidade ao Movimento teosófico no 
mundo, possuindo as mesmas raízes, é natural que persiga os mesmos objetivos por 
meios próprios de maior amplitude e melhor readaptação às suas funções cíclicas 
diversificadas, porém como atuações sociológicas e iniciáticas sintetizantes.  

Já falamos (cap. 12-23) tanto quanto nos era possível, e agora só nos cabe entoar 
mais um cântico ao Alvorecer do Novo Ciclo e despertar os anseios da Nova Raça para o 
advento da nova Civilização avançando para os quatro cantos do globo, por meio do 
místico quaternário celeste de dois pares de sistemas iniciáticos, através das três capitais 
do Brasil – Itaparica-Niterói; S. Lourenço-Brasília; Bahia, Rio  de Janeiro, Minas Gerais, 
Goiás – constituindo um simbólico Lampadário de Sete mais um luzeiros a iluminar o 
futuro do Mundo. 13 

Livros em Revista 
 

OS TEMPOS DO APOCALIPSE 
                                                        
13 CARLOS  LUCAS DE SOUZA   Idealizador da Fundação Universitária Teosófica Juventude Brasileira e Fundador da Revista  “Eu 
América do Sul”.  “O RAIAR DE UM NOVO MUNDO”  (p. 649/551). 



   
RRReeevvviii ssstttaaa   DDDhhhââârrraaannnâââ   

Data:  Dhâranâ nº   32 – 1969 – Ano XLIV 
Redator :Hernani M. Portela 

 

 35 

Na Mitologia grega os gigantes assediaram Júpiter e, para tentar a escalada do 
céu, acumularam o monte Ossa sobre o Pilon e o monte Olimpo sobre o Ossa. Ao mesmo 
tempo, lançaram às nuvens enormes blocos de pedras. 

Finalmente vencidos, os gigantes foram enterrados vivos sob as montanhas e os 
vulcões. 

Por mais fantástica que pareça, esta “lenda” poderia muito bem refletir uma 
verdade antiga que aclara a história de nossos tempos. 

Os gigantes ou homens superiores, sábios físicos e biologistas, aproximam-se 
pouco a pouco, pelos eus conhecimentos, da onipotência. 

Eles aspiram, conscientemente ou não, a substituir a Entidade que rege ou 
constitui a Ordem universal. 

Lançam além das nuvens naves espaciais e engenhos perigosos concebidos pelo 
seu gênio. 

Finalmente, perecerão enterrados vivos nas convulsões da Terra desventrada e no 
devorante fogo criador. 

O que está no alto é como o que está em baixo... o que será no Futuro está escrito 
no que foi o Passado; o que os homens devem saber não lhes está oculto, mas eles não 
tem olhos para ver, ouvidos para ouvir nem um Espírito para raciocinar. 

 

             ROBERT CHARROUX  Le Livre du Misterieux Inconnu (p.387). 

             Edit. Robert  Laffont, Paris-IV, 1969. 

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

 

DISCOS VOADORES 

“Confirma-se que, de fato, a FAB, na área paulista, se mostra muito empenhada 
em estudar o problema dos OVNI (objetos voadores não identificados), que os jornais 
chamam de “discos voadores”. Militares da escola de Aeronáutica de Pirassununga, SP,  
testemunharam, nos últimos dias, um fato estranhíssimo e recolheram o depoimento de 
um moço chamado Tiago Machado, que teria visto, inclusive, homenzinhos esverdeados 
de 1,10 m de altura, saindo de um disco”. 

                                                                DIÁRIO DA NOITE , S. Paulo , 14-12-1969 

 

 
NOTICIÁRIO 

 

VISITA DO EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS 
GERAIS AO TEMPLO DA SOCIEDADE TEOSÓFICA BRASILEIRA 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 
Este clichê da “FOLHA DO POVO”, edição nº670, de 05-10-1968, fixa um flagrante 

da honrosa visita do Dr. Israel Pinheiro, Governador do Estado de Minas Gerais, 
acompanhado de sua Exma. Senhora, ao Templo da S.T.B. em S. Lourenço, no dia 18 de 
agosto daquele ano. A visita foi assinalada com relevo nos anais daquela tradicional 
instituição cultural espiritualista. 
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No ato representavam a S.T.B. seu presidente em exercício, Sr. Hélio Jefferson de 
Souza, de Belo Horizonte, o Sr. Fernando Nascimento, da Casa Capitular Cruzeiro do Sul, 
de S. Paulo, a Srta. Vera Souza reis, de S. Lourenço, e outros membros do conselho 
diretor. 

Encontravam-se presentes os integrantes da comitiva do Sr. Governador, que na 
ocasião presidia os Trabalhos do Primeiro Encontro de Turismo em São Lourenço. 

 

XXI CONVENÇÃO NACIONAL DA S.T.B 
 

Revestiu-se de grande êxito a XXI Convenção Nacional da Sociedade Teosófica 
Brasileira, realizada nesta cidade de 20 a 24 de fevereiro. 

Instalados os trabalhos no dia 20 pelo Diretor Geral da S.T.B. , Dr. Otávio M. 
Ferreira, nesse mesmo dia     pela manhã a Dra. Jacy da Silva Nora proferiu brilhante 
conferência sobre a “Agarta” e à tarde o Sr. Atila de Paula Dubard apresentou substancial 
trabalho intitulado “Os  Sete Raios da Inteligência Humana”. 

Nos dias subseqüentes , o Cel. Joaquim Seixo de Brito e a Profª . Bernadette Pinto 
Freitas, fizeram-se ouvir, respectivamente, sobre os temas “A Polaridade na Manifestação 
e na Evolução”, e “Spes  Messis in Semine”, focando o problema da criança excepcional. 

Constou ainda do programa uma palestra teatralizada, pelo Grupo  Jovem da 
S.T.B., de alto valor artístico e cultural. Uma recepção no Templo Teosófico aos Prefeitos 
das cidades componentes do Sistema  Geográfico Sul-Mineiro, e a seguir um almoço no 
Hotel Brasil, foi outra promoção do Intensivo programa da XXI Convenção  Nacional. 

Finalmente, a instalação do  III Salão de Artes Plásticas, na Galeria Brussi, foi mais 
um acontecimento importante, trazendo a São Lourenço obras dos mais destacados e 
laureados artistas nacionais. 

A XXI Convenção Nacional da S.T.B. foi, sem dúvida, coroada do mais pleno êxito, 
pelo que nos congratulamos com a direção dessa entidade que proporcionou a quantos 
dela participaram dias de alta espiritualidade e cultura, num ambiente de amistosa 
fraternidade. 

                                                                                                               Otto Jargow 

 

Dois sonetos de AUGUSTO DOS ANJOS 14 

 
HOMEM-CÉLULA 

 

Homem! Célula ainda escravizada 

Nos turbilhões das lutas cognitivas, 

Egressa do arsenal de forças vivas 

Que chamamos estática do Nada. 

Sob transformações consecutivas, 

Vem dessa Origem indeterminada, 

Onde se oculta a Luz indecifrada 

Dos princípios das luzes coletivas. 
                                                        
14 Transcritos de “Parnaso de Além-Túmulo”, do famoso  médium psicógrafo F. C.  Xavier. 
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Vem através do Todo de elementos, 

Em sucessivos aperfeiçoamentos, 

Objetivando a Personalidade, 

Até achar a Perfeição profunda 

E indivisível, pura, e se confunda 

No transcendentalismo da Unidade. 

 

 

AO  HOMEM 
 

Tu não és força nêurica somente, 

Movimentando células de argila, 

Lama de sangue e cal que se aniquila 

Nos abismos do Nada eternamente; 

És mais,, és muito mais, és a Cintila 

Do Céu, a alma da Luz resplandecente, 

Que um mistério implacável e inclemente 

Amortalhou na carne atra e intranqüila . 

Apesar das verdades fisiológicas, 

Reflexas das ações psicológicas, 

Nas células primevas da existência, 

És um ser imortal e responsável, 

Que tens a liberdade incontestável 

E as lições da Verdade na consciência. 

 

 

MISTÉRIOS DO SEXO 
Genealogia Esotérica no Cosmo e no Homem 

 
HENRIQUE JOSÉ DE SOUZA 

Fundador e Primeiro Presidente da  

Sociedade Teosófica Brasileira 

OBRA PÓSTUMA INÉDITA 

Edição em fascículos autorizada com exclusividade e 

direitos reservados à Revista  DHÂRANÂ 
 

SEGUNDA PARTE 
 

Capítulo III 
 

OS TATTVAS 
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Definições – Cinco ou sete? – Classificações veladas – O “Akasha” e os centros de 
força – As sete forças sutis – Localização dos “Tattvas” no corpo humano – Hata-ioga  
não conduz à evolução espiritual – Causas de confusão – “Tattvas”  esotéricos e tântricos 
–  Diferenças entre Hata e Raja ioga – Psiquismo  e evolução individual – Os “Tattvas” e 
os plexos – O som, a luz e a cor – Visibilidade do aura psíquico. 

 

Capítulo   IV 
FISIOLOGIA  ESOTÉRICA DA RESPIRAÇÃO 

Respiração alternada – Tipos de respiração – Fases lunares e respiração – 
Correspondências entre os “chacras” – Características dos “tatvas” – Conselhos aos 
discípulos. 

Capítulo V 

ESTUDO SOBRE “VAYÚ”  e  “OJAS” 

Funções de “Vayú” no organismo humano – Os três humores – Efeitos do 
desequilíbrio – Outro processo de tratamento – Doentes sem “Karma” – Elemento   “Ojas” 
–  “Ojas” e a constituição oculta do homem – Origem deste conhecimento – Que é a Vida? 
– O Espírito e a ciência da vida. 

 

Capítulo VI 

O fogo nas várias tradições  As diversas naturezas do fogo   Ignis natura  
renovatur integra   O fogo nos demais planos da natureza  O fogo no plano mental  
O fogo e a Tríade superior  Hino ao fogo. 

 

Capítulo  III 
OS TATTVAS 

 

Definições 

Antes de falarmos dos “tattvas”, cuidemos de conhecer o significado deste 
vocábulo sânscrito. H.P. Blavatsky define-os como aquilo eternamente existente, inclusive 
os diferentes princípios da natureza em seu sentido oculto. São os abstratos princípios de 
existência ou categorias físicas e metafísicas; os elementos sutis correlacionados aos 
sentidos humanos no plano físico. ( Glossário Teosófico – Edit. Glem, Buenos Aires). 

Rama Prasad é considerado autoridade no assunto, em seguida à publicação de 
seu livro – Las fuerzas Sutiles de la Naturaleza – que traz como subtítulo – La ciência   
Del aliento y Filosofia de los Tattvas (Edit. Kler,Buenos Aires), tendo baseado seus 
estudos no antigo tratado hindu – “Shivâgama” – os Ensinamentos de Shiva. Define ele os 
“tattvas” como um modo de movimento; o impulso central que mantém a matéria em certo 
estado vibratório e ainda como uma forma distinta de vibração. 

Podemos defini-los   também como qualidade de Aquele ou de Aquilo que não se 
percebe pelos  sentidos físicos, mas que pode ser concebido como origem ou natureza 
essencial; forma de manifestação dos diferentes planos cósmicos; as  linhas que 
determinam a forma do átomo, seus eixos de crescimento e suas relações angulares. 

 
Cinco ou sete? 
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Eram considerados cinco por se relacionarem aos cinco planos cósmicos nos quais 
evolui o homem, mas na realidade existem sete,  para acompanhar  o mistério que 
envolve os universos, de acordo com a  “harmonia das esferas”, expressão encontradiça 
nas escrituras orientais, equivalente a “heptacordo divino”, simbolizado por uma lira de 
sete cordas. 

Os autores orientais consideravam apenas cinco “tattvas”, baseados em reflexões 
apoiadas nesse número. Existem ainda remanescentes lemurianos e atlantes 
necessariamente imiscuídos na humanidade atual para resgates kármicos de raças e sub-
raças primitivas. De fato,  neste ciclo a humanidade evolui através das cinco sub-raças da 
quinta raça-raiz, sob a égide do Pentalfa, habitando  cinco continentes e desenvolvendo 
cinco sentidos. 

A existência de mias dois sentidos latentes no homem não pode ser ainda afirmada 
senão mediante provas de ordem fenomênica. Aos cinco sentidos manifestos 
relacionaram-se os cinco “tatvas” inferiores. Os dois sentidos embrionários e as duas 
forças sutis que escaparam às cogitações dos ocultistas orientais existem subjetivamente 
e correspondem aos dois mais elevados princípios do homem:  o intuicional ou búdico e o 
espiritual ou atmânico, revestimento radiante áurico, por achar-se iluminado por  “Atmã”. 

São vivificados respectivamente por  “Anupádaka” e “Adi”, nomes sânscritos dos 
“tatvas” ditos ocultos ou superiores, aquele de cor dourada e este púrpura. 

 

Classificações veladas 

A menos que consigamos despertar em nós mesmos aqueles dois mais elevados 
princípios, o que só alguns eleitos conseguem, por seus próprios esforços, ao término da 
dificílima escalada para o  Adeptado, jamais poderemos compreender suas equivalências 
físicas e fisiológicas.  

 Assim, não nos parece correta,  à  luz da Filosofia esotérica, a afirmação contida  
na citada obra de Rama Prasad, de que  na escala táttvica o primeiro e mais importante é 
o “Akasha”, e que em  sentido de descida cada um dos quatro restantes se torna menos 
sutil. 

Se o “Akasha”, “tatva” quase homogêneo e certamente universal, é definido como 
“éter sonoro”, deduz-se que seja limitado ao nosso universo visível, por não ser de fato o 
éter do espaço. 

O éter é uma substância diferenciada. O “Akasha”, não possuindo senão um  
atributo, o som (de que ele é o  substrato), não é substância. Do ponto de vista profano, 
pode ser considerado o caos e o grande vácuo do espaço. Esotéricamente, é o  espaço 
sem limites,  e não se faz éter senão no último plano, isto é, naquele em que vivemos. O 
equívoco reside no termo “atributo”, com o qual se designou o som. Este não é um  
atributo do  “Akasha”, mas sua correlação primária ou manifestação primordial, o Logos 
ou  Ideação divina feita Verbo e este feito carne. O som não deve ser considerado como 
atributo do “Akasha”, a menos que se queira antropomorfizá-lo. Nele é inata a idéia  do 
“Eu sou Eu” (Ego sum qui sum), por sua vez inata em nosso pensamento. 

 
O “Akasha” e os Centros de Força 

 
O Ocultismo ensina que o Akasha  encerra e compreende os sete centros de força 

e, portanto, os seis tatvas, de que ele é o sétimo, ou antes, de que ele constitui a síntese 
(nesse caso, vale por três,  porquanto, como dissemos, por ele fluem os  outros dois ). 
Mas, se   considera o Akasha representando apenas uma idéia exotérica, Rama Prasad 
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estaria com a razão, porque, admitindo ser esse Tatva onipresente no universo, devemos 
conformar-nos com a limitação purânica, para ser melhor compreendido,  colocando-o, 
então,  no começo ou além dos quatro planos de nossa Cadeia terrestre, seguido dos dois 
tatvas superiores, ainda latentes, relativos ao sexto e sétimo sentidos. Por tudo isso, 
enquanto as Filosofias sânscrita e indiana não consideram senão cinco tatvas, os 
verdadeiros ocultistas estudam mais dois, fazendo-os corresponder a todos os setenários 
da Evolução. 

 

As Sete Forças Sutis. 
 
Os tatvas ocupam a mesma ordem que as sete forças macro e microcósmicas, a 

saber: 

1. Adi : a força primordial  universal, existente no começo da manifestação, ou no 
período da criação, no seio do eterno Imutável Sat, e substrato de Tudo. 
Corresponde ao envoltório áurico, o Ovo de Brahmã, no qual,  por sua vez, 
estão envolvidos não só os globos, como os homens, os animais e todas as 
coisas. É o veículo que contém potencialmente o espírito e a Substância, a 
Força e a Matéria. Adi-Tatva, na Cosmogonia esotérica, é a Força emanada do 
Primeiro Logos ou Logos não manifestado. 

2. Anupádaka: a primeira diferenciação sobre o plano do ser, diferenciação ideal, 
originando-se de transformação de  algo mais elevado. Para os ocultistas, 
procede do Segundo Logos. 

3. Akasha: ponto de partida de todas as filosofias e de todas as religiões 
exotéricas. Estas descrevem-no como sendo a força etérica, o éter. O próprio 
Júpiter, o “Deus altíssimo”, era chamado “Pater Aether”. Indra, que em  certa 
época foi o maior Deus dos hindus, representa a expansão etérica celeste,  e é  
o mesmo Urano. O Deus cristão  é também representado côo Espírito Santo, 
Pneuma, o Vento ou Ar rarefeito. Os ocultistas chamam a este tatva de força do 
terceiro Logos, Força criadora do Universo já manifestado. 

4. Vayú: o plano aéreo onde a substância se acha em estado gasoso. 

5. Tejas: o plano da nossa atmosfera. 

6. Apas: a substância ou força aquosa ou líquida. 

7. Pritivi: a substância terrestre sólida, o espírito ou força terrestre, o mais sólido. 

Correspondem aos sete princípios, aos sete sentidos e aos sete centros de força 
existentes em nosso duplo etérico. O corpo humano age e reage segundo “tattva” nele 
gerado ou introduzido de um plano externo. 

 

Localização dos Tattvas no Corpo Humano 

Na Filosofia exotérica da Hata-ioga, indica-se vagamente o cérebro como sede 
física do Akasha. Tejas localizar-se-ia nas espáduas. Vayú na região umbilical. Apas, nos 
joelhos e Prítivi nos pés. Assim, os dois “tatvas” superiores – ADI e ANUPÁDAKA – por 
serem ignorados, são simplesmente omitidos. No entanto, são os fatores preponderantes 
da Raja-ioga. Nenhum progresso espiritual e mental pode ser conseguido sem as suas 
vibrações.  

A localização, ou melhor,  a correspondência anatomo-fisiológica dos “tatvas”, 
como a dos “chacras”, não é precisamente a que tem sido divulgada. Em verdade o 
assunto é demasiado complexo para poder ser claramente exposto em livros e revistas. 
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No concernente aos “tattvas” e suas vibrações nos diversos departamentos orgânicos, 
procuramos, mediante a ilustração da figura 1, corrigir os lapsos aqui apontados. 

Vejamos com olhar clarividente ovo áurico de um indivíduo equilibrado. Na cabeça, 
correspondente ao mundo divino, distinguem-se as cores azul e dourada, de “Manas” e 
“Budi” bafejados  por “Atmã”. Dourada para o olho direito, ou búdico, e azul para o 
esquerdo, ou    manásico. 

H.P.B. aconselhava uma ioga em que se mentalizava a recepção, pelo “olho de 
Búdi”, de uma faixa de cor amarelo-ouro, indo ter à glândula pineal, acompanhada da 
vibração da nota mil, ao harmônio ou piano. A mistura das duas referidas cores dá, como 
se sabe, o verde. E sendo esta a cor de “Vayú”, o  ar, deve ele estar no peito, 
respondendo pelo abastecimento e funcionamento da árvore respiratória. 

O encarnado abrange a região do estômago, fígado, baço e a umbilical, onde o 
verde e o vermelho se unem. Note-se que na região sexual figura o signo de Scórpio, do 
planeta Marte. Este possui a cor encarnada do  mesmo Tejas, e da guna ou qualidade de 
matéria Tamas, que é a  mais grosseira das três.. Por isso, o indivíduo que tenha 
predominância dessa cor em qualquer parte do corpo (principalmente na cabeça) exceto 
na região pubiana, é sem dúvida involuido. De fato , a cor vermelha é a que envolve o ovo 
áurico do selvagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

CORES E SÍMBOLOS 
DOS TATVAS: 

 
PRITIVI: CUBO 
ALARANJADO; 
 
APAS: MEIA-LUA 
VIOLETA; 
 
TEJAS: TRIÂNGULO 
VERMELHO; 
 
VAIÚ: HEXÁGONO 
VERDE; 
 
ACASHA: 
CRESCENTE LUNAR 
AZUL. 

 
 
 
 
 
 

Fig. 1 
 

O homem numa 
representação 
esquemática de 
seus estado ideal 
de perfeito 
equilíbrio mental, 
psíquico e físico, 
em relação aos 
símbolos e às 
cores dos “tatvas” 
exotéricos. 
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A Hata-ioga não Conduz à  Evolução Espiritual 

Como os cinco hálitos (sopros), ou antes, os cinco estados da respiração humana 
correspondem, na Hata-ioga, aos planos e cores terrenos, quais resultados espirituais 
poderiam ser obtidos? Nenhum, porque eles são o inverso do plano do  Espírito, o plano 
macrocósmico superior, e se refletem em desordem  na luz astral, conforme ficou 
demonstrado na obra tântrica Shivâgama (Ensinamentos de Shiva). 

Ensina o Ocultismo que o setenário da natureza visível e invisível se compõem dos 
três mais quatro fogos, na razão das três emanações cósmicas dos três princípios 
superiores e dos quatro inferiores, que se desenvolvem e se fazem quarenta e  nove 
fogos   os chamados 49 fogos de Kundalini. Quarenta e nove é também o número de 
uma Ronda, na razão de sete raças-mães, cada uma delas com as respectivas sete sub-
raças, o que demonstra que o Macrocosmo é dividido em sete grandes planos, formados 
das diversas diferenciações da Substância, desde a espiritual ou subjetiva até  a que  se 
faz totalmente objetiva ou material; desde o Akasha até a atmosfera saturada de pecados 
desta terrena humanidade; e que  cada um  de seus grandes  planos possui três aspectos 
baseados nos quatro princípios. Disto não diverge a Ciência oficial, que distingue três 
estados de matéria e o que  geralmente denomina de estados críticos ou intermediários 
para sólido, líquido e gasoso. 

 

Causas de Confusão 

A luz astral não é senão a matéria universalmente difusa, mas pertence 
exclusivamente  à Terra e aos demais corpos do Sistema Solar, que se acham no mesmo 
plano da matéria terrestre. Nossa Lua astral é, por assim dizer, o Linga-sharira da Terra; 
somente que, em lugar de ser o protótipo primordial, como nos casos de nosso Chayâ ou 
duplo, é justamente o contrário. Os corpos dos homens  e dos animais crescem e se 
desenvolvem sob o  modelo de seu duplo antétipo; enquanto a luz astral nasceu das 
emanações terrestres, cresce e desenvolve-se segundo seu genitor protótipo. De outro 
modo,  tudo quanto provém dos planos superiores e do inferior sólido, a terra, se reflete 
invertido em suas ondas traiçoeiras. 

Daí a confusão que se nota em suas cores, formas e sons, no que concerne a 
clarividência e clariaudiência, quer dos sensitivos espontâneos, quer se fixam em 
semelhantes arquivos, quer se trate de sensitivos artificialmente preparados  por 
inadequados métodos de ioga ou por inconscientes instrutores de “médiuns”. 

 
Tattvas Esotéricos e Tântricos 

Para maior clareza de quanto vimos expondo neste capítulo, publicamos um 
quadro indicando os sete tatvas, os princípios esotéricos, suas correspondências com os 
estados da matéria, órgãos e aparelhos do corpo físico, as cores e suas relações com os 
tatvas tântricos. 

O ensino dos cinco sopros, o úmido, o ardente, o aéreo etc., possui dupla 
significação e aplicação. Os tantristas ou xivaístas interpretam-no literalmente como 
regularizador  do sopro vital dos pulmões, enquanto os antigos raja-iogues o relacionavam 
com o sopro  mental ou da Vontade, capaz de conduzir o discípulo às mais altas 
faculdades de clarividência, ao desenvolvimento funcional do “terceiro olho” e à conquista 
de poderes ocultos da verdadeira  Raja-ioga. Há enorme diferença entre os dois métodos. 
O primeiro emprega, como dissemos, os cinco tatvas inferiores. O segundo começa por 
empregar os dois superiores, para o desenvolvimento do mental e da vontade, e não usa 
os demais senão depois do completo domínio daqueles. 
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Os tatvas são modificações de Svara. Este é a raiz de todos os sons, o substrato 
da harmonia das esferas, por ser Aquele ou Aquilo que se encontra além do Espírito, na 
mais alta  acepção da palavra; ou a corrente da vaga de vida, a emanação da Vida Única, 
o mesmo que Atmã, cujo real significado é movimento perpétuo. Assim, enquanto nossa 
Escola ensina o desenvolvimento mental, o processo da própria evolução do universo, 
isto é, procedendo do universal para o  particular, a Hata-ioga inverte as condições e 
começa procurando suprimir seu sopro vital. Se,  como ensina a Filosofia hindu, no 
começo da evolução cósmica Svara se projeta em forma de Akasha, depois, 
sucessivamente, em forma de Vayú (ar), Tejas (fogo), Apas (água) e Pritivi (matéria 
sólida), o bom senso indica que se deve começar pelos tatvas superiores, hipersensíveis  
15. 

Os rajas-iogue não desce aos planos da substância além de Súshuna (a matéria 
sutil); o hata-iogue, ao contrário, não desenvolve nem emprega suas faculdades senão no 
plano da matéria. 

 

Os Três Nadis 

Alguns tantras localizam  os três nadis na coluna vertebral. Um, que percorre a 
linha central, chama-se Súshuna; os outros dois, percorrendo as linhas laterais um à 
esquerda e outro à direita da central, receberam respectivamente os nomes de Ida e 
Píngala. Dividem também o coração em três seções , uma central e duas laterais, 
atribuindo-lhes os mesmos nomes. 

A Escola dos antigos raja-iogues, com a qual os modernos iogues da Índia quase 
não tem contato, localiza Súshuna, a sede principal desses três nadis (ou condutos) no 
canal vertebral, e Ida e Píngala à sua esquerda e direita. Súshuna desce do vértice 
cerebral onde se localiza o místico Bramarandra. Ida e Píngala não são mais que os 
sustenidos e bemóis desse “fá” musical da natureza humana, tônica e nota média da 
escala da harmonia setenária dos princípios que, tão logo os faça vibrar 
convenientemente, desperta as sentinelas que se acham de cada lado, o Manas espiritual 
e o Kama físico, submetendo o inferior ao superior. 

                                                        
15 Por sustentar este ponto de vista, H.P.B.  manteve longo debate com Subba-Rao. Este afirmava que, já tendo descido o Espírito na 
Matéria, parecia lógico que,  para despertá-lo no corpo humano, dever-se-ia  fazê-lo  de baixo para cima, e não de cima para baixo. 
Ambos permaneceram irredutíveis em suas posições. Ela, receosa de que seus discípulos pudessem descambar pelo declive da magia 
negra, alertava-os das ilusões e perigos que levam ao desequilíbrio; e ele a insistir que não é o cérebro (chacra Saasrara),e sim o 
cóccix (chacra Muladara) a sede física do poder de Kundalini. 
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Esse efeito, todavia, deve ser produzido por meio também do poder da Vontade, e 
não apenas pela paralisação dos movimentos respiratórios, seja obtida por meios  
científicos ou à custa de exaustivos exercícios especiais. Examine-se uma seção 
transversa da região da espinha dorsal e constatar-se-á a existência de três seções 
através de três colunas: uma transmite as ordens da Vontade; a outra transporta uma 
corrente vital de Jiva, não de Prana, que anima o corpo humano durante o estado de 
Samádi e outros estados semelhantes; ao passo que a  terceira... 

 

Diferenças entre Hata e Raja-ioga 

A Hata-ioga exerce ações psicofisiológicas, ao passo que a Raja-ioga é de âmbito 
psico-espiritual, capaz portanto de aproximar cada vez mais a alma do espírito. Parece 
que os tantristas não se elevam acima dos seus plexos visíveis e conhecidos, a cada um 
dos quais eles ligam os tatvas. A grande importância que emprestam ao chacra 
muladara (plexo sagrado) demonstra a tendência egoísta de seus esforços. 

Ninguém pode despertar o poder de Kundalini existente no muladara, fazendo 
vibrar os chacras em sentido contrário, isto é,  de cima para baixo. 

Note-se que o cardíaco é o número quatro, tanto na ordem de descida como na de 
subida e que, também, se lhe dá esotericamente , o nome de “Câmara de Kundalini”,  
justamente por ser nesse plexo que o discípulo se une, afinal, com seu Mestre. Além 
disso, estando ele compreendido nos cinco “tatvas” visíveis, os dois superiores hão de ser 
atingidos, mesmo indiretamente, porquanto ambos fluem através do “Akasha”, para 
formar com  este o que se denomina “Tríade superior”, ficando então os outros quatro 
“tatvas” abaixo, como  os quatro princípios inferiores. 

 
Psiquismo e Evolução Individual 

Só é louvável a busca de poderes psíquicos para usa-los em benefício de seus 
irmãos e da humanidade; jamais de maneira frívola ou, pior ainda, em detrimento de 
outrem, razão por que Buda ensinou que devemos reservá-los para a vida futura. Eles 
constituem poderosos liames para unir os veículos de que é formado o homem, 
robustecem seu Ovo áurico, evitando que este se rompa. A graves riscos expõem os 
freqüentadores de sessões espíritas, infestadas de larvas astrais e de outros parasitas 
nocivos, de que não é  oportuno tratarmos aqui. 

 
Os Tattvas e o Plexos 

Os cinco hálitos e os cinco tatvas ligam-se principalmente aos plexos genital, 
esplênico, cardíaco e laríngeo. Desconhecendo (os tantristas) quase por completo o plexo 
Ajna ou frontal, ignoram positivamente o Vishuda, plexo laríngeo ou sintético (H.P.B.). 
Quanto ao poder de síntese desse chacra, não nos parece que Blavatsky esteja coma 
razão, porquanto, como dissemos, esse papel cabe ao plexo Anaata ou cardíaco, 
inclusive pela sua localização central, em  quarto lugar, como equilibrante entre os três 
superiores e os três inferiores. É provável que a insigne Autora se tenha referido ao 
laríngeo por constituir este uma espécie de Antakarana, isto é, um tubo de ligação entre 
os dois mundos, superior e inferior, visto que, realmente, a cabeça representa o divino e o 
corpo (do pescoço para baixo) o terreno.  

Pode-se também interpretar o peito como mundo humano, relegando para animal 
ou terreno propriamente dito a parte inferior do tronco, por ser justamente a mais 
impregnada de Tamas, como se vê no ovo áurico. Para os discípulos da Escola antiga, 
acrescenta H.P.B., o caso é diferente. Começam pelo treinamento do órgão ou glândula 
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centro-cerebral que está em relação com o “terceiro-olho “, na mesma razão de Manas 
para Búdi. Aquele dá energia à Vontade, enquanto este confere a percepção clarividente. 

 
Rata-ioga e Jnana-ioga 

Entre os exercícios da “Hata-ioga” para obtenção da clarividência, há  um que 
consiste em olhar fixamente a ponta do próprio nariz, forçando a visão física, 
normalmente bifocal, a transformar-se em unifocal, como a do Espírito, ou visão interna. O 
nervo ótico é de conformação bifurcada, semelhante a um “Y” horizontal. Esse exercício 
obriga a interferência da pineal, que se acha atrás  do referido nervo. 

O erro está em querer ligar os plexos inferiores à questão dos tatvas. Assim, 
desprezando a conhecida nomenclatura, o Akasha passaria a corresponder-se com o 
cérebro, isto é, com Manas, mental, pensamento etc. Logo, praticando-se esse método 
de ioga sob a direção de um Mestre, equivale a praticar ao mesmo tempo a Jnana e a 
Raja-ioga, na razão de corpo, alma e Espírito, porque desde o começo, do mínimo ao 
máximo, o discípulo deve permanecer sob a dependência dessa tríplice manifestação. 
Nesse caso a Hata-ioga pode encerrar a Jnana e a Raja. Quando se passa para Jnana, 
não mais se faz a Hata e sim ambas; e  quando se passa a terceira o discípulo deve 
dominar as três, equilibrando-se física, psíquica e espiritualmente, na mesma razão das 
três gunas ou qualidades de matéria, tornando-se finalmente um Adepto, um Homem 
perfeito. 

 

O Som, a Luz e a Cor 

O som é capaz de provocar impressões sonoras. Cada impulso ou cada movimento 
de um objeto físico, originando no ar uma certa vibração, isto é, provocando a colisão das 
partículas físicas, suscetível de afetar o sentido auditivo,  produzindo ao mesmo tempo 
um som e uma luminosidade correspondente, dotado de uma determinada cor. Um som  
audível não é senão uma cor subjetiva, enquanto uma cor objetiva ou perceptível é um 
som inaudível. Ambos procedem da mesma substância potencial, à qual a Física 
chamava de éter, e agora lhe dá nomes diversos. Nós a chamamos de Espaço plástico, 
embora invisível. 

A completa surdez, por exemplo,  não exclui a possibilidade de poder o surdo  
perceber os sons. A Ciência médica registra diversos casos em que os sons foram  
recebidos e transmitidos pelo mental, atingindo o órgão visual do paciente sob a forma de 
impressões cromáticas. O fato de os tons intermediários da escala cromática musical 
serem outrora representados pelas cores, comprova a existência de uma reminiscência  
do antigo ensinamento, segundo o qual a cor e o som, em nosso plano, são dois dos sete 
aspectos correlativos de uma só e mesma coisa, a saber: a primeira substância 
diferenciada da Natureza. 

 

Visibilidade do Aura Psíquico 

Os clarividentes e mesmo os videntes podem ver em torno de cada indivíduo um 
aura psíquico, de cores variadas segundo seu caráter e temperamento. Virtudes e vícios, 
paixões, emoções, ideais, pensamentos são registrados ao vivo no Aura por formas, 
cores, sons e movimentos variáveis segundo sua intensidade. Assim como um 
instrumento musical vibra emitindo sons, o sistema nervoso , como um verdadeiro 
heptacordo, vibra sob o influxo das emoções, absorvendo vitalidade do Prana ou 
desperdiçando-a, quando elas são destrutivas. 
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Nosso sistema nervoso, em seu conjunto, pode ser considerado como uma harpa 
eólia, respondendo  aos impactos da força vital, o que não é uma abstração, mas  
realidade  dinâmica, denunciando as mais sutis nuanças do caráter e temperamento 
individual, por meio de fenômenos policrômicos. Se tais vibrações nervosas são bastante 
intensas e postas em vibratórias relações nervosas com um  elemento astral, o resultado 
produzido é o som. Por que, pois, duvidar das relações existentes entre as forças 
microcósmicas e as  macrocósmicas? 

 

Capítulo  IV 
 

FISIOLOGIA ESOTÉRICA DA RESPIRAÇÃO 

 

Respiração alternada 

Pelo fato de possuirmos duas narinas, julga-se que a respiração se processa 
simultaneamente por ambas, assim como vemos ao mesmo tempo com os dois olhos e 
escutamos pelos dois ouvidos. Puro engano, pois a respiração se faz alternadamente, ora 
pela narina direita, ora pela esquerda. 

Desde milênios, no Egito, e antes na Atlântida, eram praticados exercícios 
respiratórios, como hoje praticam os iogues na Índia e no Ocidente, todos quantos 
seguem as escolas orientais. Do modo pelo qual são realizados, valendo alguma coisa do 
ponto de vista exotérico, exotericamente nada representam, além do mais porque praticar 
algo sem saber a razão redunda em fanatismo. 

Os sábios de outrora, pela ciência da respiração e da alimentação protegiam a 
saúde e prolongavam a existência. No que concerne à respiração alternada,  o leitor pode 
certificar-se do que afirmamos, mediante um teste muito simples. Coloque a mão sob o 
nariz para sentir se são ambas ou apenas uma das narinas que está funcionando. Se 
nesse momento a respiração se faz por ambas, aguarde uma hora ou pouco mais, e 
repita a prova. Verificará que a respiração passou a processar-se unilateralmente, pela 
narina direita ou pela esquerda. É que depois desse lapso de tempo passou a vibrar outro 
“tatva”. 

Um teste ainda mais fácil e rápido pode-se fazer em decúbito. Deite-se de flanco e 
procure comprimir com o travesseiro o lado que estiver apoiada no colchão; o da região 
esplênica, por exemplo. Depois de alguns minutos verificará que a respiração se processa 
pela narina do lado oposto. Se antes era pela esquerda, passará para a direita, e vice-
versa. Bastaria isso para demonstrar que a respiração nem sempre se faz por ambas as 
narinas ao mesmo tempo. 

Tipos de respiração 

Chama-se  “Prana-Vayú” o ar que penetra por   “Ida”   (narina esquerda ou lunar) e   
“Píngala” (direita, solar). Quando por ambas simultaneamente “Súshuna”, a respiração é, 
como dissemos, do tipo andrógino. Em Ciência médica, a narina lunar está para o vago, 
assim como a  solar  para o simpático. Logo, mediante semelhantes exercícios pode-se 
conseguir o perfeito equilíbrio do sistema nervoso. Nas crises simpático-tônicas, já alguns 
médicos mandam  respirar profundamente, ou por ambas narinas ou, justamente, pela 
direita; nas vagotônicas, pela esquerda. 

A respiração pela narina esquerda chama-se também “Chandraswara”, isto é, 
respiração lunar. (Chandra, lua; Swara, hálito). Se pela narina direita, (“Suryas-wara” ou 
respiração solar. (Súrya, sol). 
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A respiração feita pela esquerda é menos cálida do que pela direita. Por isso, se 
um doente febril se deitar sobre o lado direito, obriga a narina esquerda a funcionar, e a 
febre diminui dentro de poucos  instantes. Sim, porque Lua,  “Apas” ou água – e Sol, 
“Tejas”, “Agni” ou fogo são respectivamente termos de  igual significado. Tudo quanto 
está no Macrocosmo se encontra também no Microcosmo, segundo a sentença 
hermética:  “O que está em baixo é como o que está  em cima”... 

É isso a respiração natural. Mas o iogue pode modificar a própria Natureza quando 
deseja alcançar determinado fim,  principalmente quando este reverte em benefício para 
seus semelhantes. Dominada pelo poder da inteligência, a respiração se torna submissa à 
vontade do homem. 

 
Fases  Lunares e Respiração 

O mês lunar divide-se em duas metades, isto é,  nas duas semanas da Lua 
crescente e nas duas da minguante, o que abrange as quatro fases da lunares.. No 
primeiro dia das duas semanas  da Lua crescente, deve a respiração passar,  nascer do 
Sol, pela narina esquerda, isto no princípio dos três primeiros dias. No sétimo dia, começa 
outra vez a respiração lunar, e assim por diante. Vemos, pois, que em certos dias se 
começa por uma respiração determinada. 

A respiração ora se efetua por uma das narinas, ora simultaneamente por ambas 
durante um período de cinco “gharis”, equivalente a duas horas; fato que o homem vulgar, 
para escárnio de seu mental, ainda não descobriu. 

Se no primeiro dia das duas semanas, na Lua crescente, começa a respiração 
lunar,  deve ser substituída, depois de cinco  “gharis” (ou 2 horas) pela respiração solar, e, 
passado esse tempo, novamente pela lunar. Tal coisa se dá naturalmente todos os dias. 
No primeiro dia das duas semanas da Lua minguante, começa outra vez a respiração 
solar, que muda depois de cinco  “gharis” durante os três dias seguintes. Donde se 
conclui que todos os dias do mês são divididos em   “Ida”     e  “Píngala”. 

A respiração somente corre em “Súshuna” quando passa de uma para outra narina, 
ou na forma natural ou sob condições que explicaremos em nossa própria obra. 

Além de ser no ato dessa respiração que o Homem pode ligar-se ao seu Raio  
(“Dhyan Choan”), pela realização do êxtase espiritual, era nesse momento que se 
praticavam determinadas uniões sexuais, como, por exemplo, entre os reis e rainhas do 
velho Egito, para que seus filhos nascessem deuses, filhos de Amon, como rezam suas 
escrituras. Mas não explicam o resto... Um casal nobre, espiritualizado, poderá, dessa 
maneira, procriar um filho genial, portador de dotes de grande valor. Se, porém, os 
cônjuges não forem de alto padrão moral e espiritual, seria vã qualquer tentativa nesse 
sentido. Na terceira parte deste livro desenvolveremos estes e outros temas diretamente  
relacionados com o título do mesmo. 

Correspondências entre os   “Chacras” 

A região genital ou  “sagrada”, como indica seu nome, está para a cabeça na razão 
dos próprios centros de força ou  “chacras”. 

“Muladara”  (raiz):  “Saasrara” (coronal): “Svadistana” (esplênico):  “Ajna”  (frontal): 
“Manipura”  (umbilical):  “Vishuda” (laríngeo). 

“Anaata” (cardíaco) é  ímpar em relação aos demais; a câmara de “Kundalini” é um 
centro independente, se assim o pudermos denominar, por ser nele que se regulam todos 
os mistérios humanos, entre os quais o fato de suas doze pétalas aumentarem para 
quatorze, desde o momento em que se manifesta o poder de “Kundalini” para elevar o 
homem à categoria de Adepto. 
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Características dos  “Tattvas” 

A tabela abaixo complementa as características dos  “Tattvas” dadas no começo 
deste capítulo. 

 
“Tattva” Sabor Comprimento Natureza Movimento 

 

Prítivi 

Apas 

Tejas 

Vayú 

 

Akasha 

 

doce 

adstringente 

picante 

ácido 

 

amargo 

 

12 dedos 

16 dedos 

4 dedos 

8 dedos 

 

sem dimensão 

 

grumoso 

frio 

quente 

sempre em 
movimento 

onipenetrante 

 

Move-se no 
centro  

para baixo  

para cima  

inclinado  

transversal 

 

Os comprimentos podem ser constatados, colocando-se a mão abaixo das narinas 
até ao máximo que eles possam alcançar, para uma espécie de tensão arterial aplicada 
ao sistema respiratório,  se um ligado está ao outro, ou melhor dizendo, todos os sistemas 
estão interligados  apesar da diversidade de suas funções. 

O fato do “Akasha” não ter dimensão é natural, pois que a tudo alcança e 
interpenetra, e como tal dando razão a uma nossa assertiva, em parte contrapondo-se à 
da  “Doutrina Secreta”, de  que através desse “Tatva” fluem outros dois que lhe são 
superiores. 

 
 
 

 
Conselhos aos Discípulos 

Não se deve tomar por guia as obras tântricas  16 . Elas concorrem, na maioria dos 
casos, principalmente quando o praticante não se encontra sob a orientação pessoal de 
um Mestre nem filiado a um Colégio Iniciático, para ocasionar mais mal do que bem, 
levando muitas vezes o incauto pelo caminho perigoso da magia negra. Acrescente-se 
que jamais se poderia escrever um verdadeiro Tratado de Ioga, mesmo porque, se 
alguém tivesse competência para tanto,  teria igualmente consciência dos riscos a que se 
expõem  os seus leitores. 

 

 

 

 
 

 

                                                        
16 O sentido literal do termo sânscrito – TANTRA – é ritual ou regra, significando também misticismo ou magia destinada a cultuar o 
poder feminino personificado em Shakti. Devi, Durgâ (Kali, esposa da Shiva) é a energia especial relacionada com os ritos sexuais e 
poderes mágicos  a pior forma de feitiçaria ou magia negra. A linguagem adotada nas obras tântricas é altamente simbólica e as 
fórmulas são pouco mais que expressões algébricas sem qualquer  utilidade. (H.P.B.   Glossário Teosófico). N. da R. 
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Princípios esotéricos, “Tatvas” ou forças e suas Correspondências 
com o corpoHumano e os Estados da Matéria e as Cores

Tatvas tântiricos e suas Correspondências com 
o CorpoHumano e os Estados da Matéria e as Cores

Tatvas

Adi

Anupádaka

Alaya ou
Akasha

Vayú

Tejas

Apas

Pritivi Pritivi

Apas

Tejas

Vayú

Ignorado

Ignorado

Akasha

Ignorado

Ignorado

Éter

Gás

Calor

Líquido

Sólido

Ignorado

Ignorado

Ignorado

Ignorado

Preto ou
sem cor

Ovo áurico

Búdi

Manas -
Ego

Kâma -
Manas

Kâma -
rupa

Linga - 
Sharira

Corpo vivo
em Prana

ou a
Vida Animal

Substância pri-
mordial, substra-
tum do Espírito

do Éter

Essência espiri-
tual ou Espírito;
águas primor-

diais do 
abismo

Éter do espaço
ou Akasha em
sua 3  diferen-

ciação.
Estado crítico

do vapor

a

Estado 
crítico da
matéria

Essência da
matéria

grosseira, cor-
respondente

ao gelo

Éter grosseiro
ou ar

líquido

Estado 
sólido e
crítico

3  olho ou
glândula

pineal

o

Cabeça

Da garganta 
ao

umbigo

Espáduas e
braços até
as coxas

Das coxas 
aos joelhos

Dos joelhos
aos pés

Cabeça

Umbigo

Espáduas

Joelhos

Pés

Azul

Síntese de
todas as

cores Azul
(1)

Amarelo

Índigo

Verde

Vermelho

Violeta

Vermelho -
alaranjado

(2)

Vermelho

Branco

Amarelo
(3) 

Envolve todo o
corpo e pene-
tra. Emanação
recíproca por
endosmose e

exosmose

Princípios Estados da 
matéria

Estados da 
matéria

Partes do 
corpo

Partes do 
corpo

Cores CoresTatvas

(1) - 
 Bante-Jaul

(2) Tatvas

(3)  Maia

Como dissemos, não é azul e sim púrpura a cor do Tatva Adi. Os sacerdotes da Agarta usam tal cor, no templo 
        de Júpiter, do mesmo modo que os membros daConfraria Branca dos . Os cardeais da Igreja Roma-
        na também a usam, para fazer jus à “púrpura cardinalícia”. Quanto à cor do planeta, basta lembrar os termos:
        Júpiter, Jove, Jeove ou Jeová...

 - Fala H.P.B.: “Pode-se avaliar até que ponto são invertidas as cores dos  refletidos na luz astral, logo que
       se vê chamar de preto ao índigo, de azul ao verde, de branco ao violeta, de amarelo ao alaranjado...

 - As cores não seguem aqui a escala prismática, porque esta escala é um falso reflexo, uma verdadeira , 
       enquanto nossa escala esotérica e a das esferas espirituais dos sete planos do Microcosmo.
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Capítulo V 
 

ESTUDO SOBRE  “VAYÚ”  E  “OJAS” 
 

(De um livro desaparecido da face da Terra). 

 
Funções de  “Vayú” no Organismo Humano 

“Vayú” é o “Tatva” que anima os constituintes do corpo humano e circula na 
intimidade de todas as células. Ele é de forma quíntupla, sendo a causa determinante dos 
movimentos de diferentes classes, Afasta a mente do não desejável e concentra-a  sobre 
o desejável. Concorre para que os sentidos de conhecimento e os órgãos de ação 
cumpram suas respectivas funções próprias. Leva à mente a imagem dos objetos que 
entra em contato com os sentidos . Mantém  coesos os elementos do corpo, é a causa da 
voz, a energia primária do tato, do som e da audição, sendo  também a raiz ou causa do 
olfato. 

“Vayú” desperta a temperatura e age como termo-regulador. Conduz os humores, 
elimina as impurezas. Dá forma ao embrião na matriz e propulsiona o início da vida do 
nascituro. Mas, quando excitado, aflige o corpo com doenças, sendo capaz de destruir os 
sentidos de conhecimento e os órgãos de ação, chamados,em sânscrito, respectivamente 
“jnanaen-dryanis” e “karmaendrianis”. 

 

Os três  Humores 

Os três humores do sistema vayú-bílis-fleuma, em suas ações, ou movimentos 
tríplices:  

1. podem ser atenuados, normais ou excitados;  

2. podem correr para cima, para baixo ou diagonalmente;  

3. podem fluir pelo estômago  e os condutos eferentes, pelos órgãos vitais e pelas 
articulações. Em seus estados normais, todo o organismo se mantém hígido; 
qualquer anormalidade nos humores provoca desequilíbrio. Entre as doenças, 
além das  hereditárias, infecciosas e constitucionais, são mais freqüentes as 
contraídas por ausência  de higiene, desnutrição, alcoolismo, tabagismo, erros 
alimentares. 

Sem querermos invadir a seara alheia, permita-se-nos recordar que para a maioria 
destas doenças o melhor remédio é a temperança e adoção de regime dietético racional 
prescrito pelo médico especialista. Mas há outra classe de doenças que afeta 
praticamente a todos os seres pensantes, oriundas da ausência de higiene mental e de 
erros na formulação dos pensamentos ou idéias... Para estas a cura ou tratamento não é 
tão fácil, pois  que se devem desarraigar velhos hábitos de pensar e modificar atitudes 
mentais adquiridas. Posto que neste mundo tudo é conseqüência  do “mental”,  a reforma 
deve começar pela cabeça, com responsabilidade maior para os pais, educadores, 
psicólogos e psiquiatras. 

 

Efeitos do Desequilíbrio 

Quando fleuma muda de condição, converte-se nas impurezas que se eliminam 
pelos emunctórios, podendo ocasionar por acúmulo ou deficiente eliminação, as mais 
variadas doenças. Todas  as funções orgânicas são devidas a vayú, por isso mesmo 
considerando a vida. Nele tem origem os males que acabam por desgastar e aniquilar o 
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físico. A digestão e assimilação dos alimentos se produzem com o auxílio de pepsina,  
ácido clorídico e bílis. Quando estes se alteram, surgem distúrbios gastrintestinais, 
nervosos, cárdio circulatórios.  No organismo anêmicos, as extremidades dos membros 
são frias. O corpo requer calor. No entanto, “pés quentes, cabeça fria”. 

 

Para manter o Equilíbrio 
Daí o nosso conselho de se dormi com a cabeça voltada para o Norte (Vayú), que 

é a região fria ou polar, e os pés para o Sul, região quente (Tejas), conquanto polar. O 
primeiro alimenta o segundo. Vayú flui  no corpo para que este se mantenha vivo e 
aquecido.  É certo dizer-se: o fogo está vivo.  Brasas vivas ou acesas. Como fazer tornar 
à normalidade os três humores?  Administrando alimentos ou medicamentos de 
condições opostas à causa que produziu o estado anormal. 

Vayú pode ser frio, seco, ligeiro, sutil, instável, claro e azedo, normalizando-se por 
meio de coisas que possuam qualidades contrárias. A bílis, que pode ser quente, fria, fina, 
ácida e amarga, também se normaliza por meio de condições antagônicas. 

 As qualidades de fleuma, quando alteradas, podem igualmente normalizar-se 
mediante substâncias opostas. Acre, doce, salgado reprimem vayú. Adstringente, doce , 
amargo contrapõem-se a fleuma. As doenças geradas por esses três elementos, 
separadamente ou em combinações, carecem de medicamentos e dietas apropriadas e 
estabelecer  condições contrárias à anormalidade provocada. 

 

Outro Processo de  Tratamento. 

Cada enfermidade possui o seu “devata” ou inteligência própria. Certas curas 
consideradas miraculosas, resultam de uma forma poderosa que se convencionou 
chamar de magnetismo. A conjugação dessa força acionada pela vontade do agente e 
pela fé do paciente pode,  efetivamente, conseguir a cura de moléstias consideradas 
incuráveis.  Na Filosofia oriental se dá ao magnetismo o nome de “Kundalini Shakti”. 

No Tibete e na Mongólia certas moléstias são tratadas por meio de “mantrans”  ou 
“daranis”, isto é,  de versos do “Rig Veda” cantados com entonações especiais, segundo o 
tipo de doença. Produzem-se vibrações para obrigar os “devatas” a abandonar o paciente.  
Para o Hinduísmo não há  vida sem forma, nem forma sem vida. Não há espírito sem 
matéria, nem matéria sem espírito, Cada humor tem, portanto, seu próprio  “devata” e 
para curar suas perturbações, basta fazer uso dos sistemas terapêuticos  fundados nos 
atos relativos às deidades e à razão. Era esta a medicina do grande Paracelso. 

 

Doentes  sem  “Carma”. 

Para encerrar o assunto, recordemos a famosa frase de um célebre facultativo 
brasileiro – “Não há doenças; há doentes”. Mas falta dizer que há também doentes sem   
“Karma”. São  os seres de alta hierarquia espiritual que trazem missão especial para este 
mundo, aos quais não falta o necessário equilíbrio orgânico, porém são obrigados a 
assumir as responsabilidades cármicas de seus discípulos e da humanidade.  

 Esses missionários tornam-se vítimas até dos próprios meios de que devem lançar 
mão para poder atrair atenção e despertar interesse pela sua Obra, pois em geral os 
homens a quem devem instruir e redimir se portam como crianças: para cumprirem suas 
tarefas, deve-se antes oferecer-lhes doces e brinquedos. E para doentes de tal categoria 
não se conhecem remédios. Nesses caso, não há como repetir – “Sic transit gloria 
mundi”. 

Elemento  “Ojas” 
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Circula dentro do nobre órgão  central determinada quantidade de sangue puro,  
ligeiramente amarelado, ao qual se dá o nome de “ojas” (força). Quando este elemento 
escasseia, o paciente se torna febril, com tendência a ansiedade e desânimo 
inexplicáveis, cansando-se ao menor  esforço. Se a escassez perdura, pode até  causar a 
morte.  “Ojas” aparece inicialmente, nas crianças; tem cor de manteiga clarificada, gosto 
semelhante ao do mel e cheiro de arroz fermentado. 

Ao centro cardíaco (anaata) relacionam-se dez grandes condutos (nadis), por sua 
vez ligados à medula espinhal (súshuna) e aos demais centros geradores de energia 
(chacras). Mahat e Artha são,  para o iogue, sinônimos de “coração”. A inteligência, os 
sentidos, a alma com seus atributos, a mente e os pensamentos se acham instalados no 
coração, órgão que encerra a síntese evolucional de cada ser humano. O coração é a 
sede do  ojas mais perfeito, pois é também o trono  de Brahmã. Os dez grande condutos 
distribuem ojas por todo o corpo, vivificando-o, por isso que é um  fluído, como o sangue. 
Fluído físico ou etérico? Inclinamo-nos pelo etérico e,  sem abusar da dualidade das 
coisas, poderíamos considerar ojas como o espírito do sangue. Ele desempenha papel 
relevante na constituição humana.  Se desejamos preservá-lo, devemos libertar-nos dos 
tormentos passionais e mentais. 

 
“Ojas” e a 

Constituição Oculta do Homem 

Para compreender-se o sentido dessas palavras, deve-se aprofundar o estudo da 
constituição oculta do homem. Como poderia o coração encerrar os dons da mente, da 
inteligência, os atributos da alma? 

 O homem se constitui, repetimos, de três corpos: o grosseiro ou denso, o sutil ou 
psíquico e o causal ou espiritual isto isto é, causado ou tecido pelo Espírito universal. O 
corpo causal é portanto, uma  “sombra espiritual” da verdadeira luz espiritual, ou em 
outras palavras, uma partícula do Todo, uma fagulha acesa soprada pela divina Fogueira; 
“mônada” atirada na corrente evolucional pelo Imanifestado. 

Os sentidos, com suas naturais limitações, se encontram nos dois primeiros, físico 
e anímico; e, enquanto estes permanecerem da mesma natureza, o terceiro não se 
manifesta, isto é, o homem não o percebe, necessitando de  numerosas encarnações 
para com ele identificar-se. Só então haverá o chamado equilíbrio das três cordas da 
“Vina de Shiva”, a harmonia entre a s três “Gunas”: Sattva (amarelo-ouro) – pureza, 
verdade, esplendor, justiça; Rajas (azul) – atividade, movimento, progresso, evolução; 
Tamas (vermelho) – resistência, inércia, indolência, involução. 

Assim como essas três qualidades de matéria se encontram ligadas entre si,  com 
predominância do vermelho tamásico, também os três corpos do homem se acham 
interpenetrados, com geral prevalência do emocional.  

Restabelecer-lhes o equilíbrio, por vontade e esforço próprios, é formar o homem 
perfeito ou sintético. O corpo causal tem este nome justamente por ser a causa dos 
outros dois e o reflexo, em si mesmo, da Causa das Causas. É necessário que na causa 
se encontre o efeito, embora de forma latente. De fato, no físico e no psíquico se acham 
os sentidos. Não poderá ocorrer o mesmo em sua causa? 

As obras esotéricas mencionam o  “corpo causal” na forma de  “ovo áurico” sem 
entrar em detalhes acerca dos sentidos. Segundo alguns autores hindus, seria um corpo 
de inconsciência, que funciona no alto  transe, o que está  a indicar que ele só pode ter 
consciência quando ligado aos dois inferiores.  Isoladamente, não lhe seria possível 
possuir consciência. Não é ele o reflexo do espírito universal? Nos “Upanishads” se 
descreve o   “corpo causal” com sede no coração e diferentes pórticos onde se acham 
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localizados os elementos restantes dos corpos menos vibráteis. Nos centros cardíacos se 
concentram, portanto, todas as energias do alto transe. Cabe lembrar, além disso, que aí 
se abrigam os famosos  “oito poderes do iogue”. E quando o homem tem que despertar o 
alto transe,  “ojas” é compelido a fluir do coração pelos diferentes condutos, para dar força 
ao corpo sutil e depois ao físico, fato que será explicado quando tratarmos dos dois  
“chacras” que recebem de cada plano a vitalidade prânica. 

 

CIÊNCIA DA VIDA 
 

Origem deste Conhecimento 

A Ciência da vida (Ayur-Veda) achava-se sob custódia de Brahmã , o Criador, e 
d’Ele provém este conhecimento, o qual foi transmitido por um Mestre a seu discípulo e 
por este a outros, em séries  regulares. Finalmente, o Tratado do  discípulo Agnivesha 
teve por título  CHARAKASAMHITA, pelo fato de ter sido corrigido por Châraka.  “Ayur-
Veda” ou Ciência da vida, é assim chamada por ensinar como se alcança a longevidade e 
como se evitam as causas das doenças. 

Châraka (não confundir com Ramachâraka e outros de nomes parecidos) dizia que, 
boa ou má,feliz ou  desgraçada pode ser a vida. Antes de entrarmos em considerações 
sobre as causas determinantes da ventura ou desventura, devemos estar preparados 
para responder esta pergunta: 

 
Que é a vida? 

Châraka define-a assim: Chama-se vida a união do corpo, da sensibilidade e da 
alma com o Espírito. Nossa definição pouco difere dessa,  pois dizemos que a vida é o fio 
de Sutra que liga o Espírito com a alma e  o corpo. O Chandogyá-Upanishad a compara 
a um cordão que consegue atá-los intimamente. Se considerarmos os corpos do homem, 
esse fio de Sutra é o que une (ioga) todos os seus sete veículos e tem por nome Prana. 
Quando ele se rompe – fato que em geral se verifica prematuramente – a vida deixa de 
fluir para os veículos inferiores, tal como o rompimento da linha de  transmissão 
interrompe a passagem da corrente elétrica. 

Por outras palavras, a vida do homem na Terra é um entrelaçamento íntimo do 
corpo físico com as sensações e emoções do corpo astral, tido como alma, e com os 
corpo mental e causal. A vida divina se une à terrena  através do Ego ou Espírito, também  
chamado Mônada ou Tríade.  

Em linguagem teosófica fala-se, por essa razão, da Tríade superior, que 
transcende e sobrevive ao quaternário inferior, que é a mesma   “trtraktis” pitagórica, no 
símbolo do “Kalki-Avatara”, décimo avatara de Vishnu, sob a forma de corcel branco –   
animal nobre, de alvura imaculada, mesmo que apoiada nas quatro patas alusivas ao 
quaternário. 

A vida é ainda o que em sânscrito se chama  “Dhari”, aquilo que mantém a coesão 
dos  elementos do corpo; “Jivata”, o que torna possível a existência; “Nityoga”, o que 
passa através: “Anubanda”, ininterrupto, continuidade etc. De tal co-essência ou 
interligação de corpo , sensibilidade, alma e Espírito, diz Châraka, a semelhança é o que 
produz a Unidade, e a dissemelhança, a diversidade. Nesse caso, semelhança é 
identidade de essência e de substância. Espírito, alma e corpo, a trindade a que se dá o 
nome de “pessoa” (persona, aquele através de quem se manifesta o som),repousam 
sobre essa co-essência com três ramos unidos ou três luzes de um só candelabro, qual 
símbolo cabalístico da árvore sefirotal, na razão da coroa, com Kether, Chochmah e  
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Binah. Sobre essa trindade tudo descansa. É o  que nas escrituras orientais se denomina 
Púrusha, a verdadeira Vida universal que anima a vida puramente animal, dentro do 
pequeno mundo de que é formado cada indivíduo. 

Do exposto resulta que a ciência da vida não busca apenas a longevidade hígida 
do nosso organismo, mas principalmente a união e a perfeita  identificação  com  
Púrusha, o Espírito supremo  Eu que se torna, assim, o regente da Ciência espiritual, por 
estar de posse da Consciência universal. Os Rishis consideravam as enfermidades como 
obstáculos ao progresso espiritual e recorriam a processos racionais para as deter ou 
evitar, a fim de que fosse alcançada a longevidade, qual eucarístia dos  corpos humanos 
(a carne eucarística ou imortal das tradições) que passavam a pertencer ao “mundo  jina”, 
agartino ou de Shamballa, a Cidade dos deuses. 

 
O Espírito e a Ciência da Vida. 

O Espírito é imutável e eterno;  as faculdades, os atributos da matéria e dos 
sentidos são as causas, diz Châraka. Poderíamos acrescentar a essa frase: as  causas e 
as formas causais, razão por que um Adepto ou Homem perfeito pode apresentar-se em 
corpo causal.  

O Espírito é a eterna testemunha de todos os pensamentos, palavras e ações, 
boas ou más, sem jamais ser atingido por qualquer delas, mercê de sua inalienável 
independência, que lhe faculta abandonar um veículo tornado indigno de sua presença, 
ou antes, da benção de sua assistência. Felizes os que podem vislumbrar a sua 
presença, os que distinguem a voz da Consciência, a voz  silenciosa que nos acusa de 
todo mal que fazemos e que nos sugere todo bem que devemos praticar. A presença 
simbólica do Arcanjo Miguel (o mesmo Dhyanchoan Mikael), como supremo guardião à 
porta do Paraíso, com sua flamígera espada na mão direita, não seria para impedir a volta 
de  Adão e Eva, mas para guardar o Éden até que a última parelha humana se redima de 
suas faltas ou pecados; e por isso ele sustém na mão esquerda uma balança em cujas 
conchas se pesam o bem e o mal que praticamos. 

A expressão Espírito tem, pois, aqui a acepção de um raio de Atmã, a 
manifestação da eterna testemunha, o Jivatmã da terminologia hindu, a tríade Atmã-
Búdi-Manas dos teósofos ou a Santíssima  trindade de todas as tradições. Nenhuma 
enfermidade, seja qual for sua causa, jamais poderá atingi-lo, mas apenas ao corpo e à 
mente inferior, por isso que as doenças só podem ser de duas classes, psicofísicas e 
psicomentais, estas originadas no mental inferior e aquelas no veículo emocional, como 
imperfeições e deformações do próprio aura, das quais cada indivíduo é o causador, por 
ignorar as leis do espírito e os conhecimentos de ordem superior, dificultando-lhe a 
ascensão evolucional. 

Consideram-se o corpo e a mente como formas parciais do sujeito ou indivíduo 
inferior, mas coesas e inseparáveis, sejam hígidas ou enfermas, até o rompimento do fio 
de sutra. Da harmonia entre ambas resultam saúde e bem estar, donde o sábio aforismo 
–  Mens sana in corpore sano. 
 

Capítulo VI 
 

O  DIVINO  FOGO 

 

 

“Agni! Agni! Agni! AUM. 
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Fogo sagrado, fogo purificador, 

Tu que dormes no lenho 

E te elevas em chamas brilhantes no Altar! 

Te és o coração do sacrifício. 

Vôo audaz da oração. 

Centelha divina 

Que arde em todas as coisas, 

Alma gloriosa do Sol! 

Agni!  Agni! Agni!  AUM.” 
 

O Fogo nas Várias Tradições. 

O hino védico ao fogo é ainda hoje cantado nos templos hindus e nos colégios de 
iniciação. Para a S.T.B. foi um  “mantram”  de notável poder construtivo. O fogo vem 
sendo objeto de culto desde eras imemoriais. Os  “Vedas” caracterizam o culto de Agni, o 
fogo. Na religião de Zoroastro ele representou papel de relevo e seu nome – Zero Astro –  
está ligado ao Fogo Divino. No antigo Egito, como entre os incas dos altiplanos andinos, o 
fogo era religiosamente venerado. Grécia e Roma o cultuavam e o conservavam aceso 
nos vestíbulos, consagrado  a Vesta. No jainismo  a “Swástica” era o símbolo dos 
símbolos sagrados, a representação plana de uma pirâmide de base quadrada, como as 
do Egito, o que revela o segredo da relação entre fogo e pirâmide, de acordo  com o 
Timeu de Platão. 

No Antigo Testamento encontram-se evidências da adoração ao fogo. Os autores 
de obras teosóficas exaltam o princípio da existência de diferentes planos, mundos ou 
idealizações resultantes  de agregados diversos e peculiares de um só último átomo 
original, multiplicado ao infinito, como repercussões inúmeras da primeira atualização 
das potencialidades do indiferenciado Parabramâ.  O fogo não é um elemento e sim uma 
coisa divina (Blavatsky). A chama física é o veículo objetivo do espírito mais elevado. O 
éter é  fogo. A chama é a parte inferior do éter. O fogo é divindade em sua presença 
subjetiva, através do Universo. Sob certas condições, este fogo universal se manifesta 
como água, ar e terra.  É o elemento uno do nosso Universo visível, sendo a potência 
criadora  (Kriya-Shakti) de todas as formas de vida, luz e calor. No aspecto menos sutil é 
Prana, é a forma primeira e reflete as formas inferiores dos primitivos seres subjetivos. 

 

As Diversas Naturezas do Fogo 

Segundo Blavatsky,  os primeiros pensamentos caóticos divinos são elementais do 
fogo. Pergunta-se: Os vários aspectos que adota o fogo correspondem a cada mundo 
concebível? Ou melhor: Existem, além do fogo físico, um  fogo astral o passional, um fogo 
manásico? Existiriam os fogos de Atmã e Búdi? 

 Cremos que sim e,  ao tentarmos compreender algo da natureza desse divino 
reflexo, devemos concentrar-nos em tal idéia e com ela penetrarmos seu significado. 

Consideremos o primeiro, aliás o menos difícil de entender, e com ele também o 
calórico, a caloria, calor necessário para elevar de um grau centígrado a temperatura de 
um grama de água. Para o teósofo, o fogo físico é a atuação da energia cósmica, do 
movimento original da primeira vibração inteligível. Se com um malho ferimos um objeto 
de metal, a energia comunica à massa um abalo que modifica seu estado vibratório, 
traduzindo-se em calor. Um projétil lançado contra uma chapa blindada, se 
suficientemente resistente para contê-lo, sofre enorme elevação de temperatura, que o  
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faz incandescer, passando para o estado ígneo pela comoção brusca experimentada. Até 
no organismo humano, o fenômeno do enrubescimento se verifica mediante uma 
comoção ou abalo de ordem moral, que acelera a velocidade da circulação, produzindo 
calor. 

Nas combinações químicas, o movimento dos átomos que se entrecruzam para 
formar novas moléculas, ou seja, o aumento do estado vibratório se traduz igualmente em 
calor. Assim, o calor, cuja culminância física é o fogo, é “uma atuação de forças internas 
que se produzem pela aceleração do movimento vibratório”.  

 Alguns corpos, como a esponja de  platina, tem a propriedade de absorver gases 
que, aprisionados, modificam seu equilíbrio interno, atuação de energia que se manifesta 
por uma elevação de temperatura capaz de incandescer a esponja. Os corpos radioativos, 
em que o calor se origina pela constante atuação das partículas primárias 
constitutivas,fazem  supor se achem submetidas a um processo de desmaterialização. Há 
corpos,como o rádio, que se diriam fragmentos do próprio Sol, trazidos à Terra por seu 
calor e luminosidade, praticamente inesgotáveis. Se  uma modificação vibratória , uma 
concentração de forças em movimento e uma atuação das energias elementais 
constituem, como se supõe, o processo inteligível  do princípio da formação de um 
sistema cósmico, o Fogo teria sido o primeiro elemento a surgir na alvorada de Um 
Manuântara. 

Poderíamos assim corroborar a assertiva da brilhante autora de  “A Doutrina 
Secreta”, de que os elementais do fogo são os primeiros pensamentos caóticos do 
criador; e compreender sua afirmação de que o Sol Espiritual é o centro, é o fogo etéreo e 
espiritual, o inquietante enigma dos materialistas, que algum dia hão de convencer-se de 
que a eletricidade, ou, melhor dizendo, o magnetismo divino é a causa da diversidade de 
forças cósmicas, manifestadas em correlação perpétua; e que o Sol Físico é um dos 
milhares e milhares de imãs espalhados pelo espaço, um refletor sem mais luz própria do 
que a de qualquer astro opaco”.  (Ísis Sem Véu, vol. I., 357). 

 

Ignis Natura Renovatur Integra 

A instantaneidade da  aplicação da força influi poderosamente na produção ou 
dissipação do calor físico. Quando uma força atua lentamente sobre um corpo, o calor 
também é produzido, porém inapreciável, dissipando-se no ambiente. A razão 
poderíamos, talvez, buscá-la  no fato de que, sendo o fogo um reflexo das formas 
inferiores dos primeiros seres subjetivos existentes no universo (elementais do fogo, na 
acepção de H.P.B.), resultaria o seguinte: quando  a massa sofre uma comoção ou 
modificação que aproxime seu estado vibratório,  em intensidade e instantaneidade, ao 
próprio das primeiras formas inferiores subjetivas do plano, manifesta-se o reflexo – o 
calor, a luz, o fogo. 

Igual efeito reflexo ocorre quando se manifestam e se desligam essas primeiras 
formas, tal como nas combinações químicas, na  afinidade pelos  gases observada na 
esponja de platina, ou nos fenômenos de desmaterialização notados por Gustavo Le Bon  
nos corpos radioativos. 

 Quando é intenso e enérgico certos  estados da matéria, desaparece, pelo 
contrário, o reflexo calorífico produzido pela presença daquelas formas inferiores 
subjetivas, veladas no movimento total, e se produz o frio intenso que se manifesta nas 
clássicas experiências de Cailletet e Pictet da liquefação dos gases. 

O calor moderado, reflexo da presença dos elementos do plano, estimula a 
evolução física, o crescimento. O calor exaltado, o fogo, quebra os edifícios moleculares e 
torna aquela presença tão real e efetiva que chega a separar os elementos atômicos, 
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produzindo as dissociações. Temos assim o duplo papel do fogo como criador e 
destruidor no plano  físico: Ignis Natura Renovatur Integra (I.N.R.I., iniciais 
impropriamente traduzidas por Jesus Nazarenus Rex Judeorum ).  

Temo-nos referido à presença objetiva das formas inferiores do plano. Sem nos 
esquecermos de que estas são reflexos de seres subjetivos, vejamos até que ponto a 
Ciência concede movimento e vida aos corpúsculos primários, considerados no estudo da 
constituição dos corpos. “Os diversos métodos usados para medir velocidade das 
partículas de matéria dissociada – diz Gustavo Le Bom em seu livro  “L’Évolution de la 
Matiére”  (p.37) – deram sempre cifras aproximadas. Essa velocidade é quase igual à da 
luz para certas emissões radioativas, e destas para outras. Aceitemos a menos  elevada  
dessas cifras, a de 100.000 Km por segundo, e tratemos com esta base de calcular a 
energia que produziria a desintegração completa de 1 g de uma substância qualquer. 
Ponhamos, por exemplo, uma moeda de cobre de um grama e suponhamos que 
conseguimos desintegrá-la, exagerando a rapidez de sua desintegração. A energia 
cinemática possuída por um corpo em movimento é igual à metade de sua massa pelo 
quadrado de sua velocidade. 

“Um cálculo elementar nos dará a potência que representariam as partículas de um 
grama de matéria, animadas pela velocidade que propusemos. Temos, com efeito,  

 

             0,001 Kg             1 

  T =  ----------------    x   ------ . 100.000.002 = 510.000.000.000 

                9,81                 2 

de Kg,  número que corresponde a cerca de 6.800.000.000 de HP”. 

 

O Fogo Nos Demais Planos da Natureza 

Até aqui ocupamo-nos somente do fogo físico. A seguir, algumas palavras sobre as 
gradações do divino Fogo nos demais planos. Falemos antes do mais próximo, o astral, o 
campo das paixões onde impera o desejo de apropriação egoísta e da separatividade. 

No mundo astral,  em determinado movimento-retenção que, consoante o ocorrido 
no mundo físico, pode ser ocasionado por uma violenta comoção, ou choque astral, que,  
transformado em aumento de atividade vibratória dos elementos (ou forma inferiores do 
corpo astral receptor), nele provoca um fogo característico do plano. De igual modo, o 
fogo astral pode engendrar-se pela contínua inserção e expansão do corpo de desejos de 
novas formas astrais. Com isto, estamos apenas formulando as idéias, ficando, porém, 
claro que as expressões correntes, como “ o fogo das paixões” , “desejo ardente”, 
“”paixão vulcânica” e tantas outras não são desprovidas de sentido concreto, tratando-se 
evidentemente de fogo criado pelo nosso mental inferior; de vez que, segundo dissemos 
no início deste estudo, o fogo real e verdadeiro nos diversos planos se manifesta como 
reflexos do divino Fogo, quais naturezas diversificadas de “Purusha”, do espírito em sua 
Fonte ou Manancial de todo o  Cosmos. De qualquer modo, reflexos ou projeções cada 
vez mais largas, segundo a  abertura do ângulo em maior distância do Projetor ou farol-
matriz. 

Posto que tudo se manifesta sob forma dual, vemos esse Fogo descendo como 
“Fohat” (Luz) e subindo como “Kundalini” (Força), como choque ou reflexo, segundo a 
fórmula que propusemos: um projétil lançado contra uma chapa blindada experimenta 
enorme elevação da temperatura (Laboratório do E. S. ), que o faz incandescer, 
passando-o ao estado ígneo pela combustão brusca provocada pela retenção de 
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movimento da massa total, aí transmutada em movimento da substância íntima do corpo 
considerado. 

Antes de passarmos  ao fogo mental, citemos mais uma vez a teoria de 
Swedenborg: “A Lei essencial da Natureza é a  da vibração. Um ponto morto, um ponto 
imóvel não poderia existir em nosso planeta”.  

Os movimentos sutis a que chamamos vibrações ou ondas; os mais vagarosos a 
que chamamos oscilações; as trajetórias dos planetas e cometas a que denominamos 
órbitas; as épocas da História consideradas como ciclos;  tudo isso e mais ainda não 
passa de um movimento ondulatório cíclico de ondas no éter, no ar, na água, no aura, na 
terra, por nebulosas, pensamentos, emoções de todo o imaginável”. 

 

O Fogo no Plano Mental 

A luz é universal em todos os planos e em todas as sua relações. Quando as 
ondas etéreas impelem, com movimentos mais lentos, o ar que nos envolve, dizemos que 
há som; já outras, sumamente rápidas, que o sentido da audição não pode captar, as 
tomamos por luz. A origem das vibrações, ondas, ciclos... está na própria Vida divina. 

No mundo mental o Fogo divino se manifesta de modo próprio e característico do 
plano, já que o cérebro é a sede do corpo mental. Na glândula pineal se concentram as 
várias naturezas do fogo uno ou sintético. Uma ação interna ou externa, atuando nas 
formas mentais – integrantes do corpo mental – produz a ação de presença das formas 
assim vitalizadas, o que se expressa por fogo luminoso, este mesmo que em linguagem 
corrente chamamos  “fogo do entusiasmo”,    “verbo inflamado”, “fogo da inspiração” etc. 
Essa a primeira manifestação do Fogo ascendente na Terra (mundo psíquico), por isso 
que caminha para a vitória sobre o mundo astral. 

 
O Fogo e a Tríade superior 

No mundo do discernimento, da intuição (plano búdico), o cérebro-professor (sexto 
princípio), a energia aí manifestada (matéria ígnea rarefeita), por mais próxima que esteja 
do Sol (Fogueira central)que para baixo vibra no “Poço de ilusões”,  como o ardente céu 
do filantropo, a chama da caridade, as aspirações do gênio, etc. – já o dissemos em 
outros lugares – é a Válvula de segurança entre a alma e os demais princípios inferiores, 
para que a matéria-espírito não se turve nem se confunda com os demais. É como os 
diques do canal do Panamá, pior  exemplo, contendo as marés montantes do Pacífico e 
do Atlântico. 

No “Oceano sem litoral’ as águas somente podem confluir e misturar-se quando a 
Humanidade estiver equilibrada ao nível do Oceano das  puríssimas e tranqüilas  águas 
do  "Akasha”, o imperecível Brahmâ-Shiva-Vishnu, na mesma razão que  “Atmã” só se 
manifesta nessa tríplice forma  (Atmã-Búdi-Manas; Ida-Píngala-Súshuna), ou os Três 
em Um, quando o Hálito corre pelo meio... desde já simbolizando o Hermafrodita do fim  
da Ronda, se este relacionado estiver com  o mesmo fato. Eis por que o período de  
“Súshuna” é o da meditação e fusão no maravilhoso Brahma (Tat Twan Asi). 

No mundo espiritual ou atmânico, para a nossa consciência, todo Ele é o Fogo, 
porque  todo Ele  é o radiante Amor divino. É unidade, embora tríplice em sua 
manifestação, como luz e calor no coração humano, a  “câmara de Kundalini”. 

Seu despertar no homem é a famosa  “Serpente de fogo” que deixa de se  arrastar 
serpenteando na Terra, para evoluir em forma circular nesse mesmo humano coração: o 
fogo das paixões afinal substituído pelo Fogo do Amor divino. Nesse instante não se 
poderia dizer em qual extremidade da “serpente” se encontra a cabeça ou a ponta da 
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cauda, pois ambas se confundem. Certos estavam os antigos  ensinamentos ao 
considerarem o fogo como elemento divino e infernal. 

Como “Fohat”, o fogo é de tal sutileza que se torna  quase inconcebível, apesar  
das múltiplas formas sob as quais se manifesta.  Como  “Kundalini”,   ao mesmo tempo 
criador de Vida  e causador de  Morte; melhor dizendo, Transformação. É o mesmo Fogo 
na ânsia de alcançar sua extremidade superior, o Divino. Na sua essência ou Unidade é 
para a consciência a revelação primeira das energias cósmicas. 

É a própria Força divina revelada; o germe dos universos, conexões imensas das 
forças cósmicas, segundo a própria Ciência, ao admitir que os corpos celestes e os 
sistemas nasceram de primitivas nebulosas ígneas; a Alma vivificadora, prodigiosa, 
transmissora de vibrações e energias do Logos, que denominamos   Sol espiritual. 

Compreende-se assim a razão por que os primitivos povos veneravam o Fogo. 
Ante seus olhos, era este o representante legítimo, no plano físico, das Potências divinas. 
Podemos reviver sua devoção recitando o Hino entoado pelos antigos  “Rishis”, tal como 
foi escrito no Rig Veda: 

 
HINO  AO FOGO 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Ó fonte de riqueza, Divindade, vida, alimento, 

Prazer do lar feliz, que te saúda e adora, 

Expressão ideal da Verdade Excelsa! 
 

2 

Igual ao Sol divino, cujo fulgor transmites, 

És indivisível, eterno, inalterável, 

E em TI a vida inteira se alegra e se revela 
 

3 

Ó Alma  universal, que em tudo penetra! 

Ó Agni sem igual Suplica-Te o homem, 

Como causa da ventura e do supremo bem. 
 

4 

Dominador sem par, reinas sobre a Terra, 

O homem e a mulher Te rendem preito, 

És o vigor do Pai, e da Mãe afeto. 
 

5 

Puro e encantador, como a esposa amante, 

És bondade eterna,  como eterna é a 
existência. 

6 

Infunde-nos a  Paz: traz-nos a  prosperidade. 

Que teus adoradores sejam sábios e fortes 

E conquistem a glória, a Paz, a longevidade. 

7 

Frutos, leite, mel –  tudo que nos nutre, 

Ó Fogo, de ti vem, transformador supremo. 
 

8 

Ao céu, Omar, atrai formando nuvens belas,           

Que por Tua ação fecunda, em chuva se convertem. 
 

9 

Tu produzes a Luz e  astros brilhantes 

Que enchem de esplendor a abóbada celeste, 

Supremo protetor e benfeitor supremo! 
 

10 

Em toda  parte estás, em todos os lados brilhas: 

Para melhor criar, destróis, incansável, 

Em Ti se engendra o Bem, a força e a opulência. 
 

11 

A mente, o coração em Tua chama se banham, 

De Ti se nutre o Sol, de Ti se forma 

O raio, de Ti brota a flor: em Ti o amor se inspira. 
 

12 

Ó Agni! Que esta oração elevada em Tua 
homenagem, 

A Ti chegue veloz, o Teu favor conquiste. 
 

(Continua na próxima edição) 
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A INICIAÇÃO À LUZ DO APOCALIPSE 

 

As Sete Igrejas e os Sete Estados de Consciência 
 

                                                           A.C. FERREIRA 

 

As tradições hebraica e cristã se baseiam 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”. 

O Cristianismo possuía  sete graus iniciáticos dos quais somente três eram do 
conhecimento profano. 

Os três graus inferiores constituíam respectivamente os “ouvintes”,  “companheiros” 
e  “fiéis”  e os quatro superiores formavam os sacerdotes iniciados. 

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

O Apocalipse é uma síntese da Doutrina e da previsão dos tempos, sendo pois a 
chave hermética para a interpretação dos fatos acontecidos no passado e no presente,  
com a antevisão do futuro. 

As cartas às sete igrejas da Ásia (sete Templos iniciáticos), objetivavam avisá-los 
de que as cerimônias que aí se praticavam eram para a formação de adeptos perfeitos, 
santos e sábios. Essas mensagens estão estreitamente relacionadas com os dizeres das 
Epístolas 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. Daí a sua exclamação: “Ó morte! Onde está a sua 
vitória?” – para dizer que o iniciado venceu a própria morte. 

O Apocalipse ensina que para esta iniciação precisamos: 

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

“Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas: Ao que vencer, dar-lhe-ei a 
comer da Árvore da Vida, que está no meio do paraíso de Deus” (Apoc.11-7). 

A tradição hindu diz que no primeiro grau, “Pratma-kálpika” (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’ha” – tal como 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 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 de Esmirna. 
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2. Se no primeiro grau iniciático ele prova da Árvore da Vida, só na segunda 
iniciação vencerá a segunda morte. Então começa a  ver aquilo que fez; visões 
terríficas ou angelicais. Nem inferno, 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 segundo grau o homem não 
passará pela Segunda morte porque já provou na primeira os frutos. Não se 
desfaz no orbe lunar e repousa no superior, porque está junto ao Pai Celeste. 
Seguem-se novas peregrinações estabelecidas pelo princípio anímico  nova 
reencarnação. 

“Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: “Quem vencer não 
receberá o dano da Segunda morte”. (Apoc. II-11). 

A Segunda etapa é “vichârana” – o conhecimento discriminativo, conforme o 
Vedanta. 

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 terceira igreja, a de  Pérgamo. 

3. Nesta fase o iniciado continuará com a sua consciência individual. Saberá então 
o nome da essência espiritual que ao anima; então pela primeira vez vai ver 
quem ele 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. 

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 uma pedra branca, e na pedra” um nome escrito, 
o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe” (Apoc. II-17). 

O terceiro grau iniciático está sempre ligado ao mistério do nome. Todas as 
tradições falam do segredo do nome. De acordo com Môret, 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 era uma emissão de luz 
fecundante e verbo criador. Para Jean Marques Riviére,  “o conhecimento do verdadeiro 
nome” é absolutamente essencial; as coisas que não tem nome não existem, quando 
adquirem a existência é porque um Deus pronuncia os  seus nomes. 

A tradição hebraica afiança a necessidade do conhecimento do nome dos seres e 
das coisas. Os primeiros padres da Igreja, como Origens 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 ó nome técnico e como nos  diz Frithjof Schoun, 
Swami Rândâs é um  exemplo atual  e frizante da importância do conhecimento do 
nome. 
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De acordo com os conhecimentos tradicionais, o verdadeiro princípio 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.  

Esta representa o veículo grosseiro do homem, o  que habitualmente chamamos de 
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 de 
Tiátira. 

Na  quarta  igreja receberá um cetro de ferro para governar as nações. Sua missão 
será a de governar os povos. É exemplo desta fase a dinastia dos faraós; alguns foram 
sábios e iniciados, como ocorreu com alguns reis da Assíria, Babilônia, Índia e China. 
Grande é o número de adeptos que tem passado por esta Missão, surgindo então 
misteriosos imperadores, como Numa Pompílio – Profeta que mantinha contato como os 
Mestres da Sabedoria; Assoka, que criou o Império dos Mórias – mestres perfeitos; 
Mahatmas da Linha Mória ou dos sete adeptos perfeitos de todos os tempos. Vêmo-los 
também como Fo-hi – o filho do Dragão, e Kunaton, o amado de seu Pai Aton. Os acádios 
e sumérios são pródigos da presença desses Seres. 

Por isto ensina o 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, diz a tradição oriental, o discípulo já tem consciência de quem é, 
surgindo nele os poderes, ou sidhis, que podem constituir o principal empecilho à  
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 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 de Sardes. 

Na quinta 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. È o Adepto Secreto, com suas vestes brancas, espírito luminoso 
cujo nome inscrito no Livro da Vida, lhe permitirá ligar-se aos grandes mistérios da Tríade 
superior no seu aspecto de Beatitude. È o amor universal que não se cinge a um ser, a 
uma coisa, mas que universaliza e pluraliza. 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 se contempla. 
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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. 

Nesta fase, diz o Apocalipse (III-5) “O vencedor será assim vestido de vestes 
brancas: não se apagará 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 Sexta igreja desenvolve o Conhecimento puro, que se equilibra com o Amor 
puro, que se equilibra com o Amor puro da etapa anterior, na realização mística das duas 
colunas do Templo. Recai sobre  ele o mistério do Santo Nome de Deus. É a Palavra 
Perdida, o “Shen-Há-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: “Rabi Jeoshua, certa 
vez, interrogado por um discípulo sobre o valor das sete vogais da linguagem grega que 
se achavam gravadas na cabeça da serpente Ofis, respondeu: 

Este é o maior de todos os mistérios. Quem conhecer o segredo que faz vibrar as 
sete vogais e os seus 49 poderes, é o Senhor de toda a Luz. Nem o próprio Bárbelo, 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. 

João, o Evangelista, ensina 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 ...” (I14). 

Logo, tudo dimana do Som Primordial e, portanto, pela marcha inversa, tudo se 
relaciona e diretamente depende da Palavra Criadora. 

O céu se manifesta, o homem se une eternamente com o Logos, quando pronuncia 
a  “Palavra Inefável”. 

Nesta fase o iniciado entende a carta dirigida ao Anjo da Igreja de Filadélfia, 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”. 

O último rebento místico do Oriente Sri Râmakrishna, não hesita em dizer: “Deus e 
seu nome são idênticos”. E precisa a sua sentença: 

“Quando cremos 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 seus Santo Nome”. 

Terminado esta fase, dirigirá o iniciado para a última etapa, a igreja de Laodicéia. 

Nesta sétima 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 
extraordinários que alcançou, consegue destruir todas 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 
Liberto, na plena acepção do termo.  
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Esta consagração está contida na carta ao Anjo da  igreja 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 sete igrejas ou sete estados de consciência, perfazendo os 21 mais 1 arcanos 
maiores, pois ele é o 22º  arcano maior ou Laurenta, ou aquele que sabe Quem é, donde 
vem e para onde vai. 

 
NÃO   É   TERRESTRE  17 

 

Megalópole pré-Atlântida – Não era formas humanas – OVNIS na Antártida – O 
Sexto Continente – Jardim da Terra “Regina Maria” – Paraíso austral – Descobertas do 
Capitão Ritscher e do Almirante Byrd – Imunidade prodigios – Tradições tibetanas –  
Hóspedes extraterrestres – Estranho casalzinho de pele verde. 

 

A passagem se encontrava agora à nossa frente, lisa e varrida pelo vento entre 
seus pilares laterais, dentados e severos. Para além dela, o céu nublado por vorticosos 
vapores, ora aclarados pelo baixo sol polar,  sol daquele misterioso reino sobre o qual 
pensávamos  que jamais um ser humano houvesse pousado o olhar... 

Não contivemos um grito de espanto, misto de reverência e terror, quando, nos 
deparamos com o que jazia a nossos pés. Frases fantásticas acudiram-nos aos lábios 
enquanto  admirávamos, atônitos, o incrível espetáculo. Recordei-me  ainda dos mitos 
sobrenaturais, cuja visão me havia perseguido desde o primeiro contato com este antigo 
mundo antártico, o demoníaco altiplano de Leng, o Mi-Go... os manuscritos pnakóticos 
com suas lendas preumanas, o culto “Cthulu”, o   “Necrônomicon”: enfim a lenda 
hiperbórea do “Tsathoggua” sem forma e do “men”,  que informe semente estelar a ele 
associado... 

As construções eram dimensões muito diversas. Havia conjuntos de extensão 
enorme, tipo alveário, e estruturas menores, ediculares. As formas dessas construções 
tendiam geralmente para o cone, a pirâmide, mas notavam-se também perfeitos cilindros, 
cubos, grupos de clubos, formas retangulares, edifícios poliangulares assemelhando-se 
às fortificações modernas. Tudo monstruosamente marcado pelo tempo, e a superfície do 
gelo da qual surgiam as torres  era pontilhada de blocos e detritos de época imemorável. 
Nos pontos em que a glaciação era transparente podíamos ver as partes inferiores dos 
gigantescos edifícios. Eram também visíveis as pontes de pedra preservadas pelo gelo, 
que fixavam as diversas torres entre elas a alturas variáveis acima do solo. Nos muros 
expostos podíamos distinguir as cicatrizes nos pontos dos quais partiam outras e mais 
altas pontes do mesmo gênero . Viam-se numerosas janelas amplas, algumas 
escancaradas de modo sinistro e ameaçador... 

Essa não podia ser uma cidade igual às outras. Teria sido o núcleo primitivo e o 
centro de algum arcaico e incrível capítulo da história da Terra, cujas ramificações 
externas, vagamente recordadas nos mitos mais obscuros, haviam desaparecido no caos 

                                                        
17 Traduzido do original italiano “NON É TERRESTRE”, editado por SUGAR  EDITORE (Via Astolfo, 23, Milão), que gentilmente 
autorizou a publicar em “DHÂRANÂ”, o capítulo VI (Portas para o infinito), p. 101-115. Outros livros de Peter Kolosimo: “Planeta 
Sconosciuto”, “Terra senza tempo”, “Ombre suile stelle”.  Nossos agradecimentos ao dr. Massimo Pini pela sua  atenciosa carta de 6-3-
69. 
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das convulsões do globo. Lá se estendia uma megalópolis, em relação à qual as  
fabulosas Lemúria e Atlântida, Comerion e Uzuldaroum e Olathoe na terra de  Lomar são 
civilizações recentes: uma megalópolis que teria podido rivalizar com as pré-humas, como 
Valúsla, R’lyeh, Ib na terra de Mnar, e a cidade sem nome da Arábia Deserta... 

Estes trechos são de um alucinante romance de H.P. Lovecraft,  “Le montagne 
della follia”. É a história da descoberta, no coração da Antártida, de uma espantosa 
metrópole edificada há milhões de anos por uma raça não humana, procedente dos 
astros. Trata-se de fantasia certamente, mas de fantasia sensata, pois, como disseram os 
críticos, Lovecraft conduz os elementos de um sólido saber científico ao extremo limite da 
imaginação; os dados da realidade cotidiana e os científicos se inserem em um mundo 
mais vasto, percorrido por tensões cósmicas e todo impregnado pela potência de um mito. 
E o mundo antártico traz de fato a marca invisível, mas nem por isso menos grandiosa e 
terrificante, que o escritor americano soube desvelar da maneira surpreendente. 

 
Não eram formas humanas 

Primavera de 1958. Cultivava-se o Ano Geofísico Internacional. O geólogo  norte 
americano  W. e um colega se encontravam, certa tarde, a serviço conduzindo um 
pequeno veículo tipo trator de esteira, chamado “Donnole”, a pequena distância de uma 
base na Costa Knox, na Antártida. Conversavam enquanto cuidavam de alguns 
instrumentos científicos. Tudo calmo e normal até que, repentinamente, a cerca de um 
quilômetro em direção norte, foram surpresos pelo aparecimento de um turbilhão branco 
erguendo-se do solo. Entreolharam-se, aturdidos, numa interrogação recíproca. Não 
podia tratar-se  de fenômeno meteorológico. O dia era claro e uma perturbação 
atmosférica não poderia ter lugar numa área tão limitada e tão exatamente  circunscrita. 

Pensaram nos colegas japoneses e soviéticos, instalados nas vizinhanças de seu 
campo, os quais naquele dia faziam uma série de levantamentos, mas não podiam 
compreender a causa do fenômeno. Decidiram ir ver do que se tratava, supondo que eles 
tivessem sofrido algum acidente. 

Aproximando-se, os americanos notaram que  o turbilhão não era formado de 
cristais de neve, mas de uma espécie  de vapor quente, de cheiro agudo indefinível e cor 
branca. Em meio àquela nuvem que se ia dissolvendo, distinguiram uma formação  a 
cúpula, da altura de dois metros, um diâmetro de a 10 metros brilhando como vidro. 

“A primeira idéia que me ocorreu, conta W., foi que se tratasse de um 
desconhecido fenômeno do subsolo, talvez de origem vulcânica. Fascinado e alarmado 
ao mesmo tempo, pus-me a correr em direção à cúpula. Antes  pensei que alguém me 
houvesse precedido, pois distingui duas formas  em movimento; mas em  seguida senti o 
sangue gelar-me nas veias: não eram formas humanas, eram “coisas” redondas, 
amareladas, um metro e pouco de altura, parecidas com balões meio vazios que se 
moviam grotescamente no gelo,  revirando-se sobre si mesmo. 

“A seu lado e acima deles brilhava uma luz que me pareceu a de uma flama 
exídrica . Pareceu-me que uma bolinha explodiu diante de mim, desprendendo uma rosa 
crepitante de cintilas azuis. Tomado de pânico, retrocedi correndo.  

Fuja, gritei a meu  companheiro que ficara atrás. Depressa, fuja! Só depois de 
alcançarmos a “Donnola”  paramos para olhar o fenômeno. Vimos por alguns instantes os 
reflexos da cúpula, depois novo turbilhão branco. No céu, distinguia-se um pálido 
revérbero; quando a nuvem se dissipou não havia mais nada sobre a superfície gelada”. 
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ÓVNIS No Sexto Continente 

Não é esta  a única estória bizarra que temos ouvido a propósito da Antártida, 
sobretudo durante o Ano Geofísico Internacional, quando o  “Sexto continente” esteve na 
mira dos cientistas de onze países que lá constituíram   60 estações de pesquisas, entre 
as  quais 33 grandes campos permanentes. 

De estudiosos que operavam nas estações argentinas, tivemos pelo menos uma 
dúzia  de informes concernentes ao avistamento de objetos não identificáveis, em vôo e 
pousados no gelo, em grande maioria de forma lenticulares e ovóides. Observadores 
soviéticos e americanos sobrevoavam áreas escuras de natureza ignorada e “relevos” de 
conformação curiosa que fazem pensar em  esplanadas, muros ciclópicos, edifícios 
revestidos de poderosas lajes de gelo. 

Os avistamentos de objetos voadores desconhecidos no Sexto continente nunca 
foram raros. Clamoroso foi o de julho de 1965, do qual participaram cientistas, técnicos e 
marinheiros de três países, acerca do qual se divulgou um comunicado oficial da 
Argentina, com a seguinte redação: 

“A guarnição da Marinha da Antártida Argentina (Ilha Decepción) observou a 3 de 
julho, às 19:14 (hora local), um gigantesco corpo volante em forma de lente, em aparência 
sólido, de cor principalmente vermelho-verde, ocasionalmente emitindo tons amarelos, 
azuis e alaranjados. O objeto se movia numa trajetória em zig-zag para leste, mudando 
porém seu curso várias vezes para oeste e norte, em velocidades diversas, não emitindo 
qualquer som, e passando a 45º  sobre o horizonte a uma distância de 10 a 15 Km da 
base. No curso das manobras feitas por esse objeto volante, as testemunhas puderam 
notar sua tremenda velocidade e também o fato de que ele permaneceu imóvel, durante 
cerca de 15 minutos, a uma altura de aproximadamente 5000 metros. 

Quanto aos outros avistamentos, a falta de observadores qualificados contribuiu 
para faze-los passar   sob silêncio. Há anos a Argentina vem sendo sobrevoada por 
misteriosos corpos volantes, muitos dos quais em direção sul, além do  Estreito de Drake, 
rumo ao imenso deserto branco. 

Alguém está ainda procurando alguma coisa lá em baixo, pensa o jornalista P. 
Deville, que acompanha atentamente as estranhas aparições. Mas,  que procuram?  

Talvez um  fantástico astroporto, quiçá uma base mantida por milênios inumeráveis 
naquilo que fora um maravilhoso Continente e que é hoje um caso coberto de gelo. Não 
esqueçamos que por séculos audazes navegadores, sonhadores e aventureiros se 
embrenharam pelo extremo sul em busca  do paraíso  austral, perseguindo não uma 
quimera pessoal mas guiados pela lembrança de um mito que sobrevive através dos 
tempos. 

 

O Jardim da terra  “Regina Maria” 

Com toda probabilidade o paraíso austral dos milênios passados não pode ser 
identificado com a Antártida. Esta devia encontrar-se em latitudes bem diversas. 
Demonstrou-se de fato que os Pólos mudaram algumas vezes de posição9 em 
conseqüência   dos cataclismos que convulsionaram o nosso globo, deslocando o eixo 
terrestre. O atual Continente branco não era todavia aquele que conhecemos; sua grande 
couraça gelada, que em  certos pontos atinge a espessura de 3 a 4 mil metros, causou a 
destruição e o afundamento de algumas grandes ilhas ou de um inteiro arquipélago de 
clima subtropical. E isto se confirma tanto pela descoberta de fósseis vegetais e animais 
gigantescos, como pela presença de vastas jazidas carboníferas. 
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Em 1947, o almirante Byrd encontrou nas encostas de uma montanha de 3000  
metros de altura, no Maciço Regina Maud, um filão que ele considerou suficiente às 
necessidades do mundo inteiro. Trata-se porém de lignite  de má qualidade, que em todo 
caso constitui preciosa comprovação sobre o passado geológico da Antártida. 

Os primeiros a falar da sensacional descoberta foram os componentes da 
expedição alemã  “Showabenland”,  efetuada em 1938-1939 sob o comando do capitão 
Ritscher: a algumas centenas de quilômetros  da grande muralha gelada de longitude  
zero, estende-se para Oriente e Ocidente ao longo do paralelo 70, os pilotos dos dois 
hidroaviões germânicos avistaram uma região colinosa que não apresentava sinais de 
gelo e era constelada por espelhos  d’água. 

A notícia foi acolhida com ceticismo, mas em 1947 os aviadores de Byrd a 
confirmaram plenamente, revelando ao mundo aquilo que eles batizaram com o nome de 
“O jardim da Terra Regina Maria”, uma sucessão de colinas cobertas de coníferas anãs, 
tapetadas de musgo, banhadas por muitos lagos de águas tépidas.  

Em alguns pontos, próximos a geleira Ferrar, a água é ... quente! A que se pode 
atribuir este fenômeno?  As causas podem ser duas: vulcanismo (que naquelas paragens 
seria inconcebível), ou radioatividade. 

 Se esta segunda hipótese obtiver confirmação, teremos a certeza de que lá 
existem fabulosas jazidas de urânio. 

 

Tradições tibetanas. 

Até aqui a ciência. Mais além, os colecionadores de maravilhas, no gênero de 
William Bennett, segundo o qual aquelas colinas e lagos constituiriam uma  “cidade 
jardim” de uma considerável guarnição extraterrestre sediada em nosso planeta. A 
verdadeira metrópole se estenderia sob o solo antártico, dispondo de poderosas 
máquinas destinadas a fornecer a energia para manter a extensa superfície livre do gelo. 
Nas terras do sexto continente os nossos estranhos hóspedes disporiam de um imenso 
cosmodromo natural e de inesgotáveis jazidas para lhe favorecerem os minérios de que 
necessitam. 

O fato de que esse Autor, quando de suas revelações (1956), não tivesse ainda a 
notícia das incursões de veículos voadores desconhecidos sobre a Antártida, pode 
parecer irrelevante,  e a referência  às jazidas de metais puramente causal (só mais tarde 
se soube que aquele subsolo é rico de ouro, cromo, molibdênio, pirite, urânio, carvão e 
petróleo). Não  se deve porém deixar de dizer que o assunto não é uma invenção desse 
pesquisador. É uma tentativa de interpretação de alguns passos das tradições  tibetanas 
alusivas ao mito  do altiplano de Leng.  Bennett, como Lovecraft, afirma que Leng poderia 
situar-se não na Ásia, mas na Antártida! 

Seja como for, o sexto continente encerra tantos enigmas a ponto de podermos  
considerá-lo como uma autêntica ilha  extraterrestre. Contrariamente a quanto seria 
lógico, a massa atmosférica se torna mais quente à medida que se sobe; a própria 
atmosfera tem uma densidade igual somente a metade da que é própria às restantes 
regiões do globo. A fauna antártica é imune às  infeções por bactérias? O mar do qual os 
animais obtêm direta ou indiretamente seu nutrimento é riquíssimo de plancton: e o 
plancton vegetal, segundo alguns estudiosos, contém um antibiótico universal,  capaz de 
impedir qualquer infeção. 

 O mundo antártico defende de modo inimitável seus segredos. As escavações se 
tornam dificílimas, porque a lama gelada se desloca lentamente, mas sem interrupção, do 
centro do continente para o mar, sulcado por sua vez de rios gelados, como a geleira 
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Beardmore, com  18  Km de  largura, que se dirige  para a costa, mudando a conformação 
das zonas que atravessa. 

Mas chegará o dia, prediz William  Bennett, em que justamente este incessante 
fenômeno descobrirá aos  nossos olhos as expressões  do longínquo passado do  globo, 
que nem mesmo os mais  audazes pesquisadores ousam suspeitar  18  . 

 
Hóspedes Extraterrestres 

Facções rivais combatiam pelo Domínio da China, ajudadas por criaturas celestes 
que tomavam partido a favor  de uma ou de outra, usando armas espetaculares. Assim se 
exprime Raymond Drake ao descrever os fabulosos conflitos orientais, e recorda que a 
situação,  segundo resulta das tradições asiáticas, é idêntica à dos mitos de todo o 
mundo. È  a mesma, por exemplo, que Homero  ilustra na guerra d Tróia, com os deuses 
enfileirados de um lado e de outro do campo de batalha. Disto pode-se deduzir que os 
supostos astronautas extraterrestre não tenham andado em relações idílicas entre eles, e 
que se tenham por vezes combatido impiedosamente como qualquer mortal. 

Se aceitarmos a teoria segundo a qual viajantes cósmicos vêm aterrissando em 
nossa Terra, deveremos admitir que pertenceriam a raças e a civilizações  que pouco ou 
nada teriam de comum entre elas. 

Nossos longínquos antepassados poderão ter visto seus hóspedes  extraterrestres 
como divindades benfazejas ou maléficas, como aliados e como inimigos, o que terá 
obviamente dependido não só de seu comportamento acolhedor ou hostil, mas também  
da mentalidade dos  objetivos dos adventícios. Quando folheamos o folclore da Irlanda, 
encontramos um movimentado mostruário de bizarras criaturas animadas das mais 
diversas intenções: fadas que não são fadas, mas seres informes dotados de poderes 
sobrenaturais quase sempre hostis; gnomos ora cordiais ora petulantes, diabinhos de 
comportamento imprevisível. 

E todos estes personagens tem os seus correspondentes nos mais remotos 
ângulos do mundo: o monstro de cabeça chata, quase cilíndrica com larga fronte e 
grandes orelhas traz logo à mente as enigmáticas estátuas gigantescas da Ilha da 
Páscoa; o homem sem boca nem olhos faz suspeitar as esculturas e as máscaras que 
poderiam reproduzir elmos de astronautas; os demônios carrancudos de olhos oblíquos 
nos transportam , com uma  desconcertante concordância de particularidades, às 
impressionantes figurações que selam o obscuro passado das Américas central e  
meridional. 

Interessante observar a propósito do “Novo Continente”, como algumas populações 
mexicanas, acenando às monstruosas estatuetas de jade de seus longínquos 
progenitores, dizem-nos – aludindo a tradições remotas – que a pedra esmeraldina era 
usada para tais figurações por um motivo bem preciso, isto é , porque sua cor 
correspondia à cor própria da lendária estirpe de humanóides. 

 
                                                        
18 Ainda que com atraso, inscrevemos prazerosamente o nome do escritor-profeta  William Bennett, entre os de seus colegas e 
patrícios citados no artigo intitulado “O SOL CENTRAL E A DESCOBERTA DAS EMBOCADURAS POLARES – Cientistas norte-
americanos corroboram teorias teosóficas”,  publicado em “DHÂRANÂ”, edição n.º  30/31, pág. 62 (William Reed, Willis G. 
Emerson., Marshall Gardner, Nicholas Senn, Raymond Bernard e outros). Ninguém antes de nós havia chamado a atenção dos leitores 
brasileiros para seus ilustres nomes. 

Também aqui se fala das fabulosas descobertas do Contra-almirante Richard E. Byrd e do capitão Ritscher, que “revelaram ao mundo 
aquilo que eles batizaram com o nome de   O Jardim da Terra Regina Maria,  uma sucessão de colinas... banhadas por lagos de 
água tépida. Em alguns pontos a água  é quente”.... 

Mas não basta apontar os nomes e os livros daqueles autores. É mister traduzi-los e divulgá-los, principalmente “The Hollow Earth”  
de Raymond Bernard, que tão alto elevou o nome do Brasil, e, fato ímpar, único escritor que divulgou no exterior o nome da S.T.B. e a 
obra do Prof. Henrique José de Souza. Mais notável ainda o fato de  ter  ele realizado seu desejo de conhecer o “interior” de nosso 
país e d haver aqui vivido os últimos anos de sua laboriosa vida de escritor e pesquisador. (N. da R.) 
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O Estranho Casalzinho de Pele  Verde 

De criaturas de pele verde é rica, de resto, também a literatura irlandesa. Mero 
acaso? Fantasias devidas a ser pigmentação verde de todo ausente entre os homens? 
Pode ser. Mas não deixemos de atentar para quanto  expõe o escritor John Macklin em 
seu artigo publicado no periódico “Grit”, em dezembro de 1966: 

“Numa tarde de agosto d 1887, duas crianças saíam de uma caverna rochosa nas 
vizinhanças de Banjos, vila interiorana da Espanha. Caminhavam de mãos dadas e assim 
atravessaram um campo em que alguns homens lavravam a terra. O fato se deu, como 
dissemos, há mias de 80 anos, mas há ainda por lá velhas testemunhas que se lembram 
daquele dia. 

“Exageros e distorções se ouvem  dos que contam o fato, mas suas bases 
parecem indubitáveis. As duas crianças que vinham da caverna falavam uma estranha 
linguagem incompreensível, suas roupas eram tecidas de uma substância jamais vista. E 
a pele de ambas era de cor verde. 

“É uma história bizarra, ilógica, sem explicações, que poderia evocar os estudos 
feitos sobre a quarta dimensão, em  um mundo existente ao lado do nosso; um mundo de 
fantasmas, para nós, do qual aquelas duas crianças poderiam Ter fugido. Nesse sentido, 
poderíamos dar crédito à teoria de que teriam sido precipitadas num vórtice espacial, 
como um homem se precipitaria numa fenda aberta no gelo polar, sem mais poder 
encontrar o caminho para emergir. Ridículo? Talvez. Mas, trata-se da única hipótese 
capaz de projetar um raio de luz sobre o aparecimento desse casalzinho verde. 

“De Barcelona chegou um sacerdote para investigar o falto insólito. Viu as crianças, 
ouviu as testemunhas e, mais tarde, escreveu: “Fiquei de tal maneira convicto de quanto 
ouvi que me sinto constrangido a aceitar o fato, conquanto incapaz de compreendê-lo e 
de tentar uma explicação pelo raciocínio intelectual”. 

“Os trabalhadores estavam repousando após o almoço, quando o estranho 
parzinho surgiu da caverna. Não acreditando em seus próprios olhos, caminharam em  
sua direção. As crianças, assustadas, fugiram. Foram perseguidas, alcançadas e  
conduzidas para a casa de Ricardo Da Caino, um magistrado que era também o maior 
proprietário de terras da Vila de Banjos. 

“Da Caino, tomou a mão da menina e a esfregou, como para limpá-la; a cor  verde 
permaneceu. Era sem dúvida efeito da pigmentação. Ofereceram-lhe alimentos, mas os 
recusaram, limitando-se a pegar um pedaço de pão e uma fruta, pode-se a fitá-los, com 
um misto de suspeita e de assombro. 

“O magistrado observou que os traços de seus  rostinhos, se bem que regulares, 
pareciam ligeiramente semelhantes aos dos negróides de olhos amendoados e afundados 
nas órbitas. As crianças permaneceram cinco dias em casa do Sr. Da Caino. Não se 
alimentaram, tornando-se debilitadas. Não se encontrou qualquer alimento capaz de 
interessá-las. Por fim , diz um relatório, aconteceu  que um dia  lhes foi apresentado um 
prato de feijões, sobre o qual o casalzinho se atirou com avidez. E também depois não 
aceitaram outros alimentos. 

“Ao que parece, o jejum havia causado sérios danos à saúde do menino. Apesar do 
valor nutritivo da popular leguminosa, tornou-se cada dia mais fraco, vindo a falecer um 
mês depois de seu aparecimento.  

A menina desenvolveu-se e chegou a trabalhar como doméstica em casa do Sr. Da 
Caino. Sua cor verde tornou-se menos intensa e a curiosidade a seu respeito acabou por 
desvanecer-se. Depois de alguns meses aprendeu algumas palavras em espanhol e pode 
dar, acerca de sua origem, uma vaga explicação, que apenas serviu para adensar o 
mistério. 
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“Declarou ela proceder de uma terra em que não surge o sol, onde reina sempre 
uma luz crepuscular. “Há um país de luz não distante de nós”, disse, “mas somos 
separados dele por um rio de grande largura”. 

– “Como você  chegou à caverna?” – “Houve um grande barulho, fomos tomados 
no espírito, e logo nos encontramos aqui,  no campo de colheita. É só o que 
posso recordar”. 

“A menina viveu ainda cinco anos. Seu corpo foi sepultado ao lado de seu 
irmãozinho”. 

“Uma estranha estória. Os documentos relativos aos fatos aqui expostos existem, 
com as declarações juradas das testemunhas que viram tocaram, interrogaram o parzinho 
que apareceu de mãos dadas, procedente de uma caverna não muito, muito profunda...   

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

SUDDHA DHARMA MANDALAM 

É uma organização religiosa de origem hindu, cuja tradição remonta sua origem ao  
plenilúnio de Valsakh, há cerca de  12.000 anos (data que também se reporta à grande 
Esfinge egípcia de Gizeh) e que Subramani Yyer deu a conhecer ao mundo profano no 
ano de 1815. Considera como verdades fundamentais: 1)  A imanência da Vida Una de 
Brahmã; 2) A Fraternidade Universal; 3) A existência de uma Hierarquia  incumbida de 
guiar a Humanidade. São quatro os seus principais objetivos: I) Estudar a natureza do 
Universo e do Homem; II) Estudar nossa relativa posição na existência cósmica; III) 
Coordenar a vida exterior com a interior; IV) Realizar a “Ioga” ou deduzir a onipresente 
Divindade. 

EDUARDO ALFONSO 

“Problemas Religiosos – História Comparada de las Religiones” (p.361). 

 

 

EVOCAÇÃO 
 

A Palavra e a Música do Mestre 

Dentre os fatos impressionantes que temos tido ensejo de transcrever e comentar 
nas páginas de DHÃRANÃ, este se sobrepõe a todos por trazer-nos a imagem colorida e 
movimentada de duas  simpáticas criaturinhas  “humanas” que acabavam  de chegar  de 
um outro mundo inteiramente desconhecido. Se, porém, como se tornou evidente, elas 
surgiram à  superfície da terra pela abertura de uma caverna, parece lógico inferir que 
esse mundo é contíguo e intercomunicante com o nosso, conquanto impenetrável e 
regido por leis ainda desconhecidas. 

Ao descrever o fenômeno, com o realismo de quem o tivesse presenciado, John 
Macklin enfiou uma pérola  de raro  brilho no maravilhoso colar de contos e coisas do 
outro mundo, uma jóia autêntica a tornar mais fascinante o tesouro literário ocultista e 
teosófico. 

Eis uma estória que para os veteranos da A S.T.B. vale por uma evocação, pela 
sua semelhança com as vividas e narradas por J.H.S., mestre incomparável na arte de 
ensinar através de contos e  apólogos. 

Pela magia da palavra escrita, pode um escritor  americano, na citação de um 
colega italiano, recender em muitos  corações, depois de longos anos, as chamas da 
saudade daquelas inefáveis tertúlias que constituíam o encantamento dos freqüentadores  
da hospitaleira casa do professor Henrique. 
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Casas que ele habitou e terras que perlustrou transformaram-se em marcos 
miliares do novo ciclo da humana evolução, dos quais se irradiaram rutilantes fachos ao 
longo de sua  peregrinação monádica, pelo Oriente e Ocidente, nas numerosas etapas do 
itinerário de IO. Em cada uma,  ia ele cumprindo sua missão de destilar o amrita e 
prodigalizar o precioso néctar dos  deuses, com o qual se propunha esclarecer os homens 
sequiosos de luz e redimir aqueles pertencentes à sua família espiritual. 

Hospitaleiras e luminosas casas em que, desde Portugal ao Norte da Índia, e 
depois na Bahia, no Rio de Janeiro, em Niterói, em São Lourenço, em São Paulo, era o 
visitante – rico ou pobre, letrado ou analfabeto, branco ou preto – igualmente acolhido 
pelas três virtudes características de sua personalidade altaneira – a orientação do 
Mestre, o conselho do  Amigo e a cordialidade do Irmão. 

Personalidade que refletia o brilho e a pureza de uma individualidade majestosa, da 
mais nobre hierarquia espiritual, empenhada na iniciação dos homens de todos os 
tempos, sem distinção de raça, cor ou credo. Assim como as correntes de “vayú” e  “apas” 
não cessam de circular conduzindo as energias prânicas para vivificação dos seres, e não 
se apagam as labaredas de “Agni” para que não falte à terra  o calor do fogo sagrado, 
assim também nunca deixou de ecoar a Voz do espírito de Verdade nas consciências 
despertas pela verdadeira iniciação. 

E aqueles que apuraram depois de muitas vidas de trabalho e sofrimentos o 
sentido da audição interna, acorrem ao chamado do Verbo divino pela augusta linguagem 
do Anjo da palavra, o mesmo Deva vâni das escrituras hindus, representado pelos 
Avataras de todos os ciclos e os Manus raciais legisladores dos vários povos. 

O professor Henrique não se cansava de ensinar. A eloqüência era a sua nota 
predominante, jorrando de sua boca uma torrente contínua de ensinamentos.  

Quando não estava a falar era porque não havia ninguém presente para ouvi-lo. 
Então ia para sua velha  “Royal” e punha-se a datilografar. Escreveu muito para uso 
externo e muitíssimo para uso de sua Escola. Exerceu ininterruptamente o magistério 
iniciático durante quatro longas décadas. 

Lições magistrais, revelações espantosas se sucediam à medida que os discípulos 
progrediam em aproveitamento. Trabalho de Hércules para trazer ao nível do  humano 
discernimento o sentido dos  mitos, a explicação dos símbolos, traduzir a linguagem dos 
astros e fazer da Esfinge, indecifrável e temível, um livro aberto acessível ao  estudante. 

Matérias como Teogonia, Cosmogênese, Antropogênese, Arcanologia, Tulkuísmo e 
outras de difícil intelecção, por ele administradas em programas didáticos, adquiriam  
finalmente, por efeito de seu magnético poder de transmissão, contornos distintos, 
aspectos inteligíveis e mesmo assimiláveis. Para alcançar esse resultado, repetia as 
palavras sublinhando-as por gestos, recorria a figuras e cores, bosquejava ilustrações ou 
apelava para o som musical. 

Pianista exímio, sem jamais haver estudado música, em dadas ocasiões 
interrompia a preleção para dirigir-se ao plano ou harmônio, extasiando  o auditório com  
verdadeiros concertos improvisados. 

Compositor nato, compôs hinos espiritualistas e patrióticos, baladas místicas, 
mantras ritualísticos es sinfonias avatáricas, em tonalidades peculiares, algumas exigindo 
seis bemóis e outras, como “Hino ao Graal” e  “Santuário do Brasil”, até  sete sustenidos 
na clave, de execução e interpretação difíceis, e todas com letras de sua autoria. 

Entoadas pelo coral da S.T.B., as músicas de J.H.S. adquirem emocionantes 
efeitos melodiosos e polifônicos, capazes de transportar a alma aos páramos do êxtase, 
induzindo-a  a imaginar a presença dos gandarvas celestiais, formados em grande gala e 
regidos pelo próprio Maestro-compositor da ioga universal. 
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Utilizou-se magistralmente da divina arte como método de iniciação, 
entusiasmando incrédulos e  comovendo insensíveis até às lágrimas. Dizem muitos 
teosofistas que só se firmaram na S.T.B. depois de terem ouvido os mantrans do Mestre. 
Aqueles a quem ele não pode persuadir pelo entendimento, convenceu-os pelo 
sentimento. Dir-se-ia que as vibrações produzidas pela música celestial de J.H.S. estão a 
criar gênios benfazejos que vem libertar as consciências presas nas malhas da matéria 
tamásica para sintonizar  o Ego inferior com a divina Tríade. 

Quisera ele, com seu método eubiótico de educar, difundir a filosofia teosófica 
entre as massas, nobilitar o caráter do homem pelas culturas acadêmica e esotérica, 
elevando o nível mental  de nosso povo. A palavra falada e escrita e a música inspiradora 
foram  as gloriosas armas com que ele arduamente lutou até o fim. 

Suas palavras se destinam a instruir as multidões e os maviosos acordes de suas 
músicas compostas para sensibilizar legiões  de almas ainda desligadas de seus Egos, a 
fim de que o mundo possa estar  espiritualmente preparado para acolher em terras 
brasileiras, sob as quais crepitam os braseiros do sagrado fogo, o Avatara-síntese da era 
de Aquário. 

A John Macklin e Peter Kolosimo, escritores que pela fala transmitida em letra de 
imprensa, motivaram este comentário evocativo, a admiração de DHÃRANÃ. Inspirou-o a 
proeza do estranho casalzinho de pele verde projetado, ninguém sabe como, dos 
fantásticos mundos subterrâneos, dos quais tanto falava o professor Henrique José de 
Souza, intérprete de seus arcanos e revelador de seus mistérios. 

Fundador da Escola iniciática do porvir, escultor do conhecimento puro, gigante do  
ideal objetivado nos três mundos, continua à espera de um biógrafo, necessariamente 
teósofo para  saber expressar o esplendor de sua vasta e multiforme produção. Um dos 
temas a  desenvolver será  por certo a primeira saudação que ele recebeu do Oriente 
longínquo, por motivo da fundação de DHÃRANÃ, há cerca de meio  século. Profética 
mensagem pela qual um grande iniciado retratava em linguagem poética o Gênio do 
rebento novo. 

Gênio que veio para “Florescer as mentes dos filhos deste país grandioso, onde se 
ouvira o cantar mavioso da ave canora que segrega internamente o amor a todos os 
seres ... Teus triunfos são cantados em melodiosas estrofes no grande concerto universal 
da Cadeia setenária... 

Excelsa potência formada pelos teus próprios esforços... Deste desenvolvimento 
em tuas prodigiosas hastes à folhagem verdejante, onde saborosos frutos são colhidos 
pelos famintos perdidos na floresta da Vida. Assim, com as cores do pavilhão da pátria de 
teus filhos, terás o teu hino glorioso cantado pelos querubins que adejam em torno da 
silhueta majestosa  do supremo instrutor do mundo”. 

 
LIVROS EM  REVISTAS 

 

PLANETA DESCONHECIDO 19 
 

O mistério das galerias 

Que se entrecruzam sob 

Os continentes e os mares. 

 
                                                        
19  
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A leitura do livro de Peter Kolosimo, II Planeta Sconosciuto, é uma viagem 
instrutiva ao longínquo passado da Terra. O leitor é levado a excitantes expedições  pré-
históricas, férteis de achados arqueológicos. Muitos deles são encontrados nas 
profundezas dos mares, de onde emergem novos e surpreendentes vestígios de 
antiquíssimas civilizações que habitaram as lendárias terras da Lemúria e da Atlântida. 

Nas asas dos mitológicos pássaros de fogo por trás das escotilhas dos veículos 
voadores não identificados, o autor procura um apoio à tese de que  nosso mundo vem 
sendo, desde eras imemoriais, visitado por seres superevoluídos procedentes de outros 
planetas, iniciadores das primitivas civilizações. 

Em suas buscas temerárias conduz-nos através de infindáveis galerias 
subterrâneas e de túneis submarinos, dizendo em certo passo: 

“A existência de um continente submerso no Pacífico não pode mais ser negada 
facilmente. Na ilha  Tonga Tabu existe uma arca de basalto pesando 170 toneladas. Mas 
não há ali traços de basalto, como não os há nas Carolinas nem em Panabe, onde essa 
mesma pedra foi usada na edificação de templos antiquíssimos e de vastos terraços para 
pavimentar o ingresso de uma das numerosas galerias que se perdem nas vísceras da 
Terra. 

“Enormes trechos de muralhas, cuja utilidade parece absurda vista da atual 
configuração geográfica do lugar, surgem na ilha Lele. Pequenas e estranhas pirâmides 
são disseminadas na Kingsmill, onde um monólito com uma indecifrável inscrição 
constitui, desde 1937, um verdadeiro quebra-cabeça para os estudiosos que aproam nas 
ilhas Figi; bem assim as colunas de cone truncado nas marianas, as grandiosas ruínas de 
Kuki, a majestosa plataforma de pedra vermelha da Ilha Navigator. 

“Quem edificou essas obras, ainda impressionantes nas suas ruínas? – Os 
mesmos míticos engenheiros aos quais os havaianos atribuem a rede de túneis 
submarinos que ligam as ilhas do arquipélago e que somente os reis, por tradição 
antiquíssima, conhecem e usam? 

E acrescenta: 

“O mistério das galerias que se entrecruzam sob os continentes e os mares é, 
talvez, o mais impenetrável deste mundo. Somente duas coisas podem ser ditas com 
certeza a esse respeito: que os túneis são obras de criaturas pensantes e que a sua 
construção exigiu recursos, conhecimentos e meios técnicos muito consideráveis”. 20  . 

Andam bem acompanhados, como se vê, aqueles que aprenderam com  J.H.S. a 
sondar o que há dentro da Terra e por baixo dos oceanos. Mais um nome a integrar-se na 
constelação de autores que indireta ou indiretamente, valorizam e  divulgam as teses do 
fundador da S.T.B. 

Ao erudito KOLOSIMO,  “DHÃRANÃ”, concede nesta mesma edição largo espaço 
para transcrever e comentar um capítulo de sua obra, NON É TERRESTRE. Na anterior, 
foi a vez de alguns escritores dos E. U. A.  (O Sol Central e a Descoberta das 
embocaduras Polares,  p.62). Dentre estes, destacou-se RAYMOND BERNARD, como 
primeiro autor estrangeiro a citar HENRIQUE JOSÉ DE SOUZA e a reconhecer a 
prioridade de suas teses (THE HOLLOW EARTH E FLYING SAUCERS FROM THE 
EARTH’S  INTERIOR, editados pela Fieldcrest Publishing Co. Inc., Nova York, E. U. A .      

 
FAMOSA ASTRÓLOGA FRANCESA NÃO CRÊ  

EM HORÓSCOPOS INFALÍVEIS 

                                                        
20 IL PLANETA SCONOSCIUTO  (p.171), Societá Editrice Internazionale, Turim, Itália. 
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Encontra-se nas livrarias a Segunda edição do livro de Marie Louise Sondaz, “O 
Segredo dos Astros Desvendados”  21. Possuidora de grande cultura, a autora mereceu 
o aplauso da crítica, sendo hoje considerada  “Astrólogo”  n.º   da França. Sondaz 
aumentou a lista dos planetas para onze, com a inclusão de Prosérpina, filha de Júpiter. 
Sua obra, fartamente ilustrada, versa praticamente sobre todos os temas da tradicional 
ciência dos caldeus. A famosa autora se insurge contra a mercantilização da Astrologia e 
não crê em horóscopos infalíveis, dizendo: 

“Que pode saber o homem, perdido no seio do infinito, procurando no céu um sinal 
de certeza onde prender suas hipóteses com referências a um mundo invisível? A 
observação dos  ritmos e de suas semelhanças foi certamente feita pelos antigos, e 
parece Ter dado nascimento à crença  em diversas vidas, partindo do tema primitivo, e 
levando  à  vida superior onde se adquire a revelação. 

“O mistério do Eu, de sua origem, de seus fins, não poderia ser determinado por 
indícios tão fracos como aqueles de que o ciclo astral formula a sedutora hipótese. 

“Na nossa opinião, aqueles que se vangloriam de predizer com segurança o futuro 
dos indivíduos ou dos povos são charlatães. Eis porque não hesitamos em fazer nossa, a 
apóstrofe do sábio La Fontaine, em sua fábula famosa do astrólogo que caiu dentro de 
um poço. 

 “A Astrologia comercializada não merece crédito, e os negociantes de horóscopos 
nenhuma indulgência. O desinteresse financeiro é a marca dos verdadeiros sábios, como 
foi sempre a dos verdadeiros iniciados”. 

“Tudo o que possa tornar os entes humanos mais sensíveis ao mistério universal, 
no qual estamos mergulhados, os torna ao mesmo tempo, menos vítimas dos fazedores 
de planos e de sistemas. Assim compreendido e praticado, o estudo dos signos não se 
opõe à razão prática nem à fé religiosa. Ele amplia a visão e eleva o espírito. No rosto e 
nas mãos do homem, assim como nos aspectos do céu,  ensina a reconhecer a marca do 
Divino”. 

 

MISTÉRIO E MISTICISMO DA BÍBLIA 

Com o título de “Mistério e Misticismo da Bíblia ”, o Sr. Shabaz Britten Best  
publicou no Rio de Janeiro, em 1949, uma síntese da obra de Fabre d’Olivet – “A Língua 
Hebraica  Rediviva”, que, nos seus dois volumes, contém a tradução do GÊNESIS, 
anotada com valiosas elucidações lingüisticas  e históricas acerca de inúmeras 
passagens do texto hebraico primitivo. 

D’Olivet, como S. Jerônimo e outros exegetas, esforçou-se por tornar  inteligível o 
sentido do primeiro livro do Antigo Testamento. Confrontados os textos originais com as 
traduções gregas e latinas, constatou que as palavras hebraicas, em sua maioria, haviam  
perdido sua primitiva significação. 

O insígne hebraísta devia enfrentar uma tarefa das mais difíceis e de proporções 
comparáveis à de Champollion ao empreender o estudo dos hieróglifos egípcios. 

As raízes hebraicas são explicadas com grande autoridade e sua tradução  
apresenta uma novo GÊNESIS  em relação  aquele velho idioma que, segundo a crítica, 
Fabre d’Olivet redescobriu. Não se  poderia afirmar que os sentidos  que o Autor dá aos 
vocábulos sejam exatamente os primitivos, porquanto não se dispõe de textos para 
acompanhar a longa evolução do hebraico. De igual modo que não se poderia assegurar 
que a autenticidade dos originais é isenta de dúvidas e de interpolações, de resto 
encontradiças e inevitáveis em quaisquer das escrituras ditas sagradas. 

                                                        
21 Editora Vecchi, Rio. Os trechos transcritos são das págs. 263 e 264. Título do original:  “Tous Le Signes Expliqués”. 
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Apesar disso, LA LANGUE HEBRAIQUE RESTITUÉE é obra que se impôs à 
admiração dos bibliófilos, depois de decorridos longos anos sem que se fizesse justiça a 
esse grande trabalho. 

Mas quando surgiu na Europa e na América o atual movimento da Teosofia, 
despertou o interesse dos estudiosos. Eduardo Schuré lhe fez calorosos elogios e a 
tornou mais conhecida. Não obstante, as dificuldades do hebraico faziam-na árida e de 
difícil intelecção. Por isso , o Autor resolveu publicar uma edição, que poderíamos chamar 
de popular ou  vulgarizada, que constitui os dois referidos volumes. Suprimiu tudo aquilo 
cuja compreensão exigia conhecimento da língua hebraica, e manteve o que considerou 
acessível ao leitor de média cultura geral. 

Nessa época, ainda não se estudava Teosofia no Ocidente. A fundação da 
Sociedade Teosófica nos E.U.A.   e a publicação das obras de H.P. Blavatsky abriram, em 
fins do século passado, novos setores de investigação na cultura ocidental. Não obstante, 
essa obra contribuiu para florescimento dos estudos teosóficos, justamente porque, com o 
novo sentido dado às raízes hebraicas, o Gênesis adquiriu um significado diferente do 
que se lhe atribuía. 

Os personagens seriam fases não materiais nem humanas dessa evolução. O 
Gênesis poderia desse modo enquadrar-se nas doutrinas de Valentino, de Plotino e 
demais filósofos gnósticos da escola de Alexandria. Em resumo, dela resultaria uma 
explicação panteísta da Criação. Transcrevemos a seguir os dois primeiros capítulos do 
Gênesis segundo Fabre d’Olivet, traduzidos por Shabaz Britten Best, acrescidos de 
alguns comentários inspirados nos ensinamentos de Henrique José de Souza. 

 

O GÊNESIS 
 

Capítulo  I 

 

 

1. No princípio, DEUS, AELOHIM, o Ser dos Seres, planejou a existência  potencial dos 
Céus e da Terra, causando transmutação na Essência Abstrata de seu próprio Ser. 

2. E a Terra era potencialidade contingente, sem forma; e as trevas permeavam o 
Espaço profundo e infinito: então o Sopro e o Espírito Divino de Deus animaram com 
vida fecunda a “Superfície das águas” – Substância Cósmica Manifesta. 

3. E Deus, manifestando Sua Vontade Criadora, declarou: haverá Luz; e houve Luz 

4. E Deus declarou boa essa Luz – Substância luminosa; e promoveu movimento de 
separação entre Luz e trevas. 

5. E Deus chamou à Luz – Manifestação luminosa e Inteligível – Dia; e à escuridão –  
existência sensível e Manifestação negativa – Noite; assim foi Este (Ocidente), o 
princípio; e Oeste (Oriente), a meta; assim foram Luz e Escuridão, o primeiro 
fenômeno – um dia. 

6. E Deus disse: Haverá no seio do Espaço Infinito uma expansão etérea – um Universo 
em potencial – e que forças opostas separem o Manifesto do Não-Manifesto. 

7. E Deus fez a Expansão etérea, e separou das regiões rarefeitas superiores os planos 
inferiores. 

8. E Deus chamou céus à Expansão Etérea, regiões exaltadas e  resplandecentes; então 
houve manhã e tarde, a Segunda manifestação  fenomenal – o segundo dia. 
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9. E Deus disse: Reunir-se-ão as águas – planos – abaixo dos céus, e  aparecesse uma 
parte seca; e assim foi. 

10. E Deus chamou à parte seca Terra – os elementos físicos, e mares, à reunião das 
águas – imensidade aquosa; e Deus viu que era bom. 

11. E Deus disse: A Terra produzirá relva, ervas vegetativas com sementes próprias, 
capazes de germinar, e haverá sobre a Terra árvores frutíferas com sementes 
conforme a espécie;  e assim foi. 

12. E a Terra produziu relva, ervas leguminosas capazes de dar sementes e árvores 
frutíferas, produzindo sementes em acordo com sua espécie; e Deus viu que era bom. 

13. Então Luz e Escuridão – Este e Oeste – formaram a terceira manifestação fenomenal 
–  o terceiro dia. 

14. E Deus disse: Haverá centros de Luz na expansão etérea dos céus, para separar o dia 
da noite,  e ficarão sendo sinais  para divisões temporais e estações, e para mutações 
metafísicas dos seres. 

15. E serão como luzes visíveis na expansão etérea dos céus, para dar luz perceptível e 
para propagar esclarecimento inteligível sobre a Terra; e assim foi. 

16. E Deus fez a existência em potencial dessas duas centrais, a maior como 
representação simbólica do dia   manifestação universal positiva, e a menor para 
representar a noite   manifestação negativa, além dos astros como forças 
fecundantes do Universo. 

17. E Deus colocou-os na expansão etérea dos céus para dar luz inteligível sobre a Terra. 

18. Para servir como tipos simbólicos no dia e na noite, e para causar movimento 
separador entre luz e trevas; e Deus reconheceu que era bom. 

19. Então a manhã (Ocidente) e a tarde (Oriente) formaram a quarta manifestação da Luz 
–  o quarto dia. 

20. E Deus disse: As águas produzirão abundantemente criaturas que se movam sobre a 
Terra, com alma de vida, e aves que voem  na expansão etérea dos céus. 

21. E Deus criou a existência em potencial de monstros marítimos e criaturas vivas 
animadas com a alma de vida,  cujas características as águas produziram 
abundantemente, segundo a espécie, e cada ave conforme a espécie; e Deus verificou 
que era bom. 

22. E Deus os abençoou, dizendo,  frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas dos 
mares; e os pássaros multiplicar-se-ão sobre a Terra. 

23. Então a manhã (Ocidente) e a tarde (Oriente) formaram a Quinta manifestação 
fenomenal da luz – o quinto dia. 

24. E Deus disse: A Terra produzirá o reino animal com alma de vida, felinos e répteis, e 
feras terrestres conforme sua espécie; e assim foi. 

25. E Deus fez a existência em potencial dos animais da Terra, e gado segundo sua 
espécie, e tudo quanto rasteja sobre a terra segundo sua espécie; e Deus viu que era 
bom. 

26. E Deus disse: Faremos Adão – a Humanidade, em semelhança de Nós mesmos, e ele 
terá domínio sobre os peixes dos mares, sobre as aves do ar, sobre o gado, sobre a 
Terra, sobre tudo quanto rasteja na Terra. 

27. Assim Deus criou a existência em potencial de  Adão – o reino humano, reflexo e 
imagem de Sua sombra, criou-os com a natureza de AELOHIM; e criou-lhe a alma 
universal, masculina e feminina. 
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28. E Deus os abençoou; e disse, frutificai, multiplicai-vos e enchei a Terra, e subjugai-a; 
tende domínio sobre os peixes do mar, sobre os pássaros dos céus, sobre toda a 
criatura vivente que se mova sobre a Terra. 

29. E Deus disse; Eis que vos darei toda erva que se reproduzirá por semente própria, que 
se acha na superfície da Terra, e toda substância vegetal que produzirá o próprio fruto 
e que dará semente; para vos  servir de alimento. 

30. E para cada fera da Terra, e para cada ave dos céus, e para cada criatura viva que se 
rasteja sobre a Terra, e contendo em si o princípio inato do sopro animado da vida, 
toda erva verde servirá de alimento; assim foi. 

31. E Deus viu tudo quanto havia planejado, e viu que era muito bom. Então a manhã 
(Ocidente) e a tarde (Oriente) fizeram a Sexta manifestação fenomenal da Luz – o 
sexto dia. 

 

Capítulo II 

1. Assim ficaram completos em potencialidade os Céus e a Terra,  e todas as leis do 
Universo e da Natureza que lhes dizem respeito – as leis imanentes que os elevarão e 
desenvolverão até a absoluta perfeição. 

2. E Deus, AELOHIM, efetuou na sétima manifestação fenomenal da Luz – o sétimo dia, 
a obra soberana que havia planejado, e retornou ao Seu Ser Inefável, à sua Natureza 
Divina anterior. 

3. E Deus  abençoou o sétimo dia e santificou a existência simbólica do mesmo, porque 
nele voltou, de toda obra soberana que havia criado em acordo com seu poder 
eficiente, à Paz Perfeita de Seu Ser Inefável. 

4. Tal é a narração simbólica da gênese dos Céus e da Terra, planejados nas sete 
manifestações da Luz, depois da emanação de Jeová (IHOAH ou Jeová),  “O Ser-
Que–é-Que–foi-e-que-será” – Deus Manifesto, Deidade Criadora. 

5. Antes que a Natureza física tivesse sido criada, já existiam na Terra, em concepção, 
toda a sua produção, toda a energia vegetativa; pois Jeová, o Ser dos Seres (Deidade 
Criadora), ainda não havia feito chover sobre a Terra; e Adão – Humanidade – ainda 
não existia em substância física para laborar nos elementos da matéria. 

6. Porém, subiu da Terra uma emanação virtual que umedeceu toda a superfície dos 
elementos Adâmicos. 

7. E Jeová, o Ser dos seres, modelou a substância de Adão – o homem, com a 
sublimação das partes mais sutis dos elementos adâmicos, e soprou-lhe na 
inteligência uma essência exaltada de vidas; e Adão tornou-se uma semelhança da 
Alma Universal. 

8. E Jeová determinou um invólucro orgânico – um corpo de ação, na esfera da 
existência temporal, extraído do espaço ilimitável e do tempo anterior; nele colocou 
Adão – Homem, que havia formado para um fim perpétuo. 

9. E Jeová fez brotar dos elementos adâmicos toda a substância  vegetativa agradável 
para a vista e boa para alimento; e uma substância de vidas no centro do corpo 
orgânico de ação, e sua substância essencial do conhecimento do bem e do mal. 

10. E uma emanação luminosa fluiu da esfera da existência temporal – o Paraíso, para 
vivificar o corpo orgânico; e daí  se dividiu e tornou em quatro princípios, próprios para 
seu poder gerador quádruplo. 
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11. nome do primeiro desses princípios emanadores e geradores foi Phishon, realidade 
física, aquilo que cinge o corpo inteiro de Hawila (a energia virtual) – o corpo  etérico, 
fonte natural do ouro e reflexo da Luz no aura. 

12. E o ouro – emblema do reflexo luminoso desse corpo é bom; aí está a fonte natural de 
Bedellium – misteriosa separação, e da pedra Shoham, (Onyx), a sublimação 
universal do espírito em matéria. 

13. E o nome do segundo princípio emanador foi Glhon – movimento que determina, o 
que cinge o corpo inteiro de  Chush – princípio ígneo como mente. 

14. nome do terceiro princípio emanador foi  Hiddakel – fluído propagador universal e 
influxo espiritual – o que emerge como veículo da qualidade eterna de harmonia e 
felicidade; e o quarto princípio emanador foi Phrath – a causa fecundante e a fonte do 
Espírito, o Sopro  Divino. 

15. E Jeová, o Ser dos Seres, tomou Adão – Homem,  e o colocou em corpo orgânico na 
esfera da existência temporal, para elaborá-lo e guardá-lo com cuidado. 

16. E Jeová, o Ser dos Seres, ordenou a Adão, dizendo: “De toda substância vegetativa 
do corpo orgânico, tu te podes alimentar livremente”. 

17. “Porém da substância física do conhecimento do bem e do mal tu não te alimentará, 
pois no dia em que o fizeres, tornando-te mutável, morrerás, passarás para outro 
estado de existência”. 

18. E Jeová, o Ser dos Seres,  disse: “Não é bom que Adão fique só em solidão; far- lhe-ei 
uma força auxiliar – companheira e conselheira, emanada de si mesmo, e formada no 
reflexo de sua própria luz”. 

19. E Jeová , o Ser dos Seres, modelou dos elementos adâmicos todos os animais 
terrestres da natureza, e todas as aves dos céus; e as apresentou a Adão para ver 
que nome em relação a si mesmo chamaria a cada espécie; e qual tenha sido o nome 
que Adão tenha designado cada alma de vida, esse ficou sendo seu nome. 

20. E Adão deu nome a todos os quadrúpedes e a todos os pássaros dos céus, e a todos 
os animais da terra; porém não se encontrou para Adão uma auxiliar, companheira e 
conselheira, como reflexo luminoso de si mesmo. 

21. E Jeová , o Ser dos Seres, fez cair sobre Adão um sono profundo e misterioso, e ele 
adormeceu; e ELE  desprendeu de sua forma complexa uma de suas involuções – 
veículos de consciedade superior – em forma feminina e beleza corporal sua fraqueza 
original. 

22. E Jeová , o Ser dos Seres, fez voltar ao estado primitivo esse invólucro, veículo de 
consciência envolvido que havia desprendido da substância complexa de Adão, para 
dar forma a Alshah – a faculdade criadora e volitiva, e companheira do intelecto; e a 
apresentou a Adão. 

23. E Adão disse: “Essa é  verdadeiramente a substância, e forma corpórea de minha 
forma  corpórea; e a denominou  Alshah – a faculdade de volição e companheira 
feminina, pois fora desprendida em substância de  Alshah, homem intelectual. 

24. Portanto deverá Alshah – homem intelectual, deixar pai e mãe, e juntar-se à Alshah –  
faculdade de livre arbítrio e companheira feminina do intelecto, e formarão como que 
uma substância corpórea, um único ser em uma  só  forma. 

25. E estavam completamente descobertos, sem véu corpóreo para ocultar suas 
concepções mentais, Adão – homem, e Alshah – sua faculdade de volição e 
companheira feminina  do intelecto; e não se envergonhavam. 
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COMENTÁRIOS 

A Cosmogonia  mosaica apresenta sumário conciso dos primórdios da criação do 
universo e da Humanidade.  Os primeiros dez capítulos constituem uma  Década sagrada, 
em que o legislador teocrático enuncia somente princípios essenciais e fundamentais. 

Moisés foi certamente um tulku de AELOHIM. Sua palavra e seus livros deram ao 
povo de Israel e à Humanidade uma perene e indestrutível riqueza espiritual, que se 
consubstancia nos mistérios da iniciação egípcia, por sua vez,  herdeira das tradições 
iniciáticas da Atlântida.  Sepher Bereshit apenas  inscrevia o que devia ser transmitido 
aos patriarcas de Israel. Essa, pois, a razão de ser o Gênesis uma exposição sumária 
daquilo que teria levado milhões de anos para  desabrochar em processo de 
manifestação gradativa. 

A primeira dificuldade enfrentada por Fabre d’Olivet foi descobrir as vogais nos 
textos hebraicos, e ele não duvida que o alfabeto hebraico possui caracteres cujo fim 
primitivo era distinguí-las em número de sete, a saber: uma vogal suave, representada por 
“ã” ; uma forte, representada por  “h”; outra mais forte representada  por “ê , h, ch”; uma 
vogal fechada, representada  por “u, y”; outra brilhante, representada por “o”; uma larga, 
representada por “i”, e finalmente, uma vogal gutural representada por “ho, who”. 

Por essas considerações, pode-se aquilatar o valor da contribuição de Fabre 
d’Olivet, inclusive para o estudo dos métodos de ioga adotados na S.T.B., Henrique José 
de Souza dizia que as sete vogais da língua portuguesa, “ a, â, é, ê, i, o, u”, são as sete 
chaves herméticas para a “transformação, superação e metástase “ avatárica do ciclo de 
Piscis para o de Aquários. 

Segundo F. d’ Olivet, além das sete vogais, o hebraico primitivo admitia uma vogal-
consoante, ou vaga, que seria uma espécie de “ae, ê, oe”. 

Assim, a palavra mel, se pronunciava indiferentemente,  mëlëch, moeloeche, com 
um timbre de voz apagado. Os que afirmavam que as palavras hebraicas eram escritas 
sem vogais, entre os quais  Boulanger, que o diz em artigo enciclopédico, desconheciam 
a língua sobre a qual escreviam. Todas as palavras hebraicas tem vogais pronunciadas 
ou subentendidas, vogais-mães ou vogais-consoantes. Em sua origem, o idioma  
hebraico, que procede da língua egípcia, tem muita semelhança com o caldeu, no qual 
tem várias raízes. 

No texto hebraico, o primeiro versículo diz: “Em princípio, DEUS, AELOHIM, o  Ser 
dos Seres, planejou a existência em potencial dos Céus e da Terra”. Sto. Agostinho, ao 
interpretá-lo, considera que a Criação não se fez em realidade, porque Céus e Terra só 
existiam na  potencialidade de ser. Fabre d’Olivet explica que a expressão hebraica  
“planejou”, significa “determinação prévia de todas as condições e de suas conseqüências 
futuras, e de todos os efeitos que necessariamente teriam de derivar dessa Potência,  A 
ÚNICA CAUSA EFICIENTE”. E acrescenta: “O texto reflete o Decreto Divino, concebido e 
executado pelo Saber Absoluto do SER dos Seres, desde toda a Eternidade. Foi a partir 
do momento da primeira execução de  Seu Plano Criador que o TEMPO se tornou distinto 
na ETERNIDADE, e é isso que realmente se demarca no Princípio”. 

Moisés teve a visão de eons de Eternidade pré-cósmica, e dos eons do 
cumprimento do Plano Divino. É a essência dessa Revelação que está sintetizada nos 
primeiros dois capítulos do Gênesis. Visão tão vasta que a linguagem humana não a 
pode descrever , se não por  símbolos e metáforas. Cabe aqui citar um trecho do Livro do 
Manu, o quarto escrito para o Avatara Apavanadeva: 

 “Na Eternidade dos tempos  os Sistemas se desenvolvem em torno da Grande 
Roda sem Fim, onde permanece a   CAUSA das CAUSAS, que sendo uma só  em si 
mesma, faz nascer e renascer – pelo poder ÍGNEO DOS SETE SÓIS (os Logos 
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Criadores) – aqueles mesmos sistemas, em número de sete, e cada um deles com seus 
sete Globos (ou Astros), Dwipas Celestes, que governam os sete continentes, e que são 
mantidos pelo Sol Central (um dos sete Ishvaras), por sua vez,  subordinados à CAUSA  
das CAUSAS”. 

O Oitavo Sistema – Causa das Causas – é uma tela de luz de duas cores distintas. 
Verde e Vermelha,  Fohat e Kundalini. Nessa tela, a  Aranha é igual ao próprio Bija ou 
Embrião Universal, por trás do qual se acha o Espaço Sem Limites, fazendo vibrar o 
Eterno Sonido do Tudo no Nada e do nada no Tudo. 

Moisés ocultou seu ensinamento do Mistério sob disfarces muito obscuros de 
alegorias, nomes e números. Somente mediante análise minuciosa poderemos vislumbrar 
o sentido profundo que devem traduzir. 

                                                                                            H.M. Portella 

                                                                  (Continua na próxima edição) 

 

 

Excertos da Obra 

 
O ENIGMA DA ATLÂNTIDA  22 

 

De autoria de ALEXANDRE BRAGHINE 

 

Já dissemos que a pequenina república de El Salvador na América Central é 
riquíssima em monumentos provenientes de tempos remotos. Acharam-se, sobretudo em  
Siuatã, obras de arte evidentemente antiquíssimas, que não se podem encaixar em 
civilização alguma nossa conhecida. São deveras  notáveis tanto em técnica, como em 
execução. Fica-se tentado de atribuir-lhe origem naoense.  Mas os naoas, embora 
praticando o totemismo, não eram zoólatras e os objetos de arte referidos revelam 
crenças zoolátricas pronunciadas, como  não existe outra, em toda a América. Seria 
preciso remontarmos aos tempos da adoração dos animais  pelos egípcios. Aliás, a 
analogia entre o Egito e a civilização siuatana, não se limita à religião. Ela estende-se 
também à arte.  As estatuetas siuatanas com cabeças de lobo, lembram exatamente as 
de Anúbis.  

Estas descobertas, assim como as que foram feitas em vários outros países da 
América Central ou do Sul, fornecem sólidos argumentos em favor da nossa conjetura 
acerca da origem americana dos pré-egípcios. 

Recentemente foi encontrada por acaso em Siuatã, sob uma colina coberta de 
espessa vegetação, uma pirâmide de grandes dimensões; e, como estes outeiros 
abundam no mesmo país, pode-se contar com outras descobertas futuras no gênero. A 
pirâmide, que mede um pouco mais de 18 metros de altura e cuja base forma um 
retângulo de 18 metros por 12, está orientada com exatidão. Como  a antiquíssima 
pirâmide mexicana de Penha Pobre, a sua parte interna é feita de  terra e do cascalho, 
revestida de pedras, dispostas em degraus, como a célebre pirâmide egípcia de Sacará. 
Uma das mais curiosas particularidades da pirâmide de Siuatã é talvez o fato de que 

                                                        
22  Cel. ALEXANDRE BRAGHINE   “O ENIGMA DA ATLÂNTIDA”, Trad. De Marina Bastian Pinto, 2ª   ed., p. 235, Edit. Pongetti, 
Rio, 1959. Título do  original     “THE SHADOW OF ATLANTIS ” . 
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todas as suas dimensões podem ser expressas em metros justos, sem fração, quando 
então, em todo o Salvador, não eram usados como unidades de medição, senão pés e 
passos. Arqueólogos nacionais datam a pirâmide de Siuatã a 2.500 anos antes da era 
cristã. 

Além do  conjunto de ruínas e da pirâmide, vi ainda em Siuatã certos objetos muito 
curiosos, especialmente duas estatuetas que se parecem de maneira admirável, às 
múmias egípcias e cujos pedestais contém inscrições em caracteres desconhecidos que 
lembram a  escrita cuneiforme. Essas estatuetas são atualmente propriedade do 
arcebispo de Salvador, que julga serem as inscrições em língua caldéia. Seria 
interessante conhecer a opinião dum especialista no assunto. Na pequena localidade de 
La Libertad existe um vasto monólito com a superfície de 24 metros quadrados, coberto 
de textos escritos num gráfico que me pareceu ter alguma semelhança com os caracteres 
mongóis ou tibetanos. 

Pude ver em Salvador, na coleção do Sr. Justo Armas, um manuscrito sobre folhas 
de palmeira que esse senhor comprara, a um indígena de Xiquimulca, em cuja família 
estava há vários  séculos, dizia ele. As palmas sobre as quais o texto estava escrito, 
tinham evidentemente passado por uma preparação especial; quanto ao manuscrito 
redigido em linhas regulares, parecia dividido em hexâmetros e escrito em redondilhas. O 
conjunto lembrava os manuscritos que tive ocasião de ver nos mosteiros budistas do 
Ceilão. 

A descoberta mais interessante porém, feita na república do Salvador, é sem 
dúvida um prato de argila que atualmente pertence a um arqueólogo amador naquele 
país. 

 A pintura desse prato representa um grupo de palmeiras e de homens que as 
sobrevoam em curiosas máquinas, que parecem ir  deixando um rastro de fogo e fumo. 
Uma notável cientista americana, a Sra. Osborne, é de  opinião que este prato é 
proveniente de uma alta antigüidade, da época em que a América  Central fruía duma 
civilização requintada e que o desenho representa aparelhos voadores então em uso. 
Essa  pintura  pode não ser senão a ilustração de um conto de fadas, mas ao vê-la, não 
se pode deixar de pensar no alto grau de civilização  a que talvez tinham chegado os 
atlantes, nem de recordar o mito cretense de Ícaro. 

Um dos mais recentes Códices maias é o célebre  “Livro de Xilam Balam” 
encontrado em Xumaiel e sem dúvida alguma escrito antes da chegada dos espanhóis no 
Iucatã. Tive a satisfação de conhecer o Sr. A. M. Bolio que foi o primeiro a  decifrar e 
traduzir para o espanhol esse notável manuscrito, índio maia nato, é o Sr. Bolio insigne  
lingüista e erudito muito versado na história do seu povo 23  . É de se felicitar a ciência 
moderna por contar entre seus representantes mais ilustres, um membro da grande 
família maia, ufano de sua origem e perfeitamente ao corrente de todos os ramos da 
filologia moderna. 

Para o estudo das questões que constituem o assunto da presente obra, oferece o 
quinto capítulo do “Livro de Xilam Balam” interesse maior. Bollo descobriu nele 
indicações, na verdade um pouco vagas, sobre uma grande catástrofe que teria assolado 
o nosso planeta, da qual os sacerdotes e os cronistas maias parecem ter conservado uma 
lembrança relativamente precisa. Na realidade, Bolio não hesita em ir mais longe, e no 
decorrer da conversa que com ele   tive o prazer de entreter, não ocultou que, na sua 
opinião, o quinto capítulo do “Livro de Xilam Balam” contém a narração da catástrofe que 
destruiu a Atlântida de Platão. Assim como o general Carlos G.  Dawes, que foi  vice-

                                                        
23 Bolio foi  citado como filólogo brasileiro, evidentemente por equívoco, no livro “Terra Senza Tempo” (p.173), de  Peter Kolosimo. 
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presidente da República dos Estados Unidos, Bolio admite que não puderam deixar de 
existir laços orgânicos entre maias e atlantes. Pensa o general Dawes que após a 
catástrofe da Atlântida, os maias colonizaram o Iucatã, assim como os outros países da 
América Central e que é permitido ver nos monumentos do Iucatã espécimes do estilo 
arquitetônico dos atlantes. 

“Livro de Xilam Balam”, escrito em letras latinas e não mais em hieróglifos, é um 
dos mais importantes documentos  maias já encontrados. É constituído por uma coleção 
de textos de diversas épocas, escritos em diversos estilos. E no entanto admite-se 
geralmente que é todo obra dum indígena originário de Xumaiel, chamado Juan José  Holi 
e cujo nome figura à página 81 do manuscrito, com a data de 20 de janeiro de 1782. 

Mas não é impossível que Hoil tivesse tido colaboradores indígenas como ele. Seja 
como for, o manuscrito, descoberto em Xumaiei (Iacutã) em 1860, foi oferecido ao bispo 
Don  Crescêncio Carrillo y Ancona, o notável historiador do Iucatã; tempos depois foi 
fotografado e dado à publicidade  pela Universidade de Filadélfia. Com a morte  do bispo, 
foi ofertado à  biblioteca Cepeda em Mérida (Iucatã). Infelizmente o original desapareceu 
em 1916 em condições até hoje misteriosas e os sábios  que na atualidade desejam 
estudar esse incomparável documento tem que fazê-lo pelo “fac-símile” publicado pela 
Universidade de Filadélfia. É provável que um maia patriota melindroso, não tenha 
querido que o original ficasse nas mãos de pessoas que não  tinham, a seu ver, nenhum 
direito a isso. 

A maior parte da obra é de caráter místico mas encontram-se nela também 
mencionados diversos acontecimentos da história dos maias e mesmo alguns quadros 
cronológicos, ditos “séries da Catuns”. Alguns trechos contém as formas simbólicas, muito 
curiosas, usadas na consagração dos sacerdotes, e no fim do manuscrito estão 
reproduzidas citações tiradas das profecias do célebre profeta Xilam Balam e de outros de 
menor importância. O nome de Xilam Balam, que foi outrora grão-sacerdote dos maias, é 
dado em geral a todos os livros de profecias e, para distinguí-los entre si, acrescenta-se-
lhe o nome da cidade onde foram  escritos. E por isso denominam o manuscrito traduzido 
pelo Sr. Bolio “O Livro de Xilam Balam de Xumaiel”. Alguns trechos dele não são 
evidentemente senão  reproduções de cantos e poemas que eram transmitidos oralmente, 
de geração em  geração, antes da invasão dos espanhóis. Quando os sacerdotes maias 
aprenderam o alfabeto latino, escreveram secretamente um livro com aqueles cantos e 
poemas esperando, ao transcrevê-los para o latim, preservá-los do furor dos 
conquistadores que destruíam impiedosamente todos os textos escritos em hieróglifo, 
essa “escrita do demônio”. E é  essa a origem  desses livros maias, desses “ianaltes”  que 
seus possuidores conservam religiosamente, conformando-se assim com a  tradição 
nacional que atribui ao mais modesto livro um valor místico. 

Embora seja a caligrafia do “Livro de Xilam Balam” excepcionalmente  caprichada, 
o texto é difícil de decifrar pela maneira bizarra com que as palavras estão separadas e 
também pela fantasia da pontuação. Enquanto algumas palavras estão fragmentadas, 
outras, pelo  contrário, estão unidas. Como, além disso, a língua maia já é por si muito 
difícil, essas circunstâncias ainda complicam muito a leitura do documento.  

Depois, no tempo em que o manuscrito foi compilado, os sons maias que faltavam 
no espanhol foram representados por combinações inteiramente arbitrárias de sinais 
latinos, que hoje não se lêem mais  como antigamente. Enfim faltavam já as primeiras 
páginas do manuscrito quando foi adquirido pelo bispo Dom Crescêncio, e o Sr. Bolio teve 
pois que principiar pelo difícil trabalho de por em ordem e  classificar o manuscrito. 

Digamos desde já que a tradução espanhola que ele conseguiu levar a cabo é de 
difícil compreensão, pois está repleta de trechos obscuros e, à primeira vista, absurdos. O 
leitor, porém, não deve  esquecer que a psicologia dos maias difere visceralmente da dos 
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europeus e sobretudo da dos hodiernos. Bolio percebeu ser muito difícil, por causa da 
relativa pobreza do vocabulário espanhol, reproduzir em toda plenitude o sentido 
esotérico e profundo, de numerosos trechos. As concepções místicas dos indígenas já de 
si  são em geral difíceis de compreender, ma depois de trezentos anos, quando o sentido 
de certas fórmulas ou de certas alegorias está obliterado, um texto desses torna-se para 
nós um enigma. Percebe-se de resto claramente que o  autor do livro pertencia à casta 
dos sacerdotes, pois que se exprime em linguagem alegórica e propositalmente obscura. 
Essa linguagem nunca foi assimilada pelo povo e, uma vez extinta a casta sacerdotal, e 
ninguém mais possuindo a  chave, torna-se extraordinariamente difícil a tarefa dos 
tradutores. De fato, só com  muito tempo e paciência se consegue atingir o fim. O Sr. 
Bolio escolheu para epígrafe do seu trabalho um trecho do livro de Xilam Balam que 
exprime admiravelmente o que acabamos de dizer. Cada um deles fala  a seu modo, 
tanto que acontece não se entenderem. Tudo porém é explicado. Nada do que está 
consignado é evidente por si. Ignora-se a época em que tudo será esclarecido, os que o 
sabem, porém, pertencem à nossa grande raça maia. Eles compreenderão tudo o que 
aqui está escrito e dia virá em que todos o compreenderão, com eles. E então tudo ficará 
esclarecido”. Bolio pensa com acerto que às pessoas afeitas pela geral orientação do 
próprio espírito às formas de pensamento místico e esotérico e às quais o Ocultismo é 
familiar, são mais aptas para compreender o Livro de Xilam  Balam, do que as que 
receberam apenas uma formação arqueológica e histórica. 

É chegado o momento de recorrer aos comentários de Bolio para esclarecimento 
do texto. “A-Musem-Cabe” é o espírito maior que domina a parte  oriental do mundo 
subterrâneo, e esse nome, traduzido literalmente, significa “O Vermelho Misterioso da 
Terra”. Entre os maias os pontos cardeais são caracterizados por diferentes cores. O 
norte é branco, o sul é amarelo, oeste preto e leste vermelho. 

 Como, segundo as crenças maias, o universo compreende três planos, o plano 
celeste, o terrestre e o subterrâneo, e cada um dos três tem os seus próprios pontos 
cardiais, resulta que a cosmogonia maia contra doze pontos cardiais. Quatro espíritos, 
ditos os Quatros  Bacabes, governam o plano terrestre, isto é, a superfície da terra. 24 

                                                                                                   
O FOGO NOS TEMPLOS DA ANTIGUIDADE 25 

 
E nas descobertas de Paracelso, de Newton e de Reichenbach 

Levantemos o véu dourado das lendas e entremos propriamente no templo. Como 
era que a adivinhação se exercia ali?  Tocamos com esta pergunta os  arcanos da 
Ciência apolínea e os mistérios de Delfos. Uma ligação profunda unia,  na Antigüidade, a 
adivinhação aos cultos solares, e nessa ligação estava a chave  de ouro de todos os 
mistérios chamados mágicos. 

Desde a origem da Civilização que a adoração do homem ariano se elevou para o 
Sol, como a fonte de luz, do calor e da vida. Porém, logo que seu pensamento ascendeu 
do fenômeno à causa, os sábios conceberam por detrás desse fogo sensível e dessa luz  
visível, outro fogo imaterial e outra luz imperceptível. Identificaram o primeiro com o 

                                                        
24  “O Enigma da Atlântida”, de Braghine, é uma das obras mais valiosas para o estudioso de Pré-história e para o teosofista, posto 
que o Autor não desdenha o subsídio das escrituras sagradas, como prova o fato de incluir em sua bibliografia: “Os Vedas”, “O 
Bagavad-Purana” etc. Das obras editadas em nosso idioma ele cita: Bernardo da Silva Ramos, “ Inscrições e Tradições da América 
Pré-Histórica”; Gastão Cruls, “A Amazônia Que eu Vi”; L. Schennhagen, “Antiga História do Brasil”; Cândido Costa, “As Duas 
Américas”; H. Onfroy de Thoron,  “Antiguidade da Navegação do Oceano”; Gustavo Barroso, “Aquém da Atlântida”; e outras. N. da R. 
25 EDOUARD SCHURÉ (“Os Grandes Iniciados – Esboço da História secreta das religiões”. – Tradução de Domingos Guimarães, 
pág. 325-327, Ed. Elos, Rio). 
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princípio viril, o princípio criador ou essência intelectual do Universo; a Segunda, com o  
seu princípio feminino, a sua alma  formadora e substância plástica. 

Essa intuição remonta a uma época imemorial. A concepção de  que vos falo 
mistura-se às mais velhas mitologias. Circula nos hinos védicos sob a forma de Agni, o 
fogo universal, que penetra todas as  coisas. Desabrocha na religião de Zoroastro, na 
qual o culto de Mitras representa a parte esotérica. Mitras é o  fogo macho, Mitrá a luz 
fêmea. Zoroastro diz formalmente que o Eterno cria, por intermédio do Verbo vivo, a luz 
celeste, semente de Ormusde, príncipe da luz  material e do fogo material. Para o 
iniciado de Mitras, o Sol não é mais do que um grosseiro reflexo dessa luz. 

Na  sua gruta obscura, cuja abóbada é pintada de estrelas, ela invoca o Sol da 
graça e o fogo do amor, vencedor do mal, reconciliador de Ormusde e de Arimã, 
purificador e mediador, que habita a alma dos santos profetas. 

Nas criptas do Egito os iniciados buscam esse  mesmo Sol, sob o nome de Osíris. 
Quando Hermes pede para  contemplar  a origem das coisas, sente-se. De começo, 
mergulhado nas ondas etéreas  de uma luz deliciosa, onde se movem todas as formas 
vivas. Depois, submergido nas trevas da matéria espessa, ouve uma voa, em que 
reconhece a voz da Lua. Ao mesmo tempo, um fogo brota das profundezas, o caos se 
ordena e define. No “Livro dos Mortos” dos egípcios, as almas  vagam penosamente para 
essa luz, na barca de Ísis. Moisés adota no Gênese essa doutrina. “Eloim diz: Que a luz 
se faça. E a luz se fez”. Ora, a criação dessa luz precede a do Sol e a das estrelas, o que 
quer dizer que na ordem dos princípios e da Cosmogonia a luz imperceptível precede a 
luz material. Os gregos, que dramatizaram as idéias mais abstratas, exprimiram a mesma  
doutrina no mito de Apolo hiperbóreo. 

O espírito humano, chega, pois, pela contemplação interna do Universo, do ponto 
de vista da alma e da inteligência, à concepção de uma luz inteligível, de um elemento 
imponderável, servindo de intermediário entre a matéria e o espírito. Seria fácil 
demonstrar que os físicos modernos se aproximaram inconscientemente da mesma 
conclusão, por um caminho oposto, quer dizer, procurando a constituição da matéria e 
esbarrando com a impossibilidade de a explicar por si mesma. 

Já no século XVI, Paracelso, ao estudar as combinações químicas e as 
metamorfoses dos corpos, chegou a admitir a intervenção de um elemento universal e 
oculto, por meio do qual elas se operassem. Os físicos dos séculos XVII e XVIII, que 
conceberam o Universo como uma máquina morta, acreditaram no vazio absoluto dos 
espaços celestes. Todavia, desde que se reconheceu que a luz não é  a emissão de uma 
matéria radiante, mas sim a vibração de um elemento imponderável, deve admitir-se que 
todo o espaço se acha ocupado por um fluído infinitamente sutil que penetra todos os 
corpos e pelo qual se  transmitem as ondas do calor e da luz. Retrocede-se assim às 
idéias da Física e da Teosofia gregas. 

Newton, que dedicou toda a sua vida a estudar os movimentos dos corpos 
celestes, chama a esse éter sensorium Dei, ou o cérebro de Deus, quer dizer, o órgão 
pelo qual o pensamento divino aciona tanto no infinitamente grande, como no 
infinitamente pequeno. Emitindo essa idéia, que se lhe afigurava indispensável para 
explicar a simples rotação dos  astros, esse grande físico navegava em plena Filosofia 
esotérica. O éter que Newton encontrou nos espaços, havia-o Paracelso encontrado no 
fundo dos seus  alambiques e chamava-lhe  “luz astral”. 

Esse fluído imponderável, agente sutil, luz invisível que está no fundo de todas as 
cintilações e fosforescência, constata-o um físico alemão, numa série  de experiências 
sabiamente ordenadas. Reichenbach notou que “sujets”  de uma fibra nervosa muito 
sensível, colocados em câmara escura, em face de um magneto, viam os seus dois 
extremos raios muito fortes de luz vermelha, verde e azul. Esses raios vibravam por vezes 
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com um movimento ondulatório. Prolongou as experiências com todas as espécies de  
corpos, notadamente com os cristais, vendo-se em torno de todos eles as mesmas 
emanações luminosas. Em volta da cabeça dos homens colocados na câmara   escura, 
viam-se raios brancos e de seus dedos escapavam pequenas chamas. Todo o interesse 
oferecido pelas experiências de  Reichenbach está em Ter feito tocar os limites e a 
transição da visão física para a visão astral, que poderá conduzir talvez à própria visão 
espiritual. (Researches on magnetism, electricity, heat, ligth, cristallization and 
chemical attraction). 

 

MELKI -TSEDEK E O MISTÉRIO DO FOGO 26 
Excertos do livro de  MANLY  P. HALL 

 

Cada homem tem seu próprio mundo e mora no centro de seu pequeno mundo e 
mora no centro de seu pequeno universo, como rei e senhor das diversas partes que o 
constituem. Por vezes se comporta com um sábio rei, dedicando sua vida às 
necessidades de seus súditos, porém é freqüente comportar-se como um tirano, impondo 
muitíssimas injustiças a seus vassalos, seja por ignorar suas necessidades ou por 
incompreensão do desastre fatal que essa conduta acarretará a si próprio. 

O corpo do homem é um templo  vivo, e ele é o supremo sacerdote, aí colocado 
para manter a Casa do Senhor em ordem. 

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

As torturas da iniciação, assim como as severíssimas provas físicas e mentais, 
serviam  para eliminar a todos os que não tinham a aptidão necessária para que se  lhes 
pudessem confiar os secretos poderes dos sacerdotes, e que eram comunicados aos 
novos iniciados no momento de ser “levantados”. Aqueles que permaneciam durante nove 
horas amarrados na cruz, até ficar inconscientes, como sucedeu a Apolônio de Tyana, 
iniciado na Grande Pirâmide, jamais revelaram os terríveis segredos nem os 
ensinamentos ocultos, mesmo se submetidos às maiores torturas, e todos aqueles 
capazes de obedecer a ordem de Pitágoras, de que deviam guardar silêncio durante cinco 
anos consecutivos, sem dirigir a palavra a ninguém, não é provável que pudessem 
cometer indiscrição alguma por  descuido acerca dos Mistérios que não deviam ser 
divulgados. 

Não se pode revelar aos não iniciados as chaves que fecham os elos da cadeia 
dos Mistérios. É permitido, no entanto, sem trairmos a confiança que nos foi depositada, 
explicar alguns dos segredos menores, a cuja consideração não só  vindicará a 
integridade dos antigos hierofantes, mas que também revelará parte do divino mistério da 
natureza humana. Nunca se repetirá suficientemente alto que, apesar de tudo quanto se 
tenha dito e se diga em contrário, o Mistério ou o Arcano operacional do Templo jamais foi 
revelado publicamente. 

Conquanto o mundo moderno esteja levantando uma civilização colossal, 
aumentando seu domínio sobre o Universo visível, ignora, no mais absoluto e pleno 
sentido da palavra, o que é essa mistérios pedra que mora no meio de toda coisa viva, 
sem a qual não pode jamais efetuar-se nenhuma investigação nem construir qualquer 
cidade. O homem não começa a ser verdadeiramente sábio enquanto não começa a 
sondar o mistério de sua própria existência. Os templos de iniciação eram e são os únicos 
depositários desse conhecimento, que lhe permitirá desatar o nó górdio de sua própria 
natureza. 

                                                        
26 “MELQUISEDEK Y EL MISTERIO DEL FUEGO”,  Editorial Cultura, Santiago  Chile  (Trad. Da R.). 
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As grandes verdades espirituais são se encontram tão profundamente ocultas 
como se poderia supor. A maior parte delas tem estado sempre à vista, porém não se as 
reconhece devido a estarem envolvidas em símbolos, um grande e espesso véu   cairá de 
seus olhos. Passarão a conhecer a verdade e hão de maravilhar-se de que ela tenha 
estado tão próxima desde o princípio das civilizações, sem ser reconhecida e colhida, 
senão por uns poucos  cujo número vai felizmente aumentando de acordo com os planos  
dos Senhores da Aurora, ministros das necessidades humanas, dos homens que lutam 
para reconquistar sua consciência da Divindade. 

O Arcano Supremo dos antigos era a chave da natureza e do poder do Fogo. 
Desde o dia em que as Hierarquias desceram pela primeira vez na Ilha Sagrada da calota 
polar, decretou-se que o fogo seria o símbolo supremo dessa misteriosa e abstrata 
Divindade que se move em  Deus, o Homem e a Natureza. O Sol era adorado como o 
grande Fogo que ardia no meio do Universo. E na ardente fogueira do Sol moravam 
misteriosos espíritos que dominavam o fogo. Em honra dessa grande luz ardiam fogos 
nos altares de inumeráveis nações. O fogo de Zeus ardia na colina Palatina; e o fogo de 
Vesta no altar doméstico, e o fogo da inspiração no altar da Alma. 

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

Os místicos puderam estabelecer que a adoração solar começou na primitiva 
Lemúria e a adoração do fogo foi simultânea  com  a origem da raça humana. 
Conscientemente ou instintivamente, todos os seres  honram o Astro do dia . Os atlantes 
eram adoradores do Sol e os índios  americanos, remanescentes dos povos da Atlântida, 
ainda consideram o Sol como representante do Supremo doador da Luz. 

Durante o ano, o Sol passa pelas doze casas dos céus, onde, como Hércules, 
realiza doze trabalhos. A morte e a ressurreição anual do Sol tem sido tema favorito de 
todas as religiões. Os nomes de quase todos os grandes deuses e salvadores tem estado 
sempre associados com o elemento Fogo, a Luz solar ou sua contraparte, a Luz mística e 
espiritual invisível, Júpiter, Apolo, Hermes, Mithras, Baco,  Dionísios, Odin, Buda, Krishna, 
Zoroastro, Fo-Hi, Lao, Vishnu, Shiva, Agni, Hiram, Abiff, Misés, Vulcano, Osiris, Ra,  Baal, 
o Rei Salomão, Nebo, Serápis, são apenas algumas das numerosas divindades e dos 
super-homens cujos atributos simbólicos de derivam das manifestações  do poder solar e 
cujos nomes indicam sua relação com a luz do fogo. 

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

De acordo com Filosofia ocultista, o Sol é na realidade um astro tríplice, sendo 
duas partes de sua natureza completamente invisíveis. O globo luminoso que vemos é 
meramente a face mais baixa da natureza solar e é o corpo do demiurgos ou, como o 
denominam os judeus, Iodjevá, os brâmanes, Shiva. Como o Sol é simbolizado por um 
triângulo equilátero, se  diz que seus três poderes são iguais. As  três faces do Sol são a 
Vontade, a Sabedoria  e a Ação. A Vontade está relacionada ao princípio da Vida, a 
Sabedoria com o da Luz e a  Ação ou fricção com o princípio do Calor. Pela Vontade 
foram criados os céus, e a vida eterna contínua em suprema existência. Pela Ação, a 
Fricção e a  luta formou-se a Terra, e o Universo físico modelado pelos Senhores do fogo 
foi passando gradualmente do seu estado de fusão à sua condição atual. 

Ensinava-se ao iniciado nos Mistérios a existência de três  sóis, o primeiro dos 
quais – o veículo de Deus Pai – iluminava e acalentava seu espírito. O segundo, o veículo 
do Deus Filho, desabrochava e desenvolvia sua mente. E o terceiro, o veículo do deus 
Espírito Santo, alimentava e fortalecia seu corpo. A Luz não é só um elemento físico, mas 
também mental e espiritual. Ensinava-se ao discípulo  no Templo a reverenciar o Sol 
invisível mais que o visível, porque toda coisa visível é apenas o efeito da invisível ou 
casual. 

------------------ 
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 Mediante uma doas perdidas artes de Antigüidade, os sacerdotes do templo 
podiam fabricar lâmpadas que ardiam séculos e séculos, sem necessidade de 
reabastecê-las. Pareciam-se, com as  chamadas lâmpadas “virginais” que eram 
conduzidas pelas virgens vestais. Uma delas foi encontrada no túmulo de Christian 
Rosenkreutz, a qual estivera acesa durante cento e vinte anos, sem que sua  provisão de 
combustível parecesse haver diminuído. 

H. Jennings colecionou numerosas referências a respeito das datas e locais em 
que se encontraram tais lâmpadas. Na maioria dos casos, apagaram-se logo que  tiradas 
de suas urnas ou se rompiam de modo estranho, de forma que nunca se pode descobrir o 
seu segredo. Duas delas estão expostas no Museu de Raridades de Leyden, Holanda. 
Madame Blavatsky, em sua obra “Isis sem Véu”, ensina algumas fórmulas para construir 
essas lâmpadas perenes; refere que ela mesma viu uma feita por um discípulo, a qual 
permanecia acesa há seis anos, sem precisar de combustível. 

A lâmpada perene era naturalmente o mais apropriado símbolo do Fogo Eterno do 
universo. No Tibete, os magos lamas descobriram um sistema para iluminar  as casas 
mediante uma esfera luminosa e fosforescente, que aumenta de luminosidade por 
vontade do lama e, quando não necessária, gradualmente se vai desvanecendo até não 
restar mais que minúscula chama, a qual arde continuamente. 

O fato de que o Cristianismo preservou em parte, pelo menos, a primitivas 
adoração do fogo praticada na Antigüidade, é evidente em muitos de seus símbolos e 
rituais. O incensório, adotado com tanta freqüência nas igrejas, é um símbolo pagão 
alusivo à regeneração humana. O turíbulo representa o corpo. O incenso, feito com 
extratos e essências de várias plantas, representa as forças vitais.  A chama queimando o 
incenso simboliza o germe espiritual encerrado no coração. Esta chispa espiritual   é uma 
parte infinitesimal da Labareda divina, o grande Fogo do universo, de cujo ígneo Coração 
nascem as chamas para todos os altares. 

E assim como a chama consome gradualmente o incenso, assim também a 
natureza espiritual do homem, mediante o processo de regeneração, consome 
gradualmente os elementos grosseiros do corpo, transmutando-o em poder anímico. 

A própria palavra Cristo é prova suficiente de que o Fogo e a adoração do Fogo 
são elementos essenciais para a fé cristã. Os raios luminosos provenientes do Sol eram 
para os antigos como o sangue do cordeiro Celestial, que no equinócio vernal morria 
pelos pecados do mundo e redimia toda a humanidade com seu sangue. 

Em nossos dias, a grande fé da raça branca, o Cristianismo, é sustentada por 
pessoas sinceras, devotas e honradas. Mas, conquanto sejam tão dedicadas à sua tarefa, 
a obra só se realiza em parte,  porque a maioria ignora absolutamente o fato de que o 
Cristianismo bíblico não é mais do que uma alegoria do verdadeiro espírito da doutrina 
cristã, e que esta é a mesma Doutrina esotérica criada pelas mentes iniciadas do 
Paganismo e promulgada mais tarde para satisfazer as necessidades religiosas da raça 
humana. 

Hoje a grande fé cristã é servida por milhões de crentes, porém só é compreendida  
por um número limitadíssimo , porque, embora não existam mais os templos iniciáticos 
como instituições fisicamente visíveis nos países cultos, como existiam no mundo antigo, 
a Escola de Mistérios continua sempre existindo  como Templo Invisível  Filosófico. E só 
admite em seus santuários alguns poucos eleitos. 

O Cristianismo é essencialmente uma escola de Mistérios, porém a grande maioria 
de seus adeptos não compreende o suficiente para reconhecer os segredos ocultos em 
suas parábolas e alegorias, que formam parte importantíssima de seu dogma. Por que 
não deveria ser o Cristianismo uma Escola de Mistérios? Seu fundador era um grande 
iniciado nos Mistérios dos essênios. Os essênios eram discípulos d famoso Pitágoras, e 
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estavam também em relação com as escolas secretas da Índia. O Mestre Jesus era um 
hierofante, profundamente versado nos antigos arcanos. Mesmo S. João prova, em seus 
escritos, que estava bem familiarizado com o ritualismo dos cultos egípcios. Sustentou-se 
seriamente que S. Mateus foi o mestre de Basílides, o imortal sábio egípcio que fundou, 
juntamente com Simão o Mago, o Gnosticismo, sistema de misticismo cristãos o mais 
elaborado jamais surgido da Igreja de S. Pedro. 

Se os teólogos modernos pudessem ver o antigo manequim humano sobre os 
altares, compreenderiam claramente tudo isso, porém, como não sabem que existem uma 
Doutrina secreta, naturalmente não a busquem . E, no entanto, quem é capaz de ler o 
livro de Ezequiel ou o Apocalipse e não descobrir que  o bem amado discípulo João 
transcedeu a todos os demais em sua visão, e foi realmente  “levantado”, como diria o 
maçom moderno, e contemplou verdadeiramente os Mistérios? 

As alegorias de S. João foram extraídas de todas as religiões do mundo antigo. O 
drama que desenvolve a “Revelação” é sintético e por conseguinte autenticamente 
cristão, porque inclui os grandes ensinamentos e doutrinas de todas as idades. Não há 
nada oculto que não possa ser revelado, nem nada escondido que seja proibido 
descobrir. 

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

O espírito do homem é como um pequeno anel de fogo incolor, que emite raios de 
força cintilante. Por um processo místico, esses raios constróem corpos em torno desse 
germe central informe, governando-os mediante ondas de energia, em forma difícil de 
avaliar, a menos que se esteja familiarizado com a constituição invisível do homem. Esse 
anel é o Fogo eterno, a chispa da Roda infinita, o centro que jamais nasceu e jamais 
morre, encerrando  em si mesmo tudo o que  foi e o que virá a ser. 

Esse germe mora no estado que se chama Eternidade, porque para esta chispa o 
tempo é absolutamente ilusório,  a distância não existe e tanto a alegria como a tristeza 
lha são desconhecidas, pois no que tange a sua função e a sua consciência, tudo quanto 
podemos dizer é simplesmente que é. Enquanto as demais coisas vão e vem, ELE É. 

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

Estes são os três fogos: o fogo da divindade, o fogo da Humanidade e o fogo 
diabólico. Os três se acham encerrados na humana natureza, da qual emanam e irradiam 
como a sagrada palavra trissilábica, mediante a qual se criaram os céus, formou-se a 
Terra e se destruíram as obras do Mal. 

Os discípulos da antiga sabedoria aprendem  que, ao começar este plano terrestre, 
certas instruções foram depositadas em “lugares bem seguros” pelos Filhos da Aurora, 
como os  chamamos, ou sejam os deusas que, após estarem certos de que sua Doutrina 
ficaria preservada para a derradeira salvação da raça, penetraram na constituição do 
homem e perderam  sua identidade. 

Por essa razão se diz que o reino dos céus está dentro de nós mesmos, porque 
esse reino inclui o Pai divino, sua Trindade, serafins, querubins, poderes, dominações, 
tronos, arcanjos e anjos. Cada uma dessas criaturas celestiais contribuiu e acresceu algo 
à natureza do homem.   

... O poder dos serafins lhe deu os grandes fogos, enquanto os querubins, lhe 
concederam sua forma composta. Daí dizer-se que esses espíritos estão confinados em 
nós até lograrmos elevar nossa natureza ao ponto que libera esses poderes cósmicos, 
dando-lhes uma expressão adequada, não mais os escravizando com  nossa ignorância e 
perversão. 
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Na realidade, o Reino dos céus reside no próprio homem, muito mais 
completamente de quanto podemos imaginar. E assim como o Céu está em sua própria 
natureza, assim também a Terra e o Inferno se encontram igualmente em sua 
constituição, porque os mundos superiores circunscrevem  e incluem os “interiores”, e a 
Terra e o Inferno estão encerrado na natureza do Céu.  Como  teria dito Pitágoras: “ O 
Superior e o Inferior estão contidos na área da Esfera Suprema”. 

Assim, o homem é o Céu, a Terra e o Inferno num só todo, e sua salvação é um 
problema muitíssimo mais pessoal do que se imagina. Compreendendo e convencendo-
se de que  o corpo humano é uma organização de centros psíquicos e que durante a vida 
ela é cruzada e entrecruzada por intermináveis correntes de energia, quem em toda ela 
se encontram vórtices de forças elétricas e magnéticas, o homem pode ser contemplado 
(por  aqueles que saibam ver), como um perfeito sistema solar, composto de astros e  
planetas, sóis e luzes e cometas que giram em órbitas irregulares. E assim como se 
supõe que a Via Láctea seja um embrião cósmico gigantesco, assim também o homem se 
constituiu de uma via láctea de estrelas, cada uma das quais se poderá convertes um dia 
numa constelação. 

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

Pitágoras disse que “O corpo de Deus é composto pela substância da Luz”. Onde 
há luz, está Deus. Que melhor símbolo do Pai Divino Vivo poderia o homem conceber 
senão o Fogo radiante e pulsante? O Fogo é o mais sagrado dos elementos e o mais 
antigo de todos os símbolos. 

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

Segundo a antiga, chegará o tempo em que o homem possuirá dois sistemas 
espinais completos, ambos igualmente desenvolvidos, e sua vida será  governada por 
dois poderes que trabalharão juntos em harmonia. Para expressar esta realização, os 
antigos alquimistas simbolizaram-na com uma figura humana bicéfala, uma de cujas 
cabeças era masculina e a outra feminina. O andrógino Ishvara, o Senhor Planetário dos 
brâmanes, tem a metade direita do corpo masculino e a esquerda feminina, para 
simbolizar assim que é o arquétipo da última raça humana. E o homem, uma vez que seja 
positivo e negativo simultaneamente, não se reproduzirá mais como atualmente. E então 
será em verdade o homem o seu próprio pai e sua  própria mãe, completo em si mesmo. 

A iniciação torna possível este processo evolutivo no homem, muitíssimo antes de 
que o permitiria o curso natural da evolução humana. Tal é o mistério de MELKI-TSEDEK, 
o Rei de Salém, O Rei e Sacerdote (Rei; Fogo; Sacerdote; Água) que era seu próprio 
genitor e sua  própria genitora, e cujos itinerários são acompanhados por todos os 
iniciados. 

Só a mais elevada das Ordens secretas que existem nos Mundos Interiores pode 
denominar-se “A Ordem de Melki-Tsedek”, embora em outras nações tenha outros 
nomes. Esta Ordem é composta inteiramente de graduados e adeptos de  outras Escolas 
de Mistérios, que tenham chegado já a esse ponto em que lhes é possível dar nascimento 
aos seus próprios “eus” com sua própria  natureza, tal como a misteriosa Ave Fênix  que, 
ao abrir-se para morrer, deixa sair de dentro de si mesma outra ave que parte voando. 

É a suprema Escola de Mistérios e pouquíssimos puderam chegar a esse ponto em 
que se uniram tão perfeitamente ambas as naturezas, a divina e a humana, que 
chegaram a ser simbolicamente bicéfalos. Há de conseguir-se o perfeito equilíbrio do 
coração e da mente antes que o puro pensar e a  verdadeira espiritualidade sejam 
alcançados. A função mais elevada da mente é a razão e a mais elevada do coração é a 
intuição, processo que não necessita da operação normal da mente. 
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O espírito não é nem masculino nem feminino, mas ambos ao mesmo tempo: uma 
entidade andrógina. A manifestação perfeita de um espírito andrógino tem que ser 
forçosamente um corpo andrógino que seja capaz de gerar-se a si próprio (autogeração). 
Porém, muitos milhões de anos hão de passar, antes que a humanidade aprenda as 
lições da Polaridade suficientemente bem, para que possa assumir essa nova natureza de 
modo inteligente. Nesse dia, tudo estará completo e perfeito por si mesmo. O 
entendimento estará maduro e será de tal profundidade e amplitude que não poderá  
manifestar-se em um organismo masculino ou feminino isoladamente. Tal é o Mistério do 
Rei-Sacerdote e tal foi a posição que Jesus alcançou quando foi chamado “Sacerdote 
para Todo o Sempre segundo a Ordem de Melki-Tsedek”. 
 

 

LIVROS EM REVISTA 

 

HISTÓRIA DAS RELIGIÕES  27 

 

 

Visita de Confúcio a Lao-Tsé. 

Os grandes contemporâneos de Buda. 

 

“Uma das razões que levaram Confúcio a visitar o velho Lao-Tsé foi, de certo, a de 
lhe haver constado não demonstrar este, interesse maior em deuses ou na religião do 
sobrenatural. Apenas se conhece um dos livros de Lao-Tsé – o “Tao-Teh-King”. Título de 
difícil tradução mas foi vertido para o “Livro da Senda da Virtude” e “Os Cantos da Razão 
e da Virtude”. O livro é exclusivamente um compêndio de ética, nada contendo de religião 
sobrenatural ou de superstição. 

“Achou Confúcio que, até certo ponto, se harmonizavam alguns princípios do velho 
com os seus próprios, mas embora não se compenetrasse do fato naquela  época, sua 
filosofia e a de Lao Tsé eram fundamentalmente opostas em certas particularidades 
importantes. 

“Lao Tsé significa “Lao, o Mestre”, assim como “Kung-Fu-Tsé” quer dizer “Kung, o 
Mestre”. Ao tempo da visita, idade, e Lao, oitenta e quatro. 

“É digno de nota, a fim de fazer ressaltar a importância desse período para o 
desenvolvimento da religião no mundo, que Lao-Tsé fora contemporâneo de  Zoroastro, 
de Buda, de Mahavira, de Jeremias, de Ezequiel e do Profeta Desconhecido do Exílio. 

“Para quem se inclina a crer na oculta influência das estrelas sobre a vida de nosso 
planeta, deveria existir alguma combinação astral toda particular, para justificar tão 
singularíssimo período de atividade religiosa. 

“Nada consta sobre a ocorrência de alguma discussão entre Lao-Tszé e Confúcio, 
por ocasião de seu encontro.   Embora não tivesse havido então, aos 517   a . C. , 
qualquer discussão entre os fundadores de duas das grandes religiões da China, conflito 
houve entre seus ensinamentos”. 

 

                                                        
27 Eduardo Schuré  “Os Grandes Iniciados”  Trad. De Domingos Guimarães, 2º  tomo, p. 304 e 419. Edições Elos, Rio, GB, Rua 
México, 31, g.203 
HISTÓRIA DAS RELIGIÕES  -- A Vida dos Líderes Religiosos  - CHARLES FRANCIS POTTE  (Tradução de J. de Sampaio Ferraz, p. 
180, Edições de Ouro, Rio) 
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Período realmente digno do superlativo “singularíssimo”, aquele assinalado pelo 
eminente historiador das religiões, em que contemporaneamente surge na Palestina, na 
Índia, na Babilônia, na Pérsia, na China, uma plêiade de luminares da grandeza de Buda, 
Zoroastro, Ezequiel, Jeremias, Lao-Tszé, Confúcio e o Profeta Desconhecido do Exílio. 

Humildes e desprezados ao tempo em que suas idéias renovadoras só a custo se 
propagavam pelo “adágio” de pachorrentos paquidermes ou no bojo de barcos movidos a 
remo, tiveram esses sete e outros muitos gênios, “jinas” autênticos, a glória de projetar a 
luz que através de longos séculos vem alumiando a mente dos homens. 

Mais extraordinários ainda se apresenta aquele período histórico por Ter sido 
abrilhantado por um oitavo  astro de  esplendorosa beleza e que só não coube na plêiade 
citada por Cheles F. Potter pelo fato de exorbitar do tema de sua obra, porque ele não 
fundou qualquer religião ou seita, como de resto nenhum dos referidos luminares fundou 
as que se lhes atribuem, pois que todas elas surgiram do fanatismo de seus prosélitos e 
dos egoísticos interesses clericais. 

A universalidade do gênio de Crotona  é matéria de estudos para todas as 
inteligências, inclusive para aquelas que “não se inclinam a crer na oculta influência das 
estrelas sobre a vida de nosso planeta” ... Mas, para falar dele, com expressões dignas de 
um grande iniciado, passamos a palavra a Eduardo Schuré. 

Esta evolução deu à Grécia os seus três grandes séculos de criação artística e de 
esplendor intelectual, permitindo ao pensamento órfico, que é  a um tempo  a impulsão 
primária e a síntese ideal da Grécia, concentrar toda a sua luz e irradiá-la sobre o mundo 
inteiro, antes que o seu edifício político, minado pelas dissensões intestinas, se abalasse 
aos golpes da Macedônia, até, finalmente, se desfazer debaixo da mão de ferro de Roma. 

A evolução de que falamos teve muitos artífices. Ela suscitou físicos como Tales, 
legisladores como Sólon, poetas como Píndaro, heróis como Epaminondas; mas teve um 
chefe reconhecido, um iniciado de primeira ordem, inteligência, soberana, criadora e 
ordenadora. Pitágoras é o mestre da Grécia leiga, como Orfeu é o mestre da Grécia 
sacerdotal. Ele traduz, ele continua o pensamento religioso do seu predecessor, 
aplicando-o aos novos tempos. Porém a sua tradução é uma criação, porque, 
coordenando as inspirações órficas num sistema completo, fornece, pelo seu ensino, as 
provas científicas e, pelo seu instituto de educação e pela ordem pitagórica que lhe 
sobreviveu, a prova moral.  

Conquanto apareça a plena luz da história, Pitágoras ficou um personagem quase 
lendário. Para que assim acontecesse concorreu principalmente a furiosa perseguição de 
que foi vítima na Sicília e que custou a vida  a tantos pitagóricos. Uns morreram 
esmagados sob as ruínas da sua escola incendiada, outros morreram de fome dentro 
dum  templo. A recordação e a doutrina do mestre perpetuou-se apenas pelos 
sobreviventes, que puderam fugir para a Grécia. Platão, só com grande custo e por preço 
avultado, pode adquirir por Arquitas um manuscrito do mestre, que, de resto, não escrevia 
nunca a sua doutrina secreta  senão em sinais secretos e sob a forma simbólica. A sua 
ação verdadeira, como, aliás, a de todos os  reformadores, exercia-se pelo ensino oral. 
Porém, a essência do sistema subsiste nos Versos doirados de Lísis, no comentário de 
Hiérocies, nos fragmentos de Filolau e de Arquitas, assim como no timeu de Platão, que 
contém a cosmogonia de Pitágoras. Finalmente, os escritores da antigüidade  estão 
cheios do filósofo de Crotona, sendo inesgotáveis as anedotas que pintam a sua 
sabedoria, a sua beleza e o seu maravilhoso poder sobre os homens. Os neoplatônicos 
de Alexandria, os gnósticos, e até os primeiros padres da Igreja, citam-no como uma 
autoridade. Preciosos testemunhos estes, em que vibra sempre a onda poderosa de 
entusiasmo que a grande personalidade de Pitágoras soube comunicar à Grécia e cujos 
últimos redemoinhos são ainda sensíveis oito séculos volvidos após a sua morte. 
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Vista do alto, aberta com as chaves do esoterismo comparado, a sua doutrina 
apresenta um conjunto magnífico, um todo solidário cujas partes são ligadas por uma 
concepção fundamental. Nela encontramos uma reprodução raciocinada da doutrina 
esotérica da Índia e do Egito,  à  qual ele imprime a clareza e a simplicidade helênica, 
ajuntando-lhe um sentimento mais enérgico, uma idéia mais nítida da liberdade humana. 

Pela mesma época e em diversos pontos do globo, grandes reformadores 
vulgarizavam doutrinas análogas. Na China, Lau-Tsé saia do esoterismo  de Fo-Hi; o 
último buda, Xáquia-Múni, pregava nas margens do Ganges;  na Itália, o sacerdócio 
etrusco enviava a Roma um iniciado munido dos sibilinos, o rei Numa, que, com sábias 
instituições, tentou refrear a ambição ameaçadora do Senado Romano. E não é por 
simples acaso que esses reformadores aparecem ao mesmo tempo entre povos tão 
diversos. As suas missões diferentes concorrem para um fim comum, e provam que em 
certas épocas uma mesma corrente espiritual atravessa misteriosamente toda a 
humanidade. De onde  vem ela? Desse mundo divino que está fora da nossa vista, ma do 
qual os gênios e os profetas são os enviados. 

Pitágoras percorreu todo o mundo antigo, antes de se dirigir à Grécia. Viu a África, 
a Ásia, Mênfis e Babilônia,  a sua política e a sua iniciação. A sua vida agitada  lembra um 
batel lançado ao mar, em plena tempestade; soltas as velas, seguiu a sua rota, sem se 
desviar do seu fito, como imagem da calma e da força, em meio dos elementos 
desencadeados. A  sua doutrina dá-nos a sensação duma noite fresca, após os calores 
intensos dum dia flagelante de estio: – faz cismar na beleza do firmamento, que desenrola 
pouco a pouco os seus arquipélagos cintilantes e as suas harmonias etéreas, sobre a 
cabeça do vidente. 

“Antes dele estavam os físicos de um lado e os moralistas do outro. Pitágoras fez 
incluir a moral, a ciência e a religião na sua vasta síntese. Esta não é outra senão a 
doutrina esotérica, que temos procurado encontrar em toda a sua luz no próprio fundo da 
iniciação pitagórica. Dispôs luminosamente essas verdades primordiais na ordem 
científica. 

“Escolhemos, pois, o seu sistema como o quadro mais favorável para uma 
exposição  completa da doutrina dos Mistérios e da verdadeira Teosofia. 

“Aqueles que conosco hajam seguido o mestre terão por certo compreendido que 
no fundo dessa doutrina brilha o sol da Verdade. 

“Os seus raios encontram-se esparsos nas filosofias e nas religiões. O seu centro, 
porém, só nela reside. Que é necessário para o atingir? 

“A observação e o raciocínio não bastam. È preciso ainda e acima de tudo a 
Intuição. Pitágoras foi um adepto, um iniciado de primeira ordem. Possuía a visão direta 
do espírito, a chave das ciências ocultas e do mundo espiritual. Ele bebia, pois, na fonte 
originária da Verdade”. 

 


