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O TIBETE E A TEOSOFIA 
APONTAMENTOS DE UM FILÓSOFO 

Pelo Dr. Roso de Luna 
VIII 

 
OS LARGO E ESTREITO CAMINHOS 

 
Diante do exposto nos capítulos precedentes, o leitor, crítico e cético, tem o 

direito de perguntar por que razão concedemos tanta importância a uma série de fatos 
que mais parecem relatos de As Mil e Uma Noites, ao que responderemos com a firmeza 
de quem realizou, sobre tais assuntos, um sério e desenvolvido estudo imparcial, que em 
todos eles a realidade vai, como sempre, muito além da mais exagerada fantasia, pois, 
como disse o próprio William James, trata-se de saber se os estados chamados místicos 
ou super-liminares são ou não “verdadeiras janelas abertas sobre um mundo superior ao 
vulgar que nos rodeia”, consignando, ao mesmo tempo, com Edmundo Gonzalez Blanco 
no Universo Invisível, que o intuito não se opõe ao discursivo, senão, que é superior a 
ele por ser “o mais alto sentido estético”, como disse Benlliure Tuero. “Os materialistas, 
acrescenta aquele, partem de uma intuição adequada à linguagem físico-química, e nada 
é demasiadamente insólito para ser verdade se não estiver em contradição com as leis da 
Natureza, por sua vez, tão pouco conhecidas pelo homem. E aquele que, segundo Arago, 
pronuncia fora da matemática pura, a palavra “impossível”, carece de toda prudência 
científica. Modelados nossos conceitos, segundo Bergson, sobre o descontínuo das 
sensações, a imaginação criadora forja o contínuo e o historiador contemporâneo do 
psiquismo não pode, por sua vez, deixar de perguntar, assombrado, se for sincero, se a 
humanidade atual, ao cultivar o chamado espiritualismo experimental não volta ao 
ponto de partida.1 Ao demais, intuição e raciocínio não são entre si antagônicos, 

                                            
1 Tudo quanto se acha desenvolvido nos dois últimos capítulos de A Minha Mensagem, publicados no último número desta revista, é 
mais do que suficiente como resposta à pergunta feita pelo incomparável autor de O Tibete e a Teosofia, “se a humanidade atual ao 
cultivar o chamado espiritualismo experimental não volta ao ponto de partida”. Pergunta mais ou menos semelhante havíamos feito em 
outro capítulo da referida Mensagem, comprometendo-nos a dar no final a devida resposta, que foi justamente aquela. 
Já dissemos algures: a Magia Negra campeia por toda parte. Com raras exceções, quem não é um mago negro consciente – por isso 
mesmo, assassino de sua própria alma – é um mago cinzento, como uma mescla entre as duas espécies de Magia: a branca e a 
negra. 
E os maiores causadores de tamanho crime contra a própria evolução humana são os conspícuos dirigentes de certos núcleos 
pesudo-espiritualistas esparsos pelo mundo, que ao invés de cultivarem o mental de seus associados (segundo o estado de 
consciência da Raça atual, caminho para o Espírito), preferem cultivar a psíquica, por meio da fenomenologia ou do chamado 
“espiritualismo experimental”. E como tal, eternizando-se no estado de consciência da raça atlante ou a anterior à atual, segundo já o 
provamos naqueles referidos capítulos de A Minha Mensagem ao mundo espiritualista. 
Do mesmo modo, certos autores de obras sobre Esoterismo, alguns até, à frente de associações desse gênero e como verdadeiras 
“aves de arribação” acossadas pelos vendavais desencadeados nas florestas onde viviam... aqui nos aparecem, por exemplo, 
munidas de falsas penas “rosacruzes”, sacrilegamente arrancadas da respeitabilíssima ordem fundada na Alemanha medieval por 
Christian Rosenkreutz. Daí, o se apresentarem desde logo como “pupilos do famoso adepto conhecido como Rakowski”, além da 
propaganda fantástica que se vem fazendo dessa nova mercadoria exposta à venda no mercado do Neo-Espiritualismo!... 
De tal propaganda faz parte um bem arranjado artigo “pour épater les bourgeois”, onde se procura relembrar algumas passagens da 
vida do misterioso Conde de Saint-Germain (embora com um novo título de “marquês”...), acrescido da monumental notícia de que, “o 
referido Adepto foi visto em Roma no ano de 1932, de cuja cidade partiu em missão secreta com destino à Palestina, Grécia e outros 
países, fazendo-se acompanhar de outros Irmãos da Frateria Rosa-Cruz, denominados Altos Iniciados, entre os quais, o grande sábio 
e mestre Dr. Krum-Heller (o grifo é nosso, por ser “o homem dos hormônios e de outras coisas nada apreciáveis para os verdadeiros 
Adeptos da Loja Branca, inclusive o Mahatma Kut-Humi!...), mago, alquimista, notável e Soberano Comendador da Augusta 
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Fraternidade Branca (?) Rosa-Cruz, com sede no Summum Supremum Sanctuarium de Berlim Heiligensee”. E logo adiante: 
“Presentemente, o marquês (?) de Saint Germain habita num grande “castelo” (no ar? perguntamos nós) de sua propriedade, situado 
em um dos países da Europa Central, estando à “testa do movimento dessa antiga e misteriosa Fraternidade”. O final... responde 
pelo reclame. Assim, a postos papalvos do mundo inteiro ! principalmente os que ignoram o verdadeiro sentido da misteriosa frase 
iniciática: Visita Interiora Terrae Rectificando Invenies Occultum Lapidem...de acordo com as sete iniciais com que é formada a 
palavra francesa VITRIOL (nome do ácido sulfúrico concentrado). O tempora! O mores!... 
Porém, o que logo põe a calva à mostra a tão famosos “rosacruzes” é a palmar contradição entre os seus condenáveis ensinamentos e 
os de todos os verdadeiros Adeptos, por isso mesmo, fazendo parte do que proíbem as Regras da Grande Fraternidade, como sejam, 
“as práticas dos poderes psíquicos ou anímicos”... e “a apresentação em descoberto” (isto é, no mundo profano) “sem direitos para 
tanto” – pouco importa o fato de pertencerem a associações ocultas ou secretas, mas que não se acham incluídas no número das 
poucas existentes no mundo sob a égide da mesma Fraternidade. E que assumimos inteira responsabilidade em considerar tais obras 
e associações como de pura Magia Negra, está consubstanciado nestas mesmas linhas, que podem ter o uso que melhor aprouver a 
quem não estiver de acordo com elas. Sim, porque, não fazemos parte de adeptos do “vampirismo sexual” (ou dos “hormônios”), algo 
parecido com as práticas do Conde de Gabalis e outros tantos “imortalizadores de elementais”, judiciosamente massacrados pela 
incomparável pena do grande gênio que se chamou Roso de Luna, principalmente, na sua maravilhosa obra intitulada Aberraciones 
psiquicas del sexo, para a qual chamamos a atenção dos fâmulos de Raputine, sob “as imortalizadoras vibrações das ondinas 
encarnadas, que reverentemente o cercam... em tão original piscina, cujo termo nos faz lembrar os dos dois misteriosos signos 
zodiacais: Piscis e Aquários!... Un sot trouve toujours un plus sot qui l’admire... para não dizer, Stultorum infinitus est numerus. 
E assim, vem mesmo a calhar neste lugar os seguintes trechos da famosa obra do incomparável Roso de Luna: “Deus recebeu em seu 
Selo a alma do senhor conde de Gabalis, o qual, segundo acabo de saber, morreu de uma apoplexia fulminante. Alguns maliciosos me 
dirão que esta espécie de morte é, de ordinário, aquela que costumam ter todos quantos administram mal os segredos dos sábios. 
E que, desde o momento em que o bem-aventurado Raimundo Lulio pronunciou tão fatal condenação em seu testamento filosófico, um 
anjo vingador encarregou-se sempre de torcer o pescoço a quantos, indiscretamente, revelaram aos profanos os Mistérios Filosóficos. 
Mais adiante: 
“O primeiro problema que nos oferece a obra que começamos a comentar, é o da razão das mortes violentas, especialmente quando 
elas vêm a ser uma espécie de castigo (?) imposto ao homem pelas leis naturais, quando se extravia por completo no caminho da 
missão que a todos nós, grandes e pequenos, corresponde na vida, missão que é, talvez, a mesma razão de ser de nossa presença na 
Terra. 
Nenhuma dúvida existe que, nos chamados malogrados, “a dita lei se cumpre”. Já o expusemos extensamente no capítulo “Quando se 
morre” de nosso Livro Hacia la Gnosis, para termos necessidade de repeti-lo aqui. Larra, Espronceda, Balmes, Gabriel e Galan, 
para não falar, senão, de nosso país e nossa época, truncaram a sua missão e infelicitaram-se prematuramente. Igual aconteceu a 
Mozart, a Abel, etc. 
Porém, aqui não se trata de jovens malogrados, mas de homens mortos violentamente “por terem manejado mal os segredos 
filosóficos”. Em tal caso se acham, por exemplo, Stead, o grande espiritista; Gerard Encausse ou Papus, o ocultista célebre; Alfredo 
Rodriguez Aldao (ou Aymerich), discípulo do mesmo. E quanto à “apoplexia”, temos o próprio Ricardo Wagner, depois da sublime 
fusão do paganismo com o cristianismo do seu Parsifal, contra seu primitivo desejo de nos dar nessa ópera uma tese completamente 
oriental , algo assim como “as atribulações do Buda antes de alcançar a sua libertação”, de cujo propósito foram os monarcas alemães 
que o fizeram desisitir, como referimos em nossa obra Wagner mitólogo e ocultista, capítulo sobre Parsifal”. 
Mais adiante, diz ainda o incomparável Roso: 
“O Conde de Gabalis, ou melhor dito, o abade Villars, hipocritamente oculto atrás da fraseologia do primeiro, começa a sua revelação 
cabalística na passagem que comentamos, expressando a falsa idéia de que os verdadeiros Sábios buscam os poderes taumatúrgicos 
de dominar a Natureza; fazer-se obedecer por todas as entidades visíveis e invisíveis; falar a Deus face a face e demais discursos da 
necromancia medieval, a que nos têm acostumado os êmulos de Eliphas Levy. Não. Tais poderes taumatúrgicos acima da ciência 
ordinária, operados pelos “magos” ou “adeptos” de todos os tempos, nunca foram o objetivo principal da Grande Cabala ou Tradição 
Universal da primitiva Religião-Sabedoria da Natureza, Religião ao mesmo tempo, sem necessidade de os buscar o verdadeiro 
Ocultista, que só aspira a superação, a exaltação evolutiva de suas faculdades adormecidas mediante a Virtude e o Conhecimento, 
senão, através do gnosce-te ipsum socrático. E o Deus como “Mestre único”, do qual se refere Gabalis, não é tampouco nenhum 
Deus pessoal e antropomórfico, tal como o das religiões positivas, mas a encarnação da Divindade abstrata e Incognoscível, que pulsa 
no fundo sem fundo de tudo quanto o mesmo dá vida ou alenta, o Espírito Informador do Cosmos, o grande Pan ou Todo, que também 
pulsa no interior de nossa Consciência como efetivos “deuses caídos” que somos, para um dia sacudirmos as nossas cadeias, qual 
místico Prometeu. 
Essa Divindade interior de cada homem é a que lhe faz superior aos demais, logo que, por iniciação, ela desperta nele; a mesma que, 
segundo o Alcorão e as Espístolas de São Paulo nos torna superiores aos Anjos mais excelsos e com muito maior razão, aos 
Demônios – não às absurdas criaturas citadas pelas religiões, que nos dão como maliciosos diabos, mas, daimones gregos, “seres 
intermediários entre a bondade angélica e a maldade humana”, como diz Blavatsky, e dos quais nos fala Edmundo Gonzalez Blanco 
em seu artigo “O Demônio de Sócrates”. E assim por diante. 
Desse modo, para acalmar os nervos de tal ou tais “rosacruzes”, apregoadores dos potentíssimos efeitos dos “hormônios”, não há 
como seguir o nosso conselho, aplicando em si mesmo a “ducha fria” de Aberraciones psiquicas del sexo, que além do mais, lhe 
tirará a vontade de quando escrever sobre Shamballah e outras coisas que não conhece (principalmente os seus criminosos 
ensinamentos), não incluir o respeitabilíssimo nome do grande Mestre da Teosofia, que se vivo fôra, lançaria veemente protesto contra 
essa intromissão indébita de seu nome em assunto que era ele o primeiro a condenar, como um verdadeiro ROSACRUZ. Do mesmo 
modo que não ficaria sem resposta a passagem do mesmo artigo (Shamballah), que diz: “Pena é que os manuscritos em sânscrito 
tenham determinado a confusão existente entre esta região geográfica e o estado de Jina, a que se refere o malogrado Roso de Luna”. 
Simplesmente irrisória essa correção que um pobre pigmeu ousou fazer ao gigante da pena e da palavra, quando ele, como nenhuns 
outros, possuía direito ao nome de “Jina” e, como tal, jamais sujeito a confusões de qualquer espécie! Mas... acontece que, a 
carambola que se quis fazer no bilhar de nossa missão através do Nome inconfundível do grande Mestre da Teosofia, não surtiu o 
efeito desejado. Por isso mesmo, não seremos nós quem perderá o seu precioso tempo em discussões estéreis (que aliás é o que 
muita gente  por aí aspira, a fim de ver seu nome escrito em letras garrafais na imprensa), a menos que fosse para transcrever, mais 
uma vez, aquela famosa fábula iniciática do próprio Roso de Luna, que tem por título:  Os cães do caminho...! 
Não falta por aí quem confunda a Magia propriamente dita, com Ciências Ocultas. “Mago ou Mágico”, diz Blavatsky, “vem do 
sânscrito maha ou mag, equivalente a grande. Magos, eram os sacerdotes do fogo e os conhecedores dos astros entre os assírios, 
babilônios e parsis. O grande sacerdote destes últimos recebia o nome de Mobed, derivado de megli ou meh-ab, que quer dizer 
‘grande’, ‘nobre’, ‘primeiro’. Antes destes, ou seja, nos tempos pré-védicos, o Maha-âtma (‘a grande Alma ou Espírito’) era o Sumo-
sacerdote”. 
Porém, a Magia, que é a reforma interior pela virtude e o estudo, nada tem de comum com as ciências ocultas. 
“Sob o nome de Ciências ocultas, continua a mesma, se acham o hipnotismo, o mesmerismo, a magia cerimonial, a astrologia, a 
alquimia, a feitiçaria, os encantos, a necromancia, cartomancia, geomancia, quiromancia e outras mil artes mágicas de clarividência 
física e astral, clariaudiência, psicometria, etc., etc., em uma lista inesgotável que cada qual pode continuar a seu gosto. 
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consubstanciais e complementares. Não representam opostos hegelianos. O sentimento e 
o pensamento na luta se abraçam”. 

Observar-se-á, com efeito, o curso que vamos seguindo nestes sinceros 
apontamentos. Como assunto prévio ao estudo do Tibete propriamente dito, temos 
examinado primeiro a orografia geral da Ásia, provando que a região montanhosa central 
asiática é o verdadeiro “telhado do mundo” e chave, segundo Argand, de toda a geologia 
do planeta. Quando procuramos nos aproximar, com a imaginação e o espírito cheio de 
amor, de tão misteriosa região, seguimos o célebre Caminho dos Hann, através de um 
imenso deserto: o Tak-lama-kan, a oeste e o Gobi a este. Os nomes Gobi e Shamo ou 
Shamano, que desde tempos imemoriais leva este último, conduziu-nos a uma série de 
exames a respeito de certos Seres Superiores ao próprio nível da Humanidade, por toda 
parte conhecidos com tal nome e com outros muitos, cujas Individualidades, História e 
Doutrina constituem a alma da Sociedade Teosófica, Caminho mais moderno e, sem 
dúvida, o mais fácil para deles nos acercarmos, e que uma heróica mulher, 
incompreendida mártir de seu século, divulgou-nos muito mais do que podemos imaginar, 
com seus livros imortais.2 

Semelhante Caminho é conhecido como “o Caminho direto” ou “estreito 
caminho”, o “Caminho dos Jinas” ou Jina-Yana, diferente do largo e fácil Caminho, que 
segue a humanidade vulgar à custa de séculos e de encarnações, chamado Maha-yana 3 

                                                                                                                                                 
“Para que um homem possa cultivar qualquer dessas ciências não é preciso possuir nenhuma condição de moralidade prévia. Todo 
aquele que tiver um organismo sensível em certo grau a tais ou quais influências do astral (ou seja, do plano de matéria imediato ao 
nosso) pode converter-se em um famoso psicômetra, quiromante, astrólogo, vidente, etc... quando se lhe ensina os métodos 
adequados ou ele os descobre por si mesmo... Não tomaremos o trabalho de convencer os céticos acerca da realidade de 
semelhantes artes. No entanto, convém notar-se que o maior malvado existente na terra, pode chegar a praticar com êxito 
semelhantes coisas. E outra não foi a razão das mesmas serem outrora, e ainda hoje, conservadas em segredo...” 
E depois de explicar que existem poderes capazes de dominar nações, como indivíduos, poderes ao alcance de um leproso moral 
dotado de Vontade suficiente, poderes, enfim, que pode adquirir o animal humano que, em verdade, é milhões de vezes mais potente 
do que a besta mais selvagem, acrescenta: 
“Porém, nenhum homem dessa espécie é Ocultista. Pode, sim, ser um mago ou manipulador das Artes Ocultas, cujo coração só 
responde aos latejos do Oceano da Compaixão Universal e cuja mente vibra em uníssono com a grande Harmonia inteligente do 
Cosmos. Quantos pensam ser Ocultistas pelo insignificante motivo de saber traçar um horóscopo ou ver um quadro na luz astral ou 
psicometrizar o conteúdo de uma carta, ou reter a respiração por mais tempo que o ordinário, ou divulgar os fantasmas! Acontece que 
estão muito distantes do mais elementar Ocultismo. 
“Ocultista é aquele que aprende a distinguir conscientemente o bom do mau; não é um homem teórico, mas prático; não age apenas 
com a intuição e a fé cega; não basta que seja apenas bom, mas que deve ser sábio e justo. A sabedoria não indica apenas 
conhecimento, mas também, compaixão, amor, por ser, como diz o Rig-Veda (X, 129), o laço que une o ser com o não-ser, laço que 
os sábios, investigando com sua inteligência, descobriram em seus corações. Ocultista é aquele, ainda, que anda pelo caminho do 
desinteresse e da justiça. Nenhum homem ignorante pode, mesmo que queira, ser justo. Aquilo que pode ser justo para determinado 
número, é muitas vezes, injusto para o bem-estar de uma coletividade maior. Do mesmo modo que, a justiça aparente para uma nação 
pode ser injustiça para a Humanidade e a aparente justiça para esta, talvez injustiça para o Universo. Assim, a suposta crueldade da 
Natureza é simples aparência ilusória criada pela ignorância das mentes que só podem contemplar uma fração mínima do magno 
problema. 
“O Ocultista compreende que o Espírito e o corpo de todos os homens são um com o Espírito e a Matéria do Universo; logo deseja unir 
a sua Mente com a Grande Mente ou Alma do Mundo, pois sabe que é mente e só mente que o separa do resto. Ao propor-se a 
alcançar tal Meta, nele se dá uma completa transformação. Com a mente sempre fixa no axioma de “paz a todos os seres”, desenvolve 
em silêncio sua natureza espiritual, atingindo os confins do amor do indivíduo, da família, da raça e até da Humanidade, banhando-se 
no Oceano de Compaixão e de Sabedoria que deve abarcar a Natureza inteira”. Tratando do Ocultismo teórico (que aliás é o 
puramente teosófico) ela diz: 
“O Ocultismo teórico tem que ser aprendido dos lábios de um Ocultista, ou descobrindo-o no estudo atento dos livros e da Natureza. 
Os Mestres são, no entanto, poucos e embora que desejem ensinar, encontram raras vezes discípulos capazes e dispostos a sofrer a 
disciplina necessária, antes que o mero conhecimento teórico lhes possa ser comunicado. Por outro lado, embora que haja muito que 
aprender nos livros, seu estudo não produz grande resultado para o caso, a menos que o estudante desenvolva sua intuição espiritual, 
pela purificação do desejo e o hábito da concentração mental (o grifo é nosso). Tal é o aspecto puramente teórico do Ocultismo 
para aqueles que não duvidam, para os que não são tímidos, vacilantes, preguiçosos ou dominados por interesses egoístas. Uma vez 
despertado o anelo pelo Conhecimento Espiritual e a possibilidade em realizá-lo, não se necessita de outro impulso. A mente, desde 
então, “se fixa em um ponto” e avança  com firmeza, atraindo assim, por seleção natural, todo o conhecimento preliminar que lhe é 
necessário; o homem faz-se consciente de si mesmo; vive sempre alerta; eleva sua inteligência a mui alto nível e acaba por 
compreender quão baixo vivem os demais sob a hipnótica e ilusória influência dos sentidos, como se estivessem dormindo. Assim, 
todo estudante de Ocultismo teórico (nada prático), pode tentar, sem risco algum, de encontrar o Mestre, o que se dará fatalmente no 
momento em que o mesmo se ache em condições para isso”. 
E outro sentido não possui a sábia fórmula iniciática: “Quando o discípulo está preparado, o Mestre aparece”. – Nota do tradutor. 
2 Quando o íntegro autor de O Tibete e a Teosofia diz, “cujas Individualidades, História e Doutrina constituem a alma da Sociedade 
Teosófica, etc.”, ‘refere-se de fato à alma’ ou origem da mesma Sociedade, (a de outrora, portanto) mas nunca ao corpo inerte, frio ou 
abandonado de um templo donde fugiram desesperançados os verdadeiros Guardiães da excelsa Sabedoria, pouco importa que hoje 
se lhes tome como testemunho e égide de tudo quanto foram Eles os primeiros a condenar em seu tempo... – Nota do tradutor. 
3 Nesses nomes dos dois clássicos Caminhos nós preferiríamos ler Jina-yoni e Maha-yoni. Nesse caso, poderíamos traduzi-los, 
respectivamente, como “matriz” ou “meio de nascimento do mundo Jina ou daqueles Seres Superiores ao nível humano, e “grande 
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ou “grande Caminho”. Um é o caminho iniciático; o outro, o lentro e vulgar caminho das 
religiões positivas, desde o velho Hinduísmo até os modernos Cristianismo e 
Maometanismo. H. P. B. indicou-nos muito bem a origem de ambos na própria Atlântida, 
apontando-nos como causa da grande catástrofe, o sacerdócio explorador que, em seu 
benefício apregoava: “dividamos para vencer”, por isso mesmo, criando as religiões 
positivas como “róseos contos infantis”, mitos e duplos véus ou “re-velações”, ao qual 
responderam os grandes Seres com o lema de “unamo-nos para resistir”, instituindo 
desde logo as iniciações, cujas últimas foram a maçônica e a teosófica. 

A fina intuição de Alexandra David-Neel surpreendeu toda esta verdade ao dizer-
nos, depois de seus quatorze anos de vida tibetana, estas reveladoras palavras em seus 
Místicos e magos do Tibete: 

“De um modo geral, o mundo religioso tibetano – e igual se pode dizer dos 
demais países – se divide em dois grandes grupos. O primeiro abrange quantos 
preconizam a observância dos preceitos morais e religiosos e as regras monásticas – ou 
vedantinas – como meio de salvação. O segundo é daqueles que preferem um método 
puramente intelectual ou de estudo – pseudo-ateus ou advaitas – emancipando-se de 
toda regra ou preceito religioso, como aqueles livre-pensadores a que se refere Proclo, 
quando diz: “as almas grandes se iniciam por si mesmas, sem necessidade de que 
ninguém as inicie, e estas almas são as que se salvam, segundo o Oráculo délfico” – Não 
há um abismo, mas apenas, um grau ou matiz entre dois sistemas. Raríssimos são, com 
efeito, os homens religiosos que tendo adotado o primeiro sistema, não reconheçam que 
a vida virtuosa e a disciplina monástica – ou da Vedanta, o Código do Manu e demais 
códigos religiosos em geral – por excelentes que sejam e por mais indispensáveis que 
pareçam, não continuam mais do que um simples preparo para a via ou vida superior. 
Quanto aos partidários do segundo sistema, todos eles, sem exceção alguma, acreditam 
piamente nos benéficos resultados de uma estrita fidelidade às leis morais e as dos 
códigos religiosos, segundo as regras monásticas. Além disso, todos são unânimes em 
declarar que o primeiro de dois métodos – principalmente o que diz respeito ao Código do 
Manú – é o mais recomendável para a maioria dos indivíduos. Uma conduta pura, a 
prática das boas obras, especialmente a da caridade – ou melhor, o Amor em sua mais 
universal acepção, sublime e artística –; o desapego dos interesses materiais, a 
tranquilidade do espírito para onde a mesma vida monástica deve propender, conduzem 
lenta mas seguramente à iluminação; enquanto que o outro método, por eles chamado “o 
caminho direto”, é considerado como perigoso, no mais elevado grau, pois, como dizem 
os mestres que os ensinam, em lugar de se seguir o caminho que contorna a montanha, 
em subida graduada para o cume, procura-se escalá-la em linha reta, trepando pelas 
fendidas rochas e atravessando o abismo por um simples fio estendido (tal como a 
famosa “ponte das almas, afiada como o gume do machado” de que fala o Alcorão). Um 
privilegiado equilibrista, de vigor excepcional e à prova de vertigens e desmaios, é quem 
pode lançar-se a semelhante prova, porquanto, até mesmo os mais hábeis não estão 
certamente livres de um desfalecimento repentino que os lance ao abismo, qual 
presunçosos alpinistas, conduzindo-os aos piores graus da perversidade. 

Estes são os ensinamentos das duas respectivas escolas, segundo letrados e 
místicos. Porém, tais eruditos e pensadores formam no Tibete, como em toda a parte, 
uma ínfima minoria. Quanto aos partidários do “cerimonial” e da “regra”, são numerosos 
indivíduos levando uma vida puramente vegetativa nos mosteiros, sob aquela capa de “a 

                                                                                                                                                 
matriz”, ou meio final de nascimento para a humanidade em geral. Notemos também que o Hi aspirado de Hina-yana, o traduzimos 
foneticamente por J. – Nota do autor. 
E como todas as línguas sejam rebentos umas das outras, para não dizer, procedam de uma só, nós vemos no hebreu, por exemplo, 
tanto se dizer Iod como Jod (a 10ª  letra do alfabeto). Do mesmo modo que, em outras línguas, Jeoshua e Yeoshua, Jokanan e 
Yokanan, etc., etc. 
A verdadeira tradução de Hina-yana e Maha-yana ou dos dois “caminhos” referidos pelo genial polígrafo espanhol Roso de Luna, 
como se sabe, é: “pequena barca” para o primeiro e “grande barca” para o segundo. Referem-se, ainda, às duas escolas do Budismo: 
do Norte (Maha-yana) e do Sul (Hina-yana). O mesmo sentido se acha na “barca de Osíris”, das iniciações egípcias. – Nota do 
tradutor. 
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liberdade completa”, procurando atrair uma infinidade de pessoas sem condições de 
escalar cimo algum, mas a cujos tipos se pode classificar de pitorescos. Toda a coorte 
de feiticeiros, adivinhos, necromantes, ocultistas e magos, desde os mais miseráveis até 
os que ocupam as mais elevadas posições sociais, se encontram entre eles, sendo que, 
nada mais divertido do que ouvir as suas originais interpretações acerca da “conquista 
integral”, nascidas de seus cérebros desequilibrados. O clero oficial, isto é, os monges da 
seita dos Gelugpas, vulgarmente conhecidos como “bonés amarelos”, fundada por Tsong-
Kapa no século XIV, pronunciam-se a favor das “regras”. Entre as seitas não reformadas 
ou semi-reformadas dos “bonés encarnados” (os Sakya-pas e os Khag-yu-pas), que 
constituem a maioria dos mosteiros tibetanos, dão também hoje preferência ao caminho 
prudente das “observâncias” ou “regras”. Entretanto, nem sempre foi assim, porquanto os 
fundadores dos Khag-yu-pas – o lama Mar-pa e, sobretudo, o célebre vate Milarespa – 
eram decididos partidários do “reto caminho”. Quanto aos Sakya-pas (partidários de 
Sakya-Muni ou “budistas”?), que estrearam pela mesma época, foram, em sua origem, 
verdadeiros magos, sendo que, as ciências ocultas, principalmente, foram cultivadas e 
ainda hoje o são em seus mosteiros. A filosofia faz-lhes grande concorrência na parte 
mais seleta dos religiosos. 

“Entretanto, os verdadeiros adeptos do caminho direto se encontram, sobretudo, 
fora dos mosteiros e constituem a povoação dos tsham-khans ou ermitãos e vivem como 
anacoretas no deserto ou nos cimos nevosos. Os motivos a que obedecem os que assim 
se encaminham na vereda perigosa, são de ordens diversas: uns, esperando, ali a 
resposta a problemas filosóficos que os livros não resolvem, senão, pela metade; outros, 
aspirando poderes mágicos; alguns pressentindo que acima de todas as doutrinas existe 
um conhecimento mais completo e que podem ser descobertos outros aspectos da 
existência por quem haja desenvolvido órgãos de percepção mais claros que os de 
nossos sentidos comuns, e procuram adquiri-los. Compreenderam que todas as boas 
obras do homem são impotentes para os libertar da prisão do mundo e do ego, e buscam 
o segredo do Nirvana, que é superação. Um pequeno número de curiosos um tanto 
céticos, se vêm impelidos pelo desejo de descobrir o que possa haver de verdade nas 
singulares lendas soto-voce vertidas aqui e ali a respeito de certos fenômenos 
produzidos pelos grandes naldjorpas. Todos esses aspirantes a tais fins, que quase 
sempre se lhes debuxam de um modo impreciso em suas mentes, são em sua grande 
maioria, membros de uma ordem religiosa, embora que tal qualidade não seja 
indispensável ao caso. As ordenações monásticas representam pouco ou quase nada 
entre os partidários das doutrinas místicas. Para eles as iniciações são as únicas que 
possuem valor. Uma notabilíssima diferença existe, com efeito, entre o simples monge e o 
candidato às iniciações. O primeiro é levado por seus pais ao mosteiro na idade de oito a 
dez anos e nele continua, mais por hábito do que por efetiva vocação. O segundo ao 
contar mais de 20 anos e obedecer a um impulso interno, quando pouco satisfeito da vida 
monástica, solicita a sua admissão como discípulo de um mestre do místico caminho. A 
eleição é decisiva para ele. 

“Finalmente, ouvi sustentar a um lama culto, que as atrevidas teorias 
relativas à liberdade absoluta e desprezo de todas as regras professadas pelos 
adeptos mais avançados do ‘reto caminho’, são o eco longínquo de um 
ensinamento existente desde tempos imemoriais na Ásia central e setentrional. Por 
isso mesmo, tal lama acreditava piamente que as doutrinas ensinadas durante o curso 
das altas iniciações, pelos mais extremistas daquele caminho, concordam perfeitamente 
com as do Buda, que foi quem as preconizou em certas passagens dos seus discursos. 
Entretanto, ajunta o mesmo: o Buda compreendeu, por sua vez, que a maioria dos 
homens melhor fará em submeter-se às regras calculadas para socorrer aos maus efeitos 
de sua ignorância e guiá-los por um caminho onde não há que temer nenhuma catástrofe 
moral. Por esta razão, ditou ele códigos de observância para uso, tanto dos monges como 
dos leigos”. 
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Quando tratarmos do Tibete propriamente dito, ampliaremos as idéias que 
sugerem a leitura de tão notáveis tesouros por nós colhidos do rico canteiro das obras de 
David Neel. Merece agora uma digressão para examinar à luz de tais ensinamentos, o 
grave problema do estado atual da Sociedade Teosófica onde – em surda ou aberta 
campanha – lutam aqueles dois Caminhos ou orientações, o que faremos no seguinte 
capítulo, sem preocupações de com isso ocasionar discussões, às quais não perderemos 
tempo em contestá-las, mas guiados sempre pelo sentido histórico e crítico que inspiram 
estes apontamentos. 
 
 

IX 
 

O “RETO CAMINHO” E A SOCIEDADE TEOSÓFICA 
Conhecidos são de todos, os motivos que deram razão à crise atual da 

Sociedade Teosófica, crise essa que não vamos estudar a fundo nestes apontamentos, 
mas tratar de algo que a mesma possui em relação com a doutrina tão clara e sabiamente 
exposta por A. David Neel sobre o “largo” e “estreito” Caminhos examinados no Capítulo 
anterior. 

Fora do campo da mais alta iniciação maçônica, herdeira de outras iniciações 
como seja a rosa-cruz, a templária, a pitagórica, a gnóstica, etc., e antes que desse H. P. 
B., no século XIX, os incompreendidos ensinamentos de suas obras imortais, o misticismo 
transcendente ou ocultista era uma solitária e ignorada planta nascida no seio duvidoso 
das religiões positivas ocidentais: mosaísmo, cristianismo e maometanismo – planta 
sempre esmagada debaixo dos pés dos partidários da “letra que mata, em lugar do 
espírito que vivifica”. A mesma H. P. B. em sua misteriosa e acidentada vida, sofreu o 
ordálio evolutivo de passar por toda gama do psiquismo até alcançar os cumes da 
espiritualidade e do martírio. Foi primeiro uma sensitiva, quase uma médium, segundo o 
moderno espiritismo ocidental, para logo, como ela própria dizia, e mercê às suas 
assombrosas viagens, à sua intuição poderosíssima e o conhecimento de vários Mestres 
do Reto Caminho que tiveram de iniciá-la, “não mais ser médium e sim mediadora” entre 
Eles e o mundo ignorante, que nunca a soube compreender. E como o Reto Caminho se 
baseie no estudo e nada mais que o estudo, logo aplicado corajosamente na vida 
diária, depois do fracasso de sua sociedade no Cairo, fundo com Judge, Olcott e outros, 
a Sociedade que este último (segundo o mesmo conta em seu Old diary leaves ou 
História autêntica da S. T.) denominou Teosófica, por seu olhar ter caído 
inesperadamente sobre um dicionário aberto, na palavra Teosofia ou doutrina dos 
gnósticos alexandrinos ou neo-platônicos dos séculos III e IV, com o filósofo (auto-didático 
ou do “Caminho Direto”) – Amonio Sacas, à sua frente; doutrina igualmente chamada dos 
“filaleteos” ou amantes da Verdade; dos “ecléticos”, ou que bebiam as suas doutrinas nas 
de todas as escolas; dos “harmonistas” ou buscadores da unidade na multiplicidade e, 
enfim, dos “analogistas” ou “herméticos”, por aplicarem sempre a preciosa chave  da 
Tábua esmeraldina de Hermés Trimegisto do “que está em cima é, analogicamente, 
igual ao que está embaixo, a fim de operar o mistério da Harmonia ou do Vario no Uno”. 
Do mesmo modo que, “Caminho Direto” era o preconizado por Proclo ao dizer que “as 
almas grandes se iniciam por si mesmas e que tais almas se salvam, segundo o Oráculo 
de Delfos”; eco ainda dos ensinamentos do divino Platão, discípulo de Pitágoras, como 
este, por sua vez, o foi Buda e de outros Mestres, em série sucessiva. 

De acordo com essa tendência eclética, harmonista, sintética ou direta, foi criada 
em Nova York, em 1875, a Sociedade Teosófica, com o fim de estudar aquilo que mais 
tarde foi seu terceiro objeto, isto é, “as leis desconhecidas da Natureza e os poderes 
latentes no Homem”, para o qual foi premissa indispensável o que hoje é o segundo 
objeto: “o estudo comparado (analogista, eclético ou harmonista) de todas as religiões, 
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ciências e filosofias, tanto do Oriente, como do Ocidente”, na mais típica, salvadora e 
heróica acepção do “Caminho Direto”. 

Porém, sábios sempre os Mestres de tal caminho, ao tomar a seu cargo a nave 
da Sociedade nascente, cuidaram muito bem em lhe dar uma característica suprema 
que a salvasse de cair na Magia Negra (queda que já temos visto, é tão fácil no “Caminho 
Direto” como no alpinismo), porque, entre os dois opostos ramos do tronco da Magia, o da 
Branca é “od da consagração por inteiro ao serviço da Humanidade (“a Viúva”, do 
simbolismo maçônico) e o da Negra, em troca, o perigoso retardamento ou retrocesso 
consciente da Humanidade, tomando por arma o egoísmo dos vulgares ou pequenos. E 
isso, em realidade, muito mais do que “um primeiro objeto da S. T. “estava num segundo 
lema ou postulado, que bem se pode colocar à sua frente, ou seja, o conhecido lema do 
Maharajah de Benarés, quando diz que “não há religião superior à Verdade” e a suprema 
Verdade é o serviço da Humanidade, “sem distinção de raças, sexo, credo, casta ou cor”. 
E a prova é que, aquele “primeiro objeto da S. T.” não é apenas um privilégio seu, mas, 
comuníssimo à Revolução Francesa, à Maçonaria, ao Cristianismo e, em geral, a todas as 
religiões positivas, quer o pratiquem ou não, porque não se lhe pode considerar diferente 
dos outros dois objetos, como tônica exclusiva da S. T., nem merecia, portanto, fazê-lo 
característico seu. Por isso mesmo, a Sociedade originária (que ficara nos Estados 
Unidos ao trasladar-se H. P. B. e Olcott, aliás, erroneamente, para Bombay e logo a 
Adyar) 4 sob a direça de W. Q. Judge, depois da de Catalina Tingley e hoje, do Sr. 
Purucker, considerando o caso, intitulou-se, por sua vez, de “Sociedade Teosófica e 
Fraternidade Universal”, ou como se disséssemos, de “estudo sintético de toda religião, 
ciência, arte, etc., até hoje conhecidas, ou poligrafia, tão característica dos gênios ou 
jinas humanos e investigação, também estudo, de tudo por conhecer”, segundo aquele 
parágrafo inicial de Isis sem Véu que diz: 

“Não cremos em magia alguma que exceda do poder nem da compreensão do 
homem, nem em milagre algum, divino ou diabólico que vá de encontro às leis naturais 
estabelecidas. A palavra evolução fala por si só, porquanto, se o homem evoluiu desde a 
acídia ou lodo da terra até chegar ao seu estado atual, é lógico pensar que não tenha ele 
desenvolvido por completo os seus poderes”. 

E assim, “a investigação dessas leis desconhecidas” – Caminho Direto dizemos 
nós – não é, senão, o esforço redentor que a alma humana realiza para voltar ao Divino, 
segundo o dito de “deuses sois e vos tendes esquecido”, de Pitágoras e de Jesus. 

A exposição que precede evidenciará diante dos olhos de todo teósofo livre de 
prejuízos sectaristas ou cretinos que, seja qual for o uso que as diversas “Sociedades 
Teosóficas em cisma” tenham feito daqueles dois objetos de estudo, de exclusivo 
estudo possuem valor bastante para se colocarem acima do nível de quaisquer outras 
(sociedades) e cujas finalidades lhe caberiam perfeitamente, como a parte no todo, coisa 
que, dito de passagem, agrava enormemente nossa responsabilidade como teósofos, 
porquanto, o erro tão frequente de que, “basta sentir a Fraternidade Universal para ser um 
bom membro da S. T., é oriundo de se confundir teósofo ou teosofista (que pode possuir 
tal título sem pertencer à S. T., por aquele de “nem todos são os que estão, nem estão 
todos os que são”), com o membro da S. T. que se não aceita ou cultiva os outros dois 
objetos, possui, no entanto, direito a inscrever-se na lista de seus membros. Porém, seu 
labor se não for mais além, será nulo, embora que louvável e salvadora sua atitude, para 
cujo desenvolvimento, ou lhe basta “ser homem”, segundo o “sou homem e nada humano 
me é alheio”, de Terêncio, ou antes ser membro de qualquer outra das apregoadas 
instituições (igrejas, maçonaria, etc.) que complicaram sua atuação mais ou menos 

                                            
4 No último capítulo de nossa Mensagem ao mundo espiritualista, publicado no número anterior desta revista (pág. 252) tivemos 
ocasião de provar que a S. T. (melhor dito, a The Theosophical Society) jamais deveria ter saído de Norte América dado o fato de ter 
sido fundada com missão especial para aquele lugar (ou a da 6ª  sub-raça). Por isso mesmo, a que ali funciona até hoje (com o mesmo 
nome) se pode considerar como verdadeira, por estar colocada onde de direito e de fato lhe compete. O mesmo acontece com a 
Sociedade Teosófica Brasileira, cujo nome e Sede demonstram cabalmente para onde é a sua missão. – Nota do tradutor. 
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proveitosa, ou de pretensões tão heróicas e excessivas, nada menos que o de cultivar a 
poligrafia (segundo objeto) e as ciências ocultas (terceiro objeto), ciências estas que 
podem certamente incluir-se no rol das ciências chamadas “malditas”, e como tal, perigo 
certo de Magia Negra, senão forem inspiradas no lema da Fraternidade, ou do Bem para 
com a Humanidade e na suprema lei do ocultismo ou “reforma de si mesmo pela 
meditação e o conhecimento”, isto é, pela Yoga, já que, como ensina a Mestra, “as 
ciências ocultas são para o verdadeiro ocultismo como a luz de uma lanterna o é para a 
luz rutilante do astro do dia”. 5 

Que outro mais “direto Caminho”, pois, do que os próprios valores contidos nos 
objetos de uma Sociedade, como sejam: Poligrafia, Ocultismo e Ciências ocultas, sob 
um duplo lema de Verdade, acima de todas as religiões e de Fraternidade Universal, sem 
distinção alguma em tudo quanto este mísero mundo procura separar os homens entre si, 
através de raças, sexo, credos, castas ou cor? Tem-se, pois, que convir em que o 
formulado nesses dois objetos, em face de uma Humanidade que já parecia pressentir os 
horrores anti-fraternos da Grande Guerra, vaticinados também por H. P. B. em 1889, 
representou a proclamação à luz do dia ante o cético e egoísta mundo ocidental da 
superioridade e possibilidade de um Caminho direto, rebelde e heróico, que já vinha 
através das “heresias” de todos os tempos, porém, que tomou extenso vôo a partir da 
Reforma, o Renascimento, o método de Cartésio, a Enciclopédia e as Revoluções 
inglesa e francesa, Caminho, enfim, que no Oriente esteve sempre reservado a poucos. 
Para maior prova ainda: não devemos esquecer que, reservado o terceiro objeto, segundo 
os estatutos, “a apenas uma parte dos membros da S. T.” (melhor dito, para os “seletos”), 
H. P. B. instituiu, em seus últimos dias, uma seção Esotérica ou Escola secreta, como 
base de uma das tres disciplinas lógicas, a saber: a orientalista da Raja-Yoga; a filosófica 
pagã do Pitagorismo e a Cristã ou Gnóstica, sobrepondo ainda mais, a disciplina 
Hermética – flor e nata do Caminho direto, – mesmo porque, mais do que uma disciplina, 
foi a proclamação paladina do referido Caminho, já que nele o candidato a discípulo tinha 
que se guiar, por si mesmo, de acordo com o Deus Interior de sua Consciência, Cristo no 
Homem, como diria São Paulo e que é o Mestre dos Mestres, como Raio encarnado em 
nossa alma do Logos ou Verbo que anima a todo o Universo. 

Esta é, à luz de uma boa hermenêutica, a verdade jurídica e histórica do 
Estatuto constitucional teosófico, embora que não o pudessem compreender em todo 
maravilhoso e revolucionador alcance do pensamento moderno, os próprios fundadores e 
os teósofos de primeira hora que, procedentes, enfim, do largo Caminho religioso, não se 
achavam bastante preparados para defrontar-se desde logo com o perigosíssimo e quase 
super-humano “Caminho direto”. Por isso mesmo, trazendo, com a melhor boa-fé, à 
nascente sociedade, os inevitáveis prejuízos de sua religião de origem, esquecendo que, 
os cultivadores críticos do estudo das disciplinas comparadas em religião, ciência, etc., 
(2º  objeto) e mais ainda, os investigadores de leis desconhecidas da Natureza e dos 
poderes ocultos latentes no Homem (objeto 3º ), já não tinham nenhum direito a conservar, 
seguir e praticar crença nem disciplina religiosa alguma, por já estar sobrepujada por 
aqueles objetos, tal como o naturalista que estuda uma lagartixa sem ter necessidade de 
a adorar. Dogma, é o contrário de crítica e crença, o contrário de estudo. Daí as graves 
consequências de tal erro não se fazerem esperar. E tais “consequências serão o motivo 
do seguinte capítulo com que se concluirá esta indispensável digressão acerca do estreito 
Caminho, que conduz diretamente aos Jinas, Super-Homens ou Shamanos do Gobi; 
                                            
5 Bem pensado, tal coisa não é, senão, a repetição dos tres clássicos graus maçônicos de aprendiz, companheiro e mestre, 
porquanto, no primeiro desses graus não se exige ao candidato neófito mais do que sentimentos de Fraternidade e amor à Verdade 
(lema e primeiro objeto da S. T.) enquanto que, no segundo grau de companheiro são ensinadas as ciências, as artes, a história, etc. 
(objeto 2º  de disciplinas comparadas da S. T.) e no de mestre, finalmente, são ou devem ser revelados “os mistérios da Vida e da 
Morte” (3º  objeto ocultista da S. T.). 
E foi por isso, a grande desgraça – de que tardiamente tiveram de lamentar-se H. P. B. e Olcott, o de não dar – segundo tais princípios 
– uma organização maçônica à S. T., coisa que teria evitado, talvez, o lamentável estado em que esta última se encontra, porque, da 
confusão de tais objetos ou graus, como da confusão de castas, como diria o Código do Manu, não podiam nascer, senão, males sem 
conta. – Nota do autor. 
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Caminho de efetiva Teosofia ou “ciência dos deuses, semideuses e heróis”, como as três 
classes a que pertencem os homens, ora talentosos, ora vulgares, que não alcançaram 
ainda o necessário grau de evolução para compreender e estimar, em sua super-humana 
condição, aos jinas ou gênios. 
 

X 
 

A SOCIEDADE TEOSÓFICA AFASTOU-SE DO CAMINHO DIRETO 
 

UM POUCO DE HISTÓRIA 
 

Dissemos no capítulo anterior, que os teósofos da primeira hora levaram a 
Sociedade Teosófica à inevitável tara de suas respectivas religiões de origem que, 
constitucionalmente, de acordo com o segundo objeto de crítica religiosa e científica ou 
“estudo comparado”, haviam de superar como teósofos, em pleno “caminho direto”, tal 
como o impúbere que se torna púbere, ou o estudante que passa da Álgebra elementar, 
onde cada incógnita tem um valor fixo, concreto e determinado, para a Álgebra superior, 
onde cada incógnita tem todos os valores, em função dos valores das demais incógnitas. 

Com efeito, H. P. B. e Olcott deixaram Norte-América iludidos pela amizade 
estabelecida entre a S. T. e certa sociedade denominada de Aria-Samaj, cujos fins não 
eram precisamente os ecléticos e harmonistas daquela, mas apenas,  “a restauração das 
primitivas tradições árias”, isto é, o Hinduísmo, religião que, por pura e elevada que a 
consideremos, não deixa de ser, no entanto, uma religião positiva, cujos atuais 
mantenedores, os brâmanes em geral, deixam tanto a desejar em relação aos Vedas, 
como os modernos jesuítas, em relação ao Evangelho. Primeiro erro e primeiro tropeço, 
porquanto, com a Aria-Samaj, tiveram logo de trabalhar os fundadores. 

E veio o segundo erro. Aconteceu que Olcott, quis um dia visitar os budistas de 
Ceilão, não sem que, ao sabe-lo ficasse H. P. B. tão indignada que o ameaçou de 
expulsar da S. T., cujo caráter de crítica de religiões a colocavam muito acima de 
qualquer das religiões criticadas. Não ligou Olcott importância alguma a tais ameaças e 
procedeu de modo muito pior, porquanto, ao voltar de sua triunfal excursão vinha budista 
e com os germes na mente, para um magnífico Catecisma budista, hoje traduzido em 
diversas línguas, com que pôs fim ao velho cisma existente entre o Budismo do Norte e o 
do Sul. Em suma, uma obra tão louvável quão “de estreito raio” igual à pseudo-teosófica 
ou semi-teosófica, intentada hoje por Roma, de unir ou federar a todas as confissões do 
tronco cristão, em lugar de unir todas as igrejas, cristãs ou não, que seria o 
verdadeiramente teosófico. Depois disso, é o mesmo Olcott quem conta em sua História 
– que, ao voltar de seu giro triunfal, foi calorosamente felicitado por H. P. B. 
acrescentando, surpreendido: “tal contradição entre a despedida e a recepção me teriam 
feito perder a confiança na sua infalibilidade, se alguma vez a tivesse tido”. Enormíssima 
incompreensão a de Olcott, segundo a lei de que jamais o talento nem o vulgo 
alcançaram compreender o gênio! H. P. B. o repreendeu mui justamente como teósofo, ao 
trocar “o oiro da alta crítica religiosa e investigadora” da S. T. pelo metal inferior de uma 
religião positiva – qualquer que fosse – não podendo, no entanto, deixar de aplaudir – 
dentro de tal erro – seu trabalho teosófico, embora que de “raio mais curto”, ou seja, o de 
unir debaixo de um só credo, a dois ramos religiosos em cisma. 6 Fazia ela com isso, 

                                            
6 De fato esse gesto do Cel. Olcott trouxe inúmeras desvantagens para a S. T. – inclusive o de se fabricar sacerdotes budistas a torto 
e a direito – sem falar em senhoras, que da noite para o dia... possuíam o grau “arhat”. E até... hoje, depois da sra. Besant 
desencarnada, já ter havido quem anunciasse a sua próxima vinda como “manu da 6ª  sub-raça”. Não desejamos dar a nossa opinião 
sobre semelhante assunto, porquanto, seríamos forçados a penetrar em um campo completamente vedado aos profanos. Diremos, 
apenas, que os “Manus” se apresentam em forma dual, pese isso à opinião dos mais doutos na matéria. 
Entre os muitos casos, citemos o das dinastias incas: a primeira, por exemplo, ou a dos imperadores Manco-Kapac (melhor dito, Manú-
Capac) e Mama-Coya, por outro nome, Mama-Occlo, dizem as tradições, o Homem ou o Manú-capac ensinava (aos homens) na 
“cidade alta” e a mulher ou Mama-Coya, ensinava (às mulheres) na “cidade baixa”. Antes de mais nada, não se deve tomar ao pé da 
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ainda, uma política oportunista ou de circunstâncias, como reação ou protesto contra os 
cristãos que já haviam começado, como era de costume, a perseguir a S. T., sujeitando-
se até a receber em Ceilão o pansil ou ordenação budista, pelo que denominou a si 
própria de “raivosa budista” 7 até os dias de 1888 em que seu proêmio à Doutrina 
Secreta, explicou mui claramente, a diferença existente entre a palavra Buddhismo ou 
religião de Sidharta Sakiamuni (um dos grandes “Buddhas de Confissão”, como diria um 
jaino), da palavra Budhismo (com um só d, em lugar de dois) ou “Religião da primeva 
Sabedoria”, tronco científico-religioso de todas as demais, que não fizeram, senão, 
adulterá-la; ou melhor, Bodhismo, da raiz sânscrita bod, conhecer, isto é, não fé e crença, 
mas conhecimento e estudo. 

E logo apareceu Annie Besant, para suceder a Olcott na Presidência da S. T. de 
Adyar, debaixo de um cisma que a separou de Judge e da S. T. originária de Nova York, 
cuja notabilíssima mulher – deslumbrada como Paulo com Jesus – em sua primeira 
entrevista com H. P. B., fez conceber, desde seu ingresso na S. T. as mais fagueiras 
esperanças, para depois de quatro anos ocupar a Presidência, realizar, o que em nosso 
modesto pensar, qualificamos – desde o primeiro momento – de “um golpe de Estado na 
Carta Constitucional da S. T.”, porquanto, suprimiu a disciplina hermética na Escola 
Esotérica, disciplina que já vimos, era reflexo do Caminho Direto, deixando subsistentes 
as outras tres que, de um modo ou de outro, desembocam, respectivamente, por pouco 
que se retroceda, no paganismo filosófico, no Hinduísmo e no cristianismo mais ou menos 
agnóstico, porém, sempre cristianismo. Consagrou-se a Sra. Besant, pessoalmente, com 
grande solicitude, a fomentar dentro da S. T., as Escolas Hindus e lançou ao mundo, 
com o escândalo de bem poucos e entusiasmo da maior parte, a aventurosa asserção ou 
profecia, de que dentro em breve Cristo ia volver à Terra, apontando tão excelsa 

                                                                                                                                                 
letra os termos “cidade alta e cidade baixa”. O verdadeiro sentido iniciático dos referidos termos é aquele que se dá hoje, isto é: o 
Homem (o Manu) ensinava as coisas superiores, altas, elevadas, ou melhor, do Espírito, já que o próprio termo “manú” provém da 
radical sânscrita “manas”: o Pensamento. A mulher (ou a forma manúsica feminina, perdoe-se o termo) ensinava as coisas inferiores 
ou baixas, pouco importa se necessárias à vida humana, ou as do “baixo mundo” em que vivemos. Por isso mesmo, relativas às 
funções maternais, à vida doméstica, etc., etc. 
O mesmo se encontra nas lendas guaranis – aliás, donde o imortal José de Alencar extraiu para o seu romance O Guarani, a seguinte 
passagem: “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 sua esposa (eis aí a forma dual). Era Tamandaré; forte entre os fortes, sabia mais do que todos 
(um “manú” ou verdadeiro Homem). O Senhor falava-lhe de noite e de dia ele ensinava aos filhos da tribo o que aprendia do céu”. E é 
o bastante para evitar comentários mais longos... 
E as pessoas que anunciam hoje a “vinda da Sra. Besant” como “Manu da 6ª  sub-raça” não são outras, senão, as que anunciavam há 
tempos o seu próximo avatara na Índia! Não fora a infantilidade de tal previsão para ambos os casos, e só haveria uma pergunta a 
fazer: Por que a Índia, e não América do Norte, desde que é neste país onde tal sub-raça fará seu aparecimento, melhor dito, cujas 
primeiras sementes já começam a germinar em tão fértil campo? 
Aceitar as coisas sem prévia meditação, não é mais do que fanatismo... E é a isso a que os chamados Mestres denominam de “falta de 
vigilância dos sentidos”! 
Se fôramos provar essa “falta de vigilância dos sentidos” por parte de muita gente, de que pontos interessantes teríamos de abordar? 
Entre mil, citemos aquele de uma carta da bondosa sra. Besant a mr. Arundale, datada de Minneapolis, aos 6-9-1926, hoje distribuída 
como propaganda da candidatura do mesmo sr. para o cargo de Presidente, vago com o desaparecimento daquela Sra. Em tal carta 
dizia Besant o seguinte: “Le Maître a dit que vous deviez devenir Président (o grifo é nosso), et j’ai supposé que ce sera en 1928. Vous 
savez que je “bondis” toujours pour exécuter tout ce à quoi il fait allusion. De plus, je pense que vous feriez un merveilleux Président”. A 
carta é, de fato, muito a propósito para a propaganda que se quer fazer a favor de Mr. Arundale. Mas, no ponto de vista espiritual, ou 
melhor, dos seus justos e reais valores... elle ne vaut rien de tout... além do mais, pelo engano (para não usar outro termo) do ano de 
1928, que deveria desaparecer Besant, e ocupar mr. Arundale o cargo de Presidente. Como se sabe, aquela Sra. Desencarnou 5 anos 
depois!... 
E como existia um competidor – Mr. Wood – que promete acabar com todos os “enxertos”, que se teve por bem aplicar no corpo 
debilitado da S. T. e “seguir apenas a escola blavatskyana”, o que faz Mr. Arundale? Promete, por sua vez, abandonar as vestes 
sacerdotais (dever, e não sacrifício!...), gesto esse que daria para tema de meditação – a quem a sabe fazer – principalmente, no ponto 
de vista da seguinte pergunta: Por que razão Mr. Arundale não teve tal proceder antes de entrar em jogo seu interesse pessoal? 
Vanitas vanitatis...! ..... 
E pelo que consta, tal propaganda atingirá o Brasil através do sacerdote budista sr. C. Jinarajadasa, que além do mais, vem apontar ao 
nosso povo o papel importante que vai desempenhar num futuro mais ou menos distante dos nossos dias, isto é, o mesmo que a S. T. 
B. vem anunciando a longos anos, para não dizer, a sua própria missão no país onde a sua sede. 
H. P. B. se viva fora, repetiria: “Vinho novo em odres velhos”, ou mesmo, “Vinho velho em odres novos !” 
7 Outros traduzem o termo como “budista danada”. A melhor tradução seria: “budista rebelde”, que as almas rebeldes, como diz o 
oráculo, são as que se salvam. H. P. B. como uma “divina rebelde” não podia deixar de rebelar-se contra o gesto do Cel. Olcott, por 
estar completamente afastado “da carta constitucional da S. T.”, como disse o grande Roso de Luna. Sem falar que, as religiões não 
passam de “duplos véus lançados sobre a Sabedoria Iniciática das Idades, religiões estas que foram criadas para os “impúberes 
psíquicos” ou pessoas que necessitam  de peias para se guiarem na vida, o que não deixa até certo ponto de ser vergonhoso. Para 
isso também foram criadas as leis ou códigos humanos que castigam, com esta ou aquela pena, os que matam, os que roubam, os 
que cometem adultério, etc., etc. 
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Entidade, na personalidade de um jovem hindu, seu pupilo e do bispo anglicano C. W. 
Leadbeater – jovem chamado Alcione ou Krishnamurti, tal como a vinte séculos, o Cristo 
escolheu a de Jesus de Nazareth. Uma verdadeira hipóstase, entre a humana figura da 
criança e a divina entidade do Cristo das Idades. 

Em resumo, os objetos críticos e de estudo constitucionais na S. T., vinham 
assim a ser postos de parte, e nesta mesma S. T. nascia um novo broto: uma 
falsificação social tão abusiva quanto a de se destinar um edifício, uma igreja ou 
ateneu, por exemplo, a fins sociais distintos, fossem quais fossem. Essa falsificação 
foi chamada de Ordem da Estrela do Oriente, que tinha por fim reunir, em uma mesma 
comunhão religiosa de novo cunho, a quantos “esperavam que um novo Messias ia dar 
em breve seus ensinamentos na Terra”. O Messias vinha acompanhado de um seu irmão 
(Mizar), que jogaria importante papel a seu lado de precursor ou Batista, se a Parca não 
o tivesse arrebatado antes do tempo, minado por uma rápida tuberculose. 8 

O “Novo Messias” e seu irmão eram filhos de um pobre hindu, a quem por 
excessos viciosos, a Lei retirou-lhe o pátrio poder, recebendo e adotando os dois irmãos, 
A. Besant e C. W. Leadbeater, para logo os criar como se criam os jovens tibetanos, para 
serem lamas nos mosteiros. Anos depois, o pai dos dois pequenos moveu uma ação 
contra Besant, a fim de reaver seus filhos, tendo ganho de causa ante os tribunais da 
Índia, para logo perdê-la, em última instância, nos tribunais da Metrópole (o grifo é do 
tradutor). 

Que convicção, que impulso íntimo, revelação ou política, pôde mover a insigne 
A. Besant a lançar milhares de membros da S. T. por tão perigosos roteiros messiânicos, 
com esquecimento ou desprezo pelos fins constitucionais daquela Sociedade que, como 
já demonstramos, são todos contrários a qualquer crença ou esperanças redentoras de 
homens que, segundo Proclo, “devem salvar-se por si mesmos”? O assunto é de tal 
gravidade filosófica que bem merece algumas citações históricas. 

A “psicose” chamada messianismo não é de hoje nem de ontem, mas, de todos 
os tempos e filha de quem se conhece pequeno e incapaz de se guiar sozinho na vida. Na 
sentença condenatória de Jehová contra Adão e Eva, ao expulsá-los do paraíso, ia 
envolta a messiânica promessa: “illa condere caput tuum” (ela esmagará a tua cabeça). 
Na sentença condenatória de Júpiter contra Prometeu “o divino Titã que erguendo seu 
facho para o Sol, acendeu neste o Fogo do Pensamento para o oferecer a seus filhos – os 
homens” – surge também, risonha, a esperança de um “Epimeteu”, o filho amado de um 
Pai inimigo”, messias enviado para despedaçar as cadeias que o mantinham acorrentado 
sobre o Cáucaso. Os profetas de Israel em suas lamentações contra “o povo de dura 
cerviz”, sempre anunciaram o consolo de um Libertador e suas profecias, segundo os 
cristãos, foram comprovadas e consumadas com o nascimento de Jesus, “o Cristo Filho 
do Deus vivo”, embora que a maior parte do povo hebreu não ficasse mui convencida 
deste último e continue, ainda, esperando o referido Messias... Na época de Fernando IV 
de Castela, correu a fama durante alguns anos, da segunda vinda do Cristo, pelo que, 
muitos infiéis se converteram” (Moreno Espinosa, História de Espanha, nota àquele 
reinado). Dados iguais de esperanças messiânicas foram recolhidos de mil outras partes 
e tempos pelas numerosas publicações da “Ordem da Estrela”, onde se pode ver, e 
quase não ficou ninguém sem se convencer e por esperar, entre os esperançosos 
teósofos, que assim demonstravam não ter lido ou compreendido o tomo “Religião” de 
Ísis sem Véu (onde se fala, com mais clareza que em parte alguma, acerca da excelsa e 
falsificada personalidade do Jesus de Galiléia) e muito menos a famosa obra do conde de 

                                            
8 Mais uma “falta de vigilância dos sentidos” por parte dos membros da Ordem da Estrela (teosofistas ou não)... Sim, porque, se os 
Mahatmas ou Mestres que depois de H. P. B. (os do seu tempo não poderiam de modo algum ser, porquanto, condenavam tudo 
quanto se instituiu depois daquela época, para não dizer, que os seus ensinamentos eram completamente outros...) ficaram à frente da 
S. T. foram os que escolheram todos os personagens da segunda edição da Tragédia do Gólgota, deveriam saber que, o de nome 
Mizar (na pessoa de J. Nityananda) ia morrer tuberculoso antes de representar, no mínimo, o papel de João Evangelista (“o discípulo 
amado”, porque Batista, pese a opinião de nosso caríssimo Roso de Luna... não era possível, porquanto não foi ele quem anunciou o 
“messias”, mas Heracles e Sírio, isto é, a Sra. Besant e o bispo Leadbeater). Diante disso, não vale a pena comentar! 
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Brossi (Milesbo) de “Jesus-Cristo não existiu”, 9 sem o que, antes de preocupar-se da 
“Segunda vinda do Cristo”, deveriam estudar bem ou teosoficamente, se de fato ele veio 
e como veio a primeira vez. Finalmente, tais anseios pelo Cristo, melhor dito, por Jesus e 
hoje por Krishnamurti, transcendiam ao mais suspeito espiritismo, crença em que as 
entidades, mais ou menos excelsas, guias ou bons espíritos, baixam solícitos sobre as 
cabeças dos médiuns em transe, razão porque não foram poucos os espiritistas que, sem 
se preocuparem, muito ou pouco pela S. T., que terminantemente condena a 
fenomenologia espiritista como a um “materialismo espiritual”, engrossaram desde logo as 
fileiras da Ordem dos novos “reis magos”, seguidores do divino Menino e de sua Estrela. 

Paralelamente às atividades da referida Ordem, desenvolveram-se outras, em 
número indefinido, qual praga de vermes no cadáver da S. T.: Ordem da Estrela, Ordem 
de Serviço, Cadeia de Oiro, Távola Redonda, etc., etc., Cavalarias ao estilo medieval, 
capazes de fazer perder o senso aos mais ponderados fidalgos manchegos e não 
manchegos... Dir-se-ia que os manhosos “filhos de Loiola” se tinham apoderado da antes 
rebelde e crítica S. T. fragmentando-a em mil pedaços, como a serpente Tifon egípcia no 
divino corpo de Osíris, além de se apresentar ao mundo – pela boca dos próprios líderes 
A. Besant e C. W. Leadbeater (bispo e sem caráter oficial na S. T. que saibamos), uma 
Religião Universal e Igreja Católico-liberal, com seus dogmas, ritos, sacramentos, 
jerarquias clericais, etc., etc., sendo demasiadamente sincera a nossa dor como velhos 
teósofos livres-pensadores e críticos, em ver excelentes consócios comungando, 
recebendo ordens sacerdotais, e até, como bispos, etc., etc. ... 

Mas, segundo o velho adágio de que, “não há prazo que se não cumpra, nem 
dívida que se não pague”, chegou o momento esperado em que o novo Messias – 
previamente educado em Oxford e preparado em conhecimentos, que um tutelado do 
Cristo jamais teve necessidade, porquanto, Jesus discutiu com os doutores, em lugar de 
aprender com eles – aparece ao mundo... e o resultado fosse aquele que menos podiam 
esperar os crentes da Ordem da Estrela. Com efeito, o Desejado surgiu de improviso, 
jovem, guapo, atraente, educador e simpático, atirando ao lixo, como primeira 

                                            
9 Além da obra citada pelo insígne autor de O Tibete e a Teosofia, o leitor interessado pelo assunto, poderá consultar mais as 
seguintes: Le Mythe de Jesus, L’Évangile de Marc temoin contre l’Historicité de Jesus (1921). Les astres dans la Poésie et dans la 
Réligion des anciens et des prémiers chretiens; une introduction à la mythologie astral (1923), Le Gnosticisme père du Christianisme, 
La Légende de Pierre, Comment Dieu se réalise dans la Réligion, Examen philosophique du phénomène réligieuse (1906). Todas 
essas obras do grande escritor alemão Arthur Drews. E mais as seguintes: Les Ruines (Volney). Histoire élementaire et critique de 
Jesus (Peyrat). Jesus dans l’histoire n’a jamais vécu (Ganeval), Le mystère de Jesus (P. L. Couchond). Jesus de Nazareth, mythe ou 
histoire? (Paris-Payot, 1925), La Science des réligions (E. Burnouf). Em alemão: Leben Jesu (1835-1836 – David Friedr. Srauss), Kritic 
der evangelischen Geschichte des Johannes (1840 – Bruno Bauer), Christus un die Casären (1877 – B. Bauer), Was wissen wir von 
Jesus? Eine Abrechnung mit Prof. Bousset (1904 – Albert Kalthoff) e dezenas outras impossíveis de ser aqui citadas. 
Raro é o número desta revista onde, embora de passagem, não se faça alusão a tudo quanto a Igreja procurou copiar de outras 
religiões anteriores, de lendas, mitos, alegorias, iniciações antigas e até, de passagens por inteiro, das vidas de outros Iluminados, cuja 
historicidade não se pode negar, dado o fato de terem deixado sinais indeléveis de sua passagem pelo mundo. Dentre tais Seres, 
nenhum outro possui um nome tão parecido com o de Jesus Cristo como Yeseus Krishna, que viveu, mais ou menos, 3500 anos antes 
da era assinalada como a do aparecimento de Jesus. Quanto à de Apolonio do Tiana, os seus milagres em muito maior número do que 
os que subscreve o Novo Testamento a favor de Jesus, os admite o próprio São Jerônimo. Nos ensinamentos de Tiana, apercebe-se 
as sublimes doutrinas de todos os outros iluminados, desde a de Hermés, até o primitivo Budismo de Gotama e seus arhats. H. P. B. 
falando do mesmo Ser, diz na sua “Doutrina Secreta” (pág. 184 e seguintes da ed. Espanhola): “Acrescentamos a isso que, a ser 
Apolonio de Tiana uma ficção novelesca, não teria levantado Caracala um monumento à sua memória, nem Alexandre Severo 
colocado seu busto entre os dos semideuses, nem uma imperatriz manteria correspondência com ele”. 
A confusão – propositada ou não – estabelece-se, ainda com o de um ser de nome parecido, mas cuja vida só é conhecida por um 
número pequeno de investigadores de um assunto de que pouco se preocupam os mais conspícuos senhores da ciência oficial, por 
isso mesmo, aceitando esta ou aquela religião, pelo simples fato de ter sido adotada por seus pais, como se estes não tivessem 
persistido no mesmo erro. No entanto, sujeitos a que se lhes pergunte, a um cristão, por exemplo: Se vosso pai fosse judeu, que 
religião teríeis seguido? E ao judeu ou outro qualquer, do mesmo modo. É a eterna “lei do menor esforço”...! Porém, o Ser a que nos 
referimos, não foi outro, senão, Jeoshua Ben Pandira, (“o Filho do Homem”) adepto budista, o qual tendo sido perseguido pelo clero 
daquela época (pouco importa se através das autoridades, aliás, segundo o processo de “agir na sombra”, de todas as épocas) 
resolveu tornar à Índia e, atravessando o Himalaia, refugiou-se no seu mosteiro (tibetano), onde morreu depois de alguns anos. Pelo 
que se vê, não houve, portanto, nenhum julgamento, crucificação e morte, como o arranjo do Novo Testamento, dando com isso – tal 
adepto – razão de ser ao dito de H. P. B. de que “aquele que vive para a humanidade faz muito mais do que aquele que por ela morre”. 
O explorador e grande espiritualista russo – Nicolas Roerich – encontrou várias lendas no Norte da Índia e no Tibete, a respeito de tal 
ser, além de que, no referido mosteiro, documentos comprovantes de sua permanência ali. E quando entusiasmado com tão valiosa 
descoberta, envia a notícia para toda a imprensa mundial (inclusive a nossa), e só obtém como recompensa desse seu esforço em prol 
da própria história, o julgamento formal, categórico e infalível do Vaticano, de que “nos anais da Igreja não constava que Jesus 
houvesse passado pelo Tibete”... E... reverentemente, as massas (incultas e pseudo-cultas) apoiaram as sapientíssimas palavras de S. 
S. o Papa, desde que se trata do Noli me tangere...! 
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providência, a famosa Ordem, embora não afirmando nem negando seu pretendido 
messianismo; repelindo sociedades, cerimoniais, jerarquias, crenças ou dogmas, todas as 
formas, em suma, já que a seu juízo e ao nosso, não são mais do que outras tantas 
cadeias ou prisões que impedem a libérrima expansão do espírito; proclamando-se, 
enfim, “teósofo e não-teósofo”; rebelde a todo e qualquer entrave – segundo indicam seus 
cantos, mas não a vida – a um excelente discípulo do grande Rabindranath Tagore, 
cantando como este o que é a gota do rocio, o esplendor da alva, a nota que se dilata 
pelo âmbito etéreo, o perfume, a juventude, a alegria, em uma palavra, tudo quanto é 
grande, otimista, estimulante ou impulsionador de nossas atividades, porque, segundo 
suas próprias palavras “há que viver a vida”. 10 
                                            
10 Todos esses elogios de Roso de Luna ao “jovem Krishnamurti” (como ele o chamava) são oriundos de seu enorme entusiasmo, no 
momento em que o ex-Chefe da Ordem da Estrela tomou a feliz resolução de a dissolver...! E isso, logo após uma entrevista que teve 
o mesmo Roso de Luna, com um dos próceres de Adyar, na qual pediu ao mesmo senhor que aconselhasse a J. Krishnamurti que não 
permitisse lhe chamassem de “Messias” nem Instrutor do mundo, etc. E ao próprio emissário, que o aconselhava a não se apresentar 
de público, como teósofo, trajando vestes sacerdotais. E a prova desse entusiasmo pelo gesto apenas que acabava de ter o ex-chefe 
da Ordem da Estrela, está nas seguintes frases do presente capítulo, ou sejam: “segundo indicam seus cantos, mas não sua vida”; ou 
então, “chegou o momento esperado em que o novo Messias, previamente educado em Oxford e preparado em conhecimentos, que 
um tutelado do Cristo jamais teve necessidade, porquanto, Jesus discutiu com os doutores, em lugar de aprender com eles”... etc. 
E quanto a estar de acordo com as palavras do mesmo Krisnaj, isto é, “repelindo sociedades, cerimônias, jerarquias, etc, etc,” não vão 
pensar os que tudo tomam ao pé da letra, que Roso de Luna repelia “sociedades”, principalmente, quando estas, de sociedades, só 
têm o nome, mas sim, verdadeiras escolas iniciáticas e não academias profanas, como a de Oxford, por exemplo). Haja visto Pitágoras 
indo receber nas Fraternidades egípcias, indianas, etc., o que ele depois ensinou aos seus discípulos; do mesmo modo, o que se diz 
de Jesus, que “esteve entre os essênios”, etc., etc. Além disso, o próprio Roso de Luna, antes de desencarnar, fundou o Ateneu 
Teosófico, que tão bons frutos vai oferecendo ao mundo, isto é, através daqueles que ali procuram iniciar-se nos grandes Mistérios da 
Vida!... 
O próprio Voltaire caracterizou em poucas palavras os benefícios dos Mistérios, ao dizer que “entre o caos das superstições populares, 
existia uma instituição que evitou sempre a queda do homem em absoluta animalidade: a dos Mistérios”. 
De há muito, para não dizer, desde 1924, já afirmávamos, quer verbalmente, quer pelas humildes páginas desta revista, “que havia de 
ser pela sua própria boca, que Krishnamurti destruiria as pesadas cadeias com que o acorrentaram tão impiedosamente os seus 
tutores”; do mesmo modo, a respeito de tudo quanto era contrário ao próprio lema de tão valiosa sociedade: Não há religião acima da 
Verdade. 
E já que “o dever do ofício” nos tivesse obrigado a chegar a esse ponto, chamamos a atenção de quantos acompanham a leitura desta 
revista, desde o ano de 1925 (quando a mesma começou a ser publicada) até o ano atual, tudo quanto temos dito a respeito de nossa 
missão, isto é, “do preparo para o advento da 7ª  sub-raça”, etc, etc., e se compare com o que hoje vêm apregoando alguns “profiteurs 
espiritualistas” – para não empregar o termo usado pelo grande Roso de Luna, de “homens que vivem parasitariamente do mental 
alheio”. E é assim, por exemplo, que famoso espiritista vem fazendo alarde pela imprensa, do que lhe diz seu Mestre (do Astral?...) – 
inclusive que, “o Brasil é a Nova Canaã, a Terra da Promissão, pois é nela onde vai surgir uma Era Nova para o mundo, etc, etc, “ou os 
mesmíssimos termos por nós empregados desde aquela  data até hoje, aliás, em cumprimento à Lei que nos colocou sobre os ombros 
tão difícil quão sublime Missão na Terra. E não é propriamente o fato de se anunciar a mesma coisa que vimos apregoando a longos 
anos, o que nos entristece, porquanto, melhor para o mundo e até mesmo para nós, que teríamos assim, menos pesada a missão! O 
que nos entristece, sim, é se fingir acreditar em tal Obra (principalmente em campanha surda, como fazem os temerosos de se bater 
de viseira erguida e em campo liso), mas, de se servirem da “casca em vez do miolo”, para não dizer, da teoria, em vez da prática, já 
que esta obriga a responsabilidade que nem todos desejam ter. 
Figura em primeiro plano na crítica que se faz sobre nossa missão, o lado fraquíssimo da questão – mui pouco conhecida – das idades 
ou Ciclos, ou seja, o de que, “não tendo ainda feito o seu aparecimento a 6ª  sub-raça, como pensar na 7ª ?” 
Quem se desse ao trabalho de ler todos os números desta revista, não faria, jamais, semelhante pergunta, tal o material por nós 
apresentado para comprovar tudo quanto vimos afirmando há longos anos – inclusive que, não só as primeiras sementes da 6ª  sub-
raça já se fazem notar em certas regiões de Norte-América (Blavatsky já tinha afirmado muito antes; do mesmo modo, famosos 
etnólogos de nosso século); como também, em certas regiões de Sul América, as da 7ª  sub-raça ariana, por não menos famosos 
sábios da ciência oficial – sem falar nos verdadeiros (Sábios), que são: os da Ciência Eterna e Sagrada! 
O fato dos vanguardeiros ou arautos desse movimento não terem tais características, também não possuem as verdadeiras, “os Seres 
que desde hoje trabalham na Terra a favor da futura Ronda”, como o afirmou o próprio Kut-Humi!... Contrariamente estariam fora da 
Lei... e até sujeitos a serem tomados como “degenerados fisiológicos” e, como tal, não levados em conta... Ao demais, pelo que 
sabemos, “a futura ronda” é um fato muitíssimo mais distante dos nossos dias do que a 7ª  sub-raça ariana!... “Não se deve esquecer 
que depois dessa, virão ainda, 2 raças-mães com as suas respectivas 7 sub-raças, cada uma delas, sem falar em ramos ou famílias 
sub-raciais!... 
Foi o mesmo Kut-Humi, ainda, quem afirmou “não serem verdadeiros os números dados para as idades ou ciclos... mesmo porque, é 
aí onde reside o maior de todos os mistérios da vida universal, por isso mesmo, do conhecimento apenas dos Adeptos mais 
avançados”. 
Nesse caso, quem se deixar levar por prognósticos exatos a respeito da 7ª  sub-raça (ou de outra qualquer) inclusive o de H. P. B. na 
“Doutrina Secreta”, pois, era a primeira a ignorá-lo (mas ao ter de falar sobre tão velado mistério... o encobriu, ainda mais, aos olhos 
dos profanos!), dizemos, dá prova sobeja de sua infantilidade mental! E se for um teosofista, de que jamais fez a leitura de tudo quanto 
foi ensinado pelos “Mestres da primeira hora” da S. T., ou se o fez, não compreendeu coisa alguma. 
Volvamos a outros plagiários da “casca de nossa missão”, já que no “miolo” nada conhecem. 
No próprio catolicismo (o agnóstico-cristão) houve um certo bispo que, todas as manhãs mandava um portador à redação do Diário do 
Estado (em Niterói) comprar alguns exemplares da edição do dia, a fim de ler os nossos humilíssimos artigos ali publicados. Até aí, 
nada de anormal; pelo contrário, digno de louvores e mais que honroso para quem sobrescrevia semelhantes artigos. O que assumia 
certa gravidade – principalmente para quem não gosta de “viver parasitariamente do mental alheio” – é o fato, por exemplo, daquele 
mesmo bispo subir à tribuna de uma igreja campista e anunciar às suas ovelhas que “pela sua boca a Igreja fazia sentir a todos os 
presentes a grande nova espiritual de que, “o Brasil estava apontado por Deus (único termo que era nosso, porquanto, ao invés de 
Deus, sempre preferimos o de Lei!...) para ser a Nova Canaã, a Terra da Promissão, de braços abertos a todos os povos da terra, 
nessa hora angustiosa por que está passando o mundo”! O senhor bispo não fazia outra coisa, portanto, senão copiar na íntegra 
(menos o seu Deus antropomorfo aí metido como uma cunha grosseira...) uma frase de nosso artigo “A Missão da Sétima Sub-raça”, 
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E tal coisa é sublime poesia; conhecimento efetivo do que é a essência de 
nossas atividades cá de baixo e jogo natural dos contrários, que a vida mantêm, segundo 
aquelas palavras de Krishna a Arjuna de que “eu sou a virtude do bom e a maldade do 
perverso; o sorriso do anjo e o punhal do assassino; a luz do Sol e as trevas do Abismo”, 
etc., etc. 

Porém, se a Poesia é o Ideal e o mais excelso e consolador que possui a Vida, a 
Realidade pretendida que traz em seu foro íntimo o simpático e jovem naldjorpa 
Krishnamurti, é que o Homem, segundo Hermés, é a grande maravilha. A Besta ligada 
com o Anjo, mediante o colar ou laço da Alma inteligente e raciocinadora e o contrapeso 
da Realidade, exige fazer dela a poesia mais difícil de adquirir, mediante o estudo ou 
conhecimento que logo há de ser racionalmente aplicado à vida, isto é, sem o estudo 
nossa vida é de bestas, e não de homens, porquanto, o problema da Mente e o da 
Associação, são os dois problemas fundamentais até para fazer poesia, a sublime 
poesia que deseja Krishnamurti. 

Tal é, em resumo, o estado atual da S. T. após “o golpe de Estado”, igual ao 
político de certos países, acontecido mesmo antes da grande guerra, ou seja, em 1911, 
no seio da referida sociedade e, por cuja razão, como disse um culto escritor amigo 
nosso, sob o pseudônimo de Levy Mahim, em um popular diário: “nuvens de discórdia, 
são as que correm na atualidade pelo mundo teosófico, pois seus membros afrontam uma 
situação difícil, atravessando a S. T. por tal conflito, aguda crise, que embora interior, é de 
vida ou de morte para a referida Sociedade”. 
 
 

ATUALIDADE HUMANA 
 
II 
 

Na parte anterior analisamos a dor como fator do progresso individual; agora, 
veremos sua ação no aspecto coletivo, com o mesmo objeto. A humanidade é a soma de 
todos os homens, sendo natural e necessariamente afetada pela qualidade de seus 
componentes e de suas agrupações, como se verá estudando seu desenvolvimento 
através da família, da tribo, do país, da raça, etc. É óbvio, portanto, dizer que a dor seja 
um fator preponderante no desenvolvimento coletivo da humanidade. 

Todo progresso, pode-se dizer em síntese, é um resultado do incessante esforço 
que o ser manifestado (qualquer que seja o grau, etapa, condições, etc.) ou “expressado”, 
realiza para escapar da limitação assumida, ou por outra: para ampliar-se, estender-se, 
aumentar, etc. Potencialmente, toda vida particular é universal, porém, sua condição 
especial a impede de ser quando em ação; daí a dor e a necessidade de vence-la. Tal 
coisa só pode ser alcançada pelo domínio dos elementos que constituem a limitação. Em 
outras palavras: o conhecimento é a abolição da dor ao abolir a limitação. 

                                                                                                                                                 
que de passagem se diga, o grande Roso de Luna, ao ter conhecimento do mesmo, nos escreveu dizendo que, se sentiria orgulhoso e 
feliz em sobrescrever semelhante trabalho”... 
Outro sacerdote um pouco mais leal para com a sua consciência, teria dito ao referido bispo: Uti, non abuti!, isto é, usar, não abusar!... 
Para logo, um italiano mais franco ainda, exclamar: Traduttore, traditore!... 
E tudo isso nos faz lembrar um dos muitos fatos interessantes de nossa Sociedade, quando ainda possuidora do nome Dhâranâ, isto é, 
nos seus primeiros dias de vida, ou quando se achava no apogeu de suas funções psíquicas, para não dizer, no grosso cascalho 
atlante com que alicerçou o futuro Edifício do Mental Superior, que ela hoje representa. E cuja época de outrora, quando a lembramos 
nos dias atuais, nos faz repetir aquela memorável frase da Eneida de Virgílio: “Animus meminisse horret”, isto é, a minh’alma freme de 
terror ao recordar tais coisas...!” 
O fato a que nos referimos se prende a um dos assíduos frequentadores de tão memoráveis sessões de Dhâranâ, ou seja, um adepto 
da fenomenologia, presidente de um centro espírita que, entusiasmado com tudo quanto presenciava, achou que “o pivô” ou mola real 
dos fenômenos, estava nos objetos ou formas de que tais sessões se revestiam: desde os quadros da parede, a arrumação da mesa, 
das cadeiras, etc., etc,. até (cúmulo da ingenuidade!) o emblema da sociedade, sem lhe faltar o ‘D’ interno. Assim é, que desmantelou 
tudo quanto a sua sala de sessões espiritistas possuía; arrumou – tanto quanto possível – o mobiliário de acordo com a sala de 
Dhâranâ, mandou fazer emblema idêntico (com o D. central) e... vamos a “evocar seu santo nome em vão”, para obter como único 
fenômeno, a frase do poeta: “mudo e quedo como um rochedo”. 
E não falemos de outros mais, para não sermos os primeiros a corar de vergonha. – Todas as notas do tradutor. 
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Sendo o Ser essencialmente “consciência”, pois, de outro modo não se 
conceberia nem “seria”, esta se torna inteligência ao manifestar-se na “condição”, isto é, 
na vida expressa na Natureza. Por sua vez, a inteligência se transforma em “poder” ao 
observar os ditos elementos limitativos, dominando-os e transcendendo-os; ou em outras 
palavras, realizando-se em sua essência, fazendo-se cada vez mais ampla e crescendo 
em poder e domínio sobre a “forma” e “condição” de que se serve para alcançar sua 
plenitude, isto é: Felicidade. 

Repetidamente temos dito que o “homem”, tal como o conhecemos e 
concebemos comumente, está longe de sua plenitude, isto é, da verdadeira Humanidade. 
É apenas uma etapa no seu incessante caminhar para essa gloriosa meta, que é a 
suprema AUTO-REALIZAÇÃO ativa e inteligente do Ser-Consciência indivisível e 
essencialmente Uno, sem partes nem condições. De tais etapas e graus há uma “escala” 
infinita, como é natural na Manifestação, que sendo uma expressão do Ser Absoluto (isto 
é, “sem condições”, pois, é essencial e necessariamente Uno, sem partes”), é pseudo-
infinita. Este postulado tem sua corroboração, sem ir mais longe, na observação dos 
diversos tipos humanos (tipos raciais), cuja diferença entre superiores nem sequer 
merece demonstração.11 

Desde a etapa inicial até agora, o “homem” percorreu uma longa jornada. 
Certamente, a etapa inicial sempre existiu e existirá, desde que vêm incessantemente à 
etapa humana, novas expressões da vida. Igualmente, a humanidade “civilizada” – 
qualquer que seja seu tipo e modalidade – também existirá. Vejamos, porém, como surge, 
a respeito da humanidade atual, o problema da dor e como esta se manifesta na sua 
condição de “mestre”. Devemos recordar como apareceram os fatores da dor coletiva, 
para ser compreendida sua influência no “progresso”, pois sem determinar esses fatores, 
nosso propósito se frustaria. Volvamos, pois, aos primórdios do homem primitivo, quando 
nos albores do livre arbítrio se viu só, rodeado de mistério e de forças que se lhe 
apresentavam como hostis, enquanto a sua constituição o fazia necessariamente 
supersticioso e “egoísta”. Seu primeiro impulso, então, foi implorar àquelas forças que o 
dispensassem da dor, ou o eximissem das privações, promovendo uma troca: ele, 
oferecendo o que podia produzir, e as presumidas forças, livrando-o do sofrimento. Assim 
nasceu o “fetichismo”. Era natural que o “homem” adjudicasse a essas suas primitivas 
concepções de “deus”, todos os atributos de sua própria condição e mais os que ele 
quisesse possuir. 

Toda vez que a luta por produzir, na qual devia arrancar à natureza quanto dela 
necessitasse, lhe impunha uma abdicação constante; enquanto o temor a seus deuses 
propícios também a exigia, procurou substituí-la, já por meio de votos, já por amuletos 
(que ia descobrindo e correlacionando com tais deuses) ou por meio de oferendas. Mais 
adiante, à medida que os grupos e núcleos humanos cresciam, escolheu a um dos seus 
membros para que cuidasse de manter os deuses sempre propícios aos grupos. Assim 
nasceu a primeira casta privilegiada. Da necessidade de proteger-se um grupo contra 
outro, surge a segunda; da necessidade de facilitar e organizar o intercâmbio de produtos, 
nasce a terceira. Sendo estas categorias (respectivamente, o “clero”, o “exército” e o 
comércio) uma minoria em relação à população, por instinto de defesa organizou-se em 
mútua colaboração para se manter no privilégio. Unidos e possuindo respectivamente o 
                                            
11 Tomai, por exemplo, o homem da raça dos “negros” da África Central e comparai-o com um homem da raça branca, moderno e 
instruído, isto é, um homem civilizado. Vereis que este é superior àquele em todo sentido; inteligente, poder, vontade, etc. Entretanto, 
ambos sentem, pensam e agem. A diferença está na índole dessas três qualidades e na sua intensidade. Especialmente se baseia na 
amplitude com que, em sua conduta geral influi uma ou outra de tais qualidades. Quando o sentimento é primitivo, iluminado apenas 
pela razão; quando a mente é ainda um germe, o “homem” é um “selvagem” dominado pela superstição, pelo embotamento, por sua 
inclinação ao crime, etc., etc. Em troca, quando o sentimento é dominado pela mente (elemento de “comparação”, “medida” e 
“separação”, cuja natureza é a “mobilidade” ou “moção”), então o homem é “egoísta” ou exclusivista, tímido, fútil, soberbo, etc. Só 
quando o sentimento é governado pelo verdadeiro “Conhecimento”, isto é, pela “Razão Superior”, o homem começa a sê-lo em 
verdade. Debilitam-se os elementos inferiores; o instinto e o exclusivismo doentio vão sendo vencidos; desaparece a maldade egoísta, 
decresce o poder (o da “pessoa” inferior), surgindo em troca, a “Individualidade”, elaborada pela assimilação das experiências das 
etapas inferiores precedentes, depuradas pela dor. Tais etapas duram séculos inteiros e suas experiências se repetem muitas vezes 
(para ser bem assimiladas), antes de passar o homem à etapa superior imediata, por passos apenas perceptíveis. 
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ensino e a instrução, o poder, o controle “policial” e a organização, dinheiro (ou o meio de 
intercâmbio próprio da época) e indústria, fácil lhes foi impor-se à massa que os colocou, 
por delegação, em tais situações. Posteriormente foram criadas as instituições ao sabor 
das castas. Este é, em síntese, o segredo dos males que mais adiante afligiram a massa 
humana, sempre desprezada e entregue ao serviço de tais castas. Isso era tanto mais 
fácil quanto eram eles ignorantes (ignorância, aliás, que se fomentava, já que, instruindo 
as massas se debilitava o privilégio). Vivia-se em plena e “feliz” época da fé simples 
ministrada pelo clero de acordo com as suas conveniências. O desenvolvimento do 
sentimento “religioso” e o progresso da concepção humana sobre a divindade – pode-se 
dizer – não teve papel preponderante a respeito das massas mantidas em estado de 
animalização de castas. 

O mal e o sofrimento das massas não radicam precisamente pelo fato de serem 
exploradas e dominadas tiranicamente pelas “castas”, mas sim, por que estas não se 
conformando apenas com o seu bem-estar, impelidas por sentimentos subalternos e pelo 
afã de permanente domínio, que supõem sempre ameaçado, dão apenas às massas, 
algumas migalhas de sua mesa. Pelo terror supersticioso e o fanatismo sectário (próprios 
do estado primitivo do homem), fomentado sem cessar pelo clero e pelo poder do dinheiro 
ou da “glória”, ou pela ameaça de privação do mais indispensável, submetem ao seu 
serviço homens de talento, se bem que estes já venham infeccionados pela instrução ao 
serviço das castas. Assim, cresce a indústria pelo gênio criador de talentos alheios às 
castas, mas a seu serviço; assim, a “orientação” intelectual assalariada para consumo do 
povo; assim, o exército de amanuenses obsequiosos que, dada a sua insignificância 
individual, medram apenas pela proteção dos detentores do poder, qualquer que seja sua 
forma, meio e origem. 

O afã de manter animalizadas as massas humanas (coisa fácil com o fomentar e 
lisonjear suas naturais inclinações inferiores), criou toda uma filosofia de depravação; 
seus resultados são esses “cultores do egoísmo inferior” a que aludíamos na parte 
anterior. A dúvida covarde e doentia, a degradação do caráter e da vontade, a ânsia de 
fácil comodidade, o receio do esforço, o relaxamento da moral, a desconfiança tornada 
sistema, acabaram por dar lugar aos fatos que contemplamos ainda hoje por toda parte, 
tanto na ordem individual como na coletiva. É realmente difícil adquirir a verdadeira 
independência de critério e amplitude adequada de idéias, tendo em conta tal estado de 
coisas. Os poucos homens que adquirem essa independência e amplitude constituem 
verdadeiras exceções, às quais os “poderes” (as castas citadas) quase sempre logram 
atrair, ou quando acontece, eliminar sem importar-lhes o “como”. 

E aqui chegamos a uma das causas mais gerais da dor e sofrimento das 
massas. Acontece que as castas aludidas lograram, à força de astúcia e organização, 
conquistar e submeter todos os grupos humanos, especialmente o clero. Não importa aqui 
analisar a subdivisão ou subdivisões que o constituem, nem suas denominações. O que 
importa para nosso objeto, é que o clero é uma força Internacional dentro da modalidade 
religiosa a que pertence. Assim, o clero “cristão” (o “católico” romano especialmente) 
constitui uma unidade ou comunidade acima do país ou países onde atua. Sem prejuízo 
de “servir” particularmente ao país em que atuam e envolver “deus” no serviço exclusivo 
desse país, todo o poder está centralizado em um só lugar e governado por uma só 
cabeça. E... ninguém ignora a imensidade de riquezas de toda espécie que “pertence” ao 
clero. Pouco a pouco se comprova a sua intervenção em numerosas empresas 
comerciais e industriais, se bem que por meio de “factótuns” ou elementos a seu serviço. 
Espanha, por exemplo, tem várias empresas poderosas (sendo uma de navegação) de 
propriedade dos jesuítas. Do mesmo modo acontece no Brasil e na Argentina. Assim, o 
clero constitui um super-estado, que só tem por fim o seu imenso poder, administrado por 
um só homem, o “geral da Companhia de Jesus”, de quem o “Papa”, cabeça “visível” da 
religião católica, é apenas um feitor. 
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Não é preciso uma grande imaginação para se compreender o que representa 
semelhante poder em mãos de um homem inteligente e ambicioso, como 
necessariamente é o eleito para “Geral dos jesuítas”. Essa nefasta “Companhia” tem 
ocasionado mais dano à humanidade do que todas as guerras e pragas, mediante a 
sistemática exploração, administrada secretamente e com aparência de “pobreza” 
particular, admiravelmente confeccionada. Desde que sua maneira de agir é à sombra e 
por intermédio de agentes manejados à vontade, dentre os quais possui legiões inteiras 
em todas as esferas humanas (indústria, comércio, governo, política, etc.), custa 
demonstrar as suas presenças e atividades. Não obstante o leitor interessado em 
conhecer tais atividades da Societatis-Jesu 12 em qualquer boa Biblioteca (desde que 
não seja das jesuítas ou patrocinadas por eles) encontrará muito que ler, inclusive a obra 
do Jesuíta Mir (Hist. Doc. Da S. J.), além de outras mais. Se existisse obrigatoriedade de 
ser dado aos Registros publicos a verdadeira origem do capital de todo comércio ou 
indústria, o leitor ficaria assombrado com o pertencente aos jesuítas. Toda vez que estes 
têm uma numerosa imprensa a seu serviço (geralmente a mais “séria”) e como por sua 
situação especial ainda dominem  sobre a consciência das massas (especialmente sobre 
a mulher, que tanto intervém na “educação dos futuros cidadãos”), qualquer denúncia ou 
demonstração de suas atividades faz crer como sendo “perseguição religiosa”, como 
atentado a Deus, ou como propaganda comunista ou anarquista e outras atividades 
dissolventes. 

Outro fator do sofrimento humano (em combinação atualmente com o anterior) é 
a casta “mercantil”. Vive a humanidade agora uma época essencialmente comercial ou 
aquela em que “tudo se compra e tudo se vende”. A democracia e o afã do poder pessoal 
de cada homem (com a vitória por meta, sem importar os meios) rebaixaram toda moral 
como fator de restrição às ambições e ao afã do lucro. Destruída a perspectiva de uma 
vida “futura”, cujas condições dependessem da conduta aqui e agora, limitado o homem 
em sua vida a esse fugaz momento compreendido entre o “nascimento e a morte”, é de 
certo modo natural que só busque o bem-estar que só “vê” nos demais como que 
desejando arrebatar-lhe tais privilégios, por isso mesmo, disputam-no sem trégua. É o 
resultado da ciência materialista e materializada. Depois de séculos de perseguição e 
como explicável revanche, a “ciência” tratou (e conseguiu em parte) destruir a religião 
imaginando que o homem dela não necessitava. Assim, criou o caos e a confusão, tirando 
ao homem toda a “oportunidade” para seu ser e toda razão superior para sua conduta. 

A mesma ciência mercantilizou-se e converteu-se em simples profissionalismo 
especializado, que necessariamente (para poder subsistir como meio de sustento dos 
seus praticantes), teve que subalternizar-se. Assim, a ciência moderna colocou-se muito 
mais a serviço do crime organizado do que ao bem-estar humano; tratou mais de 
encontrar o meio de destruição do que de remediar o sofrimento. Acrescente-se a isso a 
mania da generalização dos sistemas “específicos” e ver-se-á a influência deste fator da 
dor. Ele é tanto mais perigoso nos países em que os profissionais (da “medicina”, por 
exemplo) exercem uma tirania “científica”, sem mais controle do que a cátedra 
universitária desempenhada ordinariamente pelos mais afortunados, protegidos pelos 
poderes antes citados. 

Dizíamos mais acima que vivemos uma época essencialmente mercantil. Há 
entre os povos civilizados (que, por sua vez, dominam outros menos civilizados do resto 
do mundo), uma minoria essencialmente mercantil com ampla forma (não interessa aqui 
se é merecida ou não e suas causas) usurária, cujo nome se adivinhará sem esforço. Não 
abrigamos fobia alguma contra quem quer que seja, nem contra raça alguma; contudo, é 
interessante e sugestivo o fato de que seus membros são “quase” todos comerciantes e 
capitalistas, ou intermediários do capital, isto é, banqueiros. Não é desconhecida, 

                                            
12 Leia-se “Societatis Jesú ou Companhia de Jesus, isto é, jesuítas dos quais existem várias categorias e divididos em seculares e 
leigos ou civis. 
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tampouco a sua intervenção na política. Muitas dores e sofrimentos humanos de nossa 
época são resultado das atividades de certo grupo de membros dessa minoria. Não se 
contentam em dominar o mundo economicamente e manejar com seu dinheiro a 
estadistas e políticos; intervêm diretamente na alta política o que antes lhes era vedado. 
Para poder intervir nos governos, com seu dinheiro e ação traiçoeira de propaganda, 
admiravelmente organizada, criaram verdadeiros estados de consciência coletivos. 
Senhores à larga de poderosas e numerosas empresas periodísticas e de editoriais, 
comprando a bom preço, literatos e escritores, têm chegado a “fabricar” revoluções e a se 
fazerem seus dirigentes. O que atualmente conhecemos com o nome de democracia, é 
mais resultado de suas atividades do que expressão da consciência popular. Na 
realidade, essa minoria antecipou-se astuciosamente a um fato necessário na evolução, 
aproveitando a oportunidade para assentar suas realezas na nova situação. Lograram 
popularizar a crença de que desmascará-los seria combater a democracia e fazer 
esquecer que a democracia não é possível sem prévia cultura das massas e sem a 
assimilação e prático interesse, pelas maiorias, de severas normas éticas inspiradas no 
desinteresse pessoal. Na atualidade só se fala em “direitos”, ao passo que se repelem os 
“deveres”; da “liberdade” de lucro pessoal à custa de qualquer preço e sem quaisquer 
restrições pelos conceitos morais, se fez nessa atual democracia uma luta interesseira e 
violenta sob o nome de reivindicações, luta que a imprensa e os literatos assalariados 
sustentam e apresentam ao “povo” como “panacéia” social do momento. 

Não é que intentemos a defesa das classes privilegiadas, que mais adiante 
pomos a descoberto, nem que combatamos a democracia. Contudo, há que reconhecer, 
realmente, que o oferecido atualmente ao público com esse nome não passa de uma 
mentira convencional. É uma penosa verdade (e uma causa mais de dor humana, em 
diversos sentidos) que a “política” contemporânea, sem distinção de países, sofre do vício 
capital de estar ao serviço, quer de mesquinhos interesses locais, de ambições pessoais, 
quer de teorias lamentavelmente truncadas em seu fundo, geralmente complicadas e 
agravadas por tais ambições, frequentemente por parte de pessoas medíocres e 
incapazes de uma obra construtiva. Por isso mesmo, vemos a repetição de casos e 
países em que fracassou a flor dessa pseudo-democracia, que se chama 
“parlamentarismo”. Seu resultado tem sido, invariavelmente, um dos dois extremismos, 
igualmente nocivo ao desenvolvimento da individualidade, conhecidos pelos nomes de 
“fascismo” e “comunismo”. Sem dúvida, a democracia é a meta do desenvolvimento 
sociológico da humanidade, porém, ela nunca deverá estar ao serviço de uma classe, 
nem de um grupo e, menos ainda, em benefício e usufruto de um kahal de banqueiros13 
norte-americanos. Estão atualmente em luta com a cooperação cega ou interesseira de 
massas humanas, as duas tendências ou correntes da moderna escravização: uma 
impelida pelos jesuítas (o fascismo) e pelas classes economicamente privilegiadas, de 
origem não judia; a outra impelida pelos judeus, que dominam em quase todos os 
governos, graças ao seu dinheiro e astúcia. 

Os primeiros exercem sua ação mediante o clero e graças à secular tirania sobre 
as consciências que impuseram como “costume”. Os segundos a exercem mediante a 
ação cultural e graças ao dinheiro arrancado de todas as maneiras (raras vezes 
realmente honesta) com o qual compram escritores literatos, periodistas e outros meios 
de propaganda. Os primeiros fazem sua obra pregando o mais estreito nacionalismo, 
tendo por base “pátria”, deus, instituição, etc. Os segundos, tendo por base a democracia 
(segundo eles entendem e melhor lhes convêm), internacionalismo, abolição do capital 
(não judeu) e outros postulados. O fato é que, em ambos os casos, se trata de submeter o 
indivíduo à tirania do “estado”, assim como outrora era a deus, ao rei (ou o “senhor” feudal 

                                            
13 Kahal, palavra hebréia com que se designa uma organização corporativa patriarcal, que é peculiar aos agrupamentos hebreus. O 
atual comunismo imperante na Rússia, é uma reprodução, em grande escala, do Kahal judeu e por judeus implantada nesse país e 
financiada por um grupo de banqueiros (judeus) de New York, cujos executores foram os judeus Trotzky, Lenine e outros mais judeus. 
Recorde-se que os inventores do Socialismo, no que concerne à doutrina política e social, foram judeus (Marx, Malatesta, etc.) 



RRReeevvviii ssstttaaa   DDDhhhââârrraaannnâââ   
Data: Dhâranâ nº   79 –  Janeiro a Março de 1934 – ANO VIX 

Redator: Henrique José de Souza 

do caso) etc. Justamente por se não haver liquidado ainda no mundo “civilizado” o 
enorme saldo da subjugação humana e distribuição dos bens feudais da Idade Média, é 
que ainda em nosso tempo a humanidade sofre todos os males de que se queixa. 

Um fator geral do sofrimento humano, fator de ordem – pode-se  dizer – 
metafísica, é a época cíclica em que estamos atravessando. A humanidade acha-se em 
pleno ciclo de transição, ciclo “negro” ou doloroso na extensão da palavra, como toda 
transição de um estado para outro. É o período da “noite” quanto ao tempo, inverno 
quanto às estações, etc., etc. Os orientais chamam a esse período de Kali-Yuga, o qual, 
segundo os códices bramânicos, começou com a morte de Krishna 14. Tal Kali-Yuga, 
como se sabe, dura 432.000 anos. O mito de Krishna, 15 cuja existência histórica remonta 
a mais de 5.000 anos, serviu de inspiração aos cristãos para fabricar as características 
divinas de Jesus – cujo verdadeiro nome era “Jehoshua Bem Pandira” e cujo nascimento 
e demais pormenores foram copiados daquele. Assim como Jesus sintetizou seus 
ensinamentos no famoso “Sermão da Montanha”, Krishna fez o mesmo na série de 
diálogos que sustentou com Arjuna. Esses diálogos constituem o Bhagavad-Gîta (ou seja, 
o Canto Bendito) que é mais conhecido com o nome de “Canto do Senhor”. Esse Gîta, 
constitui uma parte da famosa obra considerada na Índia como um “Veda”, intitulada 
Mahabharata, cujo assunto é a guerra entre os Pandavas (descendentes de Pandu) e 
Kuravas (descendentes de Kuru), que os eruditos supõem ser a batalha entre as raças 
solar e lunar, sendo a quarta e a mais curta das que constituem um Manvantara. Pode 
resumir-se essa idade dizendo que é a do mais intenso esforço e da mais forte 
assimilação, ao mesmo tempo que a mais enérgica em oportunidades e a mais pesada 
em choques. 

Atualmente nos encontramos no final de um dos numerosos ciclos em que toda 
idade se distingue. No fim de cada ciclo se chocam, entre si, os elementos que 
constituíram os fundamentos do finalizante e dos anteriores, sendo uma época de 
transição para um novo passo evolutivo da humanidade, uma nova raça ou sub-raça 
humana, uma nova civilização, uma novo mundo, visto que coincide com uma nova 
composição do planeta. É a época tão admiravelmente posta em Alegoria no Apocalipse, 
cujos fenômenos foram descritos quase literalmente pelos intuitivos apóstolos cristãos: 
“Guerras, pestes, sinais de tendências, grandes conferências internacionais, grandes 
congressos de ‘paz’ e outros sinais”... inclusive outras muitas coisas que estamos 
assistindo. Já é evidente a aparição de um novo tipo humano que se está formando nos 
países Ibero-americanos. Estes sofrem ainda a gravitação atávica nas forças e costumes  
que caracterizaram a civilização que morre, porém, neles já se manifesta a nova 
orientação. Os esforços de aproximação e de cooperação neles se multiplicam, o que não 
tardará a produzir bons frutos. Pouco a pouco se irão libertando da escravidão e 
dependência em que se acham, seja da parte do capital estrangeiro, seja do domínio 
econômico, inclusive político em que alguns se encontram. 

Sua libertação definitiva chegará no dia em que, abandonado todo regionalismo 
e toda limitação de processos europeus se unam em uma grande confederação e se 
façam independentes de todas as forças incompatíveis com sua índole e missão, das 
quais a maior é a chamada “Liga das Nações”, com sede em Genebra, que se formou, 
não para assegurar a “Paz”, nem para promover o bem-estar dos povos, mas sim, para 
“legalizar” situações de forças, impostas pela violência das armas e pelo dinheiro dos 
agiotas internacionais. A verdadeira Sociedade das Nações, ou antes, a verdadeira 
família de Nações, só pode e deve ser formada pelos países Ibero-Americanos (vítimas 
agora dos referidos usuários), realmente capazes de mútua cooperação para o progresso 
e bem-estar de todos os seus habitantes. E aqui devemos insistir novamente nas duas 

                                            
14 Há 5.035 anos. 
15 Krishna é uma “encarnação” de “Vishnú” ou a Segunda Pessoa da Trindade ou “Trimurti” do Hinduísmo, de que o Cristianismo 
copiou a sua Trindade. – Nota do autor. 
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grandes causas da dor e miséria humana, isto é, as duas “correntes” a que aludíamos 
acima. Não se deve pensar que combatemos a uma raça já de si perseguida, nem uma 
organização clerical, já mui castigada atualmente (apesar de alguns êxitos locais). 
Referimo-nos à raça judaica e aos jesuítas. O autor deste artigo é o primeiro a reconhecer 
que a massa dos judeus não tem razão de ser vítima das reações contra a obra de um 
núcleo de seus dirigentes (geralmente fora do alcance da vingança coletiva), se bem que 
a maioria dos judeus se dedique ao comércio e ao profissionalismo, frequentemente em 
pugna com a rígida moral e com os preceitos fundamentais. Tampouco desconhece que, 
entre os jesuítas há homens muito instruídos, inclusive alguns realmente bons e dignos de 
estima. O problema dos judeus não é o racial nem religioso; o problema do jesuíta não é 
religioso nem doutrinário. Em ambos os casos, o problema é “POLÍTICO”. Tanto a raça 
judaica como a “Societatis Jesu” constituem dois super-estados, com seu governo, 
política e finalidade próprios. O autor está em condições de documentar amplamente suas 
afirmações e se não o fez aqui, para não estender demasiadamente, pondo-se no entanto 
à disposição do leitor interessado, por intermédio desta revista. Por outra parte, o fato 
enunciado é conhecido dos observadores inteligentes. 

As atividades, história e constituição da “Societatis Jesu”, são demasiadamente 
conhecidas para nos eximir de sua descrição. Não ocorre, porém, o mesmo quanto aos 
manejos e organização do super-estado judeu. Bom é saber, pois, que seus manejos são 
governados pela secreta ordem judaica, com sede atualmente em New York, chamada 
B’nai B’rith e constituída pelos mais proeminentes judeus norte-americanos, ingleses, 
franceses e de outros países, admitindo-se nela apenas os mais distintos nos diversos 
campos de atividade humana, seja científico, financeiro, literário, filosófico, etc. Não será 
demais dizer que estão nos governos, quer da Inglaterra (John Simon, Herbert Samuel e 
outros), quer de França ou outros estados, vultos ligados a essa ordem. Sua organização 
é baseada sobre a tradicional Kahal; tem poderosa e numerosíssima imprensa à sua 
disposição; possui agentes, ramificações e dependências em todos os países. Desde que 
os maiores potentados das finanças e indústria são membros dirigentes dessa ordem, é 
fácil avaliar sua influência. Assim, todas as indústrias e o comércio de quase todo o 
planeta estão em suas mãos. Uma vez que os países se acham atualmente baseados em 
suas finanças públicas, sobre o comércio, resulta ser essa ordem o verdadeiro governo 
dos mesmos e como tal, preparou a civilização à custa da miséria e dos sofrimentos das 
massas. Os jesuítas, por sua vez, se acham mais ou menos nas mesmas condições: sua 
riqueza é fabulosa, porém, não agem mediante o dinheiro, mas sim, pela tirania das 
consciências. Os judeus baseiam-se no dinheiro; os jesuítas sobre algo menos objetivo e 
eficaz, que é: deus. Atualmente está em consórcio com o “Kahal” judeu uma espécie de 
“tratado” concertado por intermédio do famoso Marconi (jesuíta leigo) que em Londres, há 
poucos anos, quase provocou um escândalo internacional. Agora, em vez de guerra e 
competição recíproca, se acham em estreita cooperação. São bastante astutos para agir 
nas duas tendências sociais que dividem hoje a humanidade (por sua infelicidade), como 
extrema direita e extrema esquerda. Possuem, é verdade, uma legião de ingênuos 
defensores; geralmente ignorantes da realidade a respeito de seus manejos e índole, 
porém, quase sempre são pagos para sua defesa, salvo se se trata de fanáticos 
ignorantes aos quais não vale a pena levar em conta. 

Educar as massas e elevar suas concepções éticas, enobrecer suas vidas pela 
Responsabilidade, despertar seus sentimentos mais nobres e desenvolver-lhes idéias de 
união e atividade, aí está a obra a empreender pelos que se julguem e sintam 
racionalmente humanistas. É assim que se contribuirá para o progresso humano e para a 
supressão da dor, um dos postulados da “óctupla senda” da liberação pregada por 
Gotama. Essas serão as características da Nova Humanidade gestante entre nós; ela 
gozará o fruto de nosso esforço, pois somos sua avançada solidária. A Nova Humanidade 
estará livre da “civilização” caduca e espúria, ao serviço de castas e super-estados 
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mercantis e mercantilizados, que infeccionaram a alma humana e prostituíram as forças 
mais nobres do caráter depois de as ter sujeitado ao seu serviço exclusivo. 

ARAUTON 
 
 
Ilustração: Foto:  
Legenda: Vila Helena –Governo Oculto da S. T. B. – Publicando a fotografia do prédio que 

a S. T. B. mandou construir em São Lourenço, não tivemos outro 
fito, senão, o de nos desobrigarmos do compromisso assumido no 
número anterior desta revista, porquanto, não se pode dizer que o 
mesmo esteja pronto. Faltam-lhe vários melhoramentos necessários 
aos fins a que se destina – inclusive um prolongamento nos fundos, 
etc. 

 
 

EXPEDIENTE 
––––––– 

TRABALHO DAS LOJAS DA S. T. B. DURANTE O ÚLTIMO TRIMESTRE 
CONFERÊNCIAS PÚBLICAS 

 
A S. T. B. no afã de cumprir com um dos seus mais caros objetivos, o da difusão 

das idéias teosóficas e atendendo ao crescente interesse que as suas conferências 
públicas das quintas-feiras (levadas a efeito por uma das suas duas Lojas da capital – 
Morya e Kut-Humi) vêm despertando em nosso meio estudioso, resolveu instituir mais um 
dia na semana – os sábados – para a realização de palestras sobre temas vários de 
caráter científico-filosófico. Assim é que, algumas palestras já se realizaram tendo atraído 
seleta e numerosa assistência. 

Iniciou a série o Ir. Presidente da Loja Morya Eng. Civil Eduardo Cícero de Faria, 
que fez um substancioso trabalho sob o tema “Fohat”. A seguir, o estudioso jovem Sr. 
Teodoro Nunes, que discorreu sobre “O Problema do Conhecimento”. 

Agradou sobremodo este estudo, que foi elogiosamente comentado na mesma 
noite pelo Ir. Eng. Antonio C. Ferreira. 

Coube a vez seguinte ao Ir. Dr. Ozorio Schleder de Araújo em cujo trabalho 
intitulado “Algumas considerações sobre a origem do homem, do ponto de vista 
teosófico”, aduziu argumentos e razões contra a antropologia oficial, corroborando o ponto 
de vista da tradição oculta. 

No seguinte sábado ocupou a tribuna o Ir. Levy Panzera, que discorreu 
proficientemente sobre questões sociais de grande atualidade, cujo trabalho foi muito 
apreciado pela numerosa assistência desse dia. 

Tem-se feito também ouvir o nosso Ir. Eng. Antonio Castaño Ferreira, orador 
apreciado e já consagrado no meio teosófico brasileiro; tem ele não só comentado os 
trabalhos acima, como feito magistrais dissertações sobre os mais variados temas: estudo 
comparado de religiões, simbolismo, mitos, etc. 

Escusado é dizer quanto são apreciadas as palestras deste erudito Teósofo, que 
tanto tem feito em prol da elevação e exata compreensão em nosso meio das doutrinas 
teosóficas, no momento, tão desvirtuadas pelos que, como nós, têm o dever de zelar pela 
sua tradicional pureza. 

Além das sessões públicas que cabem alternadamente a cada uma das duas 
Lojas da S. T. B. que funcionam na Capital, aquela que não foi escalada para tal fim (de 
acordo com as resoluções tomadas pela Matriz) tem realizado no dia imediato uma 
sessão privativa para os seus sócios. Em tais sessões, se mantém um curso adiantado 
(de acordo com o Programa de ensino da S. T. B.), dado o fato da Matriz dividir os seus 
ensinamentos em três categorias distintas: a 1ª  para os profanos, por meio de sessões 
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públicas; a 2ª  para os membros das Lojas e a 3ª  para os da “Seção Esotérica”, também 
chamados Irmãos maiores. De acordo com os seus Estatutos e Regimento Interno, as 
vagas que se fizerem por morte de qualquer dos membros dessa categoria, serão 
preenchidas pelos que mais se distinguirem entre os filiados às diversas Lojas ou Ramas 
da S. T. B. 
 

AOS INTERESSADOS 
 

Doravante todos os colaboradores de DHÂRANÂ são responsáveis pela revisão 
dos seus artigos, inclusive os tradutores dos de colaboração estrangeira. 
 
 

PLAGIANDO A MISSÃO DA SOCIEDADE TEOSÓFICA BRASILEIRA 
 

“Si veritatem dico vobis, 
quare non creditis mihi?” 
(Joann 8) 

 
Deparou-nos o “Jornal do Brasil”, de 24 de Abril do corrente ano, um escrito no 

qual o sacerdote budista, sr. Jinarajadasa estampa as suas impressões sobre o Brasil. 
Entre apreciações de uma ingenuidade encantadora, diz o ilustre visitante: 

“VÓS ESTAIS PRODUZINDO NO BRASIL UMA NOVA RAÇA, FORMADA DA 
ENTREMESCLA DAS RAÇAS AGORA EXISTENTES NO PAÍS; SERÁ UMA VARIANTE 
DO QUE O TEOSOFISTA DENOMINA “A SÉTIMA SUB-RAÇA” DA RAÇA ARIANA, 
TALVEZ NO FUTURO VOSSA RAÇA VENHA A SER DENOMINADA – “RAÇA 
DOURADA” – POR NÃO TERDES MAIS OURO QUE OS OUTROS PAÍSES, MAS POR 
A COR DO FUTURO BRASILEIRO SER DENOMINADA COR DE OURO VELHO. JÁ 
AQUI E ALÉM NO RIO É POSSÍVEL VER OS COMEÇOS DESSA TEZ”. 

Grande nova traz aos espiritualistas brasileiros o sábio hindu! Há dez anos que a 
Sociedade Teosófica Brasileira trabalha incansavelmente na preparação do terreno para o 
Advento dessa raça. Destorroamos os campos, arrancamos a erva daninha, lavramos a 
terra, e semeamos a semente limpa e escolhida, que em messes abundantes se tornará, 
se não vierem as aves famintas devorá-las gulosamente. E para melhor expressarmos o 
árduo trabalho que nos incumbia, tomamos por lema “SPES MESSIS IN SEMINE”, 
porque, em verdade, a esperança da colheita se encontra nas sementes, quando 
pudermos dizer delas, o que o pretenso Jesus dissera das que plantara: “Semen est 
verbum Dei” (Luc. 8.5.11). E largamente semeamos as Verdades Eternas através de 
Conferências DA NOSSA REVISTA DHÂRANÂ E DOS PRINCIPAIS PERIÓDICOS DO 
PAÍS. Afrontamos prejuízos religiosos, convenções sociais, e até mesmo, o ridículo dos 
ignorantes que se presumem sábios. E quando desse esforço gigantesco começávamos a 
colher os primeiros frutos, eis que surge UM INSPIRADO DE ÚLTIMA HORA, vindo das 
remotas praias do Indostão e inocentemente chama a si todo o trabalho de LANÇAR OS 
ALICERCES DE UMA NOVA CIVILIZAÇÃO NA AMÉRICA DO SUL (como diz um tópico 
de sua entrevista, concedida ao “Diário da Noite”). É estranho que esse sacerdote 
buddista que acredita em KARMA se julgue com tal missão, tendo nascido no oriente, e 
não na América do Sul, como se daria, fatalmente, caso tivesse aqui papel de relevo a 
representar. Clama aos céus a injustiça que nos faz com as suas afirmativas, por serem 
CÓPIA FIEL DAS NOSSAS, que sobre as dele tem a primazia do tempo, como facilmente 
se verifica pelos nossos estatutos, que rezam: 
 

“Artigo 1º : A Sociedade Teosófica Brasileira, fundada na cidade de Niterói (E. do 
Rio de Janeiro) aos dez dias do mês de Agosto de 1924, tem por fins: 
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b) embora tendo por base os três referidos princípios, é, no entanto, um Núcleo 

independente e autônomo, criado com o fim especial de preparar o terreno onde fará o 
seu aparecimento a “Raça de elite”, a que alguns denominam de “IBERO-AMERICANA” e 
outros de “Sétima sub-raça do ciclo ário.” 

Não ficou somente em programa, o nosso intuito, que é a razão de ser da nossa 
Sociedade, como se constata no MANIFESTO AO POVO BRASILEIRO, lançado pela 
Sociedade Teosófica Brasileira, em 1928, pelas colunas do DIÁRIO DE NOTÍCIAS, onde 
resumíamos tudo o que já tínhamos feito até então pela Sétima Sub-Raça, e traçávamos 
os planos de ação futura, que vamos realizando fielmente. Interessamos algumas 
sociedades da América do Sul na Obra ingente em que nos empenhamos. Entre elas, 
destaca-se a SOCIEDADE AUTOSÓFICA, de Buenos Aires, que muito se tem esforçado 
para a pronta realização dos nossos ideais comuns. E para que não esmorecessem os 
SOLDADOS DA PAZ, para que não adormecessem as atalaias nos seus postos, nem as 
almenaras da esperança se apagassem nos corações brasileiros, reacendemos o 
entusiasmo com um estudo sobre A MISSÃO DA SÉTIMA SUB-RAÇA, onde 
lembrávamos o papel que nos cabe na evolução humana! Onde estava então o ilustre 
pregão quando lutávamos e desbravávamos o terreno inculto? Não chegaram até ele as 
nossas palavras lançadas aos quatro ventos? Teve conhecimento delas, sem dúvida, 
porque conosco não se deu o mesmo que, no dizer de Lucas, se dera com João, o 
Baptista: “VOX CLAMANTIS IN DESERTO”, como provam os trechos que extraímos de 
uma entrevista concedida pelo nosso presidente ao DIÁRIO DE NOTÍCIAS, por ocasião 
do desaparecimento do grande teósofo Dr. Mario Roso de Luna (que fazia parte do 
quadro de sócios efetivos da Sociedade Teosófica Brasileira, sob o número 7) e que 
transcrevemos: 

“O sentido oculto da missão de Roso de Luna na terra, é muito mais expressivo 
do que pensam alguns. Ele foi o despertador da consciência Ibero-Americana para 
“aquele amanhã resplandecente” – de que tanto falava nos seus escritos e conferências, 
isto é, o “Advento da Sétima Sub-Raça”. Ou em outros termos: o arregimentador das 
“MÔNADAS’ empenhadas em semelhante trabalho; porém, esparsas ainda pelos países 
de origem Ibero-africano-americanas, por serem de fato, a fusão, ou melhor, a primeira 
reação, porque as mesmas passaram – sem falar naquela do choque com os ramos 
autóctones dos países da América do Sul, ou as chamadas raças pré-colombianas. Daí, 
os seus consecutivos giros de conferências até em possessões espanholas na África, etc. 
Em resumo, como se disséssemos, um preparo de tais mônadas, a fim de que as 
mesmas possam encarnar-se no lugar apropriado onde vai dar semelhante acontecimento 
no mundo: América do Sul”. 

E para que outros não julguem ser essas afirmativas oriundas de uma ficção de 
nossa parte, citaremos um passo, entre muitos outros EXPRESSIVOS, de uma das cartas 
com que o incomparável polígrafo nos honrava. 

“Continuai serenos... que a vitória será nossa, porque agimos com a Lei! 
(DHARMA). Nada mais posso fazer, senão o que já fiz em 1910, quando aí estive. Sabeis 
perfeitamente que o meu lugar é aqui, como o vosso é aí!!!” 

E logo em outra carta referindo-se a uma entrevista com o Sr. Jinarajadasa, 
quando o fora procurar para lhe pedir que fizesse a sua apresentação no ATHENEU, 
onde o referido senhor pretendia fazer uma série de conferências teosóficas: 

“Quando pensardes em semelhante Trabalho (falava daquele em que estamos 
empenhados), LEMBRAI-VOS QUE HÁ DE SER ATRAVÉS DAS NOSSAS 
ORGANIZAÇÕES, porquanto de há muito assumimos o pesado dever e altíssima honra 
de preparar a SÉTIMA SUB-RAÇA, do mesmo modo que vós outros, a SEXTA. Não 
deveis esquecer que em todos os pontos – a Inglaterra tem muito que aprender conosco e 
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não que nos ensinar, pois, quando ainda ela estava na barbaria no século IX, nós já 
possuíamos a grande cultura hebréia e árabe”... (publicada a 1º  de Dezembro de 1931). 

Patente fica aos olhos de todos que o Sr. Jinarajadasa fora prevenido pelo Dr. 
Roso de Luna do nosso trabalho, e que o avisara paternalmente: “LEMBRAI-VOS QUE 
HÁ DE SER ATRAVÉS DAS NOSSAS ORGANIZAÇÕES”, que deveis agir quando 
“PENSARDES EM SEMELHANTE TRABALHO”. Se assim foi, por que vem então fundar 
o Sr. Jinarajadasa, uma civilização já fecunda? Só para dar razão às palavras de VIEIRA: 

“A cegueira do juízo e amor próprio, é muito maior que a cegueira dos olhos. A 
cegueira dos olhos faz que não vejamos as coisas, a cegueira do amor próprio faz que as 
vejamos diferentes do que são; que é muito maior cegueira”. 

É triste termos de usar de tal linguagem, mas infelizmente nesta conjuntura, nos 
foi possível aplicar este outro juízo do mesmo Vieira: “Doutores há que condenam tudo 
isto; e outros há que o escusam. Eu não escuso nem condeno; admiro-me com as turbas: 
‘Et admiratae sunt turbae”. 

ANTONIO C. FERREIRA 
(Pela Diretoria da Sociedade Teosófica Brasileira) 

 
Transc. do “Diário de Notícias” de 26 – 04 – 1934 

 


