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PREFÁCIO 
 

 

 O presente estudo é o resultado de anos de pesquisas em trabalhos consagrados de 

luminares que se destacaram por seu imenso saber em todos os Tempos. Limitei-me a fazer 

estudos em obras que há muito vieram a lume. Nenhum mérito me cabe senão o tempo 

empregado, a paciência e a vontade em fazer as coisas bem feitas. 
 

 A própria Doutrina Secreta foi inspirada por Mahatmãs. Dentre eles, convém destacar 

os Mestres Kut-Humi, Morya e Djwal Khul, que por sua vez trouxeram o tesouro do Saber 

Arcano cujas fontes se perdem no Tempo. Este Saber não é propriedade de ninguém, pois tem a 

sua origem no próprio Logos que preside à nossa Evolução. 
 

 Foi nesta fonte que procurei beber. Espero poder continuar servindo, pois tenciono, se os 

Deuses ajudarem, prosseguir os esforços no sentido de divulgar, dentro do meu limitado campo 

de acção, a Ciência dos Deuses. O Conhecimento Sagrado é inesgotável, devendo ser objecto de 

consideração por todos aqueles que realmente desejam transcender a insípida vida do homem 

comum. 
 

 Dentre os luminares onde vislumbrei a Sabedoria Iniciática das Idades brilhar com mais 

intensidade, destacarei o insigne Professor Henrique José de Souza, fundador da Sociedade 

Teosófica Brasileira, mais conhecido pela sigla J.H.S. Tal foi a monta dos valores espirituais 

que proporcionou aos seus discípulos, que os mesmos já vislumbram horizontes de Ciclos 

futuros. Ressaltarei também o que foi realizado pelos ilustres Dr. António Castaño Ferreira e 

Professor Sebastião Vieira Vidal. Jamais poderia esquecer esse extraordinário Ser mais 

conhecido pela sigla H.P.B., Helena Petrovna Blavatsky, que ousou, vencendo inúmeros 

obstáculos, trazer para os filhos do Ocidente a Sabedoria Secreta que era guardada a “sete 

chaves” pelos sábios Brahmanes. Pagou caro por sua ousadia e coragem. O polígrafo espanhol 

Dr. Mário Roso de Luna, autor de inúmeras e valiosas obras, com o seu portentoso intelecto e 

idealismo sem par também contribuiu de maneira magistral para a construção de uma nova 

Humanidade. O Coronel Arthur Powell, com a sua inestimável série de livros teosóficos, 

ajudou-me muito na elucidação de complexos problemas filosóficos. Alice Ann Bailey, teósofa 

inglesa que viveu nos Estados Unidos da América do Norte, sob a inspiração do Mestre Djwal 

Khul, Mahatma membro da Grande Fraternidade Branca, também contribuiu muito para a 

divulgação das Verdades Eternas aqui no Ocidente. E muitos outros, que com o seu Saber e 

Amor tudo fizeram para aliviar o peso kármico que pesa sobre os destinos da Humanidade. 
 

Junho de 1995 
 

Azagadir 
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LIBERTAÇÃO 
 

 
 

AS TRÊS CLASSES DE MENTAIS 
 

 
 

 A História está pontilhada pela presença bendita de Iniciados que a este Mundo vieram 

para auxiliar os seus irmãos menores a palmilharem a Senda da Iniciação. Uma dessas Almas de 

escol foi, sem dúvida, Platão, que teve a felicidade de beber a Sabedoria nas fontes cristalinas 

das Escolas Iniciáticas do Antigo Egipto. Segundo ele, os homens possuem três classes de 

Mentais ou graus de Inteligência. 
 

 PRIMEIRA CLASSE DE MENTAL – Corresponde à categoria do homem vulgar, de 

mentalidade limitada, cuja Mente ainda está fortemente mesclada às paixões das quais não passa 

de um simples joguete. Praticamente, nesse grupo insere-se a maioria da Humanidade como a 

principal razão de tantos desatinos, frutos da irracionalidade que caracteriza o mundo actual. 
 

 Essa classe de pessoas ainda possui o estado de consciência que caracterizava a 

Humanidade nos seus primórdios quando predominavam as paixões mais desenfreadas, das quais 

os homens actuais ressentem-se como herança pesado do Passado remoto. Razão pela qual o 

Eterno determinou a descida para Terra da Hierarquia dos Assuras conhecidos na literatura 

ocultista como os Senhores do Mental, a fim de incrementarem o dom de pensar naquelas mentes 

primitivas. Muito embora já tenham decorrido milhões de anos até aos dias de hoje, ainda 

prevalecem na consciência da maioria aqueles princípios mais animais do que humanos, se bem 

que disfarçados pelo verniz da civilização. 
 

 SEGUNDA CLASSE DE MENTAL – Trata-se de uma característica ainda carregada de 

espírito gregário, herança do Reino Animal. Segundo Platão, são seres genuinamente 

domésticos, espíritos práticos, amigos dos factos palpáveis, incapazes de conduzirem-se por si 

próprios. Sentem a necessidade de serem guiados, como se fossem almas colectivas, por guias ou 

pastores. Predomina como estado de consciência o conhecido Mental Concreto de que nos fala a 

Teosofia, Mental ainda muito mesclado às Emoções. Geralmente, quando as coisas não correm 

bem, costumam apelar para a religiosidade. 
 

 Nessa categoria de Mental, temos um segmento mais avançado que já alcançou um nível 

superior. São os que possuem os elementos da Mente Abstracta, reflexiva e compreensiva, que 

lutam e desenvolvem esforços crescentes por se libertarem das coisas puramente materiais, 

almejando insatisfeitos, como almas rebeldes, um mundo ideal de conhecimentos maiores. A 

Mente Humana propriamente dita, é a pura Inteligência que caracteriza os homens de ciência, os 

espíritos amantes das investigações superiores já muito acima do nível da percepção objectiva do 

imenso rebanho perfeitamente acomodado aos limites da falsa ordem preestabelecida pelo Poder 

Anárquico. Infelizmente, esta segunda classe de Mental está eivada do sentimento de auto-

suficiência e daí a vaidade que a caracteriza. 
 

 TERCEIRA CLASSE DE MENTAL – A terceira classe de Mental é a Intuitiva ou 

Espiritual que caracteriza todos os homens geniais, os extraordinários pensadores rebeldes ou em 

colisão com o sistema comum instituído, os grandes transformadores e construtores, homens 

sínteses símbolos vivos de um novo estado de consciência. São como um raio de luz no meio do 

rebanho vigiado pelos pastores sombrios, são um poder imbatível que almeja mais e mais 

despertar a consciência colectiva, tal qual que a Hierarquia Assúrica tentou transformar os 

homens em livres-pensadores num Passado remoto, apontando horizontes desconhecidos afins 

aos níveis superiores da Manifestação como algo ainda ignorado pela mente do homem comum.  
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A IMPORTÂNCIA DA PRÁTICA INICIÁTICA 
 
 

 Todos os Avataras sempre induziram o Homem a redimir-se das suas quedas, a levantar-

se e a andar para a frente, a salvar-se pelos seus próprios esforços e a procurar conhecer a si 

mesmo. Aqueles que assim procedem são os que se antecipam à sua época. Segundo JHS, à 

medida que o homem avança no Caminho da Iniciação vai se harmonizando com as Leis da 

Natureza, a ponto das mesmas lhe serem dóceis e obedientes.  
 

 A Fonte das Forças Cósmicas é o Sol. Segundo ensina a Ciência Sagrada, o Sol é o 

coração do nosso Universo e como tal ele pulsa num movimento de expansão e retracção, como 

se fosse o movimento de sístole e diástole do coração. Ao expandir-se ou retrair-se, o Sol emite e 

recebe poderosas e variadas energias. Estas energias percorrem o espaço por vias bem definidas 

chamadas Nadhis Cósmicos. As mesmas são de sete espécies diferentes chamadas pelos 

Iniciados hindus de Tatwas. 
 

 Existe um conjunto de práticas usadas desde a mais remota Antiguidade que visam 

preparar o Aspirante para captar essas energias a fim de promover a sua Iluminação Espiritual. 

Segundo a Filosofia de Patanjali, trata-se de um conjunto de preceitos considerados “inalterados 

pelo tempo, espaço, propósitos e regras de castas e constituem os grandes votos universais”. 
 

 Uma dessas práticas é a Respiração Iniciática. Segundo António Castaño Ferreira, ela 

deve ser tão suave que nem devemos ouvir os ciclos respiratórios, “porque aquilo que se pratica 

não tem som”, e quando se ouve o som é porque a respiração tornou-se grosseira e superficial, 

não penetrando no que é refinado e subtil. Então, o bater do coração deve tornar-se leve e 

imperceptível. Quanto mais livre é o coração mais quieto e tranquilo ele se torna. Torna-se tão 

quieto que dá a impressão que parou. Quanto mais profunda mais se manifesta a verdadeira 

respiração, e o coração torna-se um centro de consciência. Quando o coração é leve, a respiração 

é leve, pois cada movimento do coração está sincronizado com o poder da respiração. O Taoismo 

ensina que quando o coração se move, move-se também o Poder do Espírito por ser ele a 

Morada de Kundalini. 
 

 Na prática da Yoga de Patanjali, os 5.º e 6.º Passos, chamados Pratyhara e Dhâranâ, 

visam precisamente serenar o coração, porque Pratyhara consiste em paralisar os Vrittis ou 

turbilhões mentais geradores de Karma; Dhâranâ, por sua vez, é para educar a Mente a 

concentrar-se num objecto interno, conforme já foi dito. Quem lograr esta realização interna 

estará, por certo, dando um importante passo no sentido da Libertação. Por isso, todos os 

esforços nesse sentido são de suma importância e devem ser levados à prática pelo Discípulo que 

aspira ardentemente gozar de uma boa saúde física, anímica e mental. 
 

 A aquisição de qualquer conhecimento de natureza iniciática importa em maior 

compromisso perante a Lei, porque a Sabedoria predispõe o Discípulo a uma conscientização 

mais severa a respeito do Karma, em virtude das responsabilidades que a Iniciação impõe. A 

partir de então, o Aspirante torna-se mais responsável pelas suas acções, emoções e 

pensamentos. Em virtude desta Lei, é que muitos estranham que ao adentrarem a Senda 

Iniciática o seu karma individual passa pelo processo de aceleramento, o que não deixa de ser 

naturalmente óbvio visto o resgate kármico ter de ser mais rápido. 
 

 

DOGMA E RITUAL DA ALTA MAGIA 
 

 

 Eliphas Levi dizia que a Iniciação era na realidade um acto mágico, no bom sentido da 

palavra. A Magia implica num Dogma que consiste numa série de práticas onde a Mente, 

portanto, o cérebro, desempenha importante papel. O Dogma deve ser complementado pelo 
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Ritual, sendo que este envolve os sentimentos, o Coração, portanto, envolve a Alma. Sem a 

simbiose desses dois factores a Magia fica incompleta e carente de efeitos.  
 

 Pela Meditação constante fortalece-se a Mente. Assim, com um Mental, uma Alma e um 

Físico devidamente preparados poder-se-á, sem grandes riscos, comandar-se as forças da 

Natureza. Ao mesmo tempo que o Aspirante se adestra, vai purificando e imantando o ambiente 

em que actua. A queima de certos perfumes e o canto de mantrans contribuirão para modificar o 

ambiente psicomental, afastando os seres nocivos que constituem a fauna daninha e agressiva 

que povoam o Baixo Astral. Diz o Dr. António Castaño Ferreira:  
 

 “Numa série de impressões da mesma natureza captadas por Kama-Manas do exterior, 

repetidas muitas vezes, as mesmas se fortalecem e consolidam na memória mental-cerebral, 

permanecendo em estado latente no inconsciente do indivíduo gerando determinados hábitos 

que formarão, com o tempo, o carácter da pessoa, bem assim como determinam as suas 

tendências e faculdades psicomentais que marcam sua personalidade, constituindo também o 

mecanismo do Karma.” 
  

 Para se desfazerem as incrustações psicomentais apontadas acima pelo Dr. Castaño 

Ferreira as quais nos aprisionam ao Karma, somente o uso constante do Dogma e do Ritual que 

são o acto de Meditar e praticar as Yogas. Por isso é que no Oriente existe o conceito esotérico 

de que “o refúgio do Yogui é a 

prática constante de Dhyana, 

que é o acto de Meditar”. Na 

tradição tântrica inserta numa 

obra rara chamada Gheranda-

Samnhita, encontra-se a 

descrição dos Oito Sidhis 

Superiores que entram na 

prática da mais Alta Magia. 

Esses oito Poderes estão 

contidos no Chakra Vibhuti 

localizado logo abaixo do 

Chakra Anahata ou Cardíaco. 

Vibhuti é o Loto Precioso das 

Oito Pétalas, é a Flor Mística 

das tradições ocultas. É o 

Brahma-Pura ou “Câmara de 

Brahma” onde se acha a 

Essência da Vida. Também 

chamada de “Câmara de Kundalini”, “Câmara de Jade” ou “Flor de Ouro” da tradição taoista. 

Em cada pétala do Chakra Vibhuti está impresso um caracter sânscrito de grande valor mágico, 

que por serem mentalizados pelos Adeptos durante Idades sem conta transformaram-se em 

poderosas egrégoras de grande valia para o praticante. 
 

 LICOR DE SOMA – O uso do chamado Licor de Soma na prática mágica da Iniciação, 

desde que ministrado por um Mestre competente que jamais entrará no território destrutivo dos 

estupefacientes, pode promover o desenvolvimento de certas faculdades transcendentais fazendo 

que a Mente se aclare, manifestando a clarividência superior que promoverá o contacto com o 

Íntimo, faculdade essa nada tendo a ver com a vidência astral. Com o uso do Soma entra-se em 

Êxtase Espiritual e contempla-se o Mestre Interior que é a própria Mónada. A partir daí, o ser 

fica armado para enfrentar as asperezas da vida. O demais uso de drogas é uma forma caótica de 

se procurar conseguir os estágios superiores de consciência e que somente conduz à completa 

degeneração do ser humano, por ser coisa própria de um fim de Ciclo decadente.    
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QUANDO SUJEITO E OBJECTO SE IDENTIFICAM 
 
 

 Num estágio muito avançado da Meditação na prática da Yoga, o Adepto pode alcançar 

tamanho poder de concentração que poderá, se assim o desejar, identificar-se com um Planeta, 

um Sol, um Logos, de tal sorte que durante esse estado desaparecerão o sujeito e o objeto do 

conhecimento. O praticante se transformará num Mahatma possuidor do puro dom da 

ubiquidade. 
 

 O Mahatma Morya ensina que existem diversas Escolas de Iniciação onde são postos em 

prática diferentes sistemas de Yogas, alguns dos quais ocupando-se do Mundo Astral. Mas 

Morya adianta incisivo que o estudante deve ser sempre o senhor e não o escravo dessas energias 

psíquicas, e só num estágio muito adiantado do domínio de si mesmo aprender a evocar e a 

governar qualquer entidade astral, bem assim como limpar e iluminar a sua aura. 
 

 A IMPESSOALIDADE É A CHAVE DOS MUNDOS OCULTOS – Nessa tarefa, o 

praticante deve abster-se de seguir as inclinações da sua personalidade, pelo contrário, 

procurando dentro de si a inspiração da sua Consciência Superior. Jamais deverá induzir-se a 

procurar o poder pessoal. Se o coração do buscador for puro e bem-intencionado, no devido 

tempo ele será colocado em situação de possuir poderes sobre a Natureza e os seus habitantes, 

sempre desde que seja um servidor impessoal. A impessoalidade é a chave do verdadeiro Poder 

dos Mestres. Para penetrar e avançar nessa Senda, o estudante tem que fazer o seu aprendizado 

sob a direcção de Mestres competentes ou de verdadeiras Escolas Iniciáticas, que nunca orientam 

ninguém a despertar poderes por conta própria, pois sabem o perigo que isso representa.  
 

 O PODER DA MAGIA – Muitos aspirantes à Sabedoria Divina têm tendência para 

desviar-se da Recta Senda na procura de poderes mágicos. Poder, no sentido espiritual, implica 

em actuar sobre as forças vivas da Natureza, que sem nenhuma preparação ou disciplina 

iniciática acarretam em perigos graves e sérios desvios da Verdadeira Iniciação. Às vezes, os 

próprios Magos defrontam-se com Forças superiores às deles. Para enfrentá-las é preciso possuir 

certos e correctos conhecimentos ocultos. Sobre o assunto, disse o Dr. António Castaño Ferreira: 
 

 “No caso do Mago defrontar-se com uma Força 

superior à sua, deverá levantar a Bagueta abaixando 

imediatamente a Espada. Caso apareçam seres 

elementares ou formas grosseiras do Baixo Astral, 

abaixará a Bagueta levantando e apontando a Espada 

para o vulto nocivo. Todo este se contrairá fugindo, pois 

se enfrentar a Espada será fulminado dissolvendo-se nas 

brumas do Astral. O Mago, dentro do círculo mágico, 

terá na sua frente o tripode onde lançará perfumes. 
 

 Nesse ponto, se sentir conforto, alegria, levantará 

a Bagueta; caso contrário, exorcizará com a Espada. Se 

o Mago tiver clariaudiência, ouvirá nitidamente as 

palavras do Génio ou Potestade a que se dirige. Por sua 

vez, deverão ser formuladas perguntas mais por 

pensamentos do que por palavras.”  
 

 O famoso Mago Eliphas Levi, autor da obra Dogma e Ritual da Alta Magia, tentou 

invocar Apolónio de Tiana que era o 5.º Tulku do Bodhisattva Cristo, e para isso usou da Espada 

quando no caso deveria ter usado a Bagueta, ou tão-só as mãos nuas. Como consequência, sofreu 

um poderoso choque de retorno pela sua imprudência, e não obstante a sua posição social 

terminou demente os seus dias vendendo maçãs pelas ruas de Paris.   
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FUNDAMENTOS DA MAGIA BRANCA 
 
 

 Dizem os Adeptos que o Poder Mágico é um só, seja na prática da Magia Branca como 

na da Magia Negra. Contudo, a prática da Magia Branca está fundamentada na mais alta moral e 

nos mais elevados princípios éticos. Uma vez atendidas essas exigências, o praticante se fará 

digno e merecedor de ser iniciado pelo seu Mestre. Sem atender a esses predicados será enorme 

imprudência a busca de aquisição de poderes psicomentais, porque a busca da Ciência Mágica 

implica em procurar a igualar-se à Divindade em Poder. Daí a razão por que os Adeptos 

avançados evitam que os seus discípulos operem com os poderes transcendentais por 

considerarem serem actos extremamente temerários. 
 

 Apaziguando o Emocional e o Mental, poder-se-á então percorrer um a um os Passos da 

Yoga. Desenvolvendo gradualmente os Centros de Força ou Chakras, dinamizando os Sidhis 

Superiores inerentes aos mesmos, o discípulo se transformará num Arhat e este num Adepto 

Perfeito. 
 

 Todas as operações mágicas, de modo geral, realizam-se por intermédio dos elementais. 

As forças da Natureza são obedientes a certos símbolos, ideogramas, sons, cores e perfumes, 

porque é a única linguagem que entendem. Todos os fenómenos do Cosmos interagem entre si. 

As Leis que regem a Terra e o Homem regem também os Astros. O Sobrenatural acha-se em 

sintonia com o Natural. É fundamentada nessas premissas, ou seja, no princípio da equivalência 

e da correspondência, que se baseia a Filosofia Budista. A sexta pétala do Chakra Vibhuti é 

denominada de Parantapa e está relacionada ao 6.º Sidhi, cujas características são as seguintes:  
 

 “É o Poder da Vontade, e não simplesmente o poder de transportar a consciência e 

identificá-la com qualquer objecto. É a Vontade em si, a capacidade de isolar apenas a volição 

ou o querer dessa coisa complexa a que chamamos consciência.” 
 

 A Mente do Homem do Ocidente está sempre inquieta e preocupada devido às 

atribulações da vida, sempre agitada por problemas variados, alguns dos quais puramente 

artificiais. Por isso, carece da tranquilidade e da pureza de vida dos orientais. Razão pela qual o 

Aspirante à Sabedoria Divina somente tem um caminho a seguir na sua busca: mergulhar 

profundamente dentro de si mesmo, e não permitir que o torvelinho da vida quotidiana aflija o 

sacrário do seu coração. Sobre o mergulho no Mundo Interno, assim se expressou o Venerável 

Mestre Morya:  
 

 “Penetrar nas Esferas inferiores é como ser sepultado vivo, porque  o estudante entra 

numa atmosfera estranha à sua natureza levando bastante tempo para se adaptar, despertar e 

em seguida recordar as suas experiências anteriores nesta região mais densa e do mal que 

chegou a cometer no passado. Embora tudo isso lhe pareça absolutamente real, no fundo sabe 

muito bem que tudo não é mais do que uma ilusão. Então, o estudante percebe que ainda 

possui elementos de natureza animal e maligna, mas ao mesmo tempo sente o cordão interno 

unindo-o ao seu  ‘Íntimo’, o que lhe proporcionará um forte sentimento de protecção e de fé.”  
 

   

O MISTÉRIO DO BEM E DO MAL 
 

 

 Como vimos, quando penetramos nas profundezas de nosso ser vamos defrontar-nos com 

o que é bom, mas também teremos que confrontar-nos com as coisas negativas acumuladas 

através das reencarnações. As negatividades geradas no Passado apresentam-se à consciência do 

Discípulo como uma Egrégora denominada pela filosofia ocultista de Dragão do Umbral, o qual 

teremos de enfrentar com toda a nossa força espiritual. Tudo isso, embora seja uma Maya, faz 

parte do processo iniciático. 
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 OS SENTIDOS E OS JNANINDRYAS – A vida enriquece-se não somente com as 

experiências subjetivas mas também com os impactos provindos do exterior. Se tomarmos como 

exemplo um dos órgãos dos sentidos da maior importância que são os olhos, veremos que os 

mesmos, por intermédio de correntes vibratórias, captam a imagem de qualquer objecto externo 

que impressiona a retina que, por sua vez, transmite essa imagem ao centro de visão no cérebro. 

O respectivo Jnanindrya, contraparte subtil daquele centro de percepção através do nervo óptico 

e dos nadhis, que são os canais etéricos por onde flui a corrente prânica, ao receber o impacto 

vibratório faz o centro de percepção reagir formando na matéria cinzenta cerebral, na sua 

contraparte etérica, uma imagem do observado, como se fosse a placa sensível de um filme. 
 

 Sob o estímulo sensorial a consciência do Homem recebe as informações externas através 

dos centros nervosos de percepção chamados Jnanindryas, afins aos respectivos órgãos físicos 

dos sentidos. Assim, a Mónada evolui tanto através de impactos vindos de fora como dos 

provindos de dentro, que podem ser bons ou maus consoante a afinidade que tivermos com eles. 

Daí a Filosofia Taoista falar em trilhar o “Caminho do Meio” que é o Tao. Ora, se tudo tem a 

mesma origem, então tanto o Mal como o Bem procedem da mesma Fonte. Por isso, os taoistas 

preconizam que os que seguem o “Caminho” (Tao) devem estar acima do Bem e do Mal para se 

sintonizarem com a Fonte Primordial. 
 

 A SANTÍSSIMA TRINDADE – De um modo geral, o Esoterismo chinês é expresso pela 

Filosofia de Lao-Tsé. De acordo com ela, há um Princípio Único Imanente que preside a tudo 

sem ser presidido por nada. Esse Princípio é ao mesmo tempo o Bem e o Mal. Princípio que em 

virtude das suas faculdades extra-cósmicas não tem nome, ou melhor, o nome que se lhe pode 

dar é o de Tao, o “Caminho”. O processo criador está resumido numa das sentenças do Tao-Te-

King, que diz: “O Tao produziu o Um, o Um produziu o Dois, o Dois produziu o Três, e o Três 

produziu todas as coisas”. 
 

 RENÚNCIA – Vimos assim que a simples prática de uma vida regrada pode conduzir-

nos ao fim almejado. Considerando que a evolução proporciona determinados valores 

transcendentais, o Discípulo, uma vez tendo alcançado tudo o que desejou, deve, se não quiser 

fracassar, renunciar a tudo isso que afinal não passa de uma Maya, pois são obstáculos que 

travam a evolução e prendem-nos à matéria impedindo-nos de alçar a níveis superiores donde, 

realmente, não mais se volta… É pela prática da Renúncia que se atinge o Nirvana, diz uma 

máxima budista. 
 
 

A IMPORTÂNCIA INICIÁTICA DOS SONHOS 
 

 

 Para se despertar Kundalini necessário se faz um perfeito controle mental e emocional, e 

daí a imposição da prática de Yogas adequadas a esse mister. Constatamos assim a necessidade 

de um sincronismo rigoroso na execução da prática, que deve obedecer ao que já foi consagrado 

através das Idades e é recomendado pelos Adeptos Perfeitos. Nenhum método constitui um fim 

em si mas um meio para se conseguir a mais completa Libertação. 
 

 O sonho sempre foi um sinalizador de certas conquistas no Caminho da Iniciação. JHS 

ensinava aos seus discípulos que um sono profundo sem sonhos não significava que nada tivesse 

acontecido durante a noite, antes indicava que nesse estado profundo a Mónada penetrara no seu 

próprio Mundo, mas que os Centros de Força, os Chakras, por estarem atrofiados não traziam 

para a consciência de vigília os fenómenos ocorridos nas profundezas do ser.  
 

 Quando dormimos a nossa consciência, bem clara no estado de vigília, desaparece 

inteiramente. Se temos sonhos passamos a viver em outro estado, onde os acontecimentos 

escapam por completo à nossa vontade, isto é, perdemos a capacidade de escolha e do livre-

arbítrio. Note-se que, de um modo geral, não passamos do nível astral no sonho comum. 
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 Geralmente os sonhos têm um carácter incoerente, constituídos por uma série de factos 

que vivemos sem haver, aparentemente, qualquer conexão lógica entre eles. No entanto, esses 

sucessos desenrolam-se segundo o estrito determinismo de uma ordem pré-estabelecida que 

escapa à nossa observação e à nossa vontade. Com efeito, não podemos modificar a sequência 

dos episódios de um sonho embora possamos ter, em circunstâncias excepcionais, a noção de 

que algo vai acontecer e não podemos evitar. Diz ainda a experiência que quando o que 

prevemos é por demais doloroso, fazemos um grande esforço e despertamos. Tudo isso acontece 

no sonho normal. Além desses sonhos comuns, existem os sonhos de natureza iniciática, onde a 

Supra-Consciência, ou a Mónada, às vezes costuma transmitir as suas mensagens usando uma 

linguagem simbólica altamente subjectiva. São sonhos muito raros que só têm sentido para o 

próprio que passou pela experiência. JHS aconselhava que se fizesse um diário dos sonhos para 

fins de análises. Sobre o assunto, António Castaño Ferreira diz: 
 

 “Os sonhos não passam de uma série de impressões antigas da nossa vida exterior ou 

física gravadas na nossa consciência através da existência – desta existência ou de outras. 

Assim, ainda que para nós não pareça haver conexão lógica entre a sucessão de sonhos da 

nossa vida, todos, no entanto, decorrem de causas criadas por nós e que em nós existem. 
 

 O sonho do curto período de uma noite tem, por esse modo, o mesmo sentido de uma 

existência ou encarnação, e obedece à mesma Lei de Causa e Efeito – eis porque criamos 

Karma nos sonhos. Não quer isso dizer que o criamos por meio de actos voluntários e que ele 

vai repercutir, em sentido retribuitivo, na nossa vida exterior ou física, mas sim que os 

acontecimentos sonhados são causas que vão produzir determinados efeitos, bons ou maus, 

em sonhos futuros.”   
 

 

SOMOS UM SONHO DA DIVINDADE 
 

 

 Toda a Criação não deixa de ser uma Grande Maya, ou seja, um grande sonho da 

Divindade. Por isso foi revelado a Moisés no Monte Sinai que no momento em que o Eterno 

parasse de sonhar cessaria tudo o que existe manifestado. Sobre o assunto, disse António 

Castaño Ferreira:  
 

 “Acontece, porém, que a nossa memória psíquica é ainda débil e limitada, razão 

porque não percebemos a sequência lógica entre os sonhos sucessivos, ao passo que no estado 

de vigília a nossa memória procura dar coerência à série de sucessos a que chamamos vida. 
 

 Somos – podemos dizer – o sonho de um Dhyan-Choan. Enquanto a série de efeitos 

kármicos não se esgotar por falta de alento, a série de ‘sonhos’ ou vida do Eu Superior não 

poderá ser interrompida. Daí o motivo de Budha, assim como a Vedanta, ter afirmado que o 

Homem é fruto de uma ilusão. De facto, o sonho não é coisa arbitrária e sim uma trama de 

efeitos determinados por causas anteriores.” 
 

 DESPERTAR DA PERSONALIDADE – Se bem que não podemos intervir num sonho 

desagradável, no entanto conseguimos, às vezes, exercer mediante um grande esforço de rejeição 

e despertar. Também o Eu Divino, que dorme no interior das criaturas, desliga-se da Alma 

humana quando esta atinge um estado intolerável de degradação. Então, a Alma humana passa a 

ser um simples cascão, ou um conglomerado de forças elementais de baixa qualidade 

aglutinadas pelos restos do fluxo magnético dos átomos mentais e astrais que se desfarão com o 

tempo. 
 

 Chegamos assim ao ponto de estabelecer a seguinte conclusão de inestimável 

importância: a Iniciação tem por fim despertar a Mónada que dorme no interior da nossa 

Personalidade. Algo comparável ao que acontece com os homens comuns que tornando-se 
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Discípulos, conseguem através da prática da Yoga e da Meditação tornar-se perfeitamente 

conscientes de todos os sonhos e intervir neles à-vontade. Também uma Mónada desperta 

domina a Personalidade que passa a ser sua servidora. 
 

 Um homem para ter ideia da sua aparência exterior, precisa mirar-se num espelho. Do 

mesmo modo, o Logos Criador para ter ideia de si mesmo mira-se no espelho do Akasha onde 

toda a Criação está reflectida. O Akasha é chamado pelos ocultistas de a Grande Maya, a 

“Grande Ilusão”. Assim como o Universo pode ser considerado um sonho de Brahmã, também 

os veículos da Personalidade que formam o Homem exterior, não passam de um sonho em que a 

Mónada está mergulhada.  
 

 PORQUE É PRECISO PRATICAR YOGA – Segundo os Mestres de Sabedoria, existem 

muitas pessoas que falam de Yoga sem nunca a terem praticado. Todo o conhecimento deve 

submeter-se aos rigores da prática, de contrário ficará apenas um verniz teórico. Só a prática 

constante da Meditação, que exige do Discípulo muita força de vontade e disciplina, poderá 

despertar-nos para o Mundo misterioso do Espírito. O Mestre Morya assegura que quando 

revisamos as nossas vidas passadas é que descobrimos que apenas vivemos um fragmento de 

uma existência muito maior, e o que se chama Vida nada mais é do que a experiência objectiva 

de uma existência ilimitada. Apenas nos encontramos no limiar de uma grandiosa realidade que 

escapa à nossa compreensão. O esforço para se chegar à causa das coisas é o passo preliminar 

para se conhecer a razão dos nossos sofrimentos e alegrias.     
 

 

CONSTITUIÇÃO ATÓMICA DOS NOSSOS CORPOS   
 

 

 Como vimos quando estudámos a Cosmogénese, a Substância Primordial para se 

manifestar atomizou-se, ou seja, o que era uma unidade monolítica fraccionou-se em partículas 

atómicas preenchendo todo o Universo manifestado. A primeira manifestação desse processo foi 

a plasmação do primeiro Plano Cósmico, que é constituído pela menor partícula atómica da 

Substância chamada de Adi. Os demais Planos, criados subsequentemente, nada mais são do que 

múltiplos desses Átomos Primordiais.  
 

 Portanto, cada Plano é formado por átomos com peso atómico específico consoante a sua 

densidade. Quanto mais denso for um Plano Cósmico – que são sete ao todo – maior será o peso 

atómico da substância que o forma. O segmento mais denso da Manifestação é o Plano Físico 

cujos Átomos Fundamentais são um conglomerado de quase 14 bilhões de Adis. 
 

 A própria Ciência materialista sabe que não existe nada inerte no Universo, tudo vibra, 

desde o movimento dos astros em suas órbitas à pulsação dos nossos corações, e descendo para o 

nível do microcosmos temos a vibração constante dos átomos. Por mais densa que pareça ser 

uma substância, como por exemplo um pedaço do aço mais duro, a sua estrutura atómica está em 

perene vibração, que embora escapando à percepção dos nossos sentidos comuns é registada 

pelos aparelhos sensíveis postos ao serviço da Ciência. Conforme ensina a Ciência Sagrada, os 

nossos Corpos e Princípios, sejam eles Físico, Etérico, Astral, Mental, Búdhico e Átmico, todos 

são constituídos de substâncias extraídas dos respectivos Planos Cósmicos. Sobre o assunto, 

assim se expressou na obra Os Deuses Atómicos o Mahatma Morya, Excelso Membro da Grande 

Fraternidade Branca:  
 

 “Os nossos corpos diferem nas suas relações porque absorvem e irradiam diferentes 

ondas sonoras e luminosas que se colocam dentro dos seus raios de acção, e é por elas que 

verificamos o que anda mal em cada pessoa. Quando percebemos que essas radiações são 

confusas, isso indica que a Vitalidade dessa pessoa é muito baixa. Nas pessoas saudáveis, as 

correntes Astral, Mental e outras aparecem definidas e luminosas. 
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 Cada pessoa é diferente no que se refere às suas paixões e desejos. Se somos animais 

em nossas paixões, recolhemos átomos animais. Portanto, devemos aspirar à pureza e 

procurar sempre a mais elevada inteligência dentro de nosso sistema central. 
 

 Conforme o estudante avança através de suas práticas, observará várias modificações 

no seu Corpo Astral. Este começa por assumir um novo desenvolvimento e ter uma aparência 

mais brilhante. 
 

 O Corpo Astral regista tudo o que é estranho ao nosso Espírito e que pertence a 

estados submersos da nossa consciência que fazem parte do nosso mundo ancestral, no qual 

éramos formados de substância elemental animal e vivíamos no Período Antediluviano. 
 

Assim como não devemos descer, de um modo geral, para os extractos inferiores da sociedade 

para encontrar os grandes talentos e os grandes homens, muito menos devemos descer ao 

Plano Astral em busca da Sabedoria, porque nele existe pouquíssima coisa que seja realmente 

de valor.”  
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CORES NEGATIVAS E POSITIVAS 
 
 

 As cores podem assumir diversos aspectos. Aquelas que caracterizam a evolução por 

terem um carácter positivo, são as cores da Luz, as que emitem luminosidade, enquanto as cores 

negativas caracterizam-se pela falta de luminosidade, são sombrias. Sobre o mistério das cores, 

disse António Castaño Ferreira: 
 

 “Certas cores remanescentes do Sistema Solar anterior, têm sido consideradas como 

modos de expressão daquele algo misterioso a que chamamos, na nossa ignorância, de ‘Mal 

Cósmico’. São cores involutivas e um meio para dar força à Fraternidade Negra. 
 

 O Aspirante no Caminho da Luz nada tem a ver com elas. São os tons marrom, cinza, 

roxo escuro e verde lívido que são constatados nos escuros lugares da Terra, no Plano Astral 

inferior e no nível inferior do Plano Mental. São negações. O seu tom é mais baixo do que a 

nota predominante da Natureza. São as cores preferidas pelos filhos da noite, segundo se 

compreende esotericamente. São a base da fascinação, do desespero e da corrupção, devem 

ser neutralizadas pelo Discípulo através das cores relacionadas com a Luz.” 
 

 A síntese de todas as cores é o raio sintético do índigo (azul anil), confundido com o 

negro. Ele sobressai e absorve todas as cores. Mas nos três Mundos da Evolução Humana, o 

laranja dourado da chama é quem irradia e ilumina tudo. A cor laranja emana do 5.º Plano 

Cósmico. Certas cores pertencem exclusivamente à Hierarquia Humana, enquanto outras estão 

mais relacionadas com a Hierarquia Dévica. A perfeição final chegará com a amálgama ou fusão 

dessas cores.  
 

 COR É AQUILO QUE ESCONDE – O próprio uso da palavra cor mostra a intenção de 

encobrir, esconder, disfarçar. Cor é àquilo que esconde. É o reflexo sobre a Matéria do tipo de 

influência que está emanando do Logos e penetrou na parte mais densa do Sistema Solar. O 

verdadeiro índigo é o azul da abóbada celeste ao anoitecer. 
 

 Para o clarividente as múltiplas cores que o Corpo Astral pode assumir, denotam o estado 

de ânimo das pessoas que as ostentam. Geralmente, as paixões inferiores reflectem-se em cores 

sem brilho não se apresentando puras. Pelo contrário, a aura de um ser evoluído caracteriza-se 

pela fulgurância das tonalidades, com especial destaque para as cores dourada, azul índigo e 

púrpura brilhante. Já a cor amarela viva indica inteligência superior relacionada ao Mental 

Abstracto. 
 

 O Corpo Astral compõe-se de uma rede de filamentos translúcidos que se estende além 

da superfície do Corpo Físico. Na maioria dos homens o Corpo Astral ainda está longe de ter 

contornos definidos, o que só acontecerá com aqueles que construírem um veículo perfeito, o 

que só se logra através da Iniciação, do controle dos pensamentos e emoções, da prática das 

Yogas e da Meditação.  
 

 O mundo subconsciente da Anima é muito influenciado pelas paixões sexuais, o que 

induz as pessoas a retrocederem à sua ancestralidade animal, embora todo mundo procure ocultar 

essa realidade interna. Daí o êxito dos espectáculos e das publicações que exploram o sexo.  
 
 

VIAGENS ASTRAIS 
 
 

 Embora o Mundo das Emoções esteja ancestralmente relacionado ao Reino Animal, 

contudo, se o Corpo das Emoções passar a ser bafejado por um Princípio superior que é Manas, 

ele purifica-se e equilibra-se modificando a sua estrutura atómica, passando a ter uma natureza 
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mais refinada e humana, que é o fenómeno que ocorre com o homem superiormente 

desenvolvido espiritualmente. O Mestre Morya ensina-nos que quando isso acontece o Corpo 

Astral converte-se numa caixa-de-ressonância radiante, capaz de captar os impulsos oriundos dos 

animais que, por sua vez, perceberão os nossos pensamentos. Dessa forma, no devido tempo será 

possível “conversar” telepaticamente com os animais, como acontecia, por exemplo, com 

Apolónio de Tiana e São Francisco, para não falarmos em JHS aquando do seu encontro com o 

Budha Animal, conhecido nos altos círculos da Iniciação com o precioso nome de Tur-Zin-Muni, 

conforme está registado nos anais ocultos da Obra. 
 

 VIAGENS ASTRAIS – Estão muito em moda as chamadas “viagens astrais”, que 

alguns pensam ser o máximo em termos de realização espiritual. Contudo, segundo certos 

círculos bem informados, a coisa não é bem assim. Vejamos o que diz o Mestre Morya sobre o 

assunto, com a autoridade espiritual de que está revestido:  
 

 “Existe certa confusão com relação ao Corpo Astral. Em alguns livros de Ocultismo 

fala-se em viagens astrais. Essa é uma designação errada, já que não podemos afastar-nos 

mais de seis metros do Corpo Físico, em virtude de estarmos ligados a ele por um cordão 

prateado. 
 

 Quando viajamos pelo Plano Astral, na verdade o que fazemos é elevar-nos a uma 

grande altura no nosso Corpo Mental, e dali projectar.nos nos Planos inferiores da nossa 

evolução, embora o estudante nunca deva perder muito tempo nesses Mundos. 
 

 Existem três faixas de ilusão em torno do Planeta, e quando o estudante passa por elas 

atrai legiões de entidades atrás de si. Se parar, escutando os pedidos de auxílio e de instrução, 

é muito provável que seja envolvido pela ignorância reinante.”  
 

 CUIDADOS PARA COM AS ENTIDADES ASTRAIS – As entidades que habitam o 

Plano Astral não são muito interessantes. Como se trata de um mundo de ilusões por excelência, 

costumam alardear a sua grande sabedoria, como se a morte proporcionasse sabedoria a quem 

quer que fosse. Essas entidades não podem penetrar antes do tempo nos níveis superiores, por 

mais que desejem. Terão que permanecer nesse Purgatório até esvaírem-se todos os miasmas 

das paixões que carregam consigo. Morya recomenda que o Aspirante deve precaver-se dessas 

entidades, porque elas costumam apresentar-se enganosamente como grandes seres que 

habitaram a Terra. Irradiam muito pouca luz de que se dizem portadores. Um relacionamento 

demasiadamente estreito com essas criaturas termina sempre em vampirização da nossa 

vitalidade. Vitalidade que nos fará falta no processo iniciático, porque é fundamental acumular 

Energia Vital através do uso inteligente da Respiração Iniciática a fim de transmutá-la em 

Espiritualidade, conforme preconizam os verdadeiros Alquimistas.   
 

 

SOBREVIVÊNCIA APÓS A MORTE 
 

 

 O Mundo Astral está repleto de envolturas astrais descartáveis denominadas cascões, 

inclusive de pessoas a quem queríamos bem quando encarnadas. São corpos em fase de 

dissolução que já não possuem mais a Essência Espiritual. 
  

 O Ocultismo ensina que é possível a um ser evoluído visitar sem perigo esse Kama-Loka, 

desde que esteja protegido pela sua Consciência Espiritual e não reaja emocionalmente contra as 

baixas vibrações que predominam nesse lugar. Nas Escolas Iniciáticas, quando um dos seus 

membros desencarna o mesmo passa pelo Ritual de Encaminhamento. Então, Devas 

especializados, chamados por algumas Escolas de Anjos da Morte, conduzem o “morto” através 

dos estados ilusórios do chamado Purgatório, que é o estágio que comummente compete à 
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evolução do homem vulgar. Isso evita a perda de tempo precioso tempo no Kama-Loka e acelera 

a sua próxima reencarnação, que é o campo onde se realiza e evolui. No Antigo Egipto essa 

tradição era configurada pelo “encaminhamento do morto para o Amenti na Barca de Osíris”. 

Sobre o assunto, veja-se o Caderno n.º 6 destinado ao estudo do Devakan e Nirvana.  
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 SOBREVIVÊNCIA VEICULAR – A sobrevivência após a morte, ou melhor, a 

imortalização, implica em estudos muito avançados no Caminho da Iniciação. Trata-se de um 

dos passos mais secretos da Ciência Sagrada. Esse mistério está relacionado a imortalidade dos 

veículos, que só é possuída por quem se livrou da Deusa Maya. Por isso é que este assunto é 

tratado com muita reserva e desvelo. Para as pessoas que não lograram a sua libertação total do 

mundo mayávico, o melhor mesmo é a cremação do corpo físico a fim da Essência Espiritual 

libertar-se o mais rápido possível. Quanto ao mais, “que os mortos enterrem os seus mortos”. 
 

 Apesar das religiões convencerem os seus fiéis de que a morte é irreversível, muitos deles 

lutam tenazmente contra o facto, denotando com isso que a natureza íntima do ser humano 

rejeita a morte como algo natural e divino. O materialista também sofre muito com a perspectiva 

da morte, pois está convencido, na sua ignorância, de que ela representa o final absoluto de tudo. 

Os cemitérios constituem uma grave ameaça à vida saudável do nosso Globo e dos seus 

habitantes. JHS costumava ensinar aos seus discípulos que residir nas proximidades dos 

cemitérios predispunha as pessoas serem afectadas por graves moléstias, devido ao estado 

deletério do solo circundante, sem falar nos miasmas astrais que pululam no seu ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Os três primeiros Sub-Planos do Plano Astral são conhecidos como Astral Superior. 

Trata-se de uma região mais sublimada onde existem outros segmentos de vida onde 

predominam as forças elementais e dévicas que nada têm a ver com os kama-rupas do Astral 

Inferior. Sobre o assunto, disse o Mestre Morya:  
 

 “À medida que vai progredindo, o estudante se familiariza com as inteligências 

elementais da Natureza, torna-se consciente delas. Aprende também que a Natureza está 

dividida em duas grandes secções: que o Mundo Físico é a contraparte inferior de algo que 

existe na atmosfera mais subtil e que contém muitos ensinamentos importantes para ele.”    



 
 

Comunidade Teúrgica Portuguesa – Caderno Fiat Lux n.º 35 – Roberto Lucíola 

 17 

DOMINA A TI MESMO E DOMINARÁS A NATUREZA 
 
 

 O Discípulo desenvolvido poderá, com o tempo, entrar em contacto com os seres dévicos 

que formam a população dos Mundos subtis. Com o estudo, a prática e a pureza dos 

pensamentos e sentimentos, penetra-se nos Principados da Terra, da Água, do Fogo e do Ar, 

porque como sabemos os nossos corpos são compostos desses elementos. 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 PROTECÇÃO DA NATUREZA – Dizem os Grandes Iniciados que o Homem voltará a 

conviver harmoniosamente com a Natureza, mas para isso ele terá que lutar contra o império dos 

Anárquicos que não recuam diante de nenhum crime quando está em jogo os seus interesses 

egoístas. Toda essa agressão à Natureza é feita em nome da nefanda livre iniciativa (deles), 

mesmo que tal implique no violentar do corpo virginal da Natureza que é a Mãe Divina 

materializada em todo o Seu esplendor e grandeza. Segundo as Promessas, com o retorno da 

Sinarquia os actuais detentores do Poder não mais poderão continuar a destruir impunemente, 

como estão fazendo actualmente, as florestas, rios, lagos, mananciais, atmosfera, terra e demais 

patrimónios naturais.  
 

 No Passado longínquo, quando os homens eram orientados pela Sabedoria dos Deuses, 

desfrutava-se da felicidade e delícias que só a Natureza pode proporcionar. Contudo, esse estado 

de pureza foi sendo esquecido à medida que o Homem mergulhou cada vez mais a sua 

consciência na matéria. Agora estamos num processo de retorno ao Paraíso Perdido. Quando o 

Aspirante se coloca em sintonia com as poderosas forças naturais, penetra num mundo 

desconhecido que amplia a sua visão e alarga a sua sabedoria. Para tanto, ele deve começar por 

dominar os seus próprios elementais encadeados, pelos quais ele é o único responsável perante a 

Lei que a tudo preside. Com essa realização, os elementais desencadeados que formam a 

Natureza se aproximarão dele, segundo ensinava JHS. A evolução espiritual promove o 

desenvolvimento da sensibilidade e cria em torno do Homem uma ambiência propícia à 

aproximação dos espíritos da Natureza, que podem ajudar muito as criaturas humanas e sub-

humanas. Essas entidades afastam-se de nós devido às baixas vibrações que emanamos. É por 

isso que elas só se aproximam das criancinhas graças à sua pureza a qual, infelizmente, vão 

perdendo à medida que avançam em idade pela má orientação inculcada na sua tela psicomental 

ainda virgem pelos meios de comunicação, nas mãos, como já vimos, dos Anárquicos 

decadentes. Sobre as forças elementais, disse o Mestre Morya:  
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 “Dentro de nós existe uma envoltura áurica que é arquivo da nossa consciência racial. 

O seu centro está situado nos joelhos, e o Homem encontra-se muito mais sujeito a ele do que 

imagina. Facto que explica o fenómeno porque os joelhos tremem quando qualquer coisa põe 

em perigo o corpo. Devemos recordar que o homem comum é repulsivo para esses seres 

puríssimos dos Planos superiores da Natureza. 
 

 A Mente precisa ser vigorosa e estar alerta para que possa penetrar na contraparte 

superior da Natureza. Por meio da Yoga e da Meditação é possível  alcançar tais regiões se se 

tiver valor, porém, sem preparação é duvidoso que se tenha êxito. O método que nos coloca em 

contacto com a nossa natureza interna, é o mesmo que nos põe em contacto com as esferas 

dévicas.” 
 

 

A NATUREZA VIOLENTADA 
 
 

 A respeito das agressões que a Mãe-Natureza vem sofrendo, com graves reflexos na vida 

do Homem, transcrevemos algo inacreditável do que está ocorrendo nos altos círculos dos 

negócios e da política. A denúncia é de James Redfield, autor das obras Profecias Celestinas e O 

Segredo de Shamballah de onde extraímos o que se segue:  
 

 “As lendas dizem que num determinado momento na Evolução, em Shamballah e nas 

civilizações exteriores ocorrerá uma grande modificação. Essa modificação só poderá 

acontecer quando o nível de consciência das civilizações exteriores tiver atingido um 

determinado ponto. Quando isso acontecer, Shamballah entrará em acção. Isso vai acontecer 

ao mesmo tempo que a situação das civilizações exteriores se torne crítica. Muitas vezes, 

durante a História Oculta da Humanidade, os seres humanos desenvolveram a espiritualidade  

até dado ponto, e depois extraviaram-se e recaíram na ignorância. 
 

 Começaram a usar mal a tecnologia, perturbando o curso natural da Evolução. Por 

exemplo, agora mesmo nas civilizações exteriores algumas pessoas estão distorcendo o 

processamento natural dos alimentos ao manipularem geneticamente as sementes para 

obterem características antinaturais. Isso é feito principalmente para que possam patentear 

essas sementes e controlar o seu mercado. A mesma coisa está acontecendo na indústria 

farmacêutica, onde qualquer remédio herbal conhecido e de uso popular, de livre acesso a 

todos, é alterado  geneticamente para ser vendido. 
 

 Essas interferências podem ter consequências terríveis na saúde. O mesmo acontece 

em relação aos alimentos irradiados, ao cloro e outros aditivos à água. Ao mesmo tempo, a 

tecnologia dos Média chegou a um ponto em que exerce uma influência drástica. Ela obedece 

apenas aos interesses das empresas e dos políticos corruptos que dominam, criando realidades 

destorcidas e antinaturais  para os seres humanos. 
 

 À medida que as grandes empresas se unirem e passarem a controlar cada vez mais a 

tecnologia, e a usar cada vez mais a propaganda para criar falsas necessidades, mais esse 

problema crescerá. 
 

 O próximo passo será forçar a mudança para uma sociedade sem dinheiro, controlada 

por uma autoridade monopolista formada pelos banqueiros. Tal coisa só poderá levar ao 

desastre com a direcção e o poder central desespiritualizado, num mundo virtual de alta 

tecnologia divorciado dos processos naturais onde o alimento, a água e as rotinas da vida são 

banalizados e destorcidos. Quando a saúde é subvertida para se tornar apenas mais um 

círculo comercial, os alimentos cada vez piores, novas doenças preparadas nos laboratórios e 

mais drogas vendidas, o resultado é o Armagedon, e isto já aconteceu diversas vezes na Pré-

História e poderá acontecer de novo, só que desta vez em escala muito maior.”   
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OS ELEMENTAIS E OS REINOS DA NATUREZA 
 
 

 A Substância Primordial é de natureza subjectiva, contudo, no processo evolucional essa 

Substância tende a objectivar-se ao dar origem aos Planos Cósmicos. Por sua vez, os Planos 

darão origem, após a sua formação, aos Reinos organizados da Natureza. Assim foram 

organizados os sete Reinos, sendo que quatro deles formados no Plano Físico. Existem também 

mais três Reinos Elementais. 
 

 Os Reinos transformaram-se em moradas de inteligências em diferentes estágios de 

desenvolvimento, partindo de um simples elemental até às Hierarquias Superiores. A tarefa das 

Hierarquias Superiores, que arquitectaram as formas que compõem a Natureza, é de nível 

altíssimo e obedece aos ditames da Ideação Cósmica que vai sendo plasmada de maneira 

consciente e sábia. Enquanto o trabalho mais simples é realizado mecanicamente pelos 

elementais de nível inferior, que apenas exige dos executores obedecerem e executarem o que 

lhes é ordenado pelas Consciências acima deles, posto serem destituídos de inteligência e 

individualização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Segundo os clarividentes avançados, existem categorias de elementais encarregados da 

formação das espécies vegetais. Consoante o aprimoramento de determinadas espécies, assim 

será a categoria do executor elemental. Portanto, não existe uma só categoria de elementais para 

todos os tipos de vegetais, pois para cada espécie do Reino Vegetal há uma hierarquia diferente 

de elementais executores. As formas mais evoluídas do Reino Vegetal caracterizam-se pelas 

cores, com destaque para as flores. Num nível superior do Reino Vegetal, temos aquelas espécies 

dotadas de perfumes. Os seres que colorem e dão perfumes aos vegetais retiram os elementos 

necessários do Éter ou Akasha-Tatwa que preenche todo o Universo manifestado. 
 

 Os elementais primários não possuem uma Essência Imortal a animá-los, isto é, não 

possuem Alma ou qualquer outro Princípio interno, como acontece com os Devas e os homens. 

São constituídos de uma única substância elementar do Plano ou Sub-Plano em que actuam. 

Quando “morrem”, simplesmente desintegram-se retornando ao elemento donde se originaram; 

quando “nascem”, ou melhor, surgem, é sob o impulso da Vontade das Hierarquias, pois nesses 

Planos a reprodução não é sexual. 
 

 Enquanto os elementais são constituídos de uma única substância etérica, os Devas ou 

Anjos têm uma organização constituída por uma série de veículos formados de substâncias 

oriundas dos diversos Planos ou “Akashas”, à semelhança do Homem. Sendo que os homens são 

os únicos que possuem todos esses elementos acrescidos do Corpo Físico, veículo que nenhuma 

entidade subjectiva possui. Os elementais mais evoluídos são chamados de espíritos da 

Natureza, embora não possuam egoidade.  
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 Cada espécie de elemental movimenta-se e vive no elemento a que pertence, não pode 

actuar num elemento que não seja o seu. Por exemplo, um elemental do Plano Etérico não pode 

actuar no Plano Astral, tal como os elementais do Plano Astral não podem actuar no Plano 

Mental. A partir do Mental Superior não existem elementais mas Seres de Hierarquia maior. 

Além disso, cada Plano é constituído por 7 Sub-Planos que também servem de barreiras aos 

elementais nos quadros do mesmo Plano. 
 

 De acordo com Paracelso, para o elemental o elemento em que vive é de natureza 

transparente, invisível e respirável. Por exemplo, um gnomo circula no interior de uma rocha sem 

sentir nenhum obstáculo, à semelhança de um peixe dentro da água ou do homem dentro do ar.  
 

 

OS SOBERANOS DA NATUREZA 
 
 

 Segundo Paracelso, somente o Homem possui em si todos os éteres, ou seja, os sete 

elementos que ocultamente formam o seu ser. Graças a essa constituição, o ser evoluído pode 

transitar livremente por todos os Planos da Manifestação, desde o Mundo Físico aos mais níveis 

mais espirituais. Tal não acontece com os elementais e outros seres dos Mundos paralelos nosso 

que estão confinados aos seus respectivos éteres.  
 

 Aquilo que o homem comum considera subjectivo, taos como os Mundos Astral e 

Mental, para as criaturas que povoam esses Planos tudo é visto como algo objectivo. O 

intercâmbio entre os Seres Angelicais e o Homem faz-se através da irradiação de cores vivas ou 

por símbolos geométricos e figuras simbólicas. Considerando que vivem numa faixa vibratória 

mais elevada que a predominante no Mundo Material, os elementais não podem ser afectados ou 

destruídos pelos elementos mais grosseiros como a Terra, a Água, o Fogo ou o Ar. Contudo, 

esses quatro elementos também têm contrapartes subtis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DOMÍNIO SOBRE OS ELEMENTAIS – Nas antigas provas iniciáticas no Egipto, o 

candidato à Iniciação era submetido às provas da Terra, Água, Fogo e Ar. O discípulo tinha que 

demonstrar ser senhor das criaturas elementais desses quatro elementos. Esse domínio 

patenteava-se quando demonstrava não ter medo desses elementos e que estava acima deles. Só 

assim podia alcançar o poder sobre os mesmos que passavam a ser seus fiéis servidores. Graças a 

esse fenómeno, podia depois praticar actos teúrgicos e taumatúrgicos aparentemente milagrosos 

para o vulgo comum. 
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 Os Seres dos níveis superiores do Mundo Dévico podem auxiliar os homens, desde que 

os mesmos possuam uma vibração áurica pura. Através da influência vibratória das suas auras 

eles transmitem aos homens sentimentos nobres, estimulam a inteligência dos cientistas, 

inspiram os artistas. Daí falarem-se nas “Musas inspiradoras”.  
 

 GUARDIÕES DA NATUREZA E DOS LUGARES SAGRADOS – Os espíritos da 

Natureza já são uma hierarquia de nível superior em relação aos simples elementais. Podem 

evoluir consoante o serviço prestado, que é uma norma válida para toda as criaturas. À medida 

que ampliam a sua consciência, ampliam também o espaço da Natureza sob a sua guarda e 

protecção. As suas auras podem abarcar um vale, uma montanha, um lago, uma cordilheira, etc., 

e são os chamados Guardiões. Estão presentes principalmente nos Lugares Jinas, como por 

exemplo nas “Montanhas e Embocaduras Sagradas”. Os seres de menor hierarquia estão sob 

sua acção sem terem consciência disso, reagem instintivamente sob a influência vibratória das 

suas poderosas auras. 
 

 Segundo as Revelações, os Soberanos das forças elementais actualmente estão sediados 

na Montanha Moreb, em São Lourenço, Sul de Minas Gerais, ao serviço do Rei do Mundo. De 

acordo com as informações do Mestre Morya, os Soberanos dos elementais são conhecidos pelos 

nomes:  
 

 Paralda –  Soberano do Elemento Ar e do Elemental Silfo 

 Djin  –  Soberano do Elemento Fogo e do Elemental Salamandra 

 Nicksa  – Soberano do Elemento Água e do Elemental Ondina 

 Gob  – Soberano do Elemento Terra e do Elemental Gnomo 
 
 

A VINDA DO SUPREMO INSTRUTOR DO MUNDO 
 

 

 Os Íncubos (masculinos) e os Súcubos (femininos) são criações artificiais da Mente 

Humana, nada têm a ver com os espíritos da Natureza e os elementais que pertencem à 3.ª 

categoria da Hierarquia dos Assuras, como já vimos. Os elementais são seres criados em 

obediência aos Desideratos Divinos enquadrados numa Programação Cósmica. As criações 

artificiais, frutos dos pensamentos e emoções dos homens, são denominadas de elementares, que 

ficam ligadas aos seus criadores por motivos kármicos. Algumas dessas criações artificiais são 

verdadeiros vampiros que vivem à custa das energias vitais das pessoas. Os Magos Negros 

também vivem de vampirizações e fazem uso dessas criações psíquicas para os seus fins 

necromânticos. Segundo Paracelso, os espíritos maus obcecam apenas aqueles seres humanos 

onde predomina a natureza animal. Diz um Adepto: 
 

 “Os pensamentos dos homens, ao desenvolverem-se passam para o outro Mundo onde 

se tornam uma entidade activa pela associação, pela união com um elemental. Sobrevive por 

tempo variável de acordo com o impulso inicial.” 
 

 Já os Devas ou Anjos formam outra categoria de Seres muito acima dos elementais. As 

suas formas lembram a do Homem, porém, são Entidades constituídas de Luz. Variam muito 

conforme a Hierarquia e o Plano em que vivem. Por serem Seres de Luz, as variações que se 

operam nas suas auras devem-se aos sentimentos que os animam, podendo até alterar as suas 

formas. Segundo o testemunho dos clarividentes, um sentimento de amor provoca um jacto de 

luz dirigida ao objecto amado. As atividades mentais caracterizam-se pela emissão de raios 

dourados saídos das suas frontes. 
 

 O Homem é o produto dos seus próprios pensamentos e do ambiente mental que o rodeia. 

Dizem as tradições que viemos de um Passado glorioso livre de todas as formas de ilusões. 

Agora, podemos novamente reviver esse Passado esplendoroso se soubermos despertar os 
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valores que jazem adormecidos no fundo da nossa Alma. Poderemos, mediante a Meditação e a 

Yoga, despertar e recuperar as propriedades espirituais atrofiadas mas não perdidas da nossa 

herança e filiação divina. Daí Santo Agostinho afirmar que “já fomos Deuses e nos 

esquecemos”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Várias formas de Devas ou Anjos 

 

 A VINDA DE MAITREYA – Dizem as Revelações que nenhuma Expressão da 

Divindade manifestada entre os homens fundou qualquer religião. Há longos anos que todos 

Iniciados, tanto do Oriente como do Ocidente, vêm anunciando a vinda de um Excelso Ser 

conhecido tradicionalmente pela denominação de Maitreya. Retornará triunfante ao seio da 

Humanidade. Nesse sentido, a Sociedade Teosófica Brasileira inaugurou em 24 de Fevereiro de 

1949 um Templo consagrado a Maitreya e a Sua Corte, localizado na cidade de São Lourenço, 

no Sul do Estado de Minas Gerais, Brasil. Ele virá como Supremo Instrutor da Humanidade. A 

esse respeito, disse o Mahatma Morya:  
 

 “Actualmente comenta-se muito sobre a vinda de um Grande Instrutor Mundial, 

porém e sem dúvida, parece ignorar-se que cada homem é potencialmente o seu próprio 

Salvador, possuindo átomos que podem fazer germinar na sua Aura Mental as qualidades que 

lhe conferirão a Suprema Iluminação.”        
 

 

MUNDO INTERNO E MUNDO EXTERNO 
 
 

 O conjunto dos Átomos Permanentes forma o nosso Corpo Causal, como já vimos 

quando estudámos o assunto no Caderno n.º 5. Esses Átomos guardam em si todas as 

experiências positivas vivenciadas pela Mónada através das reencarnações. Esses valores 

residem no coração de todos os homens, porém, somente se manifestarão quando eles entrarem 

nos estados mais transcendentes do seu ser, o que só se consegue através da prática da Meditação 

sabiamente direccionada. 
  

 JHS ensinava que o Corpo Causal aumenta e se desenvolve à medida que o praticante 

avança no Caminho da Iniciação, e que os seus discípulos deviam procurar desenvolver esse 

Princípio como meta eubiótica de Vida. Pela análise dos Átomos Permanentes pode-se adquirir a 

faculdade de examinar as vidas passadas, corrigir as debilidades delas decorrentes e voltar a 

reconquistar os valores perdidos devido ao egoísmo e outros abusos praticados no Passado. 

Afirma-se que esses Átomos Divinos podem ser evocados mediante a emissão de um som 

secreto ou bijam. Todos nós possuímos o nosso próprio sonido correspondente à nossa Tónica. 
  

 O BEM E O MAL – Segundo o ponto de vista do Esoterismo, Bem é tudo aquilo que está 

em harmonia com as Leis Universais e no seu devido lugar, e o Mal é tudo o que fere essas Leis. 

Também o Bem é saber resguardar os santos valores da profanação e só os expor no lugar e na 

hora certa. Portanto, os tesouros espirituais são como as pérolas que não podem ser atiradas aos 
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porcos da tradição bíblica. As coisas respeitantes à Sabedoria Divina somente devem ser 

ventiladas na hora e na presença de quem está, realmente, buscando a Luz. Um verdadeiro 

Iniciado jamais tenta “catequizar” a quem quer que seja. Não se pode negar a Luz a quem a 

procura, mas não se deve impor o Tesouro Iniciático a quem não está preparado. 
 

 DOIS MUNDOS – A Psicologia Esotérica ensina que dois comportamentos devem 

nortear a vida do praticante: observar e observar-se. Observar é dirigir a atenção para o mundo 

exterior através dos sentidos. Podemos levar a vida toda observando as estrelas num telescópio, 

as células num microscópio, as moléculas, os sóis, as galáxias, etc., sem que se experimente 

nenhuma mudança íntima no nosso comportamento ou na nossa evolução espiritual. No outro 

pólo, quando você passa a observar-se, tal comportamento pode conduzir a modificações no seu 

mundo interno. Somente essas alterações, decorrentes da vivência interior, podem promover a 

transformação espiritual. Daí a norma iniciática, consagrada pela experiência de Idades, do 

“conhece-te a ti mesmo”, que é a única fórmula de se avançar no Caminho da Iniciação. 
 

 Vivemos mais mergulhados no nosso mundo interno do que no externo, pois é no nosso 

mundo interno que amamos, desejamos, odiamos, suspeitamos, bendizemos, amaldiçoamos, 

somos felizes ou ficamos tristes. Os dois mundos, esotericamente falando, são verificáveis. O 

mundo externo pode ser observado, mensurado, comparado, julgado, etc. Já o mundo interno é 

para ser sentido por ser coisa muito íntima e pessoal de caráter intransferível.      
 

 

TAGARELICE MENTAL E “VOZ DO SILÊNCIO” 
 

 

 Do mesmo modo que no Mundo externo também no Mundo Astral existem perigos e 

emboscadas de toda a natureza. Por isso, os Mestres de Sabedoria recomendam muito cuidado 

àqueles que já possuem a faculdade de penetrar conscientemente nesse Mundo. Toda a vigilância 

é pouca. Uma amostra desse fenómeno é quando temos um pesadelo. Tal como no Mundo 

Físico, também no Mundo Astral existem lugares perigosos de se frequentarem. Em algumas 

Escolas Iniciáticas, o Discípulo só pode aventurar-se por esse Mundo paralelo acompanhado pelo 

seu Mestre. O próprio Mestre Morya diz que ali não há nada para se aprender. Para se poder 

aventurar por esse Mundo é preciso muito autocontrole, o que só se logra através de uma severa 

Iniciação. 
 

 LEI DO SILÊNCIO – Nas Escolas Iniciáticas para o Discípulo adquirir os valores que a 

Iniciação impõe, uma das primeiras coisas é aprender a dominar o dom da palavra, porque atrás 

desse dom está a faculdade de pensar e sentir. Por isso é exigido o silêncio interior. Silenciar não 

é somente parar de falar para fora. Trata-se de algo mais profundo, ou seja, é parar de gerar 

vórtices em Chitta, a Substância Mental que preenche todo o Universo, pois isso implica, como 

já vimos, em gerar Karma, e a eliminação do Karma é a condição fundamental para se alcançar 

os níveis mais elevados da Consciência. Segundo os Mestres, às vezes nós agredimos muito mais 

com pensamentos do que com as palavras pronunciadas. Uma vez gerado o Karma teremos que 

resgatá-lo, não adiantando os arrependimentos. O Karma adquire-se através das palavras e 

pensamentos. 
 

 Aprender a silenciar é a grande prova iniciática. O dom da fala não é uma conquista para 

ser usada em queixumes, recriminações, maledicências e agressões, mesmo porque a 

misericórdia é uma virtude divina. Segundo os psicólogos modernos, existe uma grave 

debilidade psicológica que aflige grande parte da Humanidade e que eles denominam de 

“tagarelice mental”, por estarmos sempre criticando, sempre nos auto-compadecendo, sempre 

maldizendo, numa eterna tagarelice interna. A Sabedoria Iniciática ensina que devemos parar de 

falar para dentro e para fora, a fim de podermos ouvir a Voz do Silêncio que é a Voz da nossa 

Mónada Imortal e Divina.  
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 MISTÉRIO DA CRUCIFICAÇÃO – Funcionamos apenas com uma parte ínfima da 

nossa Consciência Espiritual, e as demais actividades subjectivas da nossa Mente são frutos da 

nossa inconsciência. Por isso sofremos e fazemos sofrer os outros, por isso adoecemos, 

envelhecemos e morremos. A nossa consciência é povoada por miríades de falsos eus que bem 

precisam ser desintegrados ou transmutados. É preciso que a nossa Personalidade passe por um 

processo de morte permanente ou de transformações contínuas mediante a morte dos falsos eus, 

para que possamos ressuscitar num outro nível de consciência. Isso implica em quebrar a inércia 

natural que nos paralisa. A chamada morte iniciática não tem hora nem lugar porque é 

permanente, enquanto a morte física tem hora e lugar. Todas as vezes que você mata um falso eu 

está ressuscitando como um novo homem. O mistério da Crucificação está relacionado com esse 

fenómeno. Crucifica-se a Personalidade para que a Individualidade ressuscite. No homem 

comum, o que está sendo crucificada é a sua parte Divina no quaternário da Personalidade. No 

Iniciado há uma reversão do processo, onde a Personalidade é que é crucificada para a Mónada 

ressuscitar gloriosa dentro dele. 
 
 

 

CONSTRUÇÃO DO CORPO SOLAR 
 
 

 

 Comummente diz-se que temos uma subconsciência, porém, do ponto de vista esotérico 

aquilo que se classifica como subconsciência é na realidade a Supraconsciência ou Consciência 

Monádica, que é a verdadeira Consciência Imortal do Homem. Contudo, na maioria dos seres 

humanos o que predomina são os falsos eus os quais lutam para prevalecerem como estado de 

consciência. 
 

 Fala-se muito na Grande Obra, que é antes de tudo a Obra da construção do Homem 

Verdadeiro. Este labor só pode ser realizado através do esforço pessoal permanente e muito 

consciente, jamais sendo fruto do acaso. Antes de tudo, é preciso libertar a nossa Vontade que é 

uma característica monádica, a qual está aprisionada pelos desejos quiméricos dos falsos eus. 
 

 Diz um conceito iniciático que “é preciso que a semente morra para que a planta 

nasça”. Isto significa que é a partir do nosso Corpo Lunar mortal, como semente do nosso 

psiquismo emocional, que criaremos um Corpo Solar imortal, nada tendo a ver com o Corpo de 

Desejos por ser fruto da poderosa Vontade emanada do nosso Espírito. Esta tarefa tem que ser 

levada a cabo através do Estudo, da Meditação, da Yoga, da Ritualística, porque a Natureza não 

dá nada de graça a ninguém. O que a Natureza nos deu para ser trabalhada foi uma sombra lunar 

astral, chamada de Alma. É a partir dessa sombra que teremos de forjar verdadeiros veículos para 

que as Energias Divinas fluam por eles, criando-se assim um verdadeiro Corpo Solar em que 

consiste a Grande Obra dos Alquimistas. 
 

 Todas as criaturas humanas estão sujeitas a crises morais. São nesses momentos de crises 

e sofrimentos que a Alma floresce. Só se cresce nas fases mais adversas e dolorosas da Vida. 

Numa vida sem maiores percalços pouco se cresce. Contudo, depois da tempestade sobrevém a 

serenidade, e então o ser não mais precisará sofrer e ser atritado para crescer. A partir dessa fase, 

a evolução se fará menos dolorosa em virtude de que qualquer avanço estará calcado na 

Sabedoria e na experiência, que se logra buscando os Tesouros da Iniciação através da 

Meditação e da Yoga que conduz à Superação. É no fragor da batalha psicológica interna que 

despertamos as energias negativas latentes dos falsos eus que deverão ser transmutadas em 

espiritualidade, segundo os taoistas. É do lodo da vida material que florescerá o Lótus da 

Espiritualidade. É no fogo que testa a têmpera do aço. Temos que passar pela fase do Chrestus, o 

Homem das Dores de Cruzeiro às costas com a Coroa de Espinhos, para podermos ornar a nossa 

fronte com o Diadema de Luz do Christus vitorioso. 
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 O MÍSTICO E O OCULTISTA – O Místico é aquele que, liberto da escravidão dos 

sentidos, contenta-se com as experiências internas e fica com elas para si, não cuida de 

exteriorizá-las e promover a sua manifestação no mundo. O Ocultista, ao contrário do Místico, é 

aquele que tendo alcançado a mesma realização do Místico, trata de exteriorizá-la de uma 

maneira prática. Segundo as Leis do Pramantha, ou Leis Divinas entre os homens, a Ideação 

Cósmica terá que se plasmar nos Mundos Formais. Para que tal aconteça, mister se faz que os 

que lograram alcançar níveis superiores de consciência se transformem em instrumentos 

conscientes da Divindade, mesmo porque “só se evolui servindo”.  
 

    

BUDHAS DE COMPAIXÃO 
 

 

 No processo iniciático é comum surgirem os chamados sidhis, que são as faculdades 

psíquicas. Contudo, os verdadeiros Ocultistas só fazem uso dessas faculdades no cumprimento 

de uma Missão, jamais para exteriorizar vaidosamente os seus poderes. J.H.S., H.P.B., Jesus 

Cristo, São Germano e muitos outros só fizerem uso desses poderes em funções bem definidas, 

visando determinado objectivo missionário, e todos Eles também à medida que as suas Missões 

floresciam recorriam cada vez menos aos seus poderes psicomentais. Usaram-nos apenas no 

início das suas Missões e apenas para chamar a atenção geral para a Obra em que estavam 

empenhados.  
 

 Segundo algumas Escolas Iniciáticas, grande número de altos Iniciados prefere aliviar o 

Karma da Humanidade actuando em outros Planos da Manifestação. Alguns agem no Plano 

Dévico, porém, muitos – já libertos do cárcere carnal – sacrificam-se encarnando. São os 

conhecidos Budhas de Compaixão da tradição budista. 
 

 A respeito desses Seres Compassivos que tanto bem fazem à Humanidade, disse o Mestre 

Morya:  
 

 “Poucas são as pessoas que podem analisar a atmosfera do Mundo em que vivemos, e 

menor número ainda as que compreendem a sua importância e influência nas suas 

actividades. Aqueles que podem fazê-lo são geralmente os Profetas de cada Nação, os que 

extraem os seus conhecimentos da Sabedoria acumulada pelas Idades. 
 

 A prática iniciática proporciona-nos a Sabedoria que nos capacita a cumprir a nossa 

Nissão na Terra, ao mesmo tempo ajuda-nos a alcançar o nosso universo individual interno. 

Os homens possuem estruturas diferentes: alguns possuem corpos e mentes densificados que 

não respondem a nenhum fluxo de energia, porém, deixam-se arrastar  pelas mais distintas 

correntes. Estes homens são escravos  de outras mentes. Com a prática da Meditação 

Iniciática, deixarão de ser prisioneiros de outras mentes e abandonarão as antigas formas de 

pensar. Daí em diante, passarão a analisar a qualidade dos pensamentos procedentes dos 

Planos Internos.” 
 

 Os Mestres de Sabedoria ensinam que nos estados mais profundos da Meditação 

revisamos as nossas experiências do Passado depois de revisar as nossas encarnações anteriores, 

sejam elas boas ou más. Diz o Mestre Morya: 
 

 “Nestes estudos, deve-se dar cada passo com sentimento de segurança e valor. A 

Iluminação que nos chega vem mediante a observação e o estudo das nossas aquisições ou 

valores internos. Não se deve caminhar às cegas como o Místico que, apesar de irradiar um 

grande Amor, tem pouco a demonstrar, porque o Mistico e o Ocultista estão separados em 

seus processos. O Místico, com o jejum e a oração, debilita o seu corpo, procurando submetê-

lo à Vontade do Eu Superior a quem desconhece, apesar de sentir a sua fragrância e paz no 

coração. Enquanto que o Ocultista desenvolve e aprende de sua Inteligência Atómica, a sua 

própria grande Verdade.” 
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A LIBERTAÇÃO DO CORPO ASTRAL 
 

 

 Todos os corpos ou veículos do ser humano devem ser trabalhados no processo de 

Libertação. Não se pode avançar deixando para trás qualquer um desses segmentos, porque todos 

são de suma importância. Também o Logos trabalha e aprimora os seus Corpos, que são os sete 

Planos Cósmicos constituídos pela Substância Elemental Cósmica Virgem. O Logo conta para 

isso com o concurso das criaturas mais conscientes da Manifestação que são os homens e as 

Hierarquias Divinas. Quando um ser humano sublima um dos seus veículos, por tabela também 

está trabalhando um dos Planos Cósmicos. Assim, o Homem, através do bom ou mau uso da 

Substância Elemental encadeada nele, tem uma imensa responsabilidade perante a Divindade e 

responde por isso. 
 

 À semelhança do Plano Astral Cósmico o Corpo Astral do Homem é composto por 7 

subdivisões. Graças a esse fenómeno é que podemos experimentar os mais variados tipos de 

emoções e sentimentos, que variam desde as paixões mais grosseiras até ao Amor Universal. 

Quanto mais desenvolvido for o Corpo Astral maior será a expansão do Eu Superior com os seus 

atributos espirituais, daí a necessidade de se aprimorar cada vez mais este veículo. Um Corpo 

Astral desenvolvido não implica necessariamente no aparecimento de faculdades psíquicas, mas 

nas qualidades dos sentimentos e emoções que ele possa abrigar. Os Magos Negros possuem 

muitos desses poderes psíquicos e no entanto os seus veículos astrais estão deformados, neles 

predominando a cor negra e daí a designação dos mesmos. 
  

 Na antiga Atlântida e nos finais da Lemúria desenvolveu-se bastante o Corpo Astral. 

Naquela época floresciam as paixões desenfreadas que caracterizaram o pior dessas Raças. 

Actualmente, todos aqueles que ainda vivem mergulhados nas paixões não deixam de ser 

lemure-atlantes por herança psicogenética. As práticas iniciáticas são para a construção de 

verdadeiros veículos capazes de responderem aos apelos da Mónada, que está limitada na sua 

acção por falta de expressões veiculares adequadas. 

 

 O Corpo Astral é a sede das dores físicas, pois qualquer coisa que afecte o Corpo Físico 

repercute imediatamente nele. No Homem, o Astral forma um corpo individualizado, enquanto 

num bloco de mineral, por exemplo, o mesmo é simplesmente interpenetrado pela Substância 

Astral que preenche todo o espaço. Por isso uma pedra é penetrada pela Energia Astral mas não 

tendo Corpo Astral individualizado.  
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 Não existe nenhuma associação permanente entre as partículas físicas e as astrais, porque 

o movimento vibratório astral é muito mais rápido. No homem evoluído o Corpo Astral é um 

veículo perfeitamente organizado por estar sob o controle da Vontade. Cada estado de Alma se 

expressa no Corpo Astral através das mais variadas cores. As cores superiores aparecem sempre 

na parte superior da aura. Por exemplo, o amarelo está relacionado à inteligência, o rosa à 

afeição, o azul à devoção, o púrpura à espiritualidade. As paixões manifestam-se nos Sub-Planos 

inferiores, enquanto os sentimentos superiores estão conectados com o Princípio Búdhico ou da 

Intuição. Os sentimentos nobres são mais duradouros por serem mais vibráteis, por isso têm 

maior penetração e duração. O Corpo Físico recebe os impactos exteriores através dos sentidos 

que o Corpo Vital transmite ao Corpo Astral.  
 
 

OS SONHOS E OS VEÍCULOS DE MANIFESTAÇÃO 
 
 

 Graças ao Corpo Vital ou Duplo Etérico é que o Prana percorre o nosso Corpo Físico 

levando não só a Vitalidade como dinamizando as energias motoras geradas pelo próprio Corpo 

oriundas da substância seminal, segundo ensinam os Alquimistas. 
 

 No Mundo Astral a noção do Tempo e do Espaço são muito diferentes da que ocorre no 

Mundo Físico. Um facto ocorrido durante o sono se fosse no estado de vigília duraria 

infinitamente mais. Por exemplo, uma viagem que duraria um dia no estado de vigília dura 

apenas alguns segundos quando feita no Astral.  
 

 A natureza da substância astral é descontínua e de estrutura atómica que permite a sua 

interpenetração na matéria densa. Os átomos físicos não podem ser decompostos directamente 

em átomos astrais, e por isso a Ciência materialista jamais chegará ao Plano Astral usando os 

seus métodos convencionais. O Plano Astral só pode ser pressentido desenvolvendo-se os 

sentidos astrais através do desenvolvimento dos Chakras correspondentes. 
 

 Segundo os Mestres de Sabedoria, as características dos sonhos em relação ao Astral são 

as seguintes:  
 

 Sonho Físico – Não se pode viajar nem no Tempo nem no Espaço. 

    Há confinação ao estado Físico. 
 

 Sonho Etérico – Pode-se viajar no Espaço, mas não no Tempo. 

      Há confinação ao Espaço. 
 

 Sonho Astral – Pode-se viajar no Tempo e no Espaço. O Astral atravessa 

     a barreira do Tempo somente em direcção ao Passado. 
 

 Sonho Mental – Pode-se penetrar no Passado como no Futuro.  

      Haverá sempre a sensação do “Presente”. 

      No Corpo Mental as experiências serão sempre pessoais,  

      tudo se passa com a própria pessoa do sonhador.  

 

 Sonho Causal – Penetra-se na barreira dos Registos Akáshicos. 

      Toma-se conhecimento dos factos ali registados.  

     Não só de factos relacionados com o sonhador como com outros. 

     Por isso outras pessoas podem sonhar a mesma coisa.  
 

 JHS dizia a respeito: “O verdadeiro clarividente pode ler as vidas passadas ao fazer a 

sua leitura nos Anais Akáshicos. Quem faz apenas leituras no Astral pode equivocar-se, porque 

este Plano está mais ligado ao Plano Físico”.  
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VAMPIRISMO ASTRAL 
 
 

 Sobre algumas características do Mundo Astral, assim se expressou o Mestre Morya: 
 

 “Dentro do Corpo Astral existem átomos migratórios que são os verdadeiros donos das 

paixões e desejos humanos; nunca se dá conta de que vive atraindo miríades desses átomos 

para o corpo físico. Quando o homem puder observar a sua aura, verá uma massa movediça 

arroxeada de pequenas aglomerações girando em torno dos seus próprios centros. Estes 

átomos absorvem a vida que se irradia e têm uma afinidade especial pelos centros enfermos, 

originados pelas paixões e desejos não naturais, estes estados que pertencem ao passado  

humano e à sua submersa natureza animal. Esta é a causa da envoltura astral humana ser 

invadida por hordas imensas de átomos inferiores. 
 

 Até aqui estivemos falando de entidades que vivem dentro do raio definido do Fluido 

Astral e não das entidades que infestam a aura humana do Corpo Mental Inferior, porque 

essas últimas pertencem a uma classe mais inteligente. 
 

 Muitas vezes sente-se a presença de alguma entidade astral que busca informações 

referentes ao Plano superior no qual não pode entrar. Estas entidades são como certas 

criaturas que nem trabalham nem enriquecem de forma alguma o Mundo, sendo meramente 

parasitas que vivem das forças vitais dos outros. Aqueles que se põem em contacto com elas 

convertem-se em seus semelhantes, tornando-se igualmente vampiros indolentes sem incentivo 

algum para o trabalho. 
 

 Com o objectivo de livrar-se dessas condições e tendências, a pessoa deve procurar 

sempre cultivar o sentimento de prosperidade e de actividade. Isto consegue-se facilmente  

atraindo conscientemente, durante a prática da Meditação e da Yoga, átomos positivos para a 

aura através da Respiração Iniciática, orientada por um Mestre ou por uma Escola Iniciática. 

A Vitalidade assim adquirida expulsa os átomos inferiores, da mesma forma que a lassidão os 

atrai. A luz do Sol também afasta esses estados mórbidos. 
 

 É comum o apego dessas entidades aos sensitivos ou médiuns. As pessoas que recebem 

tais entidades tornam-se nervosas e ansiosas. A única maneira de expulsá-las  é mediante uma 

Vitalidade Radiante que se consegue pela Yoga, pela Meditação e por uma vida saudável ao ar 

livre e alguns exercícios físicos. Recordemos que a Natureza é a nossa Grande Mãe e nutre os 

seus filhos quando estes voltam-se para Ela. A Natureza é,  por sua vez, austera e 

amantíssima, sendo profundo o seu gozo quando o homem alcança a sua Consciência, porque 

realmente Ela quer que os seus filhos recuperem a perdida soberania, já que o homem nasceu 

para governar  os elementais.”      
 

 

ACÇÃO E SUPER-ACÇÃO 
 

 

Burilai cada vez mais a vossa estátua, e ela começará  

a falar dentro de vós, segregando-vos mistérios sem conta.  
 

       Fra-Diávolo  
 

 

 O termo Iniciação significa, do ponto de vista esotérico, “início de uma acção”. No caso, 

trata-se de uma acção num nível superior, ou seja, do nosso comportamento espiritual visando 

construir um Novo Homem a partir de uma Personalidade desgastada pelos desatinos cometidos 

através das reencarnações. Trata-se de uma tarefa muito espinhosa porque as incrustações 

psicomentais não querem ceder a hegemonia que exercem sobre a nossa Personalidade, e lutarão 

para não serem desbancadas do seu trono. Contudo, essas forças psíquicas que formam o nosso 
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Eu Inferior são constituídas de elementais que carregam consigo um grande potencial de 

vitalidade, e com isso os Mestres de Sabedoria ensinam que essas forças não são para serem 

destruídas e sim transmutadas em valores espirituais, o que só se logrará através da Iniciação 

cuja maior arma consiste na prática da Meditação que conduz à Superação. 
 

 As Escrituras Sagradas dizem que se deve dar a Deus o que é de Deus e a César o que é 

de César. Neste conceito fica bem configurada a existência dos dois Poderes, o Divino e o 

Humano. Não se pode ignorar que a existência material tem o seu lugar no processo evolucional 

que não deve ser desprezado, sob pena de fugirmos da realidade relativa da Vida e 

mergulharmos num mundo de misticismo cego, que nada tem a ver com a Iniciação. É muito 

comum notar-se a tendência dos iniciantes que estão despertando para a vida espiritual, dando os 

primeiros passos na espinhosa estrada da Superação, para descurarem a vida material, o que 

constitui um grave desvio, tão grave quanto o seu oposto que é o de negar os princípios 

espirituais da existência. O ser humano pode perfeitamente atender aos dois pólos da 

manifestação. Pode-se atender tanto a César quanto a Deus, em contrário nos perderemos nos 

atalhos da vereda da vida que não nos conduzirá a nada de útil.  
 

 Usando da Chave Filológica, entende-se que quando se trata de uma actividade de 

carácter puramente material, estamos praticando uma acção. Porém, quando se trata de uma 

actividade espiritual interna, teremos uma super-acção (ou Superação). Resumindo:  
 

 Acção     – Actividade no Mundo Material, Externo. 
 

 Super-Acção (Superação) – Actividade no Mundo Espiritual, Interno. 
 

 Em termos de Iniciação não prevalece o conceito religioso de “perdão dos nossos 

pecados”, pois isso fere a Lei Justa do Karma. Segundo JHS, a criatura humana tem o livre-

arbítrio de praticar qualquer acção, mas uma vez praticado o acto responderá por ele. Aí cessa o 

livre-arbítrio, mesmo que haja arrependimento da acção praticada. 
  

 A Lei Sábia e Justa não preconiza o “perdão dos nossos dos pecados” mas a 

“emancipação dos nossos pecados”, que é coisa muito diferente, pois exigirá do pecador uma 

maior vigilância dos sentidos para não mais violar a Lei do Equilíbrio e passar a exercer um 

maior controle sobre si mesmo através de uma super-acção. 
 
 

 

OBRA E INSTITUIÇÃO 
 
 

 

 OBRA – O Logos Criador para realizar a sua Obra na Face da Terra conta com Seres da 

mais Alta Hierarquia. Este conjunto de Seres forma o tradicional Governo Oculto do Mundo, que 

é o mantenedor da Obra na Face da Terra. Dirigindo todo o trabalho está o próprio Manu e a sua 

Corte. Quando fala-se em Obra entenda-se o trabalho oculto que é desconhecido pela 

Humanidade comum. Geralmente, no lugar onde é implantado o trabalho da Obra organiza-se 

um Sistema Geográfico. Actualmente a Obra está centralizada no Brasil, com ramificações por 

todo o Mundo através dos Postos Representativos e respectivas Ordens Iniciáticas Secretas, 

como já vimos. Efectuam a tarefa os Dhyanis-Kumaras e os Dhyanis-Budhas com as suas 

respectivas Cortes de Iluminados Imortais. Fazem uma tessitura entre a Face da Terra e os 

Mundos interditos de Agharta e Shamballah.  
 

 Dizem as Revelações mais transcendentais que o movimento que se opera na Face da 

Terra segue a marcha de Kundalini nos Mundos Interiores. É devido a este fenómeno que horas 

há em que a Obra está actuando no Oriente, e horas há em que esse movimento se translada para 

o Ocidente.  
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 Quando Jesus Cristo realizou o seu trabalho no Oriente, deixou transparecer que a Obra e 

a Instituição estavam funcionando plenamente. O Poder Temporal está sob a égide da 

Instituição, enquanto o Poder Espiritual está mais relacionado à Obra. Quando Jesus se intitulava 

Messias estava expressando a Obra em acção através das suas duas Colunas, ou seja, José de 

Arimateia e Nicodemos mais os Apóstolos, e depois do Pentecostes agindo pela Ordem do Santo 

Graal, responsável pela manutenção do Mistério do Santo Sangue. Quando Jesus se intitulava 

descendente do Rei David era o Poder Temporal em funcionamento, portanto era a Instituição 

que realizava o seu trabalho construtivo no sector humano e social através de um Monarca.  
 

 OS DOIS PODERES NA ATLÂNTIDA – Na Atlântida ocorria o mesmo fenómeno. Na 

Oitava Cidade, chamada Muakram, funcionava a Tríade Espiritual, portanto, encontrava-se lá a 

Obra, enquanto a Instituição funcionava na Quarta Cidade, chamada Romakapura, sob a égide 

do Poder Temporal exercido pelo Quarto Monarca chamado Rigden-Djyepo, que ambicionando 

os dois Poderes terminou deitando tudo a perder. Contudo, a Tradição chegou até aos dias de 

hoje nas pessoas do Budha Celeste e do Budha Terreno. Os dois Poderes devem caminhar 

sempre de mãos dadas para que haja perfeita harmonia entre a Obra e a Instituição. 
 

 Na Revolução Francesa processou-se o mesmo fenómeno: Cagliostro realizava um 

trabalho relacionado à Instituição, que deve ser sempre um instrumento da Obra. Ele actuava 

junto das Instituições, como a Maçonaria, a Nobreza europeia, etc. São Germano realizava um 

trabalho oculto mais relacionado à Obra. Por isso não aparecia em público, ao ponto de muitos 

suspeitarem que Ele fosse um personagem mítico que nunca teve existência material. Muitas 

vezes, São Germano e Cagliostro eram confundidos um com o outro. Dizem os Anais Secretos 

da História Oculta da Humanidade que eles compareciam às reuniões dos altos círculos 

maçónicos encapuzados, para que o mistério dos dois Poderes não fosse revelado.  



 
 

Comunidade Teúrgica Portuguesa – Caderno Fiat Lux n.º 35 – Roberto Lucíola 

 31 

INICIAÇÃO INDIVIDUAL E COLECTIVA 
 
 

 SINARQUIA É OBRA E INSTITUIÇÃO AO MESMO TEMPO – A Sinarquia sempre 

foi um dos maiores objectivos da Grande Fraternidade Branca no terreno social. É um trabalho 

de carácter político embora bafejado pelos princípios espirituais. Portanto, a Sinarquia é uma 

realização perfeita para as instituições políticas e os partidos que se amoldem às raízes ocultas da 

Obra. Por isso é um trabalho que tem de ser executado sob a inspiração de Iniciados, para não se 

cair na vala comum dos interesses subalternos. Os Mentores Ocultos da Sinarquia possuem a 

experiência e a Sabedoria das Idades. 
 

 Actualmente, aqui no Brasil opera-se o mesmo fenómeno. A Instituição é a antiga 

Sociedade Teosófica Brasileira, que realiza um trabalho externo. As suas portas estão abertas 

para todos os sedentos de Luz. Ela tem um cunho eminentemente social. A parte relativa à Obra 

está relacionada com a Ordem do Santo Graal. A Ritualística realizada nos três Templos de São 

Lourenço, Itaparica e Roncador está mais relacionada à Obra, por cuidar mais da Iniciação dos 

seus membros através da prática ritualística e do conhecimento transcendental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 A Obra é eterna e imutável. A Instituição muda de nome e de lugar consoante o trabalho 

que tem de realizar. Existem Ordens relacionadas à Instituição que são abertas ao público. 

Também existem Ordens fechadas relacionadas à Obra em si mesma. Instituições são a 

Maçonaria, a Rosacruz, os Pitagóricos, os Gnósticos, etc., bem assim como o Cristianismo e 

todas as religiões reveladas. Contudo, no cerne dessas organizações pode funcionar o trabalho da 

Obra, a exemplo do que aconteceu com o trabalho realizado no seio das sete Catedrais 

Canónicas, como já vimos, onde a Obra realizou um trabalho importantíssimo na manutenção do 

Mistério do Santo Graal, não obstante a religião católica ser uma Instituição revelada.  
 

 INICIAÇÃO INDIVIDUAL E COLECTIVA – A Iniciação tem por objectivo despertar 

no Discípulo um novo estado de Consciência. Varia consoante o Ciclo. A Iniciação pode ser 

individual ou colectiva. Ela foi instituída em função da Obra, a fim de prepara os seres humanos 

para uma missão superior que é a de trabalhar para um ideal sublime. A Iniciação liberta o ser da 

inércia colectiva. A Iniciação individual é da responsabilidade individual do praticante. Cabe ao 

Discípulo andar com os próprios pés. Geralmente é orientado por um Mestre. Na Iniciação 
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colectiva, o Conhecimento é transmitido a uma colectividade com estados de consciências 

diferenciados que irão se afinizando para um objectivo comum. 
 

 Uma Iniciação colectiva de alto nível só pode ser ministrada pelo próprio Manu, que é o 

portador da Sabedoria Universal e tem o potencial espiritual para assumir o Karma do Grupo 

Civilizacional sob a sua responsabilidade. O Mestre assume, até certo ponto, a responsabilidade 

kármica pelo seu Discípulo, porque a Iniciação actua intensamente sobre a estrutura psicomental 

da pessoa fazendo com que desabroche tudo quanto tem de bom e de mau. Qualquer desajuste 

ocorrido acaba reflectido no Mestre responsável pelo Grupo. 
 

 No Passado, um Mestre só tinha sob a sua responsabilidade no máximo cinco Discípulos. 

Essa limitação devia-se à capacidade do Mestre face à carga kármica que a sua missão 

comportava. Contudo, à medida que o Mestre evoluía devido ao trabalho realizado, ele podia 

aceitar um maior número de Aspirantes.  
 

 

AS TRÊS FASES DA INICIAÇÃO 
 

 

 A Iniciação passa por diversas fases. No primeiro período está mais relacionada ao 

domínio do Corpo Físico. Actua-se mais sobre o Chakra Raiz. Por isso se fala em despertar 

Kundalini com assento nesse Centro de Força. O Chakra Esplénico também está ligado ao 

Físico, pois fornece Vitalidade para a manutenção da saúde. A Iniciação é um processo de 

regeneração total do ser, sendo o Corpo Físico a base material do Espírito.  
 

 BAPTISMO DA ÁGUA E BAPTISMO DO FOGO – A segunda fase da Iniciação 

realiza-se simultaneamente com o primeiro período, pois os Corpos e os Princípios Internos 

interligam-se e não podem ser separados. Portanto, não se pode tratar de um segmento 

descurando-se os demais. Nesta fase procura-se adquirir um domínio total sobre o Corpo 

Afectivo-Emocional ou Corpo Astral. Quando isso acontece eleva-se o centro de consciência para 

o Centro Cardíaco e o Laríngeo. No Centro Cardíaco o Discípulo realiza os “Doze Trabalhos de 

Hércules”, cada um relacionado a uma das 12 pétalas do referido Centro. Segundo algumas 

Escolas, quem realizou essa tarefa passou pelo chamado “Baptismo da Água”.  
 

 A terceira fase da Iniciação está relacionada aos Chakras superiores localizados no 

crânio. É a coroação dos esforços e a vitória sobre as forças elementais que formam os nossos 

Corpos inferiores. Não se pode queimar qualquer etapa, pode-se sim acelerar o processo, desde 

que orientado por um Mestre competente. Esta terceira fase é chamada de Baptismo do Fogo ou 

Transfiguração.  
 

 A vida de Cristo reveste-se de um simbolismo que expressa plenamente os Mistérios da 

Iniciação. Diz a Tradição que Jesus, o Cristo, ao galgar o Monte das Oliveiras para orar, ou 

melhor, para meditar, foi acompanhado por três discípulos, que adormeceram aos seus pés. No 

caso, Cristo representava a Tríade Superior, ou a Mónada, enquanto os três discípulos 

adormecidos representavam o Corpo Físico, o Corpo Astral e o Corpo Mental, já completamente 

subjugados.  
 

 Ensina a Sabedoria dos Mestres que todo o que aspira à Iniciação deve estar preparado 

para enfrentar as consequências de tão importante passo. A recompensa que coroará os seus 

esforços, numa primeira fase, será sempre a Coroa de Espinhos, pois terá que vencer a sua 

ancestral natureza inferior acumulada através das Idades. Essas forças resistem tenazmente 

provocando nos Aspirantes muitos sofrimentos e dores. Por isso, muitos desistem a meio do 

caminho. Mas, aos laureados, a Coroa de Espinhos será substituída pela fulgurante Coroa de Luz 

que cinge a fronte de todos os Iluminados.  



 
 

Comunidade Teúrgica Portuguesa – Caderno Fiat Lux n.º 35 – Roberto Lucíola 

 33 

 A Iniciação comporta nove categorias, nove aspectos a serem desenvolvidos. Daí o 

Homem Perfeito ser aquele que realizou o Arcano Nove. O número nove é o indicativo do 

Adepto. Esse facto está relacionado com as três fases da Iniciação, que são: 
 

  Adepto de 1.º Grau – Quando o Homem consegue dominar o 1.º Aspecto (Infra) da

       Vontade, da Emoção e da Inteligência.   
 

 Adepto de 2.º Grau – Quando o Homem consegue dominar o 2.º Aspecto (Auto) da

      Vontade, da Emoção e da Inteligência. 
 

 Adepto de 3.º Grau – Quando o Homem consegue dominar o 3.º Aspecto (Supra) da

      Vontade, da Emoção e da Inteligência. 
 

 

DRAGÃO DO UMBRAL 
 

 

 Todos Ocultistas fazem referências ao chamado Dragão do Umbral. Trata-se de um 

assunto muito sério, pois está em jogo a nossa marcha no Caminho da Iniciação.  
 

 O Homem é uma Hierarquia Criadora (Jiva), e como tal ele cria não só fisicamente mas 

sobretudo em outros Planos da Manifestação. Podemos criar com o Poder da nossa Mente coisas 

boas que nos gratificam, mas também podemos criar coisas que não são boas ou agradáveis, as 

quais podem retirar-nos no futuro a serenidade e paz espiritual. Infelizmente é o que fazemos 

constantemente por conta da nossa ignorância das Leis Divinas. Daí ressai a importância da 

Iniciação na vida do ser humano, por se tratar de um processo sábio para não criarmos karma 

negativo pelo qual teremos que responder. Por isso, JHS costumava dizer aos seus Discípulos 

que o Mal era fruto da ignorância e o Bem era o resultado da Sabedoria. A Venerável Allamirah 

não se cansava de recomendar sempre que estivéssemos atentos com uma “vigilância 

permanente dos sentidos”. Ela não se referia apenas aos sentidos externos, mas também às 

ciladas que podem envolver a nossa Alma.  
 

 Só a Supra-Vontade ou o 3.º Aspecto da Vontade, como vimos anteriormente, pode 

fornecer as armas para defender-nos contra qualquer tentativa de provocar obstáculos à nossa 

evolução. Sobre as forças tenebrosas que jazem no fundo de nossa Alma, disse o Venerável 

Mestre Morya com muita propriedade:  
 

 “Conforme penetramos nas esferas tenebrosas da nossa natureza, encontramos 

inteligências que se dirigem para a matéria, que se incorporariam a nós se o permitíssemos. 

Posteriormente, teremos que nos defrontar com o corpo composto pelo mal que acumulámos 

no Passado, essa forma mental criada com elementos da nossa natureza anímica pela qual, 

além de criadores inadvertidos, somos também os responsáveis. Essa forma, que é uma força 

viva dinâmica conhecida como o  ‘Morador do Umbral’, se apresentará a nós no seu devido 

tempo, a fim de manter o que considera o seu domínio. 
 

 E sendo elemental, pode assumir qualquer forma pavorosa que queira para 

impressionar-nos e submeter-nos pelo medo. Geralmente toma a forma feminina, e se 

permitirmos que chegue a dominar-nos, mesmo que seja por um breve instante (porque o seu 

poder é hipnótico), ocasionará no sistema nervoso um choque terrível, especialmente naqueles 

que não conhecem a sua verdadeira natureza. Porém, se nesse momento evocarmos a 

Suprema Realidade, pedindo a sua protecção e entendimento, essa forma se desintegrará 

como a cinza de um cigarro. Uma vez destruído esse elemental, desaparecerão as impressões 

subconscientes de medo e terror que tanto as crianças como os adultos sofrem em seus 

sonhos.”   
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MERGULHO NO INFERNO 
 
 

 Na Iniciação na antiga Grécia, na prática oculta dos chamados Mistérios Maiores, o 

Morador do Umbral era invocado e desfeito pelos sacerdotes iniciados, ficando o neófito liberto 

de tão pesada carga psíquica que residia na sua alma que fora criada pelo emprego indevido das 

forças elementais através das Idades, pelo mau uso do dom de pensar, sentir e agir.  
 

 A reciprocidade é verdadeira, pois assim como criamos com o Poder da Mente egrégoras 

negativas, também, usando sabiamente as nossas forças mentais, podemos criar algo divino e 

positivo em oposição ao Morador ou Dragão do Umbral. O Morador benfazejo tem a sua 

morada nos Planos Superiores da Mente. Trata-se de um Corpo composto pelo Bem e pela força 

dos ideais elevados acumulados ao longo das nossas diversas reencarnações no Passado. Este 

Morador dos Planos Superiores é uma Inteligência quase Divina. Segundo o Mestre Morya, tal 

Morador tem uma aparência fulgurante pelo seu brilho e esplendor. Em algumas Escolas 

Iniciáticas é conhecido como o Intercessor, o Advogado ou o Anjo da Guarda. 
 

 Segundo Djwal Khul, o Mundo Astral é ilusório e não foi criado pela Divindade, mas 

pelas mentes humanas ainda presas às paixões, desejos e ambições egoístas. Mundo que os 

hindus chamam de Kama-Loka e é o habitat dos Kama-Rupas, os corpos de desejos das almas 

desencarnadas. Sobre o assunto, disse o Mestre Morya:  
 

 “Na vida de todo estudante chega um momento em que ele deixa de sentir qualquer 

desejo pelas coisas materiais, bem como acaba perdendo o medo da morte. Nessa etapa, então, 

pode retirar-se do mundo, sob a direcção e observação de algum Irmão Maior. Nesse retiro, 

poderá penetrar em seu próprio ser submerso, onde se verá frente a frente com entidades 

animais, às quais nos assemelhávamos em remotíssimas épocas; terá depois de fazê-las 

desaparecer por completo da sua natureza. Ali encontrará também os que o atormentaram no 

Passado e aqueles a quem, por sua vez, atormentou; essas revivências são necessárias para 

que o Aspirante enfrente o Passado, seja ele bom ou mau. 
 

 Experimentará também, nessas revivências, a sensação de ter voltado à condição 

animal sem qualquer luz; mas o verdadeiro motivo do desaparecimento da sua luz é que, se 

fosse percebida pelas forças e potências tenebrosas da vida onde se encontra, despertaria 

imediatamente terrível antagonismo. Somente algum tempo depois começará a tomar 

conhecimento desse facto, de que continua possuindo essa luz podendo usá-la quando quiser. 
 

 Este Submundo pode muito bem ser denominado Inferno, embora não seja o Inferno 

das religiões ortodoxas. É importante e necessário que estudemos as suas várias densidades e 

estruturas atómicas, as suas ilusões e verdades, porquanto teremos de descer ainda mais 

profundamente até chegarmos ao máximo do abismo do Mal e da Intolerância.” 
 

 

ORIGEM DA INTOLERÂNCIA  
  

 

 À medida que penetramos nas profundezas do nosso ser, revisando o nosso passado 

animal, descobriremos que adorávamos as potências do Mal a quem cultuávamos como se 

fossem uma Divindade. Lá encontraremos as origens da intolerância e do ódio contra aqueles 

que pensavam diferente de nós. São reminiscências que ainda sobrevivem. A intolerância é filha 

da ignorância.  
 

 Segundo o Mestre Morya, nessa região tenebrosa infernal vamos descobrir como 

adorávamos o sangue das vítimas que sacrificávamos com deleite, sem levar em conta a dor que 

provocámos no próximo com o terrível sacrifício. Nesse Submundo também vemos quanto 
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fomos torturados, e nessa experiência vívida aprendemos que jamais podemos infligir qualquer 

dano ou sacrifício ao próximo sem que não tenhamos que acertar contas com a Lei Justa. 

Bebendo na Fonte do Bem e do Mal, atingiremos o Equilíbrio que está escudado no Amor 

infinito por todas as criaturas. Quem penetra nessas regiões tenebrosas corre sério perigo de ser 

atingido, contudo, esse risco tem de ser enfrentado para conscientizarmo-nos do Bem e do Mal. 

Essas Esferas sendo mayávicas prestam-se aos maiores engodos. Sobre o assunto, disse o Mestre 

Morya:  
 

 “A beleza das Esferas inferiores intensifica-se pelo facto de que todos os seus 

habitantes empregam as suas artes de enganar para glorificar as suas próprias 

personalidades. Costumam aparecer com uma sublime beleza, embora de carácter maligno, 

que ultrapassa os mais fantásticos sonhos da imaginação. Adornam-se com o mal das suas 

próprias Esferas. O melhor que podemos fazer pelos os que moram nessas regiões é animá-los 

e mostrar-lhes como ascender para estados de consciência superiores. 
 

 Um Grande Iniciado está à frente da tarefa de vigiá-los e dirigi-los para os níveis 

superiores de consciência. Esse Iniciado carrega uma Tiara de Ferro sobre a fronte e o seu 

rosto é impossível de ser esquecido; lembra-nos um dos dois irmãos mencionados numa antiga  

lenda copta. Um deles desceu às Esferas inferiores a fim de servir às almas ali aprisionadas, 

enquanto o outro foi para a Palestina levando luz ao coração dos homens subjugados pelas 

trevas. Os nomes empregados nessa lenda são os de Hermógenes e Jesus, respectivamente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 As propriedades elementais utilizadas por esses seres elementais, foram extraídas da 

Lua e inseridas na porção inferior dos corpos que utilizam como instrumentos. Esses Magos 

são aqueles que criam períodos de grandeza, prosperidade e opulência em torno das cortesãs 

usadas por eles para fins políticos. 
 

 Os Magos dessas Esferas conhecem tudo aquilo que se relaciona com o nosso Mundo 

Físico e são inúmeras as organizações actualmente sob a influência deles. Contudo, certas 

regiões do Mundo estão sob a protecção dos Seres da Hierarquia Branca. Os Magos Negros 

estão limitados em seus poderes para o Mal pelas Potências Brancas, que somente lhes 

permitem operar para ensinar aos estudantes loucos ou malvados a tornarem-se bons e 

sábios.” 
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O PODER MENTAL 
 
 

 A Respiração Iniciática ou Pranayama desempenha função importante na Iniciação. 

Constitui um grande obstáculo a perda de energia mental gerada pelo descontrole dos 

pensamentos. Além de aumentar a vitalidade física, a Yoga e a Meditação promovem a reserva 

de energia mental. Esta é uma das grandes realizações do Discípulo, porque fecha a porta da 

Mente à invasão de ondas de pensamentos que só servem para desviá-lo da Senda Iniciática e 

enfraquecer o Corpo Mental limitando as suas potencialidades. Na Yoga de Patanjali pratica-se o 

Passo denominado Dhâranâ, que visa precisamente fortalecer a Mente para ela servir de 

poderoso instrumento ao serviço do Poder Espiritual. Em algumas Escolas de Iniciação fala-se 

em transformar a Mente num Corpo Solar. 
 

 É através de um Corpo Mental bem estruturado que poderemos ter acesso aos Arquivos 

Ocultos do Universo, segundo ensinam os Mestres de Sabedoria. Lá pode-se ler no Akasha os 

tesouros dos conhecimentos eternos que a Humanidade acumulou durante eternidades. Sobre o 

assunto, disse o Mestre Morya: 
 

 “Os grandes Arquivos selados do Universo abrem-se quando penetramos nos Mundos 

Internos, e ali temos a aquisição do que a Humanidade veio acumulando. Os Mundos 

Internos também revelarão as causas naturais das coisas, colocando-nos em contacto com os 

Seres invisíveis que apuram este Mundo para poder trazer à sua atmosfera Seres da sua 

própria Hierarquia aos quais chamamos Profetas, que nos podem dar paz e tranquilidade.”  
 

 A Grande Fraternidade Branca, que é senhora desses mistérios, sabe o que está escrito 

nesse Livro do Destino que é o Akasha. Lá está registado que um Futuro glorioso aguarda o 

momento de se manifestar. Antes, contudo, terá que ser desmontada a máquina monstruosa do 

Poder Anárquico que domina o Mundo com forças tenebrosas da involução, da destruição e da 

opressão. Tudo como fruto kármico de civilizações caóticas que se têm sucedido através dos 

tempos.  
 

 Os Iniciados necessitam de tempo para criarem condições para aqueles que devem 

governar através da Sinarquia, que será uma nova forma de gestão administrativa e política com 

ramificações por todos os sectores da actividade humana. Eles serão bafejados pela Inspiração 

Divina. Diz Morya sobre o Governo Sinárquico: 
 

 “Os Grandes Iniciados necessitam preparar o terreno para aqueles que devem 

governar sabiamente e reconstruir as Nações, tornando-as úteis e prósperas. Esses futuros 

governantes, às vezes, seguem os Grandes Iniciados, podendo entrar em contacto com os 

mesmos nos momentos graves. 
 

 Os homens que são uma bênção para as Nações que governam, estão sempre 

protegidos pelo que os Iniciados chamam de ‘Grande Coroa Iluminada da Vitória’.”  
 

 

COMO ACUMULAR ENERGIAS POSITIVAS 
 
 

 Um corpo positivo é um corpo são e exterioriza uma mente sã. Os verdadeiros Iniciados 

são pessoas muito sensíveis, simples, geralmente gozam de boa saúde como Lei bem certa. 

Nunca procuram impor aos outros a sua personalidade por respeitarem profundamente o livre- 

arbítrio do próximo. Procuram não imiscuir-se demasiadamente nos problemas de cada um, por 

entenderem perfeitamente como funciona a Lei do Karma, e quando o fazem é sempre no sentido 

de ajudar sem que quem receba o benefício saiba. Jamais exibem os seus maravilhosos poderes e 

realizações, salvo em caso excepcionais.  
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 Um corpo positivo irradia átomos de saúde, enquanto um corpo negativo atrai átomos 

nocivos à saúde física e psicomental. Daí a necessidade de proteger-nos através da prática 

constante da Meditação e da Yoga, preenchendo sempre o nosso mundo interior com 

pensamentos positivos de amor e sabedoria. Segundo os ensinamentos dos Mestres, as pessoas 

negativas raras vezes são de utilidade para os seus semelhantes. Falam demasiado e as suas 

palavras imprudentes, irreflectidas ou não meditadas, só geram desconfiança e mal-estar em 

quem as ouve, deformando a realidade e saturando o ambiente negativamente. O silêncio é um 

poderoso instrumento iniciático, por isso deve ser praticado por todos os Aspirantes. Conversas 

contínuas e sem sentido enfraquecem as nossas forças psicomentais, impedindo o fluxo das 

correntes positivas de penetrarem no nosso sistema. 
  

 Segundo Lu Kuan Yu, Mestre taoista, o discípulo deve capitalizar as suas energias 

mentais, psíquicas e sexuais a fim de transmutá-las em força vitalizadora e espiritual, para 

realizar a Grande Obra de Regeneração Humana. Segundo esse Mestre, podemos perder muita 

energia através dos sentidos, ou seja, pelo olhar cobiçoso, pelo paladar da gula, pelo perfume 

lascivo, pelos ouvidos indiscretos e, sobretudo, pelo sentido pelo qual se desperdiça mais energia 

que é, sem dúvida, o hábito de falar. Daí uma máxima iniciática afirmar que “o silêncio é de 

ouro”. Todas as energias acumuladas no nosso interior devem ser usadas para uma realização 

interna, e não para serem usadas indevidamente em coisas sem nenhum sentido iniciático. O 

estudante deve evitar o mais possível conversações triviais. Alguns Instrutores no Oriente 

sugerem aos seus discípulos a fazerem votos de silêncio, não só como prova iniciática mas para 

fortalecer o seu Ovo Áurico. 
 

 PURIFICAÇÃO DO SANGUE – Na Iniciação o sangue representa muito mais do que 

um elemento físico. O sangue tem um papel importante no processo de Libertação. Segundo o 

ponto de vista iniciático, quando respiramos atraímos para o nosso interior algo muito mais 

importante que o ar e que pode afectar a pureza do sangue. É através da Respiração Iniciática 

que entramos em contacto com os Mundos subjectivos que são invisíveis ao olhar comum. O ser 

humano é um imã altamente sensível que responde às correntes que cruzam o espaço em diversas 

dimensões. Atraímos para nós átomos de todos os Planos Cósmicos. Cada um atrai para si 

átomos afins ao seu modo de pensar e sentir, que podem ser relativamente bons ou maus. 

Também respiramos ar inteiramente poluído em decomposição que causa imensos danos aos 

átomos que formam os nossos corpos, sejam eles físicos ou não, podendo causar enfermidades 

materiais e psicomentais. Daí a necessidade de se procurar o ambiente purificado do campo ou 

da montanha para uma ecologia física e psicomental.  
 
 

O SANGUE E A RESPIRAÇÃO 
 

 

 Os alimentos são tão importantes na Iniciação quanto o ar que respiramos. A qualidade 

dos alimentos que ingerimos pode enriquecer ou empobrecer e tornar impuro o nosso sangue, 

que é o elemento chamado pelos Iniciados de Líquido Vital pela importância que desempenha 

em relação aos nossos veículos, não só o físico como os demais corpos que formam a complexa 

entidade humana. Um sangue impuro pela má qualidade dos alimentos ingeridos impede-nos de 

responder às vibrações mais elevadas da Vida que penetram em nós através da alimentação, da 

respiração, dos poros e dos Chakras. O sangue puríssimo dos Iniciados atrai átomos da mais 

elevada qualidade impossíveis de ser encontrados num sangue impuro. Num nível mais elevado, 

como já vimos, o sangue transforma-se naquela verdadeira essência misteriosa chamada Ojas, 

que é usada na Alta Iniciação nos Rituais Eucarísticos. 
 

 Daí a importância para o Discípulo de procurar estar sempre rodeado de um ambiente 

puro e são, seja ele físico ou não. Os Adeptos recomendam que as substâncias ingeridas que 

possam provocar putrefacção intestinal devem ser eliminadas antes de pensar-se em abrir-se os 
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Centros de Forças, para que os mesmos não sejam afectados por vibrações deletérias. A abertura 

prematura desses Centros será mais prejudicial do que benéfica. A Iniciação exige mudanças nos 

hábitos e costumes para que sejam criadas condições para uma nova vida. 
 

 Falando sobre o tema em pauta, disse o Venerável Mahatma Morya:  
 

 “Ao analisar a atmosfera do Planeta depois de uma viagem mental, verificamos que 

ela é fétida e desagradável, especialmente nas áreas congestionadas, levando-nos muitas vezes 

a perguntar-nos perplexos como se sentirão os Seres esplendorosos e cheios de luz quando vão 

visitar o estudante e têm de suportar essa atmosfera fétida e malsã? 
 

 Algumas vezes, quando um estudante encontra-se em viagem mental na companhia do 

seu Instrutor com a finalidade de impedir que ocorra algum determinado acontecimento 

desagradável, é costume pedir-se-lhe para analisar o odor que sente, porque por ele poderá 

determinar que tipo de enfermidade infesta o lugar em questão. 
 

 O ar que respiramos nas noites claras e frias está cheia de átomos que carregam a 

atmosfera de vitalidade e poder, e um passeio longo na neve purifica todo o sistema de 

substâncias estranhas ao corpo. Os dessportos de inverno estão numa relação característica 

com este assunto. Nas regiões frias e montanhosas, estes átomos juntam-se rapidamente e 

absorvem a humidade na qual se amontoam átomos de natureza inferior, vitalizando-os e 

fortalecendo-os.” 
 

 

SAÚDE E RESPIRAÇÃO 
 
 

 É de importância fundamental preparar a nossa Mente para lograr-se o máximo de pureza 

interna no acto da prática do Pranayama. É preciso atrair conscientemente os átomos positivos 

para a nossa purificação interna. Assim, o acto da Respiração Iniciática exige do praticante muita 

atenção no que está fazendo. Ninguém conseguirá um bom resultado com uma prática desatenta, 

que então deixa de ter a característica iniciática para transformar-se numa respiração comum. Ao 

pensar com elevação respiramos átomos da mesma natureza dos nossos pensamentos, portanto, é 

muito importante na prática respiratória o estado de espírito. 
 

 MISTÉRIO DO “ÁTOMO NOUS” – Como já vimos, o sangue será muito beneficiado 

com uma respiração feita correctamente, com reflexos positivos na nossa saúde física e 

psicomental. A pureza e a normalidade da corrente sanguínea podem 

ser alteradas pelas enfermidades e pelas preocupações, e por isso o 

coração, que está muito relacionado com o sangue, sofre as 

consequências de qualquer desequilíbrio. Todas as enfermidades 

cardíacas têm as suas origens no estado de espírito, pois qualquer 

abalo no nosso mundo mental e emocional repercute imediatamente 

não só no sistema nervoso mas, sobretudo, no coração e no sistema 

endócrino, determinando a perda de humores, tornando a pessoa 

carrancuda, azeda, como é uso dizer-se, mal consigo e com o 

mundo. A manutenção de uma boa saúde começa na Alma, este é 

um preceito que nunca pode ser esquecido pelo Discípulo, e uma boa 

saúde, por sua vez, é a pedra angular da Imortalidade. Daí o desvelo 

com que os Adeptos tratam o seu mundo interno no que diz respeito às suas emoções e aos seus 

pensamentos. 
  

 Nas Escolas Iniciáticas da antiga Grécia faziam-se referências ao Átomo Nous, que para 

nós é o Átomo Permanente Físico, assunto abordado nos Cadernos referentes ao estudo das 
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Mónadas e do Corpo Causal. Este Átomo é o responsável por toda estrutura atómica do nosso 

Corpo Físico. Sobre o assunto, disse o Mestre Morya:  
 

 “Os cientistas descobriram muitas propriedades diferentes no sangue, no entanto, 

ainda não lhes foi possível medir as substâncias atómicas que permitem à corrente sanguínea 

operar sob a direcção do ‘Átomo Nous’. No devido tempo poderão localizar a aura deste 

Átomo, mas por enquanto não podem medi-la nem observá-la com meios mecânicos, nem ver 

o ‘Átomo Nous’ girando em seu centro. 
 

 O sangue é o que determina o nosso crescimento e as relações internas. Quando o 

analisamos pela sua radiação, verificamos então que não existem duas pessoas iguais e que as 

partículas de matéria na sua aura são as que dão a chave do verdadeiro valor de cada 

estudante. 
 

 Quando o estudante chega à introversão interna, cria em torno de si uma aura de 

limpidez e diafanidade tal que é pressentida até pelas pessoas psiquicamente mais insensíveis. 
 

 É possível determinar, com toda a exactidão, a posição de uma pessoa na Natureza 

pelo brilho da sua aura. Actualmente, o mundo considera a clarividência uma anormalidade, 

mas no entanto é uma faculdade relativamente fácil de desenvolver por todos aqueles que se 

esforçam em conquistar a pureza de pensamentos, palavras e acções.” 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 


