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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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CORPO VITAL 
 

 
 

INTRODUÇÃO AOS CHAKRAS 
 

 

 FUNÇÃO DO CORPO VITAL – Dando continuação ao nossos estudos sobre os corpos 

subtis do Homem, neste Caderno apreciaremos os Centros de Forças que existem no nosso 

Corpo Vital que, como já vimos, é o veículo tendo por finalidade absorver Prana do meio 

ambiente e através dos Nadhis distribuí-lo por todo o nosso corpo, vitalizando-o. Sem essa 

energia não existiria vida, sendo que a sua carência pode provocar a doença. 
 

 O Duplo Etérico é um corpo intermediário que existe entre o Corpo Físico e o Corpo 

Astral. Graças ao Corpo Vital é que as impressões sensoriais recebidas pelo Corpo Físico, 

através dos sentidos, chegam ao Corpo Astral. Quando queimamos um dedo, por exemplo, não é 

o dedo físico que sente a dor, mas sim o dedo astral. A sensação é transmitida do físico para o 

astral através do Duplo Etérico. Daí se afirmar que o Corpo Astral é a sede das emoções e das 

sensações, dentre elas a da dor. 
 

 Em virtude desse facto, é que quando é retirada temporariamente a contraparte vital de 

todo o Corpo Físico ou de parte dele, estabelece-se uma anestesia total ou parcial, como ocorre 

nas operações cirúrgicas. Assim sendo, o Corpo Físico actua apenas como receptor das 

impressões externas. 
 

 O CORPO VITAL É O MANTENEDOR DA ESTRUTURA CELULAR – Outro facto 

que comprova essa assertiva da Sabedoria Iniciática, é quando se processa o fenómeno da morte. 

Nessa ruptura o Corpo Vital abandona o Corpo Físico, e apesar dos órgãos estarem em perfeito 

estado não têm mais sensibilidade, pois o princípio que caracteriza a vida não está mais presente. 

Sem a existência do Duplo Etérico não seria possível haver um Corpo Físico estruturado como 

um todo harmónico. O máximo que poderíamos ter seria um agregado caótico de células 

independentes umas das outras. O factor que promove a tessitura orgânica celular é precisamente 

o Corpo Vital, por ser o elemento catalisador e unificador da vida organizada, é como se ele 

“costurasse” uma célula a outra mantendo-as unidas. Quando, por qualquer motivo, um grupo 

celular foge dessa tessitura geral ficando independente, cria-se o caos e as células passam a 

reproduzir-se desorganizadamente. Tal fenômeno é chamado pela ciência médica de câncer. 

Quando o caos celular generaliza-se abarcando todo o corpo, diz-se que houve uma metástase. 

Daí afirmar-se nos meios esotéricos que a cura do câncer transita pela cura do Corpo Vital que, 

no caso, sofreu grave lesão. Em virtude do que foi exposto, é que no processo da morte, quando 

o elemento catalisador não mais está presente, as células entram em decomposição orgânica. 
 

 PRANA E SAÚDE – Prana é a Energia Cósmica que circula em nosso Corpo Vital 

através dos condutos etéricos chamados nadhis. Essa Energia após vitalizar todo o nosso 

organismo é expelida pelos poros formando em torno do corpo uma aura, que varia de pessoa 

para pessoa consoante o seu estado de saúde, motivo porque é também conhecida por Aura da 

Saúde. Num corpo saudável o consumo de Prana é escasso, sendo boa parte expelida após ter 

cumprido a sua missão. Porém, se a saúde não está bem há necessidade de grande absorção de 

Prana, sobrando muito pouco para ser expelido. Neste caso, a Aura da Saúde é muito débil, ou 

mesmo inexistente. Há casos em que pessoas muito debilitadas, além de consumirem muito e 

consequentemente expelirem pouco ou nenhum Prana, passam a absorver as qualidades róseas 

dessa energia daqueles que delas se acerca. Esse fenómeno lamentável é tecnicamente 

considerado uma espécie de vampirismo, que tanto pode ser consciente como inconsciente. Isto 

também ocorre entre as pessoas idosas depauperadas em relação aos mais jovens e sadios. 



 
 

Comunidade Teúrgica Portuguesa – Caderno Fiat Lux n.º 9 – Roberto Lucíola 

 6 

CHAKRAS ASTRAIS E CHAKRAS ETÉRICOS 
 
 

 TRANSMISSÃO DA ENERGIA PRÂNICA – Ao visitarem-se doentes num hospital e 

em virtude do próprio ambiente hospitalar, as pessoas mais sensíveis sofrem uma enorme 

sensação de esgotamento, não percebendo o motivo de tão desagradável estado. Isso deve-se ao 

facto dos visitantes terem sido doadores involuntários da sua energia prânica para os enfermos 

carentes da mesma, contudo, sem terem consciência do ocorrido. 
 

 Também nas sessões em que se promovem fenómenos de carácter psíquico, onde os 

médiuns necessitam de muita energia para o seu trabalho, o Prana é absorvido em larga escala, 

sendo extraído das pessoas presentes. Por esse motivo é que se recomenda aos presentes que 

descruzem os braços e as pernas, a fim de que os pólos se mantenham abertos para a energia fluir 

livremente para o médium, o que pode promover a exaustão vital dos frequentadores desses 

centros animistas. 
 

 CHAKRAS ASTRAIS E CHAKRAS ETÉRICOS – Os chakras astrais estão 

interiorizados profundamente no Corpo Astral, enquanto as suas contrapartes, os chakras 

etéricos, situam-se na periferia do Duplo Etérico, portanto, são chakras externos mais destinados 

a vitalizar o Corpo Vital, enquanto os chakras astrais estão embutidos nas profundezas do Corpo 

Astral, envoltos por turbilhões de forças elementais que penetram por eles. Actuam como se 

fossem uma espécie de filtro, pois ao penetrarem pelos chakras as energias prânicas podem ser 

transmutadas para melhor ou para pior, consoante o estado evolutivo do ser. Se essas energias 

penetram nos chakras de um ser evoluído, elas passam por um refinamento vibratório, portanto, 

melhoram de qualidade. Daí os Adeptos e todos os Seres evoluídos desempenharem papel de 

fundamental importância com as suas benditas presenças, no sentido de melhorar a Aura do 

Mundo. São verdadeiros Centros Vivos de irradiações de energias positivas. Por já terem uma 

parcela de responsabilidade perante a Lei Divina, é que se recomenda aos discípulos que 

exerçam severa vigilância sobre os seus pensamentos e emoções, a fim de que o Corpo da Mãe 

Divina não seja maculado com energias de qualidade inferior. Cabe ao Homem, com o seu livre- 

arbítrio, melhorar ou piorar o ambiente psíquico ou astral do nosso Planeta.  
 

 Os chakras não são estáticos, variam de tamanho e brilho, etc. Até na mesma pessoa há 

variações de um para outro, enquanto nos Seres altamente evoluídos os chakras superiores são 

mais desenvolvidos. Portanto, não se podem estabelecer padrões rígidos. Para evitar-se 

desequilíbrios, é que os Mestres de Amor-Sabedoria recomendam que se activem 

simultaneamente todos os sete chakras principais. 
 

 A VIDA DURANTE O SONO – Todos nós enquanto dormimos temos uma vida astral 

muito activa, da mesma maneira de como somos activos no Mundo Físico quando em estado de 

vigília. É uma questão de mudança de estado de consciência. Segundo o Ocultismo, pode-se 

transladar a consciência de um Plano para outro. Neste caso, os chakras desempenham um papel 

de fundamental importância para que tal fenómeno natural ocorra de maneira consciente. É em 

virtude de não se ter os chakras plenamente actuantes que não se tem consciência das ocorrências 

durante o sono. É sinal evidente de que os chakras estão começando a desenvolver-se quando 

alguém passa a ter mais e mais lembranças dos seus sonhos, ampliando e enriquecendo assim os 

horizontes da sua vida.   
 

 

ASPECTOS DOS CHAKRAS 
 
 

 FUNÇÃO DOS CHAKRAS ETÉRICOS – Tamanho, brilho e outras características dos 

chakras variam infinitamente em virtude de tudo depender, em última instância, do grau 

evolutivo das pessoas. Segundo os clarividentes, os chakras etéricos oscilam entre 5 a 15 
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centímetros e a sua função principal é captar Prana do espaço e distribuí-lo por todo o Corpo 

Físico a fim de manter a vitalidade do mesmo, portanto, para a manutenção integral da saúde. O 

Duplo Etérico, além de exercer a função de agente vitalizador do Corpo Físico, tem o papel de 

trazer as experiências do Corpo Astral para consciência física. Assim, o veículo etérico exerce 

dupla função, a de levar as sensações exteriores para o Corpo Astral e servir, ao mesmo tempo, 

como elemento de ligação trazendo para a consciência cerebral as complexas vivências da 

consciência emocional vibrando constantemente no nosso Corpo Astral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 AUTONOMIA DOS CORPOS – Existe uma Lei Cósmica segundo a qual tudo na vida 

evolui. Evoluir implica em transformação, aprimoramento, desenvolvimento, melhoramento, etc. 

Obedecendo a essa Lei, também todos os nossos veículos passam pelo processo evolucional. O 
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nosso Corpo Físico passou por extraordinárias transformações, podemos mesmo afirmar que 

sofreu um processo de mutação em todos os sentidos. De simples Chayas ou “Sombras” astrais 

nas primeiras duas Raças-Mães da nossa Ronda, passou para a de “homens das cavernas” na 

Fase Lemuriana, para atingir a de Homem extremamente materializado na Raça Atlante. Mesmo 

actualmente, encontramos seres humanos nas mais diversas fases de evolução. Num plano mais 

refinado, o processo de mutação continua, só que ao nível interno, aparentemente invisível, ou 

seja, operando-se as transformações no sistema cérebro-espinal e no sistema glandular em geral, 

com profundos reflexos no Físico denso.  
 

 As mutações nos veículos mais subtis, ou sejam, no Corpo Astral e no Corpo Mental, 

também passaram por profundas modificações. Muito embora grande parte da Humanidade 

ainda conserve resquícios da Animalidade no Corpo das Emoções (Astral), já se configura um 

aprimoramento em muitos segmentos do comportamento humano, tais como maior sensibilidade 

artística e refinamento cultural e até mesmo algum progresso social, apesar das inúmeras lacunas 

existentes. Sob o ponto de vista oculto, já vimos que a Natureza não dá nada de graça a ninguém, 

sem que se faça um esforço concentrado e contínuo no sentido de se melhorar cada vez mais.  
 

 Assim, os veículos Astral e Mental para evoluírem não podem fugir à regra. À medida 

que haja um trabalho interno no sentido de evoluir-se, os corpos subtis vão passando por um 

processo de conscientização, podendo inclusive chegar ao ponto de se transformarem em 

verdadeiras entidades autónomas, contudo, sempre vinculadas à Mónada a que estão presos por 

laços kármicos. Na história secreta do Ocultismo, já vimos o caso de H.P.B. com relação a Katie 

King e John King, e mais recentemente com J.H.S. em relação a Serapis Bey, Samael, etc. No 

século XVIII, também tivemos os casos de São Germano, Cagliostro e José Bálsamo, assunto 

que trataremos com mais detalhes futuramente, quando abordarmos a História Oculta da 

Humanidade. 
 

 A conscientização e a formação de verdadeiros veículos internos, e não apenas a 

elaboração de sobras amorfas e inconscientes, passa irreversivelmente pelo desenvolvimento dos 

chakras, que são os centros de forças motoras como os únicos capazes de efetuarem uma real 

transformação. Daí o cuidado com que este melindroso assunto é tratado pelos Mestres, pois se 

são forças transformadoras também podem causar sérios danos aos veículos quando mal 

manipuladas. Este é um aspecto do tema que jamais deixaremos de enfatizar. 
 
 

REGATO VITAL   
 
 

 TELA PROTECTORA – Entre os Corpos Vital e Astral existe uma tela etérica que isola um 

do outro. Essa rede protectora é chamada de Regato Vital, como já vimos anteriormente, 

envolvendo inteiramente o Duplo Etérico e assim passando por todos os “centros de forças”, 

separando os chakras etéricos dos chakras astrais. Graças ao dispositivo dessa tela é que nem todas 

as experiências do Astral chegam à nossa consciência física, porque se tal acontecesse seria 

extremamente prejudicial podendo até desestruturar-nos emocional e psiquicamente. Trata-se de 

uma espécie de filtro. É uma protecção que nos foi facultada pela Natureza para livrar-nos de 

sermos vítimas de forças externas, a exemplo do que acontece com a epiderme que isola o nosso 

corpo do mundo externo, protegendo-o. Ignoramos se essa tela protetora sempre existiu. Fala-se que 

em Raças-Mães anteriores as pessoas eram extremamente psíquicas por natureza, talvez em virtude 

da inexistência desse Regato protector. Em virtude da ruptura dessa protecção que nos foi dada pela 

Natureza, é que presenciamos certos fenómenos de cunho psíquico extremamente lamentáveis, onde 

médiuns incorporam entidades astrais, algumas de péssima formação, que podem ocorrer muitas 

vezes até contra a própria vontade do sensitivo, podendo provocar graves danos nos seus veículos 

subtis.  
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 PROTECÇÃO E CUIDADOS – O objetivo principal da tela protectora é impedir a 

abertura prematura da comunicação entre a consciência astral e a consciência física. Sabe-se que a 

ruptura dessa tela promove a percepção simultânea dos eventos físicos e astrais na consciência 

sem que a pessoa esteja preparada para tal, em outras palavras, sem que seja um Iniciado. Um ser 

humano sem essa protecção, nos dias de hoje passaria por experiências extremamente dolorosas 

no Mundo Astral, em virtude do Corpo Astral da Terra estar terrivelmente sobrecarregado de 

larvas astrais, ou seja, de elementais artificiais criados, consciente ou inconscientemente, pelas 

mentes dos homens desajustados com os princípios das Leis Divinas. Um ser despreparado, 

segundo informações dos Mestres de Sabedoria Iniciática, pura e simplesmente enlouqueceria 

num curto prazo de tempo. Quando, ocasionalmente, sonhamos com monstros, perigos, sensações 

de que vamos ser atacados e outras coisas desagradáveis, isso pode dar-nos uma pálida ideia do 

que vem a ser a vida nos Sub-planos Inferiores do Plano Astral. É precisamente por isso que as 

Regras do Pramantha, em outras palavras, as Regras da Grande Fraternidade Branca vedam ao 

discípulo qualquer aventura nos Mundos desconhecidos, ao contrário do que está muito em moda 

nos dias de hoje, a não ser que esteja sob a orientação directa de um Mestre. 
 

 ESPIRILAS E REGATO VITAL – O estojo protector é formado por uma aura constituída 

de átomos etéricos compactamente dispostos que não permitem a entrada, nessa defesa natural que 

nos é proporcionada pela Natureza, de nenhuma influência de outros Planos. Contudo, como já 

vimos, existem sete espirilas localizadas no Átomo Permanente Físico que servem de entradas 

dessas Energias Cósmicas. Portanto, qualquer vibração superior só penetra nesse Átomo 

privilegiado quando a espirila correspondente se torna condutora. Só a Iniciação é que nos conduz 

à Perfeição, que será sempre o fruto de um esforço concentrado e permanente, e que pode 

propiciar a abertura desses canais condutores que nos porá em contacto com os Mundos Divinos. 
 

 Tornar condutora uma espirila para determinada energia provinda dos Planos Superiores, 

significa pôr em actividade o centro nervoso que lhe corresponde. Isso é o que objectivam todos 

os métodos iniciáticos de desenvolvimento espiritual. Sabemos que em cada Ronda tornam-se 

plenamente condutoras as sete espirilas de uma das sete espiras que integram o Átomo Permanente 

Físico Etérico. Assim, quando chegarmos ao término da nossa 4.ª Ronda 28 energias 

especializadas, correspondentes às 28 espirilas, estarão em actividade no Homem. Em virtude 

desse facto, é que os Adeptos falam das 28 faculdades que estarão plenamente desenvolvidas no 

homem vencedor do Ciclo ao finalizar a nossa 4.ª Ronda.  
 

 

SENTIDO OCULTO DO SOL DE 32 RAIOS 
 

 

 O Dr. António Castaño Ferreira, ao tratar do complexo assunto das espirilas, disse: 
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 “Os fundamentos verdadeiramente esotéricos dos famosos ‘32 Caminhos da 

Sabedoria’ estão relacionados à futura 5.ª Ronda quando chegar à sua 4.ª Raça-Mãe, 

aquando se processará o Julgamento Final das Mónadas onde serão postas de lado, para o 

resto do Maha-Manvantara, as que não tiverem alcançado o grau de consciência necessário 

para acompanhar a Evolução das duas últimas Rondas desta Cadeia. Ora, 32 espirilas 

deverão estar plenamente activas nessa etapa da Evolução (28 correspondentes às quatro 

primeiras Rondas e mais 4 relacionadas com as quatro primeiras Raças-Mães da 5.ª 

Ronda). Em outras palavras, o Homem físico será então, por assim dizer, rádio-

transparente a 32 energias especializadas vindas dos Planos mais subtis, e o que isso 

representa como aperfeiçoamento da pessoa humana é para nós, no momento, dificilmente 

concebível.” 
 

 HARMONIZAÇÃO DOS TATWAS – Em virtude do nosso mundo interior estar, de um 

modo geral, desequilibrado, os pensamentos e emoções em constante conflito e em estado 

desarmónico geram no fundo da alma a dor e o sofrimento. As sementes do Bem e do Mal no 

Homem é que produzem o Karma. O grande desafio com que se defronta o Homem é enfrentar 

esses valores dentro de si mesmo. Para tanto, é de fundamental importância que ele procure 

conhecer a si próprio, o que não é assim tão fácil como parece à primeira vista, pelo menos na 

fase inicial de sua grande jornada iniciática, o que só se logra através de uma vida metódica e 

procurando-se manter a paz interior. Para tanto, ao dar os primeiros passos no áspero caminho o 

peregrino precisa, acima de tudo, de solidão. O caminho deverá ser percorrido sozinho, tendo por 

companhia somente a Voz da sua Consciência, ou do seu Mestre Interno, que de há muito 

aguarda o solene momento.  
 

 Pouco a pouco, na paz e tranquilidade de uma mente serena irá nascendo, como o 

desabrochar do Lótus, o novo Homem. Os Adeptos chamam a esse facto de “renascer ou raiar de 

um novo Sol”, fruto único e exclusivo de uma decisão escudada numa Vontade poderosa. As 

forças subtis da Natureza, chamadas Tatwas pelos Iniciados do Oriente, actuam poderosamente 

sobre a constituição oculta de todos os seres, e por isso o aspirante terá que controlá-las dentro 

de si. É através do jogo dessas forças vivas que a Verdade irá surgindo na alma do discípulo. Em 

alguns, predomina externamente a vibração aquosa do Tatwa Apas, uma força fria, não 

expansiva, enquanto que internamente vibra o fogo do Tatwa Tejas, que é uma força 

vibrantemente expansiva. Sabendo disso, o Mago Iniciado fará com que a força ambiental 

externa arrefeça os impulsos do Fogo interno, estabelecendo assim o equilíbrio indispensável a 

fim de que a Grande Obra se concretize. 
 

 O não saber jogar com essas forças internas, poderá precipitar mudanças bruscas gerando 

um caos de pensamentos e emoções desencontrados, provocando choques que irão abalar o 

delicado sistema nervoso com reflexos nos “centros de força”, os chakras, de constituição ainda 

mais delicada, resultando desse desequilíbrio graves danos no nosso mundo interno que deve ser 

preservado de todo e qualquer dano oriundo do exterior. Daí o motivo da reclusão espontânea 

recomendada a quem realmente quer palmilhar a estreita Senda da Iniciação. Só nos momentos 

de calma e reflexão é que as Forças Cósmicas vibram com todo o seu potencial na alma humana, 

transformando-a num verdadeiro Sol.  
 

 

PLENITUDE DE CONSCIÊNCIA 
 
 

 Os Adeptos dispensam muito cuidado à sua quietude interior, porque isso possibilita a 

plenitude da consciência. Daí a importância de se fazer da meditação uma prática diária, que 

além de acalmar as paixões, que só causam agitação e sofrimentos, amplia nosso estado de 

consciência. Dhyana (Meditação), segundo os hindus, é o refúgio dos Yoguis. Mesmo o homem 

comum do Ocidente já está se conscientizando da importância da tranquilidade interior como um 
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poderoso instrumento para a manutenção da sua saúde psicológica e mesmo física, e também 

como um meio de refazer as energias gastas na labuta diária. Como reflexo da serenidade, tem-se 

um sono profundo e tranquilo. Acreditamos que no Futuro, quando a Humanidade atingir um 

estágio mais avançado de evolução, a prática da meditação será de uso corrente e universal, com 

reflexos muito positivos não só pelos benefícios pessoais usufruídos mas, sobretudo, pelo 

alcance mais amplo abrangendo também aspectos sociais.  
 

 EXEMPLO DE VIVEKANANDA – Um famoso Adepto hindu chamado Vivekananda, 

da linhagem de Ramakrishna, portanto, um autêntico Bhakti contemplativo que vibrava 

externamente em Apas e ardia internamente no Fogo Sagrado de Tejas, certa vez, quando se 

preparava para uma viagem a Inglaterra, entrou numa cabine de combóio ocupada por um 

coronel do exército inglês que lhe disse asperamente: “Fora, porque aqui não é lugar para 

negros”. Tais palavras produziram em Vivekananda um tal acesso de cólera que se exteriorizou 

na sua fisionomia. O coronel sofreu tão tremendo impacto vibratório que, incontinente, retirou-se 

da cabine. No caso, Tejas exteriorizou-se, o Deus Ígneo Interior sentiu-se ofendido e reagiu com 

toda a sua potencialidade. Contudo, se o exterior de Vivekananda vibrasse noutra força, por 

exemplo Apas, ele teria reagido de outra maneira.  
 

 Sem que tenhamos consciência, somos influenciados constantemente por essas forças 

cósmicas que determinam a nossa conduta. Como já vimos anteriormente, fala-se que existe uma 

linhagem de poderosos Magos do longínquo Oriente, que no silêncio dos seus retiros perdidos na 

imensidão dos Himalaias, usando das forças dos Tatwas, exercem à distância a sua influência 

sobre as pessoas e a colectividade. O método, contudo, é mantido em segredo. Podemos apenas 

adiantar que o poder do Som é aplicado. 
 

 Nesse episódio da vida do ilustre Iluminado que foi Vivekananda, temos um tema 

profundo para meditação e estudo. A sua reacção repentina foi de uma violência silenciosa e 

incompreensível, que se operou em nível não físico. Tão curioso foi o evento que Ramakrishna 

dizia sorrindo: “Novanda é uma espada desembainhada”. Vivekananda desapareceu da Terra aos 

39 anos de idade, e no derradeiro encontro no sopé do Himalaia, assim falou aos seus discípulos: 

“Vou entrar no Grande Samadhi”. Despediu-se deles, cruzou as pernas e só se ouviu um grito: 

KUNDALINI!  
 
 

SUBDIVISÕES DO PLANO ASTRAL 
 

 

 AS 49 SUBDIVISÕES DO PLANO ASTRAL – A protecção interna que separa a 

consciência astral da física só deve ser rompida na época certa, ou seja, quando tivermos a 

Sabedoria que nos capacite a penetrar conscientemente em todos os Sub-Planos e respectivas 

subdivisões astrais sem corrermos nenhum risco. Afinal, trata-se de um Mundo muito complexo, 

mais complexo do que o Plano Físico. O Plano Astral possui 7 Sub-Planos que, por sua vez, cada 

um também possui 7 subdivisões, formando um conjunto de 49 segmentos. Quem não possui a 

experiência necessária, ao desdobrar-se geralmente vai deparar-se com a região mais baixa do 

Plano, que é a região mais tenebrosa. Muitos doentes mentais, sem o saberem penetram nesse 

Mundo tenebroso que é invisível para os outros. São infelizes que romperam o Regato Vital 

antes do tempo, passando a receber impressões dos Mundos subtis. Rompimento esse que pode 

ocorrer por traumas e por excessos praticados. 
 

 O fenómeno conhecido por obsessão dá-se quando a tela foi rompida, especificamente na 

região do Chakra Esplénico, e por aí penetram entidades astrais de nível inferior, transformando 

o infeliz enfermo num joguete indefeso delas, onde o sagrado princípio do livre-arbítrio é 

flagrantemente desrespeitado. Há casos em que o simples som de um “ponto”, espécie de 

mantram, é o suficiente para que o desajustado seja possuído por um Kama-Rupa. 
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 O fumo, bebidas alcoólicas, narcóticos, etc., quando usados em excesso podem provocar 

o rompimento da tela protectora dos usuários. No caso, não é a parte física do agente que actua 

mas, em verdade, o seu odor ou “emanação”, que por ser de natureza mais subtil e penetrante vai 

afectar o Corpo Vital das pessoas. Ao ser queimado o fumo de tabaco, por exemplo, ele muda de 

dimensão e é aí nesse estado que atinge o corpo subtil. Por analogia, o mesmo acontece com os 

perfumes, incensos, etc. Enfim, tudo acontece ao nível da essência que transcende a matéria 

densa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Com a ruptura do Regato Vital, o indivíduo já não possui mais defesa contra o assédio 

das entidades astrais, erroneamente chamadas «espíritos». Só um trabalho consciente de Magia 

Espiritual ministrado por pessoas experientes poderá reverter o processo. A prática de Yogas, a 

Meditação, a assistência espiritual, a vida pura e outros processos iniciáticos poderão, com o 

tempo, resolver o drama, desde que o paciente colabore.  
 

 KUNDALINI SHAKTI – Esta Shakti expressa o Poder Gerador da Natureza, portanto, é 

a Energia que adapta a Essência à Forma externa. É a Força que permite ao Eu plasmar-se de 

acordo com a Matéria física que o reveste. Portanto, todas as energias relacionadas com o Plano 

Físico denso fazem parte desta Shakti prodigiosa. 
 

 Como tudo no Mundo manifestado, existem basicamente 7 Shaktis. Cada uma das Shaktis 

é, por sua vez, septenária, de sorte que da Força Única e Sem Causa surgem, através das 7 

Shaktis Primordiais, 49 Shaktis Menores. São os 49 Fogos Místicos de Kundalini de que nos 

falam as tradições. 
 

 “Despertar Kundalini” – expressão tão em uso na linguagem ocultista – não significa que 

não haja Kundalini no homem comum; significa antes despertá-la plenamente, em todo o seu 

tremendo poder, e que apenas uma fracção mínima está activa no não Iniciado. Na realidade, 

Kundalini está presente em toda a manifestação da Vida, apenas varia de grau.  
 

 A outros estados de matéria correspondem energias adequadas a plasmá-los, segundo a 

respectiva capacidade de conhecê-los. Assim, a energia que modela o Éter ou Akasha é 

Mantrika-Shakti, relacionada ao poder vibratório do Som. A energia sonora modela, pois, a 

matéria akáshica. Por isso, um mantram não deve ser apenas tocado ou cantado, precisa ser 

acompanhado por um pensamento, de acordo com a combinação dos sons produzidos. Precisa 

ser vivido. Então, cria-se um ser consciente e activo, cujo corpo é de matéria etérica por 

intervenção de Kriya-Shakti, a energia relacionada com a Criação, com a chamada Força Vital. 

Quando tratarmos das Hierarquias Criadoras, veremos que as mesmas usaram o Poder de Kriya-

Shakti para dar origem à Humanidade.  
 
 

EU SOU A PIRÂMIDE 
 

  

 Indiana Matzenbacher, em seu precioso trabalho intitulado Eu sou a Pirâmide, escreveu 

esta jóia iniciática: 
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 “Os quatro lados da Pirâmide são ígneos, tratando-se do monumento erigido pelo ser 

humano como fruto do seu próprio esforço individual. 
 

 As labaredas que se elevam da base (ejectos de luz) a fim de formarem os quatro 

flancos luminosos, resultam da fé, do esforço, da perseverança e do propósito indómito de 

cada ser construtor do seu próprio e exclusivo Templo, estruturado dinamicamente com um 

objetivo específico, único e realizável em toda a sua extensão. 
 

 Ao inverso da pedra que se limita a reflectir os raios do Sol exterior, a Pirâmide 

Humana ejecta, como faz um vulcão, a Chama Imanente na  aspiração sublime de ascender, 

em Corpo e Alma, Centro por Centro, ao  ápice da Pirâmide, ao Espírito do Sol Transcendente 

do qual é o Raio  Perfeito.  
 

 No interior, na altura correspondente à Câmara Real do Centro Cardíaco, o sarcófago 

vazio aguarda o momento transfigurador, o instante cósmico para o qual a vivência do homem 

foi programada e cumprida. A subida da Serpente Mãe, lanço por lanço, dissolve cada 

princípio material em seu antecessor menos denso, ilumina todo o trajecto, faz da Pirâmide 

chamejante uma Estrela Divina. É digna de nota que a Alma, antes de iniciar a ascensão pelo 

Canal Interior, começa a brilhar intensamente na treva onde jaz, o que culmina com a 

Serpente mudando a direcção da sua cabeça, erguendo-se vibrando sons semelhantes ‘a um 

enxame de abelhas’, anunciando o seu retorno ao ponto de origem. 
 

 Já foi dito que a ‘abelha’ era um símbolo faraónico sempre ligado à parte esotérica da 

liturgia. 
 

 Ao atingir o topo, o ápice da Pirâmide, faz-se a fusão relampejante, radiosa, 

momentânea, enquanto a vivência terrena exige, para o cumprimento da Lei, o retorno da 

Mente Causal, ressuscitada em sua pureza primitiva, não mais à base para impregnar de 

Energia Vital os envoltórios densos, mas sim à Caverna do Coração, ao sarcófago da Câmara 

do Rei. Daí ela irradia Energia Vital transcendida para a base, depois de tê-la captado da 

parte espiritual superior. 
 

 Cada vez mais brilhante, fulgurando com a Luz de dez milhões de Sóis 

resplandecentes, a Mãe busca reiniciar o trajecto central, o mais frequente e rápido possível, 

atingindo a ‘máxima altura’ para experimentar o estado de êxtase supremo.” 

 
        

SHAKTIS 

 
 

 Shakti é Deus manifestado na Natureza, portanto, é o seu Aspecto Criador. O sábio 

Iniciado hindu T. Subba Row, falando a respeito da Mãe Divina assim se expressou: “Kanya, o 

sexto signo do Zodíaco ou Virgo, significa a Virgem e representa Shakti ou Maha-Maya. O signo 

em apreço é o sexto Rashi ou “divisão”, e indica a existência de seis Forças Primordiais na 

Natureza sintetizadas por uma sétima”. 
 

 AS SETE SHAKTIS – As Shaktis apresentam-se na seguinte ordem:  
 

 1.ª) Adi-Shakti – Luz do Logos. Representa o Poder Supremo. Síntese de todos Poderes. 
 

 2.ª) Para-Shakti – Literalmente, a Grande ou Suprema Força da Manifestação. Inclui os

            poderes da Luz e do Calor. 
 

 3.ª) Jnana-Shakti – É o poder da Inteligência. É a Sabedoria ou o verdadeiro             

      Conhecimento. Tem dois aspectos a saber: 
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 a) Quando está sob condições materiais:  
 

 Poder para interpretar as sensações 

 Poder de recordar o passado (memória) 

 Poder da associação de ideias  

 Poder da noção do Eu ou da Individualidade  
 

 b) Quando está liberta dos liames da matéria: 
 

 Poder da clarividência 

 Poder da psicometria 
 

 4.ª) Mantrika-Shakti – Literalmente, a Força da Palavra, das Letras, da Música ou do 

         Som. 
 

 5.ª) Ichcha-Shakti – O Poder da Vontade. 
 

 6.ª) Kriya-Shakti – O misterioso Poder de materializar os Pensamentos. 
 

 7.ª) Kundalini-Shakti – Princípio Universal da Vida. Move-se serpentinamente. 
 
 

KUNDALINI E ESTADO DE CONSCIÊNCIA 
 

  

          A seguir, transcrevemos um estudo sobre as Shaktis feito pelo Dr. António Castaño 

Ferreira:   
  

 KUNDALINI-SHAKTI – “As formas adaptam-se aos respectivos estados de consciência 

através de energias específicas. Assim, no momento actual da nossa evolução há no Homem, 

como nos outros seres, uma energia que estabelece a conexão entre a consciência interior e a 

forma de que ela se reveste. Essa energia ou força é conhecida pelo nome de Kundalini-Shakti. 
 

 Kundalini é, portanto, a Shakti que modela a forma de acordo com a consciência. 

Destarte, o Iniciado, quando vai alcançando graus superiores de consciência, modifica a sua 

natureza física graças ao domínio de Kundalini, de modo a adaptá-la ao novo estado de ser (de 

consciência). Despertar Kundalini sem a consciência estar preparada para possuí-la bem, é pôr 

em liberdade uma força terrivelmente destruidora. Daí o famoso ditado do Hatha-Yoga-

Pradipika: “Kundalini liberta o sábio e escraviza o néscio”. Por outro lado, se a energia que 

adapta a matéria às necessidades da consciência interior não tiver atingido o grau de actividade 

exigido por essa natureza interna, o homem poderá ter percepções elevadas, mas não as guardará 

em sua memória física. O homem terá lampejos maravilhosos, mas serão sempre lampejos, 

enquanto Kundalini não estiver suficientemente desperta. É lícito, pois, dizer que Kundalini é a 

intermediária plástica entre a matéria física densa e o respectivo estado de consciência. 
 

 MANTRIKA-SHAKTI – A energia que modela o Éter ou Akasha é Mantrika-Shakti. A 

energia sonora modela, pois, a matéria akáshica. Por isso, um mantram não deve ser apenas 

tocado ou cantado, precisa ser acompanhado por um pensamento, de acordo com a combinação 

de sons produzidos. Precisa ser vivificado. Então cria-se um ser consciente e activo, cujo corpo é 

de matéria etérica.  
 

 ICHCHA-SHAKTI – É a energia que se relaciona com o Eu Interior (Ahamkara), e 

portanto a principal energia em acção no Homem Interno. É através dela que o Eu cria o seu 

próprio corpo e os sentidos pelos quais entra em contacto com o mundo exterior. Assim, não é 

demais dizer, conforme o adágio oculto, que “cada um é filho da sua própria vontade”. É a 

energia responsável pela criação concreta, porque está ligada àquilo que nós conhecemos por 

Vontade. 
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 KRIYA-SHAKTI – Diz-se que é a força que materializa o ideal. Possibilita produzir 

resultados milagrosos quando unida ao poder da Vontade, que é o poder de Ichcha-Shakti. É o 

poder de criação mental usado pelos deuses criadores. Kriya-Shakti, a energia relacionada com a 

Criação, com a chamada Força Vital, o Prana na linguagem teosófica corrente, corresponde ao 

Éter Físico e adapta o Duplo Etérico às necessidades da consciência que nele está em actividade. 
 

 ADI-SHAKTI – A 1.ª Shakti. Condiz com o mais alto princípio das classificações 

esotéricas. Significando a Força da própria Existência, o Poder em sua mais alta expressão, é 

fácil entender que está ligada à mais subtil das matérias manifestadas, Adi, e ao supremo estado 

de percepção. Daí, como consequência lógica, o facto de que a Iluminação confere ao homem 

poderes ilimitados. Em verdade, os imersos em Samadhi absorvem, com a 1.ª Shakti, todas as 

demais. Adi-Shakti é a síntese de todas as energias activas no Cosmos. É a energia que explica o 

poder dos Budas e dos Cristos. Esse é o motivo de poderem os Seres dessa categoria regenerar e 

transformar o homem inferior, dando-lhe os meios de livrar-se da ilusão que domina todas as 

criaturas.” 
 

 

HEXÁGONO SAGRADO 
 
 

 SELO DE SALOMÃO – Continuando o seu maravilhoso trabalho sobre as características 

das Shaktis, diz o Dr. António Castaño Ferreira: o famoso Selo de Salomão – formado pelo 

entrelaçamento de dois triângulos – é a representação dos 6 grupos de Forças sintetizadas pelo 

ponto central, algumas vezes figurando nesse símbolo tão expressivo e poderoso. Kut-Humi 

chega mesmo a dizer que os que forem capazes de interpretar o Hexágono Místico sob todos os 

aspectos, transformar-se-ão virtualmente em Adeptos, pois terão tocado na primeira sílaba da 

Palavra Inefável, síntese de todas as coisas. Fica assim entendido que as 6 Forças que se seguem 

a Adi-Shakti nela repousam e dela tiram a existência. A mais alta expressão da Energia, o 

revérbero de Adi-Shakti auréola a cabeça dos Grandes Ungidos em êxtase. Luz puríssima, e os 

que chegam a contemplá-la mais cedo ou mais tarde alcançam os frutos da Libertação. Fogo 

Puro que consome todas as impurezas das almas peregrinas, Adi-Shakti é também Agni, Athar, 

Athar-Behram, Mar de Fogo, o Mar de Akshara, o Espírito Santo. Quando os hebreus falam em 

Shekinah, a Nuvem que envolve o Tabernáculo onde está presente a Graça de Adonai, é a Adi-

Shakti que se referem. 
 

 MANTRIKA-SHAKTI – É a Força Mística do Som ou Verbo. Expressa a Harmonia 

Cósmica e portanto, em sentido lato, inclui tudo que diz respeito ao Aspecto Beleza ou Arte. 

Aqui está o motivo de falar-se na famosa Linha das Artes, que representa para o Homem da 

Terra o caminho mais simples para a Libertação. Quem se aprofundar no conhecimento da 

ciência do Som, no poder místico das Palavras ou do Verbo, logrará a Realização Interior. 
 

 É importante assinalar que mais de um Grande Iluminado, Membro da Excelsa 

Fraternidade Branca, alcançou as culminâncias da espiritualidade pelo caminho das Artes. 

Podemos citar no Ocidente, dentre outros, Dante, Leonardo da Vinci, Wagner e Beethoven. Esse 

Verbo manifesta-se como Ritmo, Melodia e Harmonia. Acentuemos que os mantrans sagrados 

baseiam-se no perfeito entendimento dessa ciência, a qual durante milénios pertenceu às Escolas 

Iniciáticas Secretas. Daí a criação dos bailados, que visavam perpetuar o conhecimento de certas 

leis ocultas relacionadas com as invocações às Potestades ou Deuses da Natureza. Mais tarde, à 

dança exclusivamente rítmica acrescentou-se uma expressão de doçura graças a certos gestos, 

especialmente das mãos, que ensinavam a melodia dos cânticos evocadores das Potestades 

adoradas. 
 

 A Arquitectura, principalmente no que diz respeito aos Templos, era expressão estática 

da Suprema Harmonia do Universo. Os mais venerados santuários representavam o Cosmos 
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manifestado, ou o Homem com todos os Mistérios que o envolvem. Em verdade, os antigos 

sábios sempre olharam o Homem como a Suprema Perfeição, tal o seu equilíbrio estrutural, e por 

isso diziam que o Templo era o Corpo onde se manifestava a Divindade na Terra, e o Homem o 

Templo do Deus Interior. Essa correlação leva-nos facilmente a entender que a forma dos 

Templos, erigidos segundo os verdadeiros cânones, corresponde à do Homem Cósmico. 
 

 Sendo o Homem o Templo de seu Deus Interno, o Templo externo era o Santuário pelo 

qual se manifestava Deus na Natureza. Isto explica porque as proporções do Templo, 

verdadeiramente canónicas, são as mesmas do Homem Perfeito, padrão de cada Raça. 

Encontramos num Templo a representação dos principais órgãos do corpo humano: o Sanctum 

Sanctorum simboliza o útero materno, pois é aí que os homens nascem pela segunda vez, através 

das Iniciações no Mundo Espiritual. A cúpula expressa o órgão gerador masculino – o lingam, o 

falo. O corredor estreito que vai ter à câmara iniciática, exprime o caminho das angústias, nome 

usado por Hipócrates como sinónimo de útero. O coração – onde se ouve a Voz sem Som, a Voz 

do Nada, a Voz de Senzar, a Filia Vocis – é o altar, a ara do Templo. As artes dos cânticos e a 

poética, fundidas numa só, são consideradas a manifestação mais perfeita do Verbo Criador. O 

cantor iniciado era o arquivo vivo dos fastos da sua raça. Conseguiu perpetuar uma ciência não 

inscrita nos livros, e transmissível apenas pela voz dos seus poetas-cantores. 
 

 

AS LINHAS DE ADEPTOS DO PRAMANTHA 
 

 

 É interessante lembrar a respeito a história de Ovídio, que o Colégio Sacerdotal de Roma 

exilou para o Ponto Euxino em virtude de ter divulgado, no impulso da inspiração, segredos 

iniciáticos que, aliás, desconhecia. E somente esta última circunstância salvou-o da morte. O 

caso serve para provar que o poeta pode, pela arte sublime da palavra, despertar em sua 

Consciência Interior conhecimentos de ordem secreta e mística, o que explica a palavra Vate 

(“adivinho, vaticinador”). 
 

 ICHCHA-SHAKTI – Expressa o desejo ou o poder da Vontade ligado diretamente ao que 

chamamos de Mental Concreto, inteligência raciocinante ou reflexiva. Representa o 

conhecimento objectivo, cuja sedimentação constitui a Ciência. Os seres ligados a esse Logos 

têm por tarefa fundamental a de, valendo-se da mente reflexiva, estudar a Natureza e apresentar 

esses conhecimentos de maneira científica. 
 

 São esses seres os espíritos brilhantes de todos os tempos, descobridores das leis naturais, 

desbravadores da ciência positiva tal como é divulgada pelas academias, universidades e escolas 

exotéricas. 
 

 Encontramos sempre dois grupos de homens estreitamente ligados aos progressos 

humanos: uns ocultam-se nos Santuários ou Ordens Secretas, Adeptos que são detentores do 

Conhecimento mais elevado e abstracto; outros, profanos, encarregam-se de construir a Ciência 

adequada a essa determinada época. Os primeiros preocupam-se apenas com o Conhecimento 

Real, o da Realidade Absoluta, e não pertencem exclusivamente ao 5.º Raio Cósmico. Em 

contrapartida, os representantes desse Raio são as grandes inteligências humanas, que usando 

tão-somente o mental raciocinante expressam os conhecimentos objectivos adquiridos, de forma 

inteligível para todos. Os indivíduos dessa Hierarquia, mesmo ainda quando muito evoluídos, só 

podem alcançar o Adeptado pelo desenvolvimento do Mental Concreto, isto é, pelo caminho da 

Ciência. 
 

 Podemos, pois, dizer que existe uma Linha de Adeptos, a 5.ª ou Linha dos Moryas, que 

conquista o conhecimento do Real através da Ciência objectiva. 
 

 A 4.ª Linha de Adeptos, ou a de Hilarião, é a que realiza o ideal evolutivo por meio da 

Estética, da compreensão e criação do Belo. 
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 KRIYA-SHAKTI – É a Força que objectiva ou materializa o Ideal e se expressa pela 

devoção e o misticismo, realizando a suprema aspiração do Amor Universal. Corresponde, nas 

práticas indianas, ao sistema de Bhakti-Yoga. No Ocidente, temos um exemplo de Bhakta 

perfeito em São Francisco de Assis, que chegou a amar indistintamente, com o mesmo e intenso 

amor, todas as manifestações da Natureza. Via de regra, os grandes santos contemplativos, os 

grandes místicos e religiosos de todas as épocas, estão ligados ao 6.º Logos ou 6.º Senhor, e a 

Kriya-Shakti. 
 
 

OS CONSTRUTORES DO EDIFÍCIO HUMANO 
 

 

 KUNDALINI-SHAKTI – Força relacionada com o 7.º Logos, é uma das mais misteriosas 

das 4 Shaktis Menores. Pode ser definida como a Energia que ajusta as relações internas às 

externas, o que, segundo os sábios indianos, é a base da transmigração ou reencarnação. 

Kundalini-Shakti é a Energia que ajusta a Essência interior às formas de que se reveste. 
 

 A acção de Kundalini-Shakti explica porque a análise dos traços exteriores da criatura 

humana permite avaliar-lhe a natureza interior. Foi com o conhecimento dessas relações que se 

construíram várias ciências ocultas, parcialmente divulgadas entre os profanos: a fisiognomia, a 

quiromancia, etc. Há entendidos nessas matérias que são capazes, pela simples observação dos 

traços exteriores de uma criatura qualquer, de descrever-lhes minuciosamente o carácter, as 

faculdades, tendências e possibilidades. Forma da cabeça, orelhas, forma e cor dos olhos, forma 

do nariz, da boca, das mãos, constituem para eles uma linguagem muito clara. Cada forma se 

ajusta, pelo Poder de Kundalini-Shakti, à Essência que a anima. 
 

 SERAPIS – O domínio completo desta misteriosa Energia que é Kundalini, permite ao 

Adepto modificar as formas, as suas ou as alheias. Há, com efeito, Adeptos capazes de tomar 

fisicamente a forma que desejarem, fazendo-a perdurarem pelo tempo que quiserem. A Linha de 

Adeptos ligada à 7.ª Shakti tem, por isso mesmo, o papel de Transformar, o que explica o seu 

epíteto de Construtores. A História da Humanidade está repleta de factos tão estranhos que não 

os compreenderíamos se não conhecêssemos a função dos Serapis. 
 

 São os Seres desta Linha que criam as instituições sociais, surgindo muitas vezes no 

palco do mundo como guerreiros ou caudilhos políticos, homens que alteram o rumo da História. 

E podem fazê-lo sem que com isso se prejudiquem, o que aconteceria infalivelmente a um 

homem pertencente a outra Linha, ainda que de estirpe elevada. Um Napoleão, um Júlio César, 

um Lenine, um Hitler, etc., pertencem a esta categoria nas suas expressões inferiores. 
  

 MAGIA CERIMONIAL – Os livros que tratam destes assuntos costumam dizer que a 

característica dos Seres da Linha Serapis é a Magia Cerimonial. Algumas Escolas, contudo, 

asseguram que esta Linha da Magia Cerimonial é presidida por São Germano, talvez por sua 

relação indirecta com a mesma. São muitas vezes citados como Habitantes do Seio da Terra. Daí 

o termo Serapis, de Asar-Hapi, isto é, o Boi Ápis do Antigo Egipto, mumificado e guardado nas 

criptas profundas que se perdem nas entranhas do nosso planeta. Os Serapis são, pois, Seres 

vocacionados à acção e ao domínio sobre as forças do meio natural e do meio social, arrastando 

atrás de si os homens. Essas quatro Linhas formam, conjuntamente, o Cruzeiro Mágico que é o 

Pramantha, a Grande Fraternidade Branca. 
 

 Não é por outra razão que o número 4 está sempre intimamente ligado à História da 

Humanidade. Quatro são os Vedas, quatro são os Evangelhos sinópticos, quatro são os Livros 

Sagrados da China, quatro foram as Verdades pregadas por Budha, quatro são os Graus 

Iniciáticos, quatro são as Castas indianas, quatro foram as Tribos ou Fratias que formaram 

Atenas. Cada Grande Raça atravessa 4 Períodos ou Yugas (Satya, Tetra, Dwapara e Kali Yugas). 
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CORPO ALMA, ESPÍRITO E OS CHAKRAS 
 
 

 Para estudar-se os “Centros de Forças” chamados Chakras pelos Iniciados, torna-se 

necessário conhecermos onde os mesmos se assentam. O Homem, como sabemos, é um ser 

extremamente complexo por se constituir de diversos veículos e princípios, basicamente sete ao 

todo, indo do Corpo mais denso que é o Físico até ao mais subtil que é o Princípio Átmico, sede 

da Supra-Consciência. 

Esquema de V.M.A. 
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 Para o assunto em pauta, vamos iniciar pelo estudo detalhado do Corpo Físico sob a 

óptica iniciática. O Homem é constituído por sete Veículos e Princípios. Também, por sua vez, o 

Corpo Físico é formado por um conjunto de sete tipos de substância, sendo que a parte mais 

densa é formada por matéria sólida, líquida e gasosa. Há também um segmento menos denso do 

nosso Corpo Físico chamado pelos Iniciados de Corpo Vital ou Duplo Etérico. Este Corpo Vital, 

por sua vez, é formado por quatro tipos de substância chamadas de etérica, super-etérica, 

subatómica e atómica. É neste último segmento, o atómico como a parte mais refinada do nosso 

Corpo Físico, onde estão localizados os Chakras Etéricos. Analogamente, os Chakras Astrais 

também estão localizados no primeiro Sub-Plano do Corpo Astral, igualmente chamado de Sub-

Plano Atômico Astral.  
 

 O Corpo Vital assemelha-se a uma teia de aranha infinitamente delicada. Pelos seus fios 

circula a Energia chamada Prana que exerce grande influência sobre o nosso Corpo Físico, 

inclusive a de vitalizá-lo. Esquematizando o que foi dito, temos: 
 

     Substância atómica 

     Substância subatómica 

     Substância super-etérica 

     Substância etérica 
 

     Substância gasosa 

     Substância líquida 

     Substância sólida 

 
 
 

A MENTE E O SISTEMA ENDÓCRINO 
 

 
 

 O Homem sendo um Microcosmos, por conseguinte, é um reflexo do Macrocosmos. O 

Universo é constituído por sete Planos, como já vimos. Assim, nossos corpos são formados da 

substância elemental retirada do Grande Reservatório que são esses Planos Cósmicos. Também o 

nosso Corpo Vital é formado da substância elemental cósmica, só que a mesma está encadeada 

num corpo estruturado, portanto, num estado superior, pois já está sob a influência e vibração de 

uma Mónada, que em virtude disso passa a ser a responsável pela evolução dessa substância 

encadeada. O Corpo Vital é como se fosse uma armação sobre a qual o tecido é modelado 

formando a nossa forma material. Segundo ensina a Ciência Esotérica, o sistema nervoso é 

envolvido pela rede etérica. Os canais principais do Corpo Etérico formam uma planta superior 

do sistema nervoso. Nos locais onde há grande confluência de nadhis no Corpo Vital, aí se 

formam vórtices de forças, os chamados Chakras, cujas expressões materiais são as glândulas de 

secreção interna.  
 

 OS TATWAS E OS CHAKRAS – Os veículos Anímico e Físico são constituídos pelos 

Tatwas. Os Chakras condensam todas as energias desses Tatwas. Os Chakras superiores, de 

vibração mais alta, influenciam os que lhe são inferiores. Essa influência desce do Mental 

Superior para o Astral e deste para o Corpo Vital. Do Corpo Vital, através das glândulas 

endócrinas, essa influência atinge o Corpo Físico. Em virtude desse facto, é que os Adeptos 

controlam a actividade das glândulas usando o poder da Mente. Contudo, para atingir tal poder o 

discípulo terá que submeter-se à severa disciplina iniciática. Com o poder da Mente, o Adepto 

pode controlar, estimular, inibir e dirigir as secreções glandulares internas, as quais, em última 

análise, comandam todas as reacções do corpo, sejam elas conscientes ou inconscientes.  
 

 Os Chakras estão agrupados em três segmentos, conforme a tabela abaixo:  

Corpo Vital 

Corpo Denso 
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       Chakra Coronal 

       Chakra Frontal 

       Chakra Laríngeo 
 

       Chakra Cardíaco 

       Chakra Umbilical 
 

       Chakra Esplénico 

       Chakra Raiz 
 

 

OS CINCO ELEMENTOS E OS CHAKRAS 
 

 

 No Homem, a essência do ser é constituída pelo Jivatmã, ou seja, Atmã encarcerado nas 

tramas da Matéria. O Espírito do Homem é idêntico, em última análise, ao Espírito Universal. A 

única diferença é que aquele se acha revestido de forma grosseira, incapaz de perceber além dos 

sentidos, e este se acha livre, pairando acima das limitações da Matéria. 
 

 Transformando os veículos, subtilizando-os, destruindo o grosseiro, iremos fatalmente 

atingir a Essência Suprema da Vida, o Jivatmã. Como realizar tal intento? De múltiplas maneiras 

poderíamos responder a essa transcendente questão. Inúmeros são os métodos preconizados para 

lograrmos tal intento. Um dos mais rápidos, dos mais seguros e também dos mais perigosos, é 

conhecido pelo nome Vajrayana. 
 

 CONTRAPARTES DOS ELEMENTOS – Os Mundos materiais são constituídos pelos 

elementos que os ocidentais e os orientais conhecem pelos nomes de Terra, Água, Fogo, Ar e 

Éter. A contraparte anímica desses elementos é chamada pela tradição tântrica de Tatwas. São 

também em número de cinco: Pritivi, Apas, Tejas, Vayu e Akasha. Na realidade, esotericamente 

temos sete e não simplesmente cinco Tatwas. São essas energias que actuam sobre os Chakras 

que as distribuem através dos nadhis. 
 

 Toda a Evolução Humana prende-se ao despertar de Kundalini. Para compreendermos 

bem a noção exacta do que seja Kundalini, não podemos furtar-nos a uma investigação sobre as 

transcendentes e fundamentais teorias sobre a mesma no Oriente antigo. 
 

 KUNDALINI E O TANTRISMO – Segundo o Dr. Castaño Ferreira, o processo pelo qual 

se pode, no breve intervalo de uma vida, activar o “Serpentino Poder de Kundalini”, é conhecido 

pelo nome genérico de Kundalini-Yoga. Este ramo da Yoga desenvolveu-se em épocas tardias da 

História indiana. De acordo com a opinião dos sábios hindus, as doutrinas, os métodos de 

realização e as obras teóricas sobre o tema podem ser chamados tântricas, todavia sendo já 

encontradas nos Vedas, porém só tendo recebido forma muito mais tarde, quando as condições 

cósmicas para a Humanidade variaram de tal sorte que se tornou necessária uma adaptação das 

antigas teorias e métodos de realização às novas circunstâncias. Se anteriormente fora possível 

chegar-se ao conhecimento por meio da contemplação mística, o processo da Evolução Humana 

forçou a Lei a empregar meios mais enérgicos. Assim se explica o aparecimento do Tantrismo, 

no qual o conceito de Força desempenha papel destacado. Não se poderá compreender os 

segredos e os poderes de Kundalini sem primeiro analisarmos bem de perto o mecanismo 

cósmico e antropológico da Evolução. 
 

 Ainda segundo o Dr. Ferreira, os Iniciados budistas nessa senda iniciática denominada 

“Veículo de Diamante”, afirmam que podemos num espaço de tempo brevíssimo atingir o 

supremo desiderato da evolução: a Libertação. Contudo, os Adeptos advertem que é um processo 

extremamente perigoso, precisamente por acelerar sobremodo a evolução. Para tal, ter-se-á que 

seguir os processos mágicos do Tantrismo. Mas o que nos interessa de momento é que, segundo 

Chakras relacionados ao Espírito 

Chakras relacionados à Alma 

Chakras relacionados ao Corpo 
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essa Escola, existe no homem uma força prodigiosa, que uma vez desencadeada levá-lo-á à 

Libertação. Essa força é Kundalini. Os métodos empregados para desenvolvê-la constituem a 

Kundalini-Yoga. Segundo JHS, os Chakras relacionados ao Sexo e ao Astral são o Raiz, o 

Umbilical e o Esplénico, tendo como opostos os Chakras Coronal, Frontal e Laríngeo, estes mais 

ligados à parte espiritual do ser humano. O Chakra Cardíaco é considerado como equilibrante, ou 

a Morada de Kundalini, Sede da Vida onde se acha o precioso Diamante da Luz Espiritual. O 

Chakra Cardíaco não tem oposto, ficando entre os dois triângulos mágicos antropogénicos. Tudo 

isso vem corroborar o princípio que afirma ser a Matéria o reflexo do Espírito e o Espírito se 

condensa na Matéria. 
 
 

CONSCIENTIZAÇÃO DOS PLANOS 
 

 

 Cada um dos nossos veículos necessita do respectivo alimento para sobreviver. Assim 

sendo, o Corpo Físico mantém-se com alimentos de natureza física, enquanto Prana vitaliza o 

Corpo Vital basicamente através do Chakra Esplénico. O Corpo Astral é alimentado pelas 

emoções relacionadas ao Plexo Solar, ou Chakra Umbilical. Este veículo satura-se de energia 

astral no período do sono, daí a importância oculta do sono. O alimento do Corpo Mental é da 

natureza do pensamento. Quanto ao que alimenta os Princípios Superiores, para aqueles que já os 

possuem em actividade, é de natureza transcendental.   
 

 Pelo domínio ou activação de cada um desses centros de forças, teremos cumprido uma 

etapa na gloriosa ascensão para o Absoluto. Iniciação, em última instância, significa plena 

conscientização de todos os Planos e Sub-Planos. Assim, a conscientização dos Planos subtis 

capacita-nos a ver os gnomos trabalhando o solo, as fadas trabalhando as flores e as salamandras 

operando com o fogo, provocando os relâmpagos. As ondinas dando vida à água. As sílfides 

produzindo a brisa ou os furacões. Em uma etapa mais avançada poderemos até compartilhar, 

conscientemente, das actividades dos Devas e das Hierarquias Superiores.  
 

 O FOGO QUE SUBTILIZA OS CHAKRAS – Todavia, não basta que esses centros de 

forças se tornem ativos, é necessário que tenham sido previamente subtilizados. Como fazer 

como torná-los subtis? Dizem os alquimistas que o Fogo tudo purifica. Será pelo Fogo que 

“limparemos”, desobstruiremos os Chakras. Esse Fogo Sagrado que arde em todas as coisas é 

Kundalini. De acordo com a doutrina tântrica, a força de Kundalini acha-se encerrada no Chakra 

Raiz ou Muladhara, sob a forma de uma serpente que está enrolada três vezes e meia sobre si 

mesma. Acha-se na abertura inferior do grande canal que existe no centro da medula.  
 

 Inúmeros canais circulam no Corpo Etérico, os mais importantes dentre eles são os que se 

acham sobrepostos à coluna vertebral. Esses nadhis ou “canais” fazem circular o Hálito Vital, o 

Prana por todo o corpo. Os nadhis da coluna vertebral são conhecidos pelos nomes de Ida, 

Pingala e Sushumna. Sushumna é o canal central, e Ida e Pingala correm em espiral em seu 

redor. O da esquerda, Ida, é o lunar ou feminino, e o outro, Pingala, é o da direita, solar ou 

masculino. Estes canais partem do Chakra Raiz e terminam na altura do cérebro, achando-se em 

ligação com as fossas nasais. 
 

 Todos os Chakras acham-se vinculados a esse tríplice canal. Esses nadhis constituem a 

Vina de três cordas de Shiva. Pelo despertar de Kundalini, a força poderosa de que é dotada faz 

com que se eleve gradualmente pelo interior de Sushumna indo queimar todas as impurezas dos 

Chakras. 
 

 OS ESTADOS DE CONSCIÊNCIA E OS CHAKRAS – Um a um são “limpos” os 

Chakras. Cada vez que Kundalini atinge um Chakra, brota um estado de consciência. Forças e 

poderes sobrenaturais aparecem espontaneamente, são os Sidhis que despontam. Quando 
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Kundalini atinge o Chakra Sahasrara, a Iluminação é integral, o homem é um Liberto, um 

Jivamukta. São João representa simbolicamente os Chakras como sendo os “Sete Selos” que 

vedam o Grande Livro, só desvelado aos Heróis Vencedores da Evolução. 
 
 

CÂMARA DE BRAHMÃ 
 

 

 KUNDALINI É UM CENTRO ESTÁTICO – Kundalini quando posta em movimento é 

uma poderosa Força Criadora. Segundo os Iniciados, quando a Serpente Cósmica realizou a sua 

missão de construção da Terra, quedou-se inerte no seu seio. Kundalini é o Germe gerador da 

Vida, sem ela a Morte se estabeleceria. Segundo a Doutrina Secreta, a Lua é um corpo morto, 

por isso sem mais o movimento de rotação, girando por inércia ao redor da Terra que a mantém 

presa a si. Isso aconteceu em virtude do Germe cósmico, ou seja, Kundalini, que no interior da 

Lua lhe dava vida e movimento, ter sido transferido para a Terra. A partir daí, a Lua tornou-se 

um satélite da Terra, pois actualmente Kundalini reside no âmago do nosso Globo. Também a 

Grande Serpente constitui o centro estático de nosso corpo, ao redor do qual todas as forças 

orgânicas giram. Portanto, Kundalini pode ser comparada a um magneto de dois pólos: o Chakra 

Muladhara, onde dorme Kundalini, é o pólo estático, em oposição ao resto do corpo que é 

francamente dinâmico. Sem esse centro catalisador não existiria vida organizada, seja a vida de 

um corpo sideral ou a de um ser humano.  
 

 OS GRAUS INICIÁTICOS E KUNDALINI – Cada centro de força encerra um poder, 

uma característica que lhe é própria. Com o advento de Kundalini entram em actividade essas 

energias específicas de cada Chakra. O indivíduo apodera-se de novas faculdades psíquicas e 

mentais. Os diversos Graus de Iniciação simbolizam a elevação progressiva de Kundalini até ao 

Sahasrara. Uma vez atingido o Chakra Coronal, o “Loto das Mil Pétalas”, o discípulo deve 

fazer com que a poderosa energia de Kundalini se dirija para o Chakra Cardíaco, indo alojar-se 

naquilo que os ocultistas conhecem pelo nome de “Câmara de Brahmã”, a qual é vista pelos 

clarividentes como uma pequenina ponta ultra luminosa que as pessoas apresentam na 

extremidade superior do coração. Se o discípulo não estiver devidamente preparado e não 

conhecer os segredos do Ocultismo, os mistérios da Kundalini-Yoga, é capaz de não saber como 

controlar essa força espantosa que desencadeou. 
 

 PODE-SE PERDER KUNDALINI – Dizem as tradições tibetanas que existe na 

extremidade superior do crânio um pequeno orifício chamado Brahmapura, por onde se escoará 

a Serpente Ígnea se por acaso isso suceder, perdendo o discípulo para sempre a possibilidade de 

evoluir por faltar-lhe a Essência Vital que se evolou para longe, para os imensos Reservatórios 

Universais eternamente inacessíveis ao Homem… O homem sem Kundalini transforma-se num 

débil mental… A esse respeito, há um aforismo da Ciência Oculta que evidencia o que dissemos: 

“Kundalini liberta o sábio e escraviza o ignorante”. 
 

 O BIJAM DE CADA UM – Além dos nadhis principais, como já vimos anteriormente, 

há uma infinidade de nadhis secundários. São os canais que ligam os Chakras entre si, e os 

centros de forças com o canal principal. As ligações secundárias só são conhecidas nos tratados 

esotéricos. A única coisa que pode ser adiantada é que quando Kundalini começa a mover-se, 

subindo pelo canal central, há a emissão de um som fortíssimo, como já foi dito, algo parecido 

ao som produzido por um enxame de abelhas. Além disso, há também o som característico de 

cada um que é o Bijam ou nota natural do indivíduo. Aliás, essa nota não é simples, sendo antes 

um acorde. Existe uma prática iniciática que faculta a escuta desse som interno. É provável que 

algum dia seja ensinado nos Cadernos como ouvi-lo. A reunião dos três nadhis Ida, Pingala e 

Sushumna, constitui aquilo que na Índia é conhecido pelo nome de “Vina de Shiva”, ou 

Tricórdio Humano, ou ainda a “Lira de Três Cordas de Apolo”, segundo a mitologia grega.  
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A MÓNADA E OS CHAKRAS 
 
 

 A respeito da interdependência entre a Mónada e a Matéria, diz JHS: 
             

 “Mónada, do grego, ‘Um, Unitário’. Uma Mónada é um Centro de Consciência, 

Centelha na Chama ela participa das qualidades do Todo, de que é parte integrante sendo 

Omnisciente e Omnipotente no seu próprio Plano. A Mónada é limitada nos seus meios de 

acção pelos veículos de que se serve para agir nos Mundos inferiores. Ela é o grande Eu 

(Purusha), o Espírito no Homem. Ela ganha pouco a pouco o Eu-Consciência graças à 

evolução da Matéria que se adapta progressivamente aos fins do Espírito, o que não faz senão 

desenvolver as responsabilidades ilimitadas que nele vivem por toda a eternidade.”  
 

 Kundalini e Chakras desempenham importante papel na adaptabilidade do Espírito à 

Matéria, a que faz referência JHS. Assim, as glândulas e o sangue são manifestações especiais do 

Corpo Vital. Relacionadas com a parte espiritual ou monádica do Homem, tem-se as glândulas 

Pineal, Pituitária e Tiróide. Relacionadas com a Personalidade, estão o Timo e o Baço, este que 

também é uma glândula. Em relação ao Físico, têm-se as glândulas Supra-Renais e as Gónadas. 

Sintetizando, temos: 
 

       Pineal 

       Pituitária 

       Tiróide 
 

       Timo 

       Baço 
 

       Supra-Renais 

       Gónadas 
 

SANGUE – GLÂNDULAS – CHAKRAS 
 

 

 As glândulas de secreção interna descarregam os seus respectivos hormónios 

directamente no sangue, e através deste tais substâncias são levadas aos diferentes órgãos onde 

produzem efeitos estimulantes. Assim como as glândulas actuam sobre o sangue, este também 

influi sobre as glândulas. 
 

 A chamada putrefacção intestinal, geradora de gases, pode afectar a pureza do sangue. O 

sangue envenenado pela gaseificação vai afectar as glândulas que estão, por sua vez, em conexão 

com os Chakras, e com isso os corpos subtis podem ser prejudicados pelo maltrato infligido ao 

corpo físico. É em virtude desse fenómeno que os Adeptos têm extremo cuidado com a 

alimentação, muito embora só o cuidado com o corpo físico não seja o suficiente para uma 

Iniciação integral. Os Adeptos costumam afirmar que não é deixando de comer carne que o 

indivíduo se Ilumina, contudo, ao Iluminar-se o homem naturalmente deixa de fazer uso da 

mesma como alimentação.  
 

 AS GLÂNDULAS E A SAÚDE – Para ter-se uma ideia da importância dos hormónios e 

das glândulas na manutenção da vida com perfeita saúde, a Medicina informa que sem o Fósforo 

Endócrino o cérebro não funciona. O Fósforo é produzido pela glândula Tiróide, que para o 

perfeito funcionamento depende do Chakra Laríngeo. A pulsação do coração cessaria sem o 

suprimento da Adrenalina produzida pelas glândulas Supra-Renais, relacionadas ao Chakra 

Esplênico. Uma Mente educada que controle as emoções, evita o derramamento excessivo de 

Adrenalina na corrente sanguínea pelas Supra-Renais. O temor, a excitação e a ira exaurem a 

reserva de Adrenalina, debilitando o coração. Por outro lado, o optimismo, o bom humor, a 

alegria e a paz interna vivificam as Supra-Renais.  

Glândulas relacionadas ao Espírito 

Glândulas relacionadas à Alma 

Glândulas relacionadas ao Corpo 
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 PRANA E A SAÚDE – Tanto Ida como Pingala são modalidades para suprir de Prana 

todo o sistema fisiológico, de acordo com seu ritmo funcional. Mas quando a Mente acompanha 

este processo, os Tatwas contendo Prana são melhor assimilados e vão estimular os Chakras, 

que são os centros que assimilam as energias subtis dos Tatwas as quais serão transformadas em 

hormónios pelas glândulas correspondentes, suprindo o corpo de vitalidade necessária à sua 

manutenção. Assim, a atitude mental é de importância primordial. O controlo do Prana ou 

Kriya, logra-se por meio de uma poderosa decisão mental. Não se deve permitir que nenhum 

pensamento negativo, degradante, mesquinho, de debilidade ou malevolência tenha assento na 

Mente. Os pensamentos contraditórios e malignos rebaixam o ser e infelicitam a vida. 
 

 “As salamandras que vivem nas chamas são elementais superiores aos gnomos, 

ondinas e sílfides, porque estes últimos vivem no âmbito terrestre enquanto que as primeiras 

possuem consciência superior. 
 

  “Assim, possuindo o discípulo os condutos medulares em perfeitas condições, 

Kundalini por eles se eleva abrindo as Portas dos Mundos invisíveis, mesmo porque o Fogo 

Humano pondo-se em contacto com o Divino (qual o fenómeno de dois carvões numa 

lâmpada eléctrica), a Energia Cósmica se manifesta. É o que se pode chamar de ‘Fiat Lux’, 

pois de facto a ‘Luz Espiritual’ se faz para o discípulo.” – JHS. 



 
 

Comunidade Teúrgica Portuguesa – Caderno Fiat Lux n.º 9 – Roberto Lucíola 

 25 

SIDHIS E KUNDALINI 
 
 

 SIDHIS SUPERIORES – A técnica oculta para desenvolver Kundalini consiste em fazer 

com que essa Força atinja o Sahasrara e volva em seguida para o Chakra Cardíaco, aonde irá 

desenvolver os chamados Sidhis Superiores. 
 

 Como sabemos, existem dois tipos de Sidhis: os superiores e os inferiores. Os Adeptos 

são muito reticentes a respeito dos poderes inerentes aos Sidhis inferiores. HPB na sua preciosa 

obra A Voz do Silêncio, faz a seguinte advertência conhecida de todos os Iluminados: “Estas 

Instruções foram escritas para aqueles que não conhecem os perigos dos Sidhis inferiores”. 

Queria com isso dizer que só se pode alcançar a plenitude da Consciência Interna quando não se 

lança mão dos poderes psíquicos (sidhis) sobre as forças elementais da Natureza, quando, em 

outras palavras, não se exerce um esforço deliberado para desenvolver o psiquismo, já que essa 

atitude poderá prejudicar o peregrino na sua aspiração ao Divino. 
 

 ETAPAS PARA SE ATINGIR A LIBERTAÇÃO – A Escola Budista diz-nos que para se 

conseguir a Libertação – o Nirvana – é necessário passar por estágios iniciáticos indispensáveis, 

a que denominam de Paramitas e são os seguintes: 
 

 DANA  a caridade, o amor 

 ZILA  a moralidade 

 KCHANTI a paciência 

 VIRAGA a indiferença ao prazer e à dor 

 VIRYA a energia 

 DHYANA a contemplação 

 PRAJNA o conhecimento, a sabedoria 
 

 Segundo a Escola Esotérica do Budismo (Maha-Yana), existem quatro estágios: 
 

 SROPATTI   O que entrou na corrente que conduz ao Nirvana;   

 SAKRIDAGAMIN  O que só renascerá mais uma vez; 

 ANAGAMIN   O que não reencarna mais;   

 RAHAT ou ARHAT  O Arhat atinge o Nirvana em sua própria vida, não há mais

     post-mortem.      
 

 Essa Escola Esotérica do Budismo pertence ainda às Escolas Tradicionais. O Budismo 

Secreto, o Veículo Adamantino, o Vajrayana, promete o Nirvana numa única vida. É pelo 

caminho mágico do despertar de Kundalini que isso se torna possível. 

 
CHAKRAS INFERIORES 

 
 Segundo o Dr. António Castaño Ferreira e conforme nos ensina a Psicologia Sankhya, os 

Sidhis inferiores geralmente são distribuídos em 18 categorias, que não interessam no momento. 

Todas essas forças se centralizam no chamado Centro Genital ou Genésico. Na realidade são em 

número de sete, três de cada lado, distribuídas pela coxa, joelho e planta do pé; a sétima é 

representada pelas glândulas genitais e os centros nervosos correspondentes. A cada um dos seis 

centros psíquicos inferiores correspondem três faculdades distintas, reflexos da actividade 

característica dos centros da coxa, do joelho e da planta do pé. Temos assim, ao todo, dezoito 

poderes psicofísicos, sem falar no que se relaciona com o Centro mais elevado, o Genital, que no 

Tantrismo é conhecido por Swadistana. É costume, na linguagem teosófica, usar esse termo para 

designar o Centro Esplênico, o que não passa de um véu lançado sobre aquele estranho e 

poderoso Centro Criador. 
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 CHAKRA CARDÍACO – É o Plexo equilibrante, pois o Cardíaco ou Anahata é a Sede 

da Vida, a Morada de Kundalini, “Residência Divina”. É o único que não tem opostos, e todos os 

outros centros de forças a ele se acham ligados. É, ainda, a região do corpo onde o discípulo, nas 

suas meditações, procura ver o seu Mestre, a sua Consciência, o seu Ego Imortal. 
 

 No ventrículo direito do centro cardíaco acha-se o precioso “Diamante” ou “Luz 

Espiritual”, farol da vida que se apaga no momento justo em que o homem exala o último 

suspiro. É também chamado de Brahmã-Pura ou “Morada de Brahmã”, de Deus, etc. 
 

 JHS citando João Triteno, o Alquimista, sobre o Chakra Cardíaco, assim se expressou:  
 

 “O Fogo reside no coração e distribui os seus raios por todo o corpo, dando-lhe vida; 

porém, nenhuma Luz nasce desse Fogo sem o espírito da santidade.”  
 

 A Filosofia Esotérica assegura que no Homem reside uma espécie de Fogo chamado 

Kundalini. É o Fogo Serpentino latente no centro básico de vitalidade (cóccix), como serpente 

enroscada em seu letargo até que desperte e continue activa, mediante a purificação do corpo, 

das emoções e da mente com o completo domínio dos três Mundos, Físico, Emocional e Mental. 

Isto não se pode alcançar facilmente, senão todos os homens já teriam obtido a Suprema 

Perfeição. A Meditação constitui um poderoso instrumento para se atingir tão alto objectivo. 

Falando sobre o Chakra Coronal e a glândula Pineal, assim se expressou JHS:  
 

 “No cérebro humano a vibração septenária está contida na glândula Pineal, cujo 

poder expansivo foi capaz de abrir SETE FENDAS ou buracos na caixa craniana, ou seja: 2 

olhos + 2 ouvidos + 2 narinas + 1 boca = 7. E isso no que diz respeito aos sentidos, ou poderes 

que se manifestam de dentro para fora, embora espalhando-se por todo o corpo através de sete 

centros de forças ou Chakras, que alimentam a vida humana além de fortalecerem – cada vez 

mais – a união dos três Corpos entre si, a fim de que um dia o Homem, após alcançar a 

Perfeição Absoluta, possa fundir-se naquela mesma Vida Una.” 
 

 

O ZODÍACO E OS CHAKRAS 
 

 

 Os Chakras estão relacionados com o Zodíaco, sendo que Libra e Scorpio, ambos na 

região sexual, têm como opostos afins Áries na cabeça e Taurus no pescoço. Libra e Scorpio 

estão relacionados aos Chakras Umbilical, Esplénico e Raiz. Áries e Taurus estão ligados aos 

Chakras Coronal, Frontal e Laríngeo, sendo que o Chakra Cardíaco é o equilibrante entre os dois 

grupos de Chakras. Assim, temos: 

 

    Chakra Coronal 

 Áries e Taurus Chakra Frontal 

    Chakra Laríngeo 
 

    Chakra Cardíaco ( ) 
 

    Chakra Umbilical 

 Libra e Scorpio Chakra Esplénico 

    Chakra Raiz 
 
 

 OS NADHIS E O SISTEMA NERVOSO – Como já sabemos, ao longo da coluna 

vertebral existem três canais por onde passam três filamentos etéricos que são os principais 

nadhis. Esses três canais formam as três cordas da Lira Mística e representam no Corpo as  bases 

dos três estados de Consciência. Assim, temos:  
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 Nadhi Ida  relacionado ao sistema nervoso vago. 

 Nadhi Sushumna relacionado ao sistema nervoso cérebro-espinal. 

 Nadhi Pingala relacionado ao sistema nervoso simpático. 
 
 

OS NADHIS E OS GRAUS INICIÁTICOS 
 

 

 Há Escolas Iniciáticas que fazem referências a três graus de Adeptado: os Adeptos de 1.º, 

2.º e 3.º Graus, postos em relação com os 3 principais nadhis. No corpo humano, temos à 

esquerda o nadhi Ida, como o aspecto feminino de Kundalini, implicando no domínio do Corpo 

Físico, o que qualifica o homem como um Adepto de 1.º Grau. O nadhi Pingala, como o aspecto 

masculino de Kundalini, implica no domínio da Alma, o que qualifica o homem como um 

Adepto de 2.º Grau. Por fim, temos o terceiro aspecto relacionado ao nadhi Sushumna, o aspecto 

andrógino de Kundalini. Está relacionado à Iluminação, o que configura o homem como Adepto 

de 3.º Grau. Assim, temos: 
 

 Domínio sobre o nadhi Ida   Adepto de 1.º Grau 

 Domínio sobre o nadhi Pingala  Adepto de 2.º Grau 

 Domínio sobre o nadhi Sushumna  Adepto de 3.º Grau 
 

 O sistema nervoso vago ou vegetativo está relacionado ao Corpo Físico; o sistema 

nervoso simpático está relacionado ao Corpo Astral; o sistema nervoso cérebro-espinal 

relaciona-se ao Corpo Mental e logo ao Espírito. O domínio completo do Corpo Físico 

caracteriza o Adepto de 1.º Grau; o domínio do Corpo Psíquico caracteriza o Adepto do 2.º Grau; 

finalmente, o domínio do sistema cérebro-espinal do Corpo Mental configura o Adepto de 3.º 

Grau. Contudo, a este respeito da classificação dos Adeptos é assunto algo muito complexo, pois 

existem inúmeras qualificações hierárquicas consoante a Linha e Tónica, etc. Também existem 

Escolas que elevam para sete a classificação desses Excelsos Seres. O que caracteriza a 

Evolução, em última análise, passa pela vitória e domínio sobre todos os veículos. Sintetizando, 

temos: 
 

 Adepto de 1.º Grau  o que domina o Corpo Físico 

 Adepto de 2.º Grau  o que domina a Alma 

 Adepto de 3.º Grau  o que penetra no Mundo Espiritual 
 

 Segundo JHS, o indivíduo não deve ser nem vago-tónico nem simpático-tónico, ou seja, 

nem deprimido nem excitado, mas um homem perfeitamente equilibrado. Os pratos da Balança 

devem estar em perfeito equilíbrio, como também expressa o Caduceu de Mercúrio.  
 

 

CUIDADOS PARA COM O TRATO DOS CHAKRAS 
 

 

 Os Iniciados do Oriente sempre foram muito parcimoniosos no que diz respeito a certos 

assuntos da Alta Iniciação. Um dos mais reservados era precisamente o dos “centros de forças”, 

chamados de Chakras. Contudo, a partir de H.P.B., ou mais precisamente de C. W. Leadbeater, 

esse assunto interdito passou a ser difundido através da literatura ocultista e teosófica. 

Pessoalmente não sabemos se o evento constituiu um bem ou um mal para a Humanidade. 
  

 Realmente, os Chakras por serem órgãos de extrema sensibilidade necessitam do máximo 

cuidado no seu trato. Portanto, as Yogas que manipulam os Chakras só devem ser praticadas com 

a devida preparação do discípulo, sob risco de graves danos para a sua vida física, psíquica e 

mental e espiritual. Os hindus cultos, iniciaticamente falando, só praticam a Yoga dos Chakras 

depois de alcançarem apreciável desenvolvimento na Senda Iniciática mas mesmo assim sob a 

orientação de um Mestre.  
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 KUNDALINI É UMA ENERGIA POR ONDE FLUI PRANA – Quando Kundalini 

vivifica os Chakras faculta à consciência física tomar conhecimento de experiências subjectivas, 

principalmente as do Plano Astral, que, como já vimos, encerram sérios obstáculos para os que 

ainda não estão devidamente preparados. Kundalini não é em si mesma uma Força de Vida, 

muito menos uma parte do Corpo Vital. É uma Energia subtil por onde flui a Força de Vida, ou 

seja, Prana. Esta Força de Vida manifesta-se através de Kundalini, estimulando também os 

Chakras fazendo-os vibrar. Quando a Energia Cósmica penetra nos Chakras, aumenta a rotação e 

potência dos mesmos, tal qual a turbina de uma usina hidroeléctrica que gira ao ser impulsionada 

pela força da água. Portanto, quanto mais desenvolvidos forem os Chakras maior será sua 

velocidade e o fluxo da Energia Cósmica, e daí falar-se em Homem Cósmico, ou seja, aquele em 

quem a Força Espiritual manifesta-se plenamente. 
 

 FOHAT – PRANA – KUNDALINI – Oriundas do Sol, existem três Forças 

independentes e distintas: Fohat, Prana e Kundalini. Fohat abrange todas as energias 

conversíveis entre si, tais como a electricidade, o magnetismo, a luz, o calor, o movimento, a 

afinidade química. Prana está relacionado à vitalidade. Kundalini é o Fogo Serpentino. Sendo 

Prana uma energia viva, tanto o excesso como a falta dele pode ser prejudicial. Em cada vida, a 

Mónada cria novos veículos, portanto, em cada nova encarnação há a renovação do domínio de 

Kundalini sobre os mesmos. Assim, quem já desenvolveu Kundalini numa vida anterior terá 

maior facilidade de reactivá-la na vida presente. Em casos especais, a própria Mónada dificulta o 

seu desenvolvimento devido ao seu mau uso em vidas pretéritas, portanto, por motivos kármicos.  
 

 INFLUÊNCIA DO MUNDO INTERNO SOBRE A SAÚDE – A saúde do Corpo Físico 

é muito influenciada pelo que se passa nos corpos mais subtis. Um forte desequilíbrio emocional 

pode acarretar danos à saúde física. A absorção e o escoamento de Prana é da maior importância 

para a manutenção do equilíbrio que deve existir entre os veículos. O aproveitamento pleno de 

Prana será maior nas condições de felicidade, alegria, contentamento, recto pensar, sentir e agir. 

Daí a Ciência Sagrada afirmar que a saúde física é o resultado direto da saúde espiritual. 
 

 A influência entre os veículos é recíproca. Assim como os corpos subtis actuam sobre o 

corpo físico, também a reciprocidade deste é verdadeira. Prana é absorvido pelos poros, 

respiração e chakras, sendo eliminado com maior intensidade pelas extremidades, ou seja, pelos 

pés e mãos, e daí a necessidade da higiene pessoal. É em virtude desse facto que uma das regras 

da Yoga de Patanjali recomenda ao candidato à Meditação (Dhyana) a pureza interna e externa.  
 
 

O CORPO VITAL E A MANUTENÇÃO DA VIDA 
 
 

 O HOMEM É UM ALQUIMISTA NATO – Os pensamentos e as emoções actuam 

poderosamente sobre as glândulas, cujas secreções modificam a acção química das células. A 

depressão moral estimula ou inibe a produção de humores produzidos pelas glândulas que são 

ejectados na corrente sanguínea, impedindo a sua livre circulação com graves perigos para saúde. 

Se a nossa mente permanecesse sempre num estado de bem-estar interno e buscando a perfeição, 

tal geraria a paz interior e com isso as nossas células, que são pequenas consciências, 

responderiam favoravelmente a esses estímulos. O Homem Interno, consciente ou 

inconscientemente, é um divino Alquimista, está sempre transformando o material bruto do 

homem comum em ouro puro do ser espiritualizado.  
 

 O CORPO FÍSICO NÃO SOBREVIVE SEM O CORPO VITAL – Sem o Corpo Vital o 

Corpo Físico não sobreviveria, porque é no Duplo Etérico que lhe serve de veículo superior que 

circula o Prana vitalizador do organismo material. É em virtude desse fenómeno que se torna 

difícil a separação do Duplo Etérico do Corpo Físico de uma pessoa em perfeito estado de saúde. 
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Com a aproximação da morte, os clarividentes notam que o Duplo do moribundo está quase 

desligado do Corpo Físico. Tal facto provoca a insensibilidade do corpo, o que dá impressão do 

doente ter melhorado por não estar mais sentindo dores ou mal-estar. Na realidade, o que está 

sucedendo é o desligamento do Duplo Etérico e a consequente morte das células físicas pela 

ausência do Hálito Vital. Daí o axioma de que “a morte é indolor e o que provoca dor e 

sofrimento é a enfermidade”. 
 

 Na composição do Corpo Vital entram os quatro tipos de substâncias já nossas 

conhecidas. A quantidade de matéria de cada um desses Sub-Planos na formação do Duplo 

Etérico varia de pessoa para pessoa. Em virtude da diversidade dessa composição é que se 

determinada a raça, a sub-raça e o biótipo da pessoa.  
 

 CORPO ASTRAL E CARÁCTER – Como sabemos, é na periferia do Duplo Etérico 

onde estão localizados os Chakras Etéricos. Além desses Chakras, existem também os Chakras 

Astrais. Se não fosse a existência desses Chakras, o Corpo Astral seria uma massa inerte e sem 

consciência, apenas um conglomerado de substância elemental astral agregada em estado 

caótico. É Kundalini quem, passando de Chakra em Chakra, vivifica e dá consciência ao Corpo 

Astral. Portanto, uma pessoa que não tenha os Chakras desenvolvidos em sã consciência, ainda 

não possui verdadeiramente um Corpo Astral. O que existe é apenas uma massa amorfa, 

inconsciente e animalizada, pois um verdadeiro veículo nunca foi dado a ninguém graciosamente 

pela Mãe-Natureza. Ele será sempre fruto da evolução consciente através de inumeráveis 

encarnações. Um autêntico Corpo Astral bem estruturado é o resultado de um esforço constante, 

de uma conquista iniciática, de uma realização interna de extremo valor. JHS costumava afirmar 

que um Corpo Astral perfeito é o fruto de um bom carácter. 
 

 DIFERENÇA ENTRE O CORPO FÍSICO E O CORPO ASTRAL – No Corpo Físico 

existem órgãos de sentidos especializados, cumprindo cada um determinada função. Todos eles 

estão localizados em lugares bem determinados, tais como os olhos, ouvidos, narinas, etc. No 

Corpo Astral, contudo, as coisas são muito diferentes. No Astral todo o corpo é sensorial, não 

possuindo órgãos de sentidos especializados. O que existe é um sentido quadridimensional. A 

matéria astral está sempre em perene movimento turbilhonante. Em correntes contínuas, as 

partículas astrais penetram por todos os Chakras saindo dos mesmos modificadas, por terem 

adquirido qualidades sensoriais diversas inerentes aos Chakras por onde circularam. Daí a 

importância de um Chakra bem estruturado na transmutação da substância astral que forma a 

nossa Alma.  
 
 

 

CONTROLE SOBRE OS REINOS 
 

 

 

 CONDIÇÕES PARA O DESPERTAR DE KUNDALINI – À medida que o homem 

evolui, ou seja, desenvolvendo os seus chakras, vai exercendo maior controle sobre a Natureza 

externa. Por exemplo, o desenvolvimento pleno do Chakra Raiz relaciona-se ao domínio do 

Reino Mineral, o do Esplénico ao domínio do Reino Vegetal, o do Umbilical ao domínio do 

Reino Animal. O desenvolvimento do Chakra Cardíaco está relacionado com o próprio Homem. 

O despertar de Kundalini implica em muita responsabilidade. Antes é necessário desenvolver-se 

uma poderosa Vontade, adquirir-se uma pureza moral elevadíssima, possuir uma boa saúde e 

contar com a orientação de um Mestre. É preferível que este evento só se efectue na época certa 

e jamais por processos artificiais. O despertar prematuro de Kundalini implica em uma série de 

riscos, conforme os expostos abaixo: 
 

 1.º – O perigo de um rompimento do veículo físico, que irreversivelmente provocaria a 

morte. 



 
 

Comunidade Teúrgica Portuguesa – Caderno Fiat Lux n.º 9 – Roberto Lucíola 

 30 

 2.º – A queima dolorosa de substâncias grosseiras de matéria etérica que obstruem os 

nadhis. 
 

 3.º – A subida directa de Kundalini pela coluna vertebral sem passar pelos Chakras, com 

o perigo de sair pelo alto da cabeça, ou seja, pelo Brahmaranda, o que resultaria na perda 

irreparável da encarnação em termos de evolução. 
 

 4.º – A subida de Kundalini sem controlo poderá afectar os Princípios Superiores do ser. 
 

 5.º – A subida de Kundalini deverá ser efectuada sob o comando da Vontade da pessoa. A 

ascensão deverá ser em espiral, activando os Chakras paulatinamente.  
 

 6.º – Kundalini ao invés de subir poderá descer para os órgãos sexuais, transformando o 

homem num monstro depravado. 
 

 7.º – A inteligência poderá desenvolver-se excessivamente acompanhada do orgulho e da 

falta de escrúpulos.  
 

 CARACTERÍSTICAS DOS CHAKRAS – Segundo os Mestres de Sabedoria, os Chakras 

variam de tamanho, podendo oscilar entre 5 a 15 centímetros. Variam também em velocidade de 

rotação e luminosidade. Os Mestres recomendam muito cuidado no trato dos Chakras. Ao 

praticar-se a Yoga não deve forçar-se a Natureza, acelerando violentamente a velocidade desses 

“centros de forças” através de uma concentração mental excessiva, pois a velocidade dos 

Chakras está relacionada directamente à evolução da pessoa. Portanto, cada Chakra tem 

tamanho, brilho e velocidade específicas, consoante o desenvolvimento espiritual do ser humano. 

Mesmo em uma mesma pessoa há variação nas características dos Chakras. Como sabemos, os 

Chakras influem poderosamente na vida subjectiva das pessoas. Por exemplo, em virtude do 

pouco desenvolvimento dos centros etéricos, uma pessoa pode ter uma vida muito activa no 

Plano Astral enquanto dorme e a consciência física não ter conhecimento disso, inclusive 

esquecendo-se completamente dos sonhos. Tal deve-se à insuficiência de desenvolvimento dos 

Chakras Etéricos. 
 
  

OJAS, O SANTO SANGUE 
 

 

 MISTÉRIO DO SANTO SANGUE – Um dos maiores mistérios da Iniciação refere-se à 

Eucaristia. Este mistério está relacionado ao sangue. Contudo, o termo sangue não tem aí o 

sentido comum da palavra, por representar algo muito mais especial para o Iniciado. Na vida de 

Jesus, o Cristo, vimos que no episódio da Santa Ceia Ele ofereceu vinho aos seus discípulos, 

dizendo que o bebessem como se fosse o seu Sangue. Visto da perspectiva iniciática, o episódio 

da Santa Ceia nada mais foi do que a Suprema Iniciação que coroou a vida dos Apóstolos. A 

Ceia, na realidade, foi um Ritual Eucarístico, no qual as Mónadas Numeradas dos Apóstolos 

foram consagradas ao Altíssimo. 
 

 No presente Caderno temos adiantado alguma coisa a respeito de chakras e glândulas, ou 

seja, daquilo que faz a conexão entre o corpo físico e os demais veículos não físicos. Do ponto 

de vista materialista, as glândulas e o sangue são apenas órgãos materiais que compõem o corpo 

físico, todavia, o assunto assume para o Iniciado aspecto mais transcendente. Como vimos 

anteriormente, as glândulas são verdadeiros laboratórios que sintetizam hormónios que são 

ejectados na corrente sanguínea podendo alterar toda a sua estrutura química, com profundas 

consequências em todo organismo humano.  
 

 Como veremos futuramente com mais detalhes, cada glândula fabrica uma espécie de 

produto hormonal que pode alterar substancialmente toda a estrutura íntima do nosso corpo. É o 
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que determina a cor dos nossos olhos, a cor da epiderme, o nosso biótipo, a nossa estatura e 

temperamento, etc. Como sabemos, as glândulas são profundamente influenciadas pelo 

funcionamento, bom ou mau, dos chakras correspondentes, que por sua vez também sofrem a 

influência do nosso comportamento mental-emocional. Portanto, há uma grande interacção entre 

os órgãos físicos e os subtis. 
 

 QUANDO O SANGUE SE TRANSFORMA EM OJAS – Em última instância, pelo 

exposto acima, a qualidade do sangue é produto do estado de consciência do seu portador. Assim 

sendo, a qualidade do sangue de um homem comum, devido à sua secreção hormonal, é muito 

diferente da de um Adepto, por motivos óbvios. Num estágio de elevada espiritualidade, a 

composição do sangue de um Iluminado passa por uma verdadeira transmutação alquímica, a 

ponto de até mudar o seu aspecto exterior. Tal fenómeno ocorre em virtude da alta vibração dos 

chakras e da consequente dinamização glandular. Diz-se então que o sangue toma cor de tons 

amarelados, passando a chamar-se, ocultamente, Ojas. 
 

 PORQUE CRISTO DOOU O SEU SANGUE AOS DISCÍPULOS – Quando o Sangue de 

um Iluminado se transforma em Ojas, por certo não poderá ser doado a qualquer um, razão pela 

qual Jesus só doou o seu Sangue num altíssimo Ritual aos seus discípulos amados. Antes, porém, 

os mesmos já se tinham submetido às rígidas regras da Iniciação. Jamais Jesus teria doado o seu 

Precioso Sangue a quem não se tivesse preparado para isso. Daí a tradição de algumas religiões 

exotéricas em proibir a doação ou recepção de sangue, mesmo em pessoas com estado de saúde 

agravado. Os Apóstolos ao beberem o precioso Ojas de seu Mestre Jesus, na realidade estavam 

bebendo um Licor Eucarístico, também chamado Licor de Soma nas tradições passadas. Em 

virtude disso, o sangue dos discípulos passou por uma imensa transformação alquímica, com 

reflexo nas suas glândulas, chakras e, consequentemente, respectivos estados de consciência. Diz 

a tradição que a partir desse momento houve o mistério do Pentecostes, que possibilitou aos 

Apóstolos falarem todas as línguas. Isso significa que passaram a ter um Saber Universal. Os 

seus chakras superiores foram dinamizados e a Consciência Átmica e Búdhica passou a 

expressar-se na Consciência Física.  
 

 

O SANGUE OJAS SEGUNDO JHS 
 

 

 Como vimos anteriormente, Ojas é um tipo superior de Sangue relacionado ao mistério 

da Santa Eucaristia. Falando a respeito do assunto, assim se expressou JHS:  
 

 “Circula no órgão nobre central determinada quantidade de sangue puro, ligeiramente 

amarelado, ao qual se dá o nome de ‘Ojas’  (força). Quando este elemento escasseia, o 

paciente torna-se febril, com tendência à ansiedade e desânimo inexplicáveis, cansando-se ao 

menor esforço. Se a escassez perdura, pode até causar a morte. ‘Ojas’ aparece inicialmente 

nas crianças, tem cor de manteiga clarificada, gosto semelhante ao do mel e cheiro de arroz 

fermentado. 
 

 Ao Centro Cardíaco (Anahata) relacionam-se dez grandes condutos (Nadhis), por sua 

vez ligados à medula espinhal (Sushumna) e aos demais centros geradores de energia 

(Chakras). Mahat e Artha são, para o Yogui, sinônimos de ‘coração’. A inteligência, os 

sentidos, a Alma com os seus atributos, a Mente e os pensamentos acham-se instalados no 

coração, órgão que encerra a síntese evolucional de cada ser humano. O coração é a sede do 

‘Ojas’ mais perfeito, pois é também o Trono de Brahmã. Os dez grandes condutos distribuem 

‘Ojas’ por todo o corpo, vivificando-o, por isso que é um fluído como o sangue. Físico ou 

etérico? Inclinamo-nos pelo etérico, e sem abusar da dualidade das coisas poderíamos 

considerar ‘Ojas’ como o espírito do sangue. Ele desempenha papel relevante na constituição 

humana. Se desejarmos preservá-lo, devemos libertar-nos dos tormentos passionais e mentais. 
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 OJAS  E A CONSTITUIÇÃO OCULTA DO HOMEM – Para compreender-se o sentido 

dessas palavras, deve-se aprofundar o estudo da constituição oculta do Homem. Como poderia 

o coração encerrar os dons da mente, da inteligência, os atributos da alma? O Homem 

constitui-se, repetimos, de três Corpos: o grosseiro ou Denso, o subtil ou Psíquico e o Causal 

ou Espiritual, isto é, causado ou tecido pelo Espírito Universal. O Corpo Causal é, portanto, 

uma ‘sombra espiritual’ da verdadeira Luz Divina, em outras palavras, uma partícula do 

Todo, uma fagulha acesa soprada pela Divina Fogueira, Mónada atirada na corrente 

evolucional pelo Imanifestado. 
 

 Os sentidos, com as suas naturais limitações, encontram-se nos dois primeiros 

veículos, Físico e Anímico, e enquanto estes permanecerem na mesma natureza o terceiro não 

se manifesta, isto é, o homem não o percebe, necessitando de numerosas encarnações para 

identificar-se com ele. Só então haverá o chamado equilíbrio das três cordas da ‘Vina de 

Shiva’, a harmonia entre as três ‘Gunas’: Satwa – pureza, verdade, esplendor e justiça; Rajas 

– atividade, movimento, progresso, evolução; Tamas – resistência, inércia, indolência, 

involução.  
 

 Assim como essas três qualidades de matéria encontram-se ligadas entre si, com 

predominância do vermelho tamásico, também os três Corpos do Homem acham-se 

interpenetrados, com geral prevalência do Emocional. Restabelecer-lhes o equilíbrio, por 

vontade e esforço próprios, é formar o Homem Perfeito ou Sintético. O Corpo Causal tem este 

nome justamente por ser a causa dos outros dois e o reflexo, em si mesmo, da Causa das 

Causas. É necessário que na causa se encontre o efeito, embora de forma latente. De facto, no 

Físico e no Psíquico acham-se os sentidos. Não poderá o mesmo ocorrer em sua causa?  
 

 As obras esotéricas mencionam o Corpo Causal na forma de ‘Ovo Áurico’, sem 

entrarem em detalhes acerca dos sentidos. Segundo alguns autores hindus, será um corpo de 

inconsciência que funciona no transe profundo, o que está a indicar que ele só pode ter 

consciência quando ligado aos dois inferiores. Isoladamente, não lhe seria possível possuir 

consciência. Não é ele o reflexo do Espírito Universal? Nos ‘Upanishads’ descreve-se o Corpo 

Causal com sede no coração irradiando pelos diferentes pórticos onde se acham localizados os 

restantes elementos dos corpos menos vibráteis. No Centro Cardíaco concentram-se, portanto, 

todas as energias do elevado transe profundo. Além disso, cabe lembrar que aí se abrigam os 

famosos ‘oito poderes do Yogui’. E quando o homem aprofunda o elevado transe, ‘Ojas’ é 

compelido a fluir do coração pelos diferentes condutos, para dar força ao corpo subtil e depois 

ao físico, facto que será explicado depois quando tratarmos dos dois Chakras que recebem de 

cada Plano a vitalidade prânica.” 
 

 

POLARIZAÇÃO DA SHAKTI CÓSMICA 
 

 

 Segundo ensina a Sabedoria Divina, para que haja manifestação é preciso que se 

manifeste a polarização. Cosmicamente é o Pai e Mãe Universais, designados na tradição hindu 

por Shiva e Shakti. Shakti é a Mãe Natureza geradora da Vida. Os Tatwas são as forças de Shakti. 

Esta Energia Criadora também se polariza no ser humano, como: 
 

 Shakti potencial – Kundalini 

 Shakti dinâmica –  Personalidade 
 

 No Universo, também, se verifica o fenómeno da polarização. O Sol Central ou o 

Imanifestado está estático, como Centro Eterno de apoio, enquanto as suas manifestações, os 

Tatwas, Planos Cósmicos, Rondas, Ciclos Raciais, etc., estão em perene estado dinâmico. Assim, 

temos: 
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 Sol Central  em estado estático 

 Suas manifestações em estado dinâmico 
 

 O estado estático no corpo humano é o Poder Serpentino de Kundalini, que é um Centro 

de Poder materializado da própria Consciência Divina no Homem.  
 

 Brahmã é estático, permanente e Eterno, porém, o que gira em torno Dele é mutável, não 

permanente, e por isso mesmo, Mayávico. O Homem, como filho da Natureza, movimenta-se 

física, emocional e mentalmente. Ele se transforma, evolui, vive e morre. Portanto, é dinâmico. 
 

 O Oitavo Sistema é estático, o fruto da sua actividade no Manuântara é dinâmico, e assim 

temos: 
 

 Dinâmico –  Manuântara, período de manifestação cíclica. 

 Estático – Pralaya, período de cristalização das experiências que serão 

    dinamizadas no Manuântara futuro. 
 

 POLARIDADE MENTAL – A Super-Consciência está envolvida pela consciência 

humana, Sub ou Infra-Consciência. Quando a consciência humana está em actividade, a 

Consciência Divina ou Egóica está adormecida estaticamente. Logo: 
 

 Estático Consciência Divina (do Eu) ou da Mónada 

 Dinâmico Consciência Humana ou da Personalidade 
 

 

POLARIZAÇÃO DA MÓNADA 
 

 

 REVERTER A POLARIDADE DIALÉCTICA – Quando a Consciência do Eu Superior 

está adormecida, a sua polaridade dialética está desperta. Por isso é que a voz do povo costuma 

dizer que uma pessoa atrasada espiritualmente “não tem consciência”, porque a mesma está 

adormecida. A Iniciação visa precisamente reverter esse quadro, ou seja, despertar a Consciência 

Superior Monádica e pôr a consciência humana ao seu serviço para servir a Lei Divina.  
 

 O despertar de Kundalini, em última instância, significa a destruição do pólo negativo, ou 

seja, da consciência da Personalidade substituindo-a pela Consciência do Eu, que é o pólo 

positivo da criatura humana. Assim, tem-se a alternativa de:   
 

       ou crucifica-se a Personalidade 

 Durante o período da encarnação 

       ou crucifica-se a Individualidade 
 

 O sagrado símbolo da Rosacruz expressa bem o que acabou de ser dito, sendo que a 

Rosa, simbolizando a Tríade Superior, a Mónada, está crucificada na Cruz, esta que expressa o 

Quaternário Humano, ou seja, a Personalidade. 
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ÁRVORE DO PARAÍSO 
 
 

 Ao redor de um Sol estático que provavelmente gira em torno de um Centro maior e mais 

importante, finalmente todos giram em torno de Brahmã que é o Eterno Imóvel, que participa de 

tudo sem se envolver com a Sua Criação, como já vimos quando estudámos a Cosmogénese. 
 

 Dizem as Estâncias de Dzyan: 
  

 “Quando a Maha-Shakti criou o último Bhuta, o Tatwa Prithivi, que restou fazer? 

Nada. Por isso volveu ao sono, assumiu a forma estática. Descanso absoluto em Sahasrara.” 
 

 No corpo humano, tem-se um Centro estático em descanso que é Kundalini, tendo ao seu 

redor todas as forças corporais em movimento, inclusive a do sexo. Estas forças corporais são 

como Shaktis ou a Natureza em movimento, sendo Kundalini também uma Shakti ao nível 

superior da Natureza virgem e indiferenciada.  
 

 FIM DA POLARIZAÇÃO – Ensina a Doutrina 

Sagrada que Kundalini funde-se com Shiva, que é a Essência 

Divina, no Sahasrara. Assim, o pólo espiritual é Shiva, e o pólo 

material é Kundalini. Na última fase da Meditação, quando se 

atinge o altíssimo estado de Samadhi, dá-se a fusão dos dois 

pólos cujo resultado é o Androginismo, ou seja, a fusão do Pai 

com a Mãe. O fenómeno processa-se num nível elevado da 

consciência espiritual. Mas a grande chave do mistério está em 

trazer essa realização transcendental para o nível da 

consciência física. Ao lograr essa vitória, o homem escapa das 

amarras da existência comum e sai da chamada Roda de 

Samsara. Torna-se finalmente um Liberto, não estando mais 

polarizado com coisa alguma, seja com o Bem ou seja com o 

Mal. Comeu do fruto da “Árvore do Bem e do Mal” plantada 

no centro do Paraíso, de que nos falam as tradições.  
 

 Kundalini desperta provoca a destruição do pólo da 

consciência física. Os corpos inferiores (Físico, Astral e 

Mental Concreto) serão então objecto de observação e de actividade dirigida de cima. Essa 

síntese interna transferirá a consciência para o Corpo Causal. Quando Kundalini está 

adormecida, o homem está desperto para o mayávico Mundo das Formas; quando Kundalini está 

desperta, o homem está com a sua consciência focada no Mundo Causal, que passará a ser 

dinâmico. 
 

 Kundalini despertada cessa como poder estático passando a poder dinâmico, poder esse 

que sustinha a consciência humana em estado dinâmico. A consciência superior humana passa 

do estado de inércia para o de dinâmica, havendo assim uma reversão de valores:  
 

 Cessa  a Vida-Energia (Jiva). 

 Activa-se a Vida-Consciência (Jivatmã). 
 

 FIO DE ANTAHKARANA – Segundo os Iniciados hindus, é o Fio que liga o Pai à Mãe. 

No homem comum, o Pai está acordado no Chakra Sahasrara, porém, está desligado da 

consciência inferior desse mesmo homem. No caso, o Pai é o Vigilante Silencioso. Como 

polarização, a Mãe, a Shakti, está ligada à consciência inferior, porém em estado de inércia, 

portanto, adormecida. Só ligando-se ao Mestre Interno é que se despertará Kundalini. 

Sintetizando, temos:  
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 Pai (Shiva)  Vigilante acordado  Desligado 
 

 Mãe (Shakti)  Vigilante adormecido  Ligado  
 
 

CONHECIMENTO DO MUNDO ASTRAL 
 

 

 O autoconhecimento é uma necessidade iniciática. Quanto mais se avança na Senda, 

maior será a responsabilidade do homem. Daí o imperativo do conhecimento integral do nosso 

mundo interior e dos Planos não físicos, sendo que o Mundo Astral é o mais próximo do Mundo 

Físico. Conhecer o Mundo Astral e os seus mistérios é seguir o Caminho da Iniciação, para 

podermos ampliar o nosso estado de consciência e conscientizar-nos de um Mundo no qual já 

estamos vivendo e no qual iremos habitar um dia após desencarnarmos. Este é um imperativo da 

Lei que a tudo e a todos rege. 
 

 O conhecimento e a conscientização do Corpo Astral e do respectivo Plano Cósmico, 

amplia consideravelmente o nosso horizonte iniciático, abrindo na nossa mente uma visão mais 

abrangente que transcende muitíssimo a vida exclusivamente física. 
 

 O QUE É O CORPO ASTRAL – O Corpo Astral, como sabemos, é o veículo que 

expressa as nossas sensações e emoções, sejam elas de que natureza forem. Portanto, o 

conhecimento da sua estrutura íntima, a sua composição, como funciona, etc., é de grande valia 

para quem realmente deseja aprofundar-se na Antropogénese. Inclusive é de grande utilidade 

prática, porque penetra profundamente na psicologia humana, naquilo que de mais esotérico ela 

possui. Tal realização nos possibilitará compreender o porque do comportamento do ser humano 

perante a vida ou em relação ao seu próximo, seja individual ou colectivamente.  
 

 Graças ao conhecimento do Plano Astral e dos seus respectivos Sub-Planos poderemos 

ter uma ideia do que nos espera após a morte, bem assim como daquilo que a crença popular 

chama de “Céu”, “Purgatório” e “Inferno”. Também ficarão esclarecidas para nós as causas dos 

fenómenos psíquicos que ocorrem nas sessões espíritas e demais ramos do psiquismo.  
 

 O despertar das faculdades astrais abre, perante a nossa consciência, um leque de 

experiências que enriquecerão sobremodo a nossa limitada visão física, impelindo-nos a 

caminhar, cada vez mais rápido, rumo ao Infinito desconhecido, colocando-nos muito acima da 

Humanidade comum. Embora não nos apercebamos, vivemos no Mundo Astral das emoções, 

paixões e sentimentos mais do que em qualquer outro, e daí a necessidade de nos aprofundarmos 

nos seus mistérios a fim de, conscientemente, colaborarmos na Grande Obra que é a Evolução 

em todos os segmentos e Planos.  
 

 O HOMEM SÉTUPLO – Todos os homens possuem um Corpo Astral da mesma maneira 

que possuem um Corpo Físico. Contudo, por falta de conhecimento, ou em outras palavras, por 

falta de Iniciação, poucos têm consciência da sua existência como um verdadeiro ser ou veículo 

autónomo em relação ao físico. Na grande maioria da Humanidade ainda não está formado, 

como já vimos, um verdadeiro Corpo Astral, mas sim um conglomerado de energia astral em 

forma confusa. O grande desafio que se apresenta perante todos, especialmente perante os 

discípulos, é o da criação de um verdadeiro Corpo Astral plenamente desenvolvido com todas as 

suas potencialidades que, diga-se de passagem, são muito mais amplas que as do Corpo Físico, 

pois os corpos e princípios superiores que formam o conjunto do Homem aumentam as suas 

potencialidades à medida que vão ascendendo na escala evolutiva. Em virtude dessa Lei é que os 

Adeptos, que são Seres que H.P.B. intitulou de “Homens Sétuplos” por já funcionarem 

plenamente com os seus Sete Corpos, são considerados verdadeiros Deuses encarnados, devido 

às suas faculdades verdadeiramente miraculosas diante dos nossos olhos.  
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FACULDADES DO CORPO ASTRAL 
 
 

 VIDA CONTÍNUA – Os que mediante uma rígida disciplina iniciática já conseguem 

dominar as suas paixões e com isso elaborar um Corpo Astral perfeito, enquadrado nos cânones 

universais, como consequência natural dessa conquista adquirem faculdades e poderes, 

inexplicáveis e perturbadores para o homem comum cuja mente limitada está muito longe até de 

conceber o que seja essa realização interna. Um desses preciosos dons é ter durante o sono uma 

consciência muito activa e útil em termos de realizações, e lembrar-se de todos eventos ocorridos 

durante essa vida paralela, experiências que são repassadas para o cérebro físico. Um ser nessas 

condições passa a desfrutar de uma vida ininterrupta, ora no Mundo Físico ora no Mundo Astral, 

desfrutando de uma vida consciente em múltiplos Planos de existência, e não mais uma vida 

dividida entre a consciência de vigília e as noites de esquecimento como se tivesse morrido, ou 

seja, uma existência onde todos os dias morremos ao anoitecer. Inclusive, isso alterará por 

completo as nossas noções de tempo e espaço, pois no caso as dimensões se interpenetrarão 

harmoniosamente.  
 

 O Corpo Astral é um dos quatro veículos humanos que formam a Personalidade ou o Eu 

Inferior. Aos olhos de um clarividente, esse corpo apresenta-se com uma silhueta que lembra a 

forma física, desde que seja o de um ser relativamente desenvolvido; pelo contrário, veremos 

apenas sombras difusas e sem formas definidas. Expande-se com uma aura mais ou menos 

fulgurante e multicolorida com a beleza surreal que caracteriza todo o Mundo subtil, onde o que 

predomina não são as formas definidas mas irradiantes auras, que são tanto mais belas e maiores 

consoante a evolução dos seres. O Corpo Astral é constituído da matéria do Plano Astral, cujo 

grau de subtileza é infinitamente maior que o da matéria física. Por seu intermédio é que o 

homem pode exprimir as mais variadas gamas de emoções, sensações, sentimentos, paixões e 

desejos.  
 

 DESDOBRAMENTO – Como já sabemos, não é o veículo físico que tem a faculdade de 

sentir. Como veículo o físico é apenas um receptor das impressões provindas do exterior, 

cabendo portanto ao Corpo Astral essa importante função. Uma das mais fascinantes faculdades 

do veículo astral, e também uma das primeiras a ser adquirida pelo discípulo, é o conhecido 

desdobramento, que consiste em deixar adormecido o corpo físico enquanto os demais veículos 

se projectam em grande velocidade por outras dimensões, podendo percorrer grandes distâncias, 

acompanhados da consciência física contida no super-etérico ou dois éteres físicos superiores. 

Nas outras dimensões, a noção de tempo e espaço não tem paralelo com a do mundo material em 

que vivemos quando em estado de vigília. A compreensão desse fenómeno esclarece um sem 

número de factos ocultos, tais como as aparições, o conhecimento de lugares por nós nunca 

visitados, premonições, reconhecimento de pessoas que nunca vimos antes, etc. Convém ter-se 

sempre em mente que os Mundos subjectivos são de extrema complexidade, portanto, não se 

devendo ter uma visão demasiado unilateral do Mundo Astral, pois, além dele existem outros 

Planos muitos mais transcendentes que estão para o Astral como o mesmo está para o nosso 

Mundo tridimensional. 

 


