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         e a Concórdia Universal é uma realidade permanente desde há milénios no Mundo de Agharta, 

cujos moldes sociopolíticos alicerçados nos três pilares mores do Legislativo, Executivo e Judiciário sob a 

Coordenação de um quarto poder garante da harmonia estabelecida de acordo com as Leis da Natureza, o que 

se poderá interpretar como Sinarquia ou as mesma Leis aplicadas com êxito ao tecido ao social, pelo 

contrário, na Face da Terra ainda campeia a desarmonia, o contraste da divisão humana vazada ou resultando 

na anarquia, com os povos buscando o remédio eficaz para a sua felicidade psicossocial nos efeitos em 

detrimento das causas. Perseguem líderes falaciosos como quem procura um messias salvador, erguem-se 

muralhas de discórdia nas partes envolvidas, e o resultado fatal será sempre a infelicidade humana 

manifestada como doença, fome, guerra e morte. Realmente, a Anarquia da Kali-Yuga da Face da Terra 

contrapõe-se a Satya-Yuga do Mundo de Agharta. Mas isso também não deixa de estar em conformidade à 

queima do Karma da Raça Humana. 
 

Falamos de Sinarquia definindo-a como fundamentada em princípios universais em que se inscreve o 

Homem, considerado não neste ou naquele aspecto particular, não nesta ou naquela dimensão parcial, como a 

dimensão socioeconómica, por exemplo, mas na sua totalidade, como um ser integral, expressão e síntese da 

Lei Orgânica da Vida numa colectividade ou sociedade justa e perfeita, harmonizada ou conformada a essa 

mesma Lei Universal. 
 

É nisso pois, que o ideal da Utopia se concretiza, o de uma República governada por Filósofos. 

Convém entender o termo filósofo no seu sentido original, não como “amigo do saber”, dos vários saberes, 

mas como Filho da Sabedoria, numa palavra, do Conhecimento Supremo, dirigindo, conformado aos ritmos 

da Lei da Natureza, o Homem individual como microcosmos da Sociedade grupal, o seu macrocosmos, o que 

se revela no trinómio Homem – Sociedade – Natureza. 
 

Esses princípios estão interligados por existir uma inter-relação permanente entre eles, porque onde 

um aspecto predomina os outros também existem como subsidiários, indo demonstrar que um povo, sendo 

uma colectividade, é um ser colectivo vivo, dotado de auto-consciência, cuja acção política do governo sobre 

ele não pode permanecer abstracta sem o perigo de dissolução. Na medida em que os sistemas político-sociais 

não souberam, até hoje, firmar-se numa filosofia científica conformada às estruturas biológicas das sinergias 
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grupais, mas tão-só em concepções arbitrárias, fragmentadas e fragmentárias, afirmam-se, por consequência, 

como sistemas políticos de constituição anárquica, onde a injustiça e a imperfeição encontram campo livre 

para se impor. À ordem social orgânica do Mundo de Agharta impõe-se a desordem sistemática dos regimes 

da Face da Terra. No fundo, trata-se da problemática do binómio Autoridade Espiritual – Poder Temporal por 

não se saber quais os espaços da sua exclusividade para que, efectivamente, sejam legítimos e não se corra o 

risco de cair em qualquer espécie de prepotência ditatorial, seja religiosa, seja laica, seja, o que é o mais 

comum, religiosa e laica ao mesmo tempo, o que, para todo o efeito, revela ser leiga no entendimento e 

apercepção metafísica da política, cuja ciência é destinada exclusivamente a servir o Bem comum, ao 

contrário do que sucede hoje: a política ao serviço do bem só de alguns. 
 

Exposta desta maneira, repara-se de imediato que a ideia político-social de Sinarquia não tem 

absolutamente nada a ver com quaisquer expressões partidárias, pois que é um estado de consciência social 

colectivo, eubiótico ou conformado ao “bem-viver” com o Todo e o Tudo auto-integrados harmonicamente 

um no outro, sob a égide de um governo único eleito pelo reconhecimento unânime da sua superioridade 

interior e capacidade exterior, capacitado a manter a ordem e a harmonia universal com justiça e perfeição. 

Por isto a palavra sinarquia tem a sua raiz nos fonemas gregos sun+arkhe, isto é, “com princípio” ou ordem 

justa e perfeita, o que vale por Concórdia Universal. 
 

Como tudo o que existe exteriorizado ao Homem está igualmente interiorizado nele, assim também o 

seu Theotrim, o seu “Deus Trino” se manifesta no Mundo das Formas por meio do Pensamento, do 

Sentimento e da Vontade. De facto, como diz com muita propriedade o professor Adhemar Ramos, o Pensar, 

o Sentir e o Querer são as três forças que a Humanidade utiliza constantemente, mas que no comum das 

gentes estão completamente baralhadas. 
 

Dessa maneira, tais forças psicomotoras do Homem colectivo que é a Sociedade se auto-enfraquecem. 

Para a aplicação correcta da inteligência emocional ou psicomental, o primeiro trabalho a ser feito será 

separar tais forças para que sejam controladas e potencializadas. Sim, porque ao manifestarem Deus na Terra 

ou Corpo têm a sua origem no mesmo Deus no Céu ou Espírito, sendo a Alma o cabalístico Vau, Vale ou 

Palco cénico da Evolução, singular e plural. 
 

Isso está em conformidade ao Projecto Sinárquico do Professor Henrique José de Souza, sintetizado 

nestas suas breves mas preciosas palavras: 
 

“A Teosofia é um plano universal de Evolução que segue três caminhos, desenvolvendo: 

– A Inteligência pela Instrução; 

– A Emoção pela Educação; 

– E a Vontade pelo Trabalho. 

Reconstruir! É o brado que nos compete! 

Sim, reconstruir o Homem, o pensamento, a moral, os costumes; reconstruir o lar, a escola, o 

carácter, para que o cérebro se transmude ao lado do coração. Só assim a Humanidade se tornará digna do 

estado de consciência que é exigido pela Nova Civilização.” 
 

O Discípulo verdadeiro só realizará integralmente a sua “Sinarquia Interior”, individual, atingindo 

positivamente a exterior social, colectiva, quando unir o Céu com a Terra em si mesmo e assim se iluminar 

espiritualmente. Então a Sinarquia será realizada, por o Homem, a Sociedade e a Natureza constituírem um 

todo inseparável, justo e perfeito. É utopia? Claro que sim! Mas só no Presente, pois que o Futuro é mundo de 

possibilidades a realizar, sabendo-se que a maioria, se não a totalidade, das utopias do Passado de uma ou de 

outra maneira vieram a realizar-se. 
 

Vossa, a 
 

COMUNIDADE TEÚRGICA PORTUGUESA 
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LORENZO PAOLO DOMICIANI 
 

 
 

 
No nosso artigo O Mistério do Santo 

Graal, publicado no número anterior desta revista, 

tivemos ocasião de anunciar que, no seguinte, 

seria apresentado aos nossos leitores O Mistério 

do Cálice, que, a bem dizer, é complemento do 

primeiro, mas completamente desconhecido de 

quantos se dedicam à leitura de assuntos 

teosóficos e ocultistas, como sói acontecer a tudo 

quanto diz respeito ao nosso Colégio Iniciático. 
 

O Mistério do Cálice tem por origem – se 

bem que tal afirmativa cause admiração aos 

nossos ilustres leitores – o planeta Vénus, como 

prova chamar-se de Shukra (em sânscrito) a tal 

planeta, a à Lua, de Soma. São de facto, as duas 

Taças ou Cálices que no Portal do nosso Templo 

podem ser vistas por aqueles que O visitam. 

Vénus é o “Espírito da Terra”. Donde se dizer que 

“os principais Dirigentes ou Guias da 

Humanidade, que são os Kumaras, vieram de 

Vénus, portadores de Mel (a Ambrósia ou Licor 

dos Deuses, que é a sua Sabedoria), Trigo 

(alimento físico, que é o mesmo Pão, Pani, etc., 

que serve de origem, também, às diversas 

Teogonias tanto do Passado como do Presente (1). 

Haja vista o “pão nosso de cada dia” do Padre 

Nosso cristão, extraído do Kodish hebreu) e 

Formiga”, ou seja, o animal que destrói o esforço 

humano, por isso mesmo, representando Karma 

(“Lei de Causa e Efeito”). Semelhante alegoria 

tem ainda por complemento os Três Caminhos da 

Vedanta: Jnana (o Conhecimento ou o Mel, a 

Ambrósia dos Deuses, como já foi dito 

anteriormente), Bhakti (o Amor, a Devoção), 

interferindo no alimento físico que é o Trigo, pois 

que o esforço humano, que é aquele do “ganharás 

o Pão com o suor do teu rosto”, também necessita 
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de Amor, não só ao Trabalho como ao próprio Lar 

ou Família, sem esquecer o de pelos seus Irmãos 

em Humanidade (“Amai-vos uns aos outros”), e 

finalmente Karma (mais uma vez o dizemos), 

como Caminho central, no qual palmilha “caindo 

e levantando” a Humanidade inteira, até que o 

tenha vencido, quando, justamente, aquelas duas 

Conchas da sua espiritual Balança estiverem em 

equilíbrio, ou sejam: as do Amor e da Inteligência, 

pois, como foi dito antes, o Karma terá 

desaparecido, ou melhor, “foi vencido”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E, assim, o próprio “Cálice da Amargura” 

– que Jesus procura afastar da sua Boca (não 

querendo sorvê-lo) enquanto pronuncia a 

tradicional frase: Elli, Elli, lama sabachtani! – 

não é mais do que o de Soma ou da Lua, por ser o 

do “Sacrificado”, o do “Cordeiro de Deus que tira 

os Pecados do Mundo” (Agnus Dei qui tollis 

peccata mundi). O mesmo Cálice ele o aceita já 

transformado no de Shukra, por ser o da Redenção 

Humana, pois, como dissemos anteriormente, 

“Vénus é o Espírito da Terra”, enquanto a Lua 

(Cadeia donde viemos) é a sua Alma. O mesmo 

Plutarco já dizia: “Enquanto o Homem vive na 

Terra, seu Corpo a esta pertence. A Alma, à Lua. 

E o Espírito, ao Sol”. 
 

Esse Cálice ou Taça possui as suas 

medidas canónicas (2), conhecidas por alguns, por 

exemplo, pela Ordem dos Monges Construtores, 

que deram origem posteriormente aos Rosacruzes 

que, diga-se de passagem, nada têm de comum 

com os que hoje apregoam “pertencer aos 

verdadeiros”. Como se sabe, a missão de 

Christian Rosenkreutz, seu fundador, não foi 

avante, aliás, como sói acontecer a inúmeras 

Missões no Mundo, dentre elas a do Cristo, como 

prova ter terminado em Tragédia... 
 

Foi de tais medidas canónicas que se 

serviu o autor da “Vénus de Milo” para a 

(medida) da protuberância dos seus seios, por ser, 

justamente, idêntica à da concavidade da referida 

Taça ou Cálice... Como se sabe, obediente aos 

prováveis cânones da supracitada deusa 

mitológica, é que ainda hoje são feitos os 

“Concursos de Beleza”. Acontece, porém, que, 

enquanto a tal “deusa” perdeu os braços, as 

“deusas modernas” perderam a cabeça... por 

serem “doidivanas”. 
 

Nas escrituras orientais existe uma 

alegoria de imenso valor iniciático, como seja 

aquela que diz: “Os Adeptos mamam na Vaca 

Astral ou a das Cinco Patas”, equivalente também 

a um outro trecho dizendo “que os mesmos se 

alimentam com o leite da mesma Vaca”. Uma 

questão apenas de interpretação dessa maravilhosa 

alegoria: “mamar ou alimentar-se com o leite da 

Vaca Astral ou das Cinco Patas”, equivale ao 

alimento espiritual ou da Sabedoria Divina. E 

como esta proceda – por que não dizermos? – do 

Tatva Akasha, que não deixa de estar relacionado 

com Vénus, por ele fluem os dois Tatvas 

superiores ou secretos, aos quais fomos os 

primeiros a dar-lhes os nomes de Anupadaka e 

Adi Tatvas, apresenta-se, por sua vez, aos olhos 

do Iniciado em semelhantes Mistérios aquela 

outra passagem que diz: “Aquele que ultrapassa o 

Akasha, é fonte de toda a Riqueza” (espiritual, já 

se vê). É um Dwija, ou “duas vezes nascido”, pois 

como um ser da Terra, nesta tendo ele nascido, no 

entanto, ao alcançar semelhante graça passa a 

nascer (ou renascer, se o quiserem) no Mundo 

Divino. E tudo isso em referência ao termo 

Kakim, que todos afirmam “dividir-se em duas 

sílabas”, quando a verdade é que em três é a sua 

divisão: Ka (Mundo Terreno ou Terceiro Logos), 

Ak (o próprio Akasha, Segundo Logos ou Mundo) 

e Kim (o Primeiro Logos ou Mundo Divino). Pelo 

que se vê, o Ak de Kakim é aquele que “separa o 

Mundo Divino do Terreno”. E, portanto, aquele 

que o ultrapassar é “fonte daquela mesma 
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Riqueza”. E assim o discípulo (lanu, em sânscrito) 

deixa de beber na Taça lunar ou de Soma, para 

beber na venusiana ou de Shukra, tornando-se um 

Adepto (Guru, na mesma língua sagrada). A letra 

Shu com a qual se escreve, em sânscrito, Shukra 

ou Vénus, tem a forma       . E é a mesma (nin-

guém o viu até hoje) de que se serve Gotama, o 

Buda (vide as suas imagens), no mudra (feito com 

as mãos) em que o mesmo se acha, na “posição de 

Padmasana”, isto é, “posição do Lótus”. A mes-

ma de que os Yoguis se servem para os seus 

exercícios dessa natureza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Falemos, porém, do Cálice em diversas 

tradições, servindo-nos de um artigo bem nosso 

publicado na revista Dhâranâ, no seu número 110 

relativo a Outubro-Dezembro de 1941: 
 

Purushapura ou Peshawar foi, durante 

muito tempo, a “Cidade do Cálice de Buda”. 

Depois da “morte” do Mestre, o Cálice foi levado 

para ali, onde, por muitos anos, tornou-se objecto 

de veneração. Nos tempos do viajante chinês Fah-

shen – aí pelos 40 anos a. C. – ele encontrava-se 

ainda no templo que lhe fora dedicado, isto é, 

Peshawar. O mesmo possuía diversas cores, 

predominando, no entanto, o negro. Quanto ao 

“perfil de “quatro Cálices” que o acompanhavam, 

eram vistos claramente”.                                                                                                                                                                
 

Porém, nos dias de Hauang-tsang, outro 

viajante chinês, pelos 650 anos da nossa Era, ele 

afirmou que tal Cálice não mais se encontrava em 

Peshawar. Uns diziam achar-se na Pérsia, 

enquanto outros, em Karshahr (não confundir 

nada disso com o Cálice do Graal, cuja História já 

foi oferecida ao público, tanto quanto possível, no 

nosso artigo anterior O Mistério do Graal). 

No Oriente não se pode desprezar a ideia 

de um Cálice. No entanto, as lendas de todos os 

países a conhecem a seu modo, mas aí então com 

aquilo que a própria Tradição exigiu que ficasse 

no Mundo, em relação com isto, sim, com o 

mistério da Tragédia do Gólgota. Referimo-nos, 

por exemplo, àquela de Lohengrin que com outros 

doze Cavaleiros, sob a direcção de Parsifal (pai 

daquele), guardavam o mistério da Taça, por sinal 

que “uma Pomba descia do Céu para renová-lo 

anualmente”. 
 

O Cálice de Buda, segundo as lendas 

transhimalaias, era milagroso e inesgotável: um 

verdadeiro Cálice de Vida. Na nossa própria Obra, 

num Cálice famoso (com as iniciais JHS) que 

ainda figura no Museu do nosso Templo (não 

confundir com o grande Cálice sobre o Altar, 

pesando 55 quilos), o Licor que no mesmo se 

continha e foi distribuído entre os Irmãos Maiores 

(verdadeiro Licor Eucarístico), também era 

inesgotável. O seu conteúdo jamais acabava. Pelo 

contrário, o Licor voltava ao lugar primitivo. E 

quando não mais foi necessário o referido ritual, 

ele baixou misteriosamente... e no fundo da 

frasqueira um coração cristalizado ali apareceu, 

de modo surpreendente! 
 

Recordemos o “Cálice de Aritha” e a luta 

pela sua posse, tal como o relata, de modo tão 

poético, o Mahabhârata: “Indra apodera-se do 

Cálice do Rei dos Nagas (nome referente à 

Serpente Sagrada, qual acontece com o de 

Srinagar, etc.) e leva-o para o Céu”. 
 

Segundo as tradições persas, “quando 

Jenishid começou a lançar as bases da cidade de 

Istaker (Ísis-Staker, a “Cidade de Ísis”, etc.), 

encontrou-se um Cálice milagroso: Jina Jenshid 

(o “Cálice Jina” ou sagrado, misterioso, de origem 

divina ou aghartina, etc., uma espécie de 

“Lâmpada de Aladim ou Allah-Djin”, o Jina ou 

Génio de Deus, de Allah, etc.). O Cálice era de 

turquesa e estava cheio do precioso Néctar da 

Vida (Ambrósia dos Deuses, como já dissemos)”. 
 

As lendas do mosteiro de Solovetz, ao 

tratarem dos personagens do Antigo Testamento, 

mencionam o “Cálice do Rei Salomão": “Grande 

é o Cálice de Salomão, feito de uma só pedra 

preciosa. No Cálice existem três versos gravados 
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em caracteres cimérios, que ninguém pode 

explicar”. 
 

Com certeza são os mesmos a que se 

refere o famoso Livro de Kiu-té, no capítulo 

XXXV, que aqui aparecem pela primeira vez ao 

mundo profano, com a respectiva tradução para o 

nosso idioma: 
 

“Tantas vezes beberei neste Cálice 

Quantas o Mundo exigir a Minha 

presença, 

Como Espírito de Luz e de Justiça...” 
 

Por mais veladas que sejam tais palavras, 

claríssimas as são para aqueles que já possuem a 

Mente Iluminada. Queira, pois, o leitor dedicar-se, 

ao menos, a meditar sobre elas... e grandes coisas 

acabará descobrindo. Sim, porque como disse 

muito bem o “Meigo Nazareno”, “aquilo que Eu 

faço, vós podereis fazê-lo”. 
 

No supracitado Livro também figura uma 

outra passagem, onde se compara o “Cálice com a 

Balança”, embora mais longa que o versículo 

anterior: 
 

“Dois pesos desiguais para duas medidas 

iguais... 

Assim está separado o meu corpo 

Nas conchas da Balança.  

Até que as mesmas se fundam   

Naquele Cálice onde tenho bebido 

Do sangue, que é mais dele do que 

meu!...  

Até lá, outros O sorverão por mim!” 
 

Muito mais difícil que o primeiro para ser 

desvendado, no entanto, faremos aqui... algumas 

insinuações: 
 

“Balança” não é o signo de Vénus? E não 

se fala (já o dissemos antes) num Cálice de 

Shukra (Vénus) e de outro de Soma (Lua)? Fica o 

restante para ser desvendado por quem possuir o 

Coração Puro e a Mente Iluminada. 
 

Os muçulmanos de Khandakhar também 

possuem o seu “Cálice Sagrado”. Em Karhan 

também existe um Cálice denominado Faa-faga. 

Desse “Cálice bebem aqueles que fazem parte dos 

Grandes Mistérios” (como os Irmãos Maiores, 

outrora, na S.T.B.). No sétimo dia eles proferem: 
 

“Ó Mestre! O maravilhoso tem que se 

manifestar!” 

Nas cerimónias da Vedanta, do Budismo 

e do Mazdeísmo, utiliza-se sempre o precioso 

símbolo do “Cálice da Vida”. 
 

Jatâca narra a origem do “Cálice de 

Buda”: 
 

“... Então das quatro terras (os quatro 

pontos cardeais) vierem 4 custódias do mundo e 4 

cálices de safira (não esquecer que a Terra é o 4.º 

Globo do nosso Sistema, etc.). Buda, porém, os 

repeliu. Voltaram a oferecer 4 cálices de pedra 

negra (muggavana) e Ele movido de compaixão 

pelos 4 Génios, os aceitou (não esquecer, ainda, 

que estamos na Kali-Yuga ou Idade Negra (3), 

que “merece compaixão” de todos os Grandes 

Iluminados. O próprio termo Maitri, segundo 

Burnouff no seu Dicionário da Língua Sânscrita 

e embora não seja a forma transcendente do 

referido termo, quer dizer: “compassivo, 

compaixão”, etc.). 
 

“E assim Ele colocou um dentro do outro, 

e ordenou: “Que se tornem um só!” (ninguém 

compreendeu o simbolismo até hoje, que é o 

seguinte: os 4 Budas Terrenos que se tornam um 

só no final da Evolução da Mónada). 
 

“E as bordas dos 4 cálices se tornaram 

visíveis como desenhos. E, de facto, os 4 cálices 

em um só se tornaram. O Buda aceitou alimento 

no Cálice recém-formado e, havendo provado do 

que nele se continha, rendeu graças.” (Sim, 

porque o alimento existente em tal Cálice, como 

dissemos anteriormente, era o próprio Licor 

Eucarístico, ou melhor, a Ambrósia dos Deuses, 

que une os seres da Terra com os Deuses ou 

Mundo Divino) 
 

O Lalitavistara Sutra, descrevendo os 

“Sacramentos do Cálice do Buda”, atribui ao 

Bhagavad (o Bem-Aventurado) este significativo 

sermão, ou discurso se o quiserem: 
 

“Tributa respeito a Buda em nome do 

Cálice, e este será para ti como um Vaso de 

Sabedoria (sim, por ser o Vaso ou Taça de 

Shukra, Vénus, etc. Na Ladainha de todos os 

Santos, no Cristianismo, encontram-se essas duas 

expressões latinas: Vas honorabilis, Vas insignis 

devotionis, ou sejam, Vasos de honra, Vasos de 

insigne devoção, termos estes que dizem respeito 

aos Manasaputras, ou “Filhos do Mental”, que 
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depois de terem cumprido o seu dever na Terra 

“foram postos em custódia”, ou no Sanctum 

Sanctorum da nossa Mãe Terra. Nós o sabemos, 

mas a Igreja interpreta a expressão “postos em 

custódia” de modo diferente). 
 

“Se ofereceres o Cálice aos teus iguais, 

Ele não permanecerá nem em memória, nem em 

juízo (sim, porque essa frase equivale à de Jesus: 

“Não atireis pérolas aos porcos”, ou a margaritas 

ante porcos. De facto, a maioria dos homens não 

merece o Tesouro da Sabedoria Divina, porque o 

desperdiçam inutilmente, isto é, em seu próprio 

proveito, confundindo, na maioria das vezes, essa 

mesma Sabedoria com “poderes psíquicos”). Mas 

aquele que oferecer o Cálice ao Buda (Buda e 

Cristo são termos idênticos, pois ambos 

significam Ungido, Sábio, Iluminado, etc.), não 

será esquecido nem em Memória (Inteligência), 

nem em Bondade (Amor, Devoção). Esse Cálice, 

Arca de Vida, novamente será descoberto.” 
 

Pouco importa qual seja o Cálice, o facto, 

porém, é que O Síntese de todos eles – qual Arca 

da Vida ou de “Aliança com Deus” – a luzir se 

acha no Altar do nosso Templo. E sobre Ele paira 

a Pomba do Espírito Santo. 

 

 
NOTAS 
 

 

(1) Pai e Pão são termos que se completam. Haja vista, em diversas línguas, inclusive no tupi-guarani, o 

termo TUPAN, que é a Divindade (o Sol Espiritual, e não físico). De facto, TU-PAN é o Deus Omnipotente 

na religião dos antigos brasileiros, e significa: “Adorado PAN ou Pai”. Na língua dos cários, fenícios e 

pelasgos, o substantivo thus, thur e tu significa: “sacrifício de devoção ou incenso”. Tudo quanto o homem 

oferece a Deus é, na língua da Ordem dos Sacerdotes Cários (donde procede a raça TUPI), T U, fórmula por 

sua vez cabalística, como é o termo C A R daquele que dirigia ou servia de Manu à referida raça, que “de 

longe veio (da Atlântida) através do Mar das CARAÍBAS” do mesmo prefixo, como outros muitos que 

figuram na língua tupi. O infinito do verbo “sacrificar” é, no fenício (com vistas à fundação do Brasil por 

Badezir e Yetbaal, já provado no nosso artigo Brasil Fenício, etc., publicado num número da revista 

Dhâranâ), TU-AN; no germânico, tu-en; no grego, tu-cri; no latim, tu-eri (venerar, contemplar, olhar, mirar, 

guardar, etc.); THUS, também no latim, é “incenso, perfume”, etc., que se oferece a Deus, ou antes, aos 

Deuses como seus auxiliares ou prepostos (com vista aos Ellohim, como plural de Ellohah).  
 

Quanto ao Pão ou Pai, no próprio tibetano, a excelsa frase OM MANI PADME HUM, com o 

significado de “Salve, ó Jóia preciosa do Lótus”, esse mesmo PADME equivale a Pão e a Pai. Haja vista que 

quando um homem ilustre ia em visita ao Dalai-Lama (no Potala em Lhasa, nome este proveniente de Lha, 

Espírito, etc.), o mesmo dividia o pão ao meio, ficando com a metade e dando a outra ao visitante. Do mesmo 

modo que um cálice, contendo certo licor sagrado, para o visitante, e outro para ele. Não é isso uma 

“comunhão” fraterna ou entre irmãos e amigos? O mesmo se deu na Ceia do Senhor: “Este é o meu corpo (o 

pão), comei-o. Este é o meu sangue (o licor, o vinho, etc.), bebei-o”. 
 

Como se vê, Jesus, como um Iniciado que era da Ordem dos Essénios (no Monte Mória, onde esteve 

dos 13 aos 30 anos, tempo este que a própria Igreja o desconhece por completo), fez uso da Taça ou Cálice, 

do mesmo modo que do Pão, proferindo aquelas palavras na sua Ceia com os Apóstolos. 
 

O Papa actual – que não deixa de ser um Iniciado… – já fez ver, há tempos, “que tanto se poderia 

dizer Pai como Pão, ao recitar o Padre Nosso”. 
 

Para terminar esta longa anotação, o termo Pan, também com o significado de Senhor, ficou nos 

países orientais em todos os tempos! Alexandre Magno foi chamado na Ásia “Pany Alexandros”. Na 

Checoslováquia, Polónia, Rússia e outros países, é usado até hoje nos termos Pane e Panje, como alocução. 

“Pane António” é o mesmo que o nosso “Sir António”. “Pai ou Pani Joannis ou João”, pertence à lenda de 

certo lugar misterioso, para alguns o próprio Pólo Norte, etc. 
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(2) Do mesmo modo que o nosso Templo obedece às medidas canónicas, e também à “quadratura do círculo” 

(pois é quadrado por fora e circular internamente), assim também tudo quanto nele existe está dentro dessas 

mesmas medidas, além de possuir os respectivos simbolismos iniciáticos, inclusive nas cores, nas colunas, 

etc. Por isso que a Pia batismal, como a denominam as religiões correntes, ou recipiente onde são 

consagrados os nossos Pupilos – como Sementes da Nova Civilização – tem a forma de Cálice ou Taça. E 

assim tais crianças ou Pupilos, “já tendo nascido das águas do parto”, onde anteriormente o período 

catamenial, por ser mensal, era o Lunar ou de acordo 

com a Taça de Soma (ou da Lua), no da gestação 

passaram a receber as influências de Vénus – como 

prova tal período ser idêntico ao da rotação do 

referido planeta em torno do Sol – e, conse-

quentemente, ligado ao simbolismo da Taça de 

Shukra. Sem falar em Mãe, Mama, Maria e outros 

termos daí derivados, esse último, por exemplo, 

provir de Mare, o Mar, as águas, portanto. Daí que 

sobre as pias de água benta – por seu conhecimento 

integral dos cânones antigos – os Monges Cons-

trutores (e Rosacruzes também) terem assinalado, por meio de dois MM invertidos e entrelaçados, o próprio 

signo de Aquarius, e não apenas o nome de Maria como julga até hoje a Igreja. 
 

Tais Monges Construtores, ou discípulos seus, também foram, por exemplo, os que colocaram dois 

golfinhos nas fontes das praças de certas cidades, de cuja boca jorra a água, na razão de Piscis e Aquarius 

(um ciclo que agora termina para dar começo ao segundo). Do mesmo modo na cidade de Ouro Preto, em 

uma fonte existente em certa praça, que tem 4 reis sendo que estão “três coroados e um sem coroa”, e de 

cujas bocas jorra água. Alegoria à própria Queda dos Anjos ou divinos Rebeldes, pois que o seu Chefe, como 

Dirigente da Terra, por se ter negado a semelhante função… perdeu a sua régia coroa, isto é, um outro tomou 

o seu lugar ficando cercado de Quatro, inclusive um representando o faltoso, que é justamente o que não 

possui coroa. Só mesmo um grande Iniciado poderia ter feito semelhante fonte! Giovani Papini, como se 

fosse uma criança que “estivesse quente, por se aproximar do chicotinho queimado”, está muito longe, no 

entanto, de certas verdades, a começar pelo título do seu livro que antes deveria ser: O Anjo Rebelde, em vez 

de O Diabo. Na Rua 1.º de Março, na Capital da República, figura por cima do portal da igreja chamada Cruz 

dos Militares um girassol (heliantho). Por mais que se lhe chame de “símbolo pagão”, no entanto a Igreja, 

mesmo sem saber a razão, respeitou o referido símbolo, que outro não é senão o do mesmo Cristo. E a prova 

é que o número cabalístico de Cristo, sendo o 608, é o mesmo do um ciclo solar (608 dias). Em Paris havia 

um estranho Ser, ao qual foi dado o nome de “o Homem das Catedrais”. E isto porque o mesmo andava com 

um bastão e ficava a examinar, horas inteiras, o frontispício dessas mesmas catedrais, para ver “se obedeciam 

aos cânones antigos”. O seu bastão não era mais do que um padrão dos referidos cânones. De tão elevado Ser 

possuímos respeitosa e delicada missiva em nosso Arquivo. 
 

Pois bem, o nosso Templo, como síntese de quantos existem no Mundo, não podia deixar de possuir 

os referidos cânones, mas aplicados ao ciclo actual ou de Aquarius, ao qual cede lugar o de Piscis. 
 

E assim, os nossos Pupilos, como SEMENTES DESSE MESMO CICLO DE AQUARIUS, que é o 

do futuro Avatara, todos eles consagrados numa PIA com o formato de Taça ou Cálice, por terem 

“ultrapassado o AKASHA – qual acontece aos Adeptos – serão FONTE INESGOTÁVEL DE RIQUEZA”, 

tanto por sua BONDADE como por sua INTELIGÊNCIA. 
 

(3) O último Buda Vivo da Mongólia (o 31.º da série representativa do Rei do Mundo) usava um anel de 

pedra negra. 

 

(Revista Dhâranâ, n.º 3, Ano XXIX, Julho/Agosto – 1954) 
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VITOR MANUEL ADRIÃO 
 

 

Lisboa, 10.10.2018 

 

  

A tradição de panteão recua aos tempos da 

primitiva Aryavartha, a Índia, e à sociedade 

politeísta de então onde teve origem a religião 

proto-indo-europeia, da qual derivam as várias 

religiões indo-europeias, tradição que veio ainda a 

originar os diversos panteões egípcio, grego, 

romano, celta, escandinavo, assírio, fenício, etc., 

até chegar à exaltação das figuras heróicas 

nacionais, equiparando-as aos deuses mitológicos, 

que igualmente passaram a ter honras de panteão 

por seus feitos e glória patriótica (hoje até 

incluindo celebridades do mundo das artes e 

letras, do espectáculo e do desporto), o que na 

Europa – inclusive em Portugal – começou a ter 

lugar ainda no século XII mas com maior realce 

desde o início do século XIV. 
 

Um panteão (do grego pantheon, πάνθεον, 

literalmente “(templo) de todos os deuses”, ou 

“comum a todos os deuses”, de pan, πᾶν, “todo”, e 

theos, θεός, “deus”, interpretado no plural como 

“todos os deuses”) é o conjunto particular de todos 

os deuses de qualquer religião politeísta, mitologia 

e tradição. 
 

A tradição de panteão deífico (ajuntando 

os deuses da Pré-História Lemuriana e Atlante que 

daria aso à criação das diversas mitologias, com 

destaque para a greco-romana) provém da sétima 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-PT&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wiktionary.org/wiki/%25CF%2580%25CE%25B1%25CE%25BD&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700214&usg=ALkJrhgD6ZFin72UaZ2s--AzHHYhEhs9vA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-PT&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wiktionary.org/wiki/%25CE%25B8%25CE%25B5%25CF%258C%25CF%2582&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700214&usg=ALkJrhiAEP6wz2j6UTP_WpQJaxvUbIbYwQ
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cidade ou cantão atlante e fixou-se logo ao início 

desta quinta Raça-Mãe Ariana, no Norte da Índia 

(Ariavartha) donde se expandiu em direcção ao 

Eufrates e ao Egipto, atingindo depois outros 

pontos do Globo, incluindo a Península Ibérica. 

 

No referente exclusivo da Tradição 

Iniciática das Idades, sobretudo pelas 

comunicações inéditas na forma de revelações 

teosóficas do Professor Henrique José de Souza 

(1883-1963), fundador da Sociedade Teosófica 

Brasileira (1928-1969), o sentido de panteão 

supera largamente o significado comum mesmo 

mantendo a finalidade última, onde os Deuses são 

apresentados ora como Adormecidos, ora como 

Despertos de acordo com as suas manifestações 

cíclicas na Face da Terra. Quando estão Despertos 

ou em Manvantara (“manifestação”), é o momen-

to da sua acção na Face da Terra; quando estão 

Adormecidos ou em Pralaya (“repouso”) é porque 

estão em inércia ou ausente de qualquer actividade 

na superfície do Globo, estão no Panteão 

Aghartino. 

  Para se entenderem os termos inusuais 

Panteão Aghartino, Panteão Moreb, Círculo de 

Resistência, Hall de Shamballah, etc., é necessário 

focar o assunto sob duas focagens básicas: a 

essencial e a estrutural. 

 

  A focagem essencial requer o entendi-

mento da mecanogénese dos Pramanthas ou 

Ciclos de Manifestação ao longo da Evolução 

Planetária, fulcro do Trabalho da Divindade da 

Terra, o Logos Planetário, através da seriação 

Tulkuística ou Representativa pelos Avataras 

(Aspectos), Adeptos (Sub-Aspectos) e restante 

Humanidade (Vidas Esparsas). 

  A focagem estrutural implica a 

compreensão da estrutura física, sobretudo física-

etérica, dos lugares representativos do núcleo de 

governo e actuação dos Pramanthas. 

   Pramantha sendo sinalético de 

Ciclo de Manifestação Universal é igualmente 

indicativo de Geração, no referente à criação de 

veículos físicos destinados à manifestação da 

Mónada na Face da Terra, o campo obrigatório da 
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sua evolução que consiste na transformação da 

Vida-Energia (Jiva) em Vida-Consciência 

(Jivatmã), passando do estado virginal à condição 

amadurecida, para que se dê a reintegração final 

dos seres criados pelo Logos (as células 

individualizadas do Seu Corpo de Manifestação 

que é o Globo em quem tudo e todos têm o seu ser 

e evoluem, como diria St.º Agostinho), nas 

palavras de Martinets de Pasquallys. Isto implica 

trazer o Espírito à Matéria – Purusha atraído a 

Prakriti – como seja a espiritualização desta – o 

Divino atraído ao Terreno – e não o contrário. Tal 

como uma casa se constrói pela base e não pelo 

telhado, assim também a evolução individual e 

colectiva se processa de baixo para cima, da Terra 

para o Céu, isto é, do Terceiro para o Segundo 

Logos atraindo o influxo deste àquele, pelo que a 

negação corporal por muitos devocionalistas 

impondo-se uma série de austeridades (tapas) com 

negação do físico (restrições) acaba sendo um 

caminho erróneo repleto de equívocos, a maioria 

destes de natureza sentimental (kamas) em 

detrimento da lógica e lucidez do esclarecimento e 

compreensão afim ao mental (manas). 
 

Igualmente não basta participar em algum 

tipo de ambiente psicofísico pretextando ser de 

natureza salvífica para automaticamente 

considerar-se salvo. Não, esse é equívoco ainda 

maior que o das austeridades físicas: ninguém 

evolui por alguém – tal é a Lei que rege a um e 

todos. O desleixo na disciplina iniciática, o 

considerar-se salvo ou liberto só por participar em 

alguma coisa de que a maioria parece nem sequer 

entender, tampouco se preocupar com isso, revela 

unicamente a condição de anencéfalos ou 

adoradores de ídolos, por mais controversos que 

esses sejam, encontrando sempre desculpas absur-

das para justificar actos censuráveis tanto no plano 

humano como sobretudo no espiritual, desculpas 

ou pretextos esses parecendo literalmente 

plagiados do pior que a catequese católica possui. 

Assim, torna-se facto efectivo a existência de 

muitos discípulos virtuais e de escassíssimos 

discípulos reais dos Mestres de Amor-Sabedoria, 

pelo que a ligação (antahkarana) entre os veículos 

da Personalidade formada (Mental Concreto, 

Emocional, Vital e Físico) e os da Individualidade 

em formação (Espiritual, Intuicional, Mental 

Abstracto) mantém-se neles no estado original-

mente virtual, ou seja, é como se não existisse, 

reparando-se que nesses entes reencarnados a 

ligação é mais ténue e fina que um fio de cabelo. 
 

  “Faze por ti (personalidade) que Eu 

(Individualidade) te ajudarei”, já dizia Jeoshua 

Ben Pandira, o Cristo bíblico. Mas não era a essa 

classe de anencéfalos que se destinava os 

profundos e inéditos conhecimentos teosóficos do 

Professor Henrique José de Souza e tampouco este 

estudo, mesmo sabendo que a sua condição virtual 

também ela um dia se tornará real, realizada até ao 

final da Ronda e sobretudo da Cadeia Planetária, a 

não ser que esgotem todas as possibilidades de 

remissão kármica – com isso sendo monádica-

mente arrojados ao gélido Avitchi Interciclos, 

maiores ou menores, como Vidas Perdidas – 

através dos ciclos de reencarnações que a Divin-

dade concede ao Homem, conforme revelou o 

mesmo Professor a quem os Teúrgicos e Teósofos 

reconhecem como o Venerável Mestre JHS, e que 

o seu condiscípulo mais próximo, Eng.º António 

Castaño Ferreira, ministrou repetidamente em 

aulas teosóficas na sede da S.T.B. no Rio de 

Janeiro. 

  Segundo António Castaño Ferreira, a Lei 

Suprema ditou para cada criatura humana um 

número específico de reencarnações em cada um 

dos Ciclos de Evolução em que se reparte a 

Cadeia Planetária, com umas quantas mais 

destinadas aos Egos retardatários, melhor dito, 

atrasados, as quais constituem pequenos ciclos 

kármicos, possuídos de uma duração de 1000 a 

1300 (?) anos. O ponto de interrogação dá como 

variável essa duração. Mas, repito, são ciclos 

apenas kármicos, não possuem mais algum valor 

evolutivo. De facto, os Jivas ou homens, em ciclos 

de 777 reencarnações em cada Ronda, ou seja, no 

decorrer das 7 Raças-Mães, podem atingir o 

máximo de desenvolvimento relativo às 

faculdades interiores. 

  Sabe-se, porém, haver um limite máximo 

e um limite mínimo para cada um desses Ciclos. 

Assim, as experiências possíveis em determinada 

Ronda não poderão ir além de 868 ou aquém de 

686 reencarnações. 

  Número padrão de reencarnações numa 

Ronda: 777. 
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  Número a mais de reencarnações numa 

Ronda: 91. 

  Limite máximo de reencarnações numa 

Ronda: 868. 

  Número padrão de reencarnações numa 

Ronda: 777. 

  Número a menos de reencarnações numa 

Ronda: 91. 

  Limite mínimo de reencarnações numa 

Ronda: 686. 
 

  Como se depreende, a Mónada que se 

adiantar faz a sua evolução reencarnando, no 

mínimo, 686 vezes numa Ronda; a que segue o 

curso normal reencarna 777 vezes; a retardatária 

fá-lo em 777 mais 91 vezes, que é igual a 868 

reencarnações, ficando esse limite de 91 para ser 

distribuído nas 7 Raças-Mães. 
 

  Para se encontrar esse número 91, deve-se 

tomar 7 termos de 4 partindo da unidade: 

1+4+9+13+17+21+25 = 91. Uma Mónada muito 

atrasada reencarna: 
 

  111 + 25 vezes na 1.ª Raça-Mãe. Total: 

136. 

  111 + 21 vezes na 2.ª Raça-Mãe. Total: 

132. 

  111 + 17 vezes na 3.ª Raça-Mãe. Total: 

128. 

  111 + 13 vezes na 4.ª Raça-Mãe. Total: 

124. 

  111 +   9 vezes na 5.ª Raça-Mãe. Total: 

120. 

  111 +   5 vezes na 6.ª Raça-Mãe. Total: 

116. 

  111 +   1 vezes na 7.ª Raça-Mãe. Total: 

112. 
 

Total geral: 868. 
  

Será assim que a Mónada esgota, destrói 

ou queima o seu karma pendente da Ronda 

anterior. Por sua parte, de há muito que não sendo 

obrigados a reencarnar na Terra por nada terem a 

aprender e tampouco a pagar dividendos kármicos 

nela, os Mahatmas, os Grandes Jinas ou Adeptos 

Perfeitos de cada Pramantha trabalham e preparam 

o seu substituto do Pramantha subsequente. Feito 

isso, descem para os Reinos Internos de Duat e 

Agharta, pois nada mais têm a ver com a evolução 

do homem comum. 

  Como este tema implica a lembrança das 

vidas passadas relativas às Vidas Numeradas por 

JHS no seu Livro das Vidas (O Mistério da Árvore 

Genealógica dos Kabires), datado de 1933, para 

evitar posteriores invenções oníricas e até de 

pareidolias, informo que a lembrança total das 

mesmas vidas passadas encontra-se no Plano 

Búdhico ou Intuicional e em nenhum outro mais, 

pelo que só os Adeptos Perfeitos o poderão 

adentrar e ler o átomo-semente búdhico – a partir 

do qual se forma o respectivo corpo – da pessoa 

na sua frente como quem lê um livro aberto. Isto 

mesmo reiterou o Excelso Dhyani-Budha Eduardo 

(JT), Supremo Dirigente do Quinto Posto Repre-

sentativo de Sintra, quando chamou aos “Chakras 

de Olhos do Espírito”. Afloro o assunto para 

advertir quanto ao perigosíssimo método de 

“lembranças das vidas passadas por métodos 

hipnóticos”, confundindo de modo grosseiro 

estados psicológicos manifestados, formados de 

patologias recalcadas (nidanas), com a realidade, 

esta que só a verdadeira Iniciação pode conferir. 
 

  Porém, quando pela disciplina espiritual, 

pelas práticas iniciáticas um homem desenvolve a 

sua consciência física indo ligá-la à consciência do 

Espírito, com isso ele supera o seu karma e vai 

adquirindo a memória imediata do mistério das 

suas vidas passadas. Os raros que conseguem isso, 

e muito raros os são (ao contrário do que se 

presume comummente), acabam tornando-se 

Vidas Integrais, Illuminatis, Iluminados ou 

Adeptos Perfeitos, podendo afirmar com todo o 

direito: Aham Ashmim (“Sou quem sou”). Estando 

identificados à Consciência Divina do Logos 

Planetário, possuem efectivamente a consciência 

imediata da soma total dos conhecimentos adqui-

ridos nas vidas anteriores. Estes são os verda-

deiros “Magos do Oriente”, Adeptos Indepen-

dentes, Mestres Reais ou, como os definia São 

Jerónimo no século IV, “os Mestres que filosofam 

acerca do Universo”, participando da natureza 

espiritual mas também material do mesmo. 
 

  Um Mestre é alguém que já conquistou o 

elevadíssimo grau de da 5.ª Iniciação Real de 

Asekha ou Ariya-Puggala – Adepto Perfeito, o 

“acima (as) de discípulo (sekha)” – podendo 

mesmo deter a 6.ª Iniciação Real como Choan ou 
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“Senhor” de Linha dirigindo seis Asekhas iden-

tificados a ele. Donde se falar nos 7 Moryas, nos 7 

São Germanos, nos 7 Serapis, etc., ligados de tal 

modo entre si que até se assemelham nos aspectos 

físicos. Havendo 7 Linhas ou Raios com sete 

Mestres para cada uma delas, logo perfazem o 

número de 49 Adeptos Independentes ou “libertos 

da lei da morte”, parafraseando Camões, isto é, 

isentos de Karma Humano por o terem esgotado 

completamente e assim são, literalmente, Libertos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um Mestre é um Pai espiritual, une os 

seus filhos, não os separa. Compreende a todos e a 

todos atende de acordo com as necessidades de 

cada um, variando o discurso conforme se lhe 

apresentam os interesses: se aquele filho espiritual 

tem inquietações sociais e políticas, ele poderá 

dizer que todos os governos são bons desde que se 

mudem os maus hábitos dos governantes, que 

deverão estar exclusivamente ao serviço do Bem 

Público; se aquele outro filho demonstra interesses 

mais metafísicos, então o Progenitor irá saciando 

sua fome de sabedoria sempre atento às 

capacidades de apreensão e compreensão do 

ouvinte, e assim por diante. O Pai espiritual é 

compassivo, a todos compreende e a todos ama e 

abraça numa unidade comum. Perdoa, é compre-

ensivo e misericordioso, o seu sentimento de amor 

e sabedoria é irresistível força magnética que 

impele a imitá-lo projectando a consciência 

imediata para oitavas superiores à comum, algo 

assim como A Imitação de Cristo descrita por 

Tomás de Kempis (século XV). Cumeeira da 

Perfeição do Género Humano, o Pai espiritual é a 

expressão viva da Divindade na Terra, é a 

derradeira esperança para que se volvem os 

pensamentos e sentimentos dos que sofrendo na 

estreita vereda da vida buscam a solução final da 

realização verdadeira e da felicidade perene. 
  
  Tais Adeptos Independentes sendo os 

Aspectos dos seus Sub-Aspectos que são os 

discípulos, eles próprios são Sub-Aspectos dos 

Aspectos Planetários que são os Kumaras, cada 

um dirigindo uma Linha conferindo-lhe um tónus 

planetário por serem quem filtram a Energia Única 

do Logos Planetário que a recebe do Logos Solar 

através dos respectivos Sete Logos Planetários, 

Ishvaras ou Dhyan-Choans, “Senhores Primor-

diais” ou “Cisnes (em páli) Celestes”, conforme 

consta nas Cartas-Revelações de JHS de 7.7.1940, 

9.8.1940 e 25.12.1942. 
 

  Sendo os 49 principais Adeptos de um 

vasto número de 777 (111 para cada Linha mais o 

Kumara dirigente) que entretanto foram se 

formando desde que se fundou a Sudha-Dharma-

Mandalam (Grande Fraternidade Branca) há cerca 

de 18 milhões e meio de anos na terceira Raça-

Mãe Lemuriana, tendo se organizado na quarta 

Raça-Mãe Atlante e firmado definitivamente no 

início da actual quinta Raça-Mãe Ariana, o 

Professor Henrique José de Souza revelou a 

organização dessas Linhas no seu Livro das Vidas 

Passadas (1933) e igualmente no seu Livro 

Síntese da Missão dos Sete Raios de Luz 

(28.9.1935), tendo a sua Coluna J (de Jnana ou 

Sabedoria), Eng.º António Castaño Ferreira 

(CAF), as classificado do modo seguinte: 
 

1.º Raio – Júpiter – Chakra Coronal – Adi 

(Atómico) – Sakiel: Ab-Allah (Linha dos Kapacs 

ou Mafomas) 
 

  Assim como as restantes Linhas de 

Adeptos, esta compõe-se de sete Seres Divinos, 

Tulkus ou “desdobramentos de si mesmos”, apesar 

dos Seres desta primeira categoria, devido à sua 

extraordinária evolução, viveram em Êxtase ou 

Samadhi Celeste (Nivri-Kalpa-Samadhi), despen-

dendo as suas vibrações benéficas desde o Oeste 

do Tibete e Norte da Índia, Srinagar, até ao seu 

assento ou pedestal no Peru, Machu-Pichu. 
 

2.º Raio – Mercúrio – Chakra Frontal – 

Anupadaka (Subatómico) – Rafael: Nagib (Linha 

dos Bigam, Bijans ou Crística) 
 

  É constituída por uma categoria de Seres 

Andróginos cuja Mente Abstracta aliada à Intuição 

cria Devas ou Anjos (artificiais como belíssimas e 

benéficas formas bimânicas – Budhi-Manas), com 

os quais tem como função a protecção da 

Humanidade. Tais Devas artificiais são as 
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Partículas de que se revestem os 777 Matra-Devas 

ou “Anjos da Medida” do Segundo Logos com os 

quais se reveste o Cristo Universal. 
 

  3.º Raio – Vénus – Chakra Laríngeo – 

Akasha (Éter) – Anael: São Germano (Linha dos 

Germanos ou Rakowsky) 
 

  Sintetiza as duas anteriores e projecta as 

quatro restantes. São os Seres Guardiões das 7+1 

Montanhas Sagradas do Mundo agindo pelos 

Seres conhecidos como Munis e Todes. Eles 

velam pela protecção ou segurança dos 

Embocaduras que acedem aos Mundos 

Subterrâneos através da criação de ilusões físicas, 

sensoriais e mentais – os espelhismos, mayas 

budistas ou maya-vadas – que impedem os 

profanos ávidos simplesmente de curiosidade, 

completamente despreparados tanto espiritual 

como psicológica e fisicamente, de aceder a tais 

Mundos. Esta Linha está profundamente ligada à 

Serra Sagrada de Sintra (Kala-Sishita ou Dharma-

Sistha). 
 

  Essas três Linhas primordiais no centro do 

Pramantha não têm relação directa com o Mundo 

Humano, Jiva, e a relação que acaso possa 

acontecer faz-se só quando é incontornavelmente 

necessário, exclusivamente através de discípulos 

desses Mestres que estejam muito adiantados na 

Iniciação (no mínimo o terceiro Grau do 

Discipulado). Ab-Allah – Nagib – São Germano, 

expressando a Tríade Superior, representam as 

Três Brumas Celestes Akbel – Ashim – Beloi, 

representativas dos Três Logos Pai – Mãe – Filho, 

o que é muito bem expresso pelas três pétalas 

superiores da Flor-de-Lis (Q), simbólica do 

próprio Governo Oculto do Mundo (G.O.M.). 

  As restantes quatro Linhas subsidiárias do 

Pramantha formam uma cruzeta expressando o 

Quaternário Inferior, sendo: 
 

  4.º Raio – Saturno – Chakra Cardíaco – 

Vayu (Ar) – Kassiel: Hilarião (Linha dos 

Hilaricos) 
 

  São os Tulkus verticais da Mãe Divina ou 

Aspecto Feminino do Segundo Logos projectado 

no Terceiro, sendo os responsáveis por 

impulsionar a tónica das Artes, do Belo, bem 

patentes através da estatuária, pintura, poesia, 

oratória, etc. 

  5.º Raio – Marte – Chakra Gástrico – 

Tejas (Fogo) – Samael: Morya (Linha dos Maurus 

ou Cabayus) 
 

  São os Tulkus horizontais da Mãe Divina, 

projectados desde El Moro (Novo México, EUA) 

até ao Roncador (Mato Grosso, Brasil). Estão 

profundamente ligados ao 3.º Raio do Mental 

Abstracto, são responsáveis pelo desenvolvimento 

da Ciência e difundem todos os ramos do 

Conhecimento para que fique ao alcance de todos, 

com isto igualmente desvendam os segredos da 

Natureza. 
 

  6.º Raio – Lua – Chakra Esplénico – Apas 

(Água) – Gabriel: Kut-Humi (Linha dos Kut-

Humpas ou Garás) 
 

  São os Tulkus horizontais do Pai Eterno ou 

Aspecto Masculino do Primeiro Logos 

manifestado no Segundo. Advogam o Ideal 

Divino, o Amor Universal, a quem se devotam 

absolutamente e sendo por isso chamados de 

Amorosos, pois que a partir da Essência do Pai 

realizam a Ideia da Mãe. 
 

  7.º Raio – Sol – Chakra Raiz – Pritivi 

(Terra) – Mikael: Serapis Bey (Linha dos Serapis, 

Serapicos ou Construtores Divinos) 
 

  São os Tulkus verticais do Pai Eterno. São 

os Ferreiros do Seio da Terra que laboram 

directamente com o Fogo do Espírito Santo, o 

Fogo de Vulcano expressado por Kundalini-

Shakti, também chamado Fogo de Marte. Estando 

ligados à tónica da Magia Cerimonial como 

caminho espiritual e método de acção, possuindo 

todos os segredos da Alta Magia Aghartina, com 

esta mesma manipulam as forças naturais e 

sociais, criando e destruindo civilizações em 

conformidade com os ciclos da evolução e do 

karma. 
 

  As 4.ª e 7.ª Linhas são aquelas por que se 

expressa o trabalho de verticalidade do Governo 

Espiritual do Mundo de Agharta para a Face da 

Terra, conectada à Autoridade Espiritual e à 

Sabedoria afim a ela. 
 

As 5.ª e 6.ª Linhas são as do trabalho de 

horizontalidade do Governo Oculto do Mundo na 

Face da Terra, conectado ao Poder Temporal e à 

Ordem afim ao mesmo. 
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  Da união dos dois Poderes resulta a 

“terceira coisa”: o Império de Melkitsedek, por 

outra, o Reinado de Maitreya – Sinarquia ou 

Concórdia Universal – com a duração de 10.000 

anos do 8.º Ramo Racial, este que estabelece a 

ligação entre a 7.ª Sub-Raça Ariana e a 6.ª Raça-

Mãe Bimânica. 
 

Aqueles Choans que haviam se 

distinguido no ciclo da Atlântida evoluíram e 

reapareceram na actual Raça Ária como Dhyanis-

Kumaras, tendo nascido de Lorenzo Paolo 

Dominiani e Lorenza Feliciani Domiciani – São 

Germano e Lorenza – a partir de 1789. Como 

Kumaras Secundários ou “Júniores”, passaram a 

estar sob a direcção do Kumara-Rei ou Primordial 

como o Quarto Planetário desta 4.ª Ronda. A partir 

de 1900, começaram a actuar pelas seus “aspectos 

menores”, os Dhyanis-Jivas – antigos Asekhas na 

Atlântida – que se tornariam Dhyanis-Budhas em 

1949. Estes, por sua vez, são as representações 

vivas dos Sete Adormecidos de Shamballah, os 

Excelsos Avataras – Manifestações da Divindade 

do Segundo Mundo Celeste – que como Budhas 

de Compaixão – Bodhisattvas – brindaram, 

brindam e brindarão as sete Raças Humanas com a 

Sua gloriosa e benfazeja presença, por momentos 

transformando a Idade Sombria, a Kali-Yuga da 

Face da Terra, numa deífica Satya-Yuga, Idade 

Luminosa. Os dos Passado estão adormecidos em 

Sono Paranishpânico – Paranirvânico, Monádico 

– e os do Futuro também, restando o Sétimo 

síntese de todos. Mas lá irei. Os Dhyanis-Kumaras 

agem pelos Bodhisattvas “Júniores”, os Dhyanis-

Budhas, e estes influem sobre os Adeptos 

Perfeitos, cumeeira dos respectivos discípulos, aos 

quais cabe reunir numa unidade Pax, Amor e 

Sabedoria as Vidas Dispersas que constituem o 

geral da Humanidade. 
 

Manifestando-se pelo Tubo Cósmico 

(Tubu-Shin) por onde discorre a Energia Celeste 

de Fohat – Electricidade Cósmica – vinda do 

Empíreo através do Olho de Druva, a Estrela 

Polar, para se “cristalizar” como Sol Ígneo da 

Terra que é o Núcleo da Força Terrestre de 

Kundalini – Electromagnetismo Planetário – as 

Hierarquias Criadoras deram forma às sete Lokas 

ou regiões luminosas – cidades aghartinas – no 

seio do Globo onde se fixaram há milhões de anos 

atrás, em plena Raça Lemuriana, ficando abaixo 

delas as Talas ou lugares sombrios 
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correlacionados a quanto seja de índole 

involucional e a Vidas Perdidas, os chamados 

curros assurinos e asatânicos afins a uma Oitava 

Esfera ou Zero-Dimensão (“Cone Sombrio da 

Lua”) extra ao Aro da Evolução (“Cone Luminoso 

do Sol”). 
 

 Na sua Carta-Revelação Um ramalhete 

florido e iniciático, datada de 2 de Março de 1956 

(Livro dos Arcanos da Era de Aquarius), o 

Professor Henrique José de Souza apresenta um 

magnífico e eloquente esquema do Tubo Cósmico, 

das 7 Cidades Aghartinas e de Shamballah em 

correlação com o Empíreo ou Céu das Estrelas 

Fixas, o qual é de grande utilidade para aperceber 

e enquadrar quanto se seguirá daqui em diante 

(vide página seguinte). 
 

Esse Tubo Cósmico tem o formato do 

falus indicando o órgão gerador que se associa à 

7.ª Cidade Aghartina chamada Pushkara, expres-

siva do Princípio Átmico (Espiritual) gerador dos 

demais Princípios. O seu conjunto (base, corpo e 

capitel) expressa em baixo o Panteão de 

Shamballah, ao meio escurecido o Panteão de 

Pushkara, mais acima o Panteão do Caijah e, 

finalmente, no ápice o 8.º Sistema então chamado 

Muakram, “o Sol Médio na Terra”. Como revela o 

Livro Síntese de JHS, essa foi a conformação do 

Panteão Aghartino até ao ano de 1935, com isso 

não significando que ele tenha mudado de forma 

mas sim que tenha recebido novas vidas, novas 

directrizes, novas ampliações, tudo conformado à 

sementeira monádica dos destinados a constituir a 

cumeeira humana da 7.ª Sub-Raça Ariana, como 

JHS descreve no seu Livro das Vidas: 
 

 “Como se sabe, as Mónadas da “Família 

Espiritual da 7.ª Sub-Raça”, tronco donde surgirá 

um dia a Raça-Mãe finalizadora da presente 

Ronda, além de trabalharem para tal Advento – 

como sementes escolhidas pelos Manus Dharma-

Prabasha e Dharma-Lakshmi – serão dentro de     
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algum tempo os próprios Aspectos das 7 Linhas 

que vão figurar no Novo Ciclo, que terá início no 

ano 2000, no respectivo Pramantha.” 

Por essa altura, o Venerável Mestre JHS 

desencadeou uma série de acções afins ao tema, 

juntamente com algumas das mais altas dignidades 
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do G.O.M., e procedeu a uma série de revelações 

acerca do Panteão Aghartino que dividiu em 

quatro pavimentos ou patamares, dizendo que 

quanto mais de Shamballah para cima mais frio se 

torna o ambiente, e mais quente quanto mais para 

baixo, pelo que quanto mais para cima mais claras 

são as cores, terminando no branco, e quanto mais 

para baixo mais escuras são as mesmas, 

finalizando no negro. Em Shamballah, a “Ilha 

Imperecível” como Sol Planetário onde a potência 

de toda a luz se torna negra como obscurecimento 

da cor púrpura, vibra o Tatva Pritivi que fornece o 

alicerce do Panteão. Abaixo e fora dela surge o 

Avitchi, o Inferno dantesco, as regiões tenebrosas 

do Mar da Tristeza (Apas), do Mar de Fogo 

(Tejas), do Mar Tempestuoso (Vayu) e do Mar da 

Destruição (Portal Akáshico do Inferno, das 

Talas). Essa Região do Fogo “que não é 

alimentado pelo Logos” constitui-se do resíduo ou 

borra das formações cósmicas, é a lama ígnea ou 

“lago de excrementos” de que fala Dante na 

Divina Comédia, sendo a morada dos asatânicos e 

assurins para lá da qual se abre o Portal da Oitava 

Esfera do Nihil, Abyssus ou Abismo sem fundo, 

onde morre toda a esperança de redenção na 

Cadeia em manifestação. O Arcanjo ou Dhyani 

Samael é o Guardião do Portal do Inferno – Cone 

da Lua – donde não deixa nada nem ninguém 

escapar.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para cá das regiões tenebrosas formadas 

pelas escórias cósmicas, tem-se o Sol Planetário 

no seu duplo aspecto de Fohat e Kundalini, 

sobretudo esta que como Energia Electromagné-

tica agrega e solidifica os átomos gerando Pritivi, 

a partir da qual a Matéria toma forma e é 

vivificada pelo Hálito Vital chamado Prana, sendo 

como que um resultante andrógino dos princípios 

masculino-feminino que do Oitavo Sistema de 

Evolução Universal (8.º Universo) se projectam 

como Pai-Mãe Cósmico (Zain-Zione) vindo 

plasmar-se no seio da Terra como Sol Andrógino 

da mesma, o Filho (Zion), o Espírito Santo do qual 

este é o Laboratório onde mareja todas as energias 

e substâncias de que a Matéria (Mater-Rhea, Mãe-

Terra) é constituída e assinalada, apesar de 

palidamente, na Tabela Periódica dos Elementos. 
 

  Se a Mulher está para Fohat e o Homem 

para Kundalini, vistos do Plano de Purusha para o 

de Prakriti (ou do Espírito para a Matéria), neste 

acontece precisamente ao inverso, facto que o 

Mestre JHS assinala no seu Livro das Vidas: 
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“Tal fenómeno é bem um exemplo do que 

já se tem falado várias vezes, isto é, do Homem 

com funções infernais ou inferiores (Kundalini 

desperta nas funções genésicas do Homem 

criador, positivo, portanto) e da Mulher com 

funções genésicas divinas, receptivas, conserva-

doras, negativa, portanto, pouco importando que 

no sentido involutivo o negativo seja o Homem e 

o positivo a Mulher!... Tal função na Mulher é 

algo mais do que Kundalini, é Fohat: Luz e não 

Força. É Espírito e não Matéria, pouco importa se 

da união das duas, por ambos os sexos repre-

sentada, nasça uma terceira Força – o Filho, como 

elemento apaziguador ou equilibrante. 
 

 “Daí o termo “Virgem Mãe do Fogo 

Sagrado” para as Sacerdotisas vulgares, e “Virgem 

Mãe de Agni manifestado como Ser na Terra”, ou 

um desses muitos Iluminados que ao Mundo têm 

vindo, para as de dupla função: Mãe e Sacerdotisa 

ao mesmo tempo.” 
 

 No seu livro Os Chakras, Charles 

Leadbeater assim descreve o Núcleo do Fogo 

Serpentino, Shamballah, no seio da Terra:  
 

 “Desde há muitos anos sabemos que nas 

entranhas da Terra há o que poderíamos chamar o 

Laboratório do Terceiro Aspecto do Logos. Ao 

investigar as condições do centro da Terra, 

encontramos ali um volumoso Globo de energia 

tão formidável que não podemos aproximar-nos. 

Foi-nos possível tão-somente tocar as camadas 

externas, e inferimos que evidentemente estão em 

relação simpática com as camadas de Kundalini no 

corpo humano. 
 

 “Há muitíssimos milénios penetrou no 

centro da Terra a Energia do Terceiro Aspecto do 

Logos e ali continua elaborando gradualmente 

novos elementos químicos, com crescente 

complexidade de formas e vida intensa ou 

actividade interna cada vez maior. 
 

 “A Energia de Kundalini ou Fogo 

Serpentino do nosso corpo procede do 

Laboratório do Espírito Santo, oculto nas 

entranhas da Terra, e é parte do formidável Globo 

Ígneo geocêntrico. 
 

 “Esta tremenda Energia tem o aspecto 

ainda mais terrível de produzir a impressão de 

descer sempre mais profundamente na matéria, 

com lenta mas irresistível progressão e implacável 

segurança. 
 

 “Assim, absorvemos a potente Energia de 

Deus tanto de baixo, da Terra, como de cima, do 

Céu. Somos filhos da Terra mas também do Sol. A 

Energia que sobe da Terra e a que desce do Sol, 

confluem em nós e cooperam mancomunadamente 

para a nossa evolução. Não podemos possuir uma 

Energia sem a outra, e há muito risco no excessivo 

predomínio de uma delas. Daí o perigo de avivar 

as camadas inferiores do Fogo Serpentino antes de 

purificar e refinar a conduta. 
 

 “Ouvimos dizer muitas coisas acerca desse 

misterioso Fogo e do perigo de avivá-lo 

prematuramente, e indubitavelmente é verdadeiro 

muito do que ouvimos dizer. Certamente há 

gravíssimo perigo em despertar os aspectos 

superiores desta formidável Energia antes que um 

homem seja capaz de a dominar e haver adquirido 

a pureza de conduta e pensamento que lhe permita 

libertar impunemente tão tremenda potência. 
 

 “O Fogo Serpentino desempenha na vida 

quotidiana uma parte muito importante do que até 

aqui havíamos suposto, pois há dessa Energia uma 

suave manifestação, já desperta em todo o homem, 

que é não só inofensiva como também benéfica, e 

que actua dia e noite levando a cabo a sua obra, 

ainda que estejamos inconscientes da sua presença 

e actividade.” 
 

 É essa Energia Criadora afluindo do 

centro da Terra pelas palmas dos pés do Homem 

até ao seu centro gástrico-cardíaco que a Yoga de 

Akbel mareja, indo uni-la com a Energia Cons-

cientizadora de Fohat sob o têmpero do Hálito 

Vital, Prana. O Munindra, o Discípulo da Obra do 

Eterno, que realiza esta Yoga de Integração sabe 

do que estou falando. 
 

 A base mais larga onde penetra o Tubo 

Cósmico – análogo à função do falus e do cteis, 

embora invertida – corresponde ao Hall de 

Shamballah, às altíssimas Muralhas de Jericó – 

Yer-ko ou Orikalki, mistura de ouro e prata – que 

separam a sétima cidade de Agharta – Pushkara – 

de Shamballah. Protegido por essas muralhas estão 

o 1.º Pavimento ou Patamar dos Deuses 

Adormecidos do Panteão Aghartino. Apenas um 

Ser Andrógino, Jeffersus e Moriah, Cristo e Maria, 
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aí dorme, possuindo o valor de 777 Seres 

Manasaputras ou “Filhos do Mental Cósmico” 

(Mahat), criações dos 7 Kumaras Primordiais na 

Raça Lemuriana e que lhe servem de vestes. 

Dorme em túmulo de ouro maciço com lavores em 

forma de Anjos ou Devas, tendo incrustada na 

borda riquíssimas pedrarias afins aos sete planetas 

tradicionais, encimando-o os números feitos com 

Orikalki, em alto-relevo sobre o mármore róseo do 

espaço tumular, 888 acima de 777. A disposição 

dos sete túmulos toma a forma de um H – o quinto 

à esquerda do central está vazio, correspondendo 

ao de Akdorge como o divino Guardião ou 

Porteiro da cidade de Pushkara e o que ora urge 

como Rei do Mundo – com três túmulos de cada 

lado do principal, construídos com os metais da 

ordem planetária, sendo relativos aos seis 

Senhores ou Bodhisattvas do Passado e do Futuro 

em torno do 7.º Adormecido – Jeffersus, o Cristo 

Universal. Envolvem o 1.º Patamar as ondas 

fluídicas de intensa cor púrpura do Sol de Bhumi, 

a Terra, as quais se movem sobre si mesmas em 

uma irresistível atracção electromagnética, em 

cujo seio também 777 Manasaputras dormem, 

aguardando a Hora da Ressurreição Final marcada 

pelo fim da Ronda. 
 

O 2.º Pavimento do Panteão de Agharta 

situa-se na sétima cidade desta. Ocupa-o o Círculo 

de Resistência Espiritual constituído pelos 

preclaros Membros da Ordem do Dragão de 

Ouro, os próprios Adeptos do Governo Oculto 

(Espiritual) do Mundo. É aqui, neste omphalus de 

Bhumi, que a Energia do Céu e da Terra se 

encontram e fundem na perfeita autogenia ou 

força geradora de si mesma originando os 

Andróginos Perfeitos que são os mesmos Adeptos 

Independentes. É deles que irradiam as 

possibilidades skândicas (de skandas, tendências 

superiores) para os que estão no 3.º Pavimento, 

propiciando-lhes capacidades de marcha avante na 

sua evolução pessoal indo se integrar aos seus 

Mestres (Mahatmas) e respectivos Vasos Eucarís-

ticos (Manasaputras). 

 

 

 

 

 

 

 
 

A revelação do 2.º Pavimento coincidiu 

com a entrega da Chave de Pushkara a JHS em 28 

de Setembro de 1933, dentro do Livro-Sarcófago 

que ele abriria num Ritual realizado em 12 de 

Novembro desse mesmo ano. Fez entrega da 

Chave de Pushkara o Adepto Albert Jefferson 

Moore, sobrinho do “Velho Escocês”, o Mestre 

Ralph Moore. A mesma esteve na S.T.B. durante 

sete anos e depois foi devolvida à procedência 

através do Outeiro da Glória – Pedra da Gávea 

(Rio de Janeiro) às 17:00 horas de 1 de Outubro 

de 1940 (correspondendo ao dia 30 de Setembro 

no Mundo de Duat). A Chave de Pushkara 

representa a geração do 7.º Princípio de Atmã no 

Homem. 
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O próprio Panteão Aghartino, no total dos 

seus quatro pavimentos, configura a Chave de 

Pushkara.  Essa configuração provém da letra Shu,   

       , com que se escreve em sânscrito Shukra 

(शकु्र), Vénus, este planeta que igualmente possui 

o sentido de amor e atracção, fecundidade e 

geração. 
 

É entre os anos 1933 e 1935 que se 

completa o trabalho do Antigo Pramantha fundado 

na Lemúria, e com isso JHS vai revelando os 

patamares do Panteão Aghartino ao mesmo tempo 

que fixa as novas determinações do Governo 

Oculto do Mundo. Com isso, é revelada a 

estrutura do 3.º Pavimento ou Círculo de 

Resistência Humana, constituído pelos Munindras 

ou Discípulos da Obra do Eterno. Quando estes 

descem ao Mundo dos Imortais que é o Duat, 

propriamente o Caijah como a sua oitava cidade 

representando o Atmã Universal nesse Mundo, se 

as vibrações dos Seres do 2.º Pavimento não os 

conseguirem penetrar apesar de possuírem 

excelentes skandas, então eles atraem-nos fazendo 

descer adormecidos em sono paranishpânico até 

junto de si, insuflando-lhes então as tendências 

benévolas necessárias para que de Arhats se 

tornem Asekhas ou Adeptos Perfeitos já na 

próxima encarnação, depois fazendo-os subir para 

os seus respectivos lugares no Caijah. Mas se o 

atraso dos Munindras for grande não tendo se 

aperfeiçoado o suficiente, então os Senhores do 

Karma obrigam-nos a uma permanência maior nas 

primeira, segunda e terceira cidades duats – 

correspondendo às respectivas de Agharta – 

podendo mesmo recuar às afins do Mundo de 

Badagas, nas proximidades do Pólo Norte, onde 

terão de recapitular toda a história da sua evolução 

enquanto Mónadas peregrinas, isso num estado de 

sono astro-mental e não paranishpânico, que só 

advirá depois quando os mesmos adquirirem as 

condições de ocuparem os seus respectivos 

lugares no Caijah, conforme JHS descreveu na 

sua Carta-Revelação de 20.1.1956. 
 

  A revelação do 4.º Pavimento ou Panteão 

Moreb, significando “Montanha que Vê e Ouve” 

como o oitavo dos Montes Santos do Mundo na 

classificação do Excelso Ser Polidorus Insurenus, 

foi acompanhada de uma série de acontecimentos 

no ano 1935. Nesta data, foram incinerados os 

originais dos primeiros Livros-Revelações escritos 

pelo Professor Henrique José de Souza, conforme 

determinação do próprio: Livro dos Dhyanis 

(queimado em 21 de Fevereiro), Livro dos Arhats 

(queimado em 28 de Abril), Livro dos Adeptos 

(queimado em 28 de Maio), Livro do Manu 

(queimado em 7 de Julho). Mas o seu conteúdo 

ficou sintetizado num outro volume que veio a ser 

o Livro Síntese da Missão dos Sete Raios de Luz, 

com 52 capítulos, terminado em 28 de Setembro 

de 1935. Quanto a esses quatro Livros incinerados 

eram destinados a Seres das categorias que os 

respectivos títulos carregavam. Ainda assim, antes 

de serem destruídos o Venerável Mestre JHS 

solicitou que fizessem cópias à mão deles, e que 

por quarenta dias ficassem disponíveis “só para 

alguns” Discípulos, os mais avançados (mental ou 

espiritualmente) daquele tempo. Após aquele 

período, também as cópias deviam ser recolhidas e 

incineradas. De maneira que os originais desses 

Livros Sagrados foram interiorizados, ou seja, 

levados para a Biblioteca Planetária do Mundo de 

Duat (Astral), tendo antes transitado pelo Mundo 

de Badagas (Físico) e deste, sim, recolhidos ou 

trasladados àquele Mundo de tudo quanto é 

Imortal. 
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  Em 28 de Fevereiro de 1935, em Ritual 

que ficou conhecido como “Chamada do 

Santuário” o Mestre JHS fez a leitura dos nomes 

dos discípulos da Obra Divina, encarnados ou não, 

pertencentes ao Círculo de Resistência Humano, 

classificando-os e numerando-os (donde Mónadas 

Numeradas) como sendo do Panteão Moreb, a fim 

de receberem o Sinete dos Gémeos Espirituais El 

Rike – El Lena (Henrique – Helena), doravante 

ficando assinalados como instrutores ou guias de 

parentes e pessoas colocados no Círculo de 

Resistência Humana, livrando-as da Oitava Esfera 

ao envolvê-las no Atmã Universal por cuja 

“Chamada do Santuário” uniu as suas Mónadas à 

7.ª Cidade de Pushkara (que em sânscrito significa 

“mar de manteiga clarificada”, algo assim como 

manteigueira afim ao topónimo Mantiqueira, serra 

vizinha do Monte Moreb que é a sua extensão 

granítica, em pleno coração das lavras ou lavas de 

Minas Gerais) propiciando-lhes as condições 

póstumas que ficarem em sono paranishpânico 

entre uma encarnação e outra. 
 

  JHS escolheu os sete Sub-Aspectos 

(Discípulos) de cada Linha de Aspectos (Mestres) 

num total de 49 mais 3 Sub-Aspectos represen-

tativos da Tríade Superior assinalada na Oitava 

Linha Sedote ou Badagas (que é a do actual 8.º 

Ramo Racial, fazendo a ponte entre uma Sub-Raça 

e outra), num total de 52 Mónadas destinadas a 

serem a semente da Família Espiritual da 7.ª Sub-

Raça Ariana. Nessa ocasião JHS leu no Plano 

Búdhico as últimas sete vidas de cada uma delas, 

o que veio a figurar no Livro das Vidas Passadas. 

Os nomes desses 52 Discípulos foram inscritos no 

Livro do Panteão Moreb que foi enterrado 

juntamente com a Chave de Pushkara, durante 

sete anos, debaixo da escadaria da Vila Helena, 

morada de JHS e da sua família em São Lourenço 

do Sul de Minas Gerais. 

  O valor dos 52 Seres do Panteão Moreb 

(4.º Pavimento) liga-se com o valor dos 56+56 

Seres do Círculo de Resistência Humana (3.º 

Pavimento), num total de 164 Munindras mais o 

seu Supremo Dirigente, El Rike, logo, 165, como 

seja o Uno (1) como Sexto (6) dirigindo o Quinto 

(5) Planetário. Por outra, 1+6+5 = 12 (Zodíaco); 

1+2 = 3 da Tríade Superior expressada pelas Três 

Hipóstases do Logos Único (Sol Espiritual). 

  Os 52 Seres do Panteão Moreb têm um 

acréscimo de mais quatro Seres do Círculo de 

Resistência Humana, expressivos das três Rondas 

passadas e da actual da Cadeia Terrestre, portanto, 

56 acompanhados das suas respectivas 56 contra-

partes.  
 

Isso é de grande interesse iniciático 

porque, segundo as Revelações de JHS, neste 4.º 

Sistema de Evolução Universal o actual 4.º Globo 

desta 4.ª Cadeia de Terra possui o valor 56, ou 

seja, expressivo das 56 etapas ou realizações que o 

Homem – Jiva – deve realizar para se tornar 

Adepto – Jivatmã. Tal está representado no chakra 

cardíaco humano, onde normalmente o homem 

comum possui doze pétalas ou raios 

desenvolvidos, mas quando se realiza como 

Adepto Perfeito desenvolve mais duas pétalas, 

ficando com 14. Ora, na 1.ª Ronda afim à 1.ª 

Cadeia de Saturno o Homem manifestou em 

estado incipiente – consciência semelhante à 

mineral – essas 14 pétalas; na 2.ª Ronda empática 

à Cadeia Solar manifestou em estado igualmente 

incipiente – consciência afim à vegetal – as 

mesmas 14 pétalas; na 3.ª Ronda afim à Cadeia 

Lunar e também na condição incipiente – 

consciência parecida à animal – novamente as 14 

linhas, raios ou pétalas do “lótus” cardíaco 

(anahata chakra); na presente 4.ª Ronda, onde de 

dá projecção as 3 Rondas futuras e com isso à 

construção da Tríade Superior ou Mónada 

Imperecível, o Jiva toma consciência de si mesmo 

– consciência humana, tomada de noção de si 

mesmo ou ahamkara – e cipiente desenvolve as 

14 pétalas cardíacas. Portanto, 14+14+14+14 = 

56, número dos Arca-nos Menores do Tarot e 

igualmente o valor cabalístico da Hierarquia 

Humana e da própria Terra, o valor do 

Tetragramaton, da Pedra Cúbica, agindo no 

Mundo material. 

  Já o cabalístico número 22 está 

subentendido como assistindo superiormente 

àquele 56, pois além de expressar os Arcanos 

Maiores do Tarot expressa o valor da Pedra 

Filosofal, das Hierarquias Arrúpicas ou Informais 

(sem forma (rupa) por serem pura energia) 

daquilo que será objectivado na próxima 5.ª Ronda 

expressiva da 5.ª Cadeia de Vénus, alter-ego da 

Terra. 
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De maneira que os Sub-Aspectos (Vidas 

Parciais) actuais haverão de ser os Aspectos 

(Vidas Totais) no Quinto Sistema ou Ronda de 

acordo com a marcha da Evolução, sendo o ano 

3005 aquele marcado pelo Matra-Akasha ou 

Calendário de Maitreya para indicar o momento 

alto do Novo Pramantha aquando o Quinto Senhor 

Arabel ocu-pará o seu Retro-Trono dando início 

ao começo do Quinto Sistema ou Quinto Império 

Universal constituído pelas Almas Salvas. 
 

  Pois bem, o dia 10 de Fevereiro de 1935 

marcou o fim do Quarto e Antigo Pramantha 

Sudha-Dharma-Mandalam e o início do Quinto 

Novo Pramantha Lorenzo-Prabasha-Dharma, 

data excelsa correspondendo à do Nascimento dos 

Gémeos Akdorge (Guerreiro de Deus) e Akgorge 

(Profeta de Deus) que passaram a dirigir os 

destinos do Mundo e das Hierarquias que o 

assistem. Desde aí que a universalidade salvífica 

da Missão de JHS junto dos homens, dos 

discípulos, dos Mestres e dos Deuses se tornou 

clara aos seus mais próximos, aumentando em 

sabedoria e com isso crescendo a noção pessoal e 

colectiva de responsabilidade para com e na Obra 

Divina. 
 

Akdorge, Filho de Adamita – Helena Iracy 

– e de Akbel, assumiu o cargo de Rei do Mundo 

passando a chefiar as Hostes de Assuras 

(Arqueus), Agnisvattas (Arcanjos) e Barishads 

(Anjos) junto dos Jivas (Homens), sob a direcção 

mais do Quinto Planetário Arabel que do Quarto 

Atlasbel, que aos poucos vai adormecendo, 

fenecendo como crepúsculo do Ciclo que finda 

dando lugar à aurora de um outro mais promissivo 

para o Mundo. 
 

  JHS aninhou em torno de si, como Pai 

compreensivo e compassivo, as Mónadas da sua 

Família Espiritual destinadas a cumeeira 

dirigente da Onda Humana na 7.ª Sub-

Ariana, semente das 7.ª Raça-Mãe 

Atabimânica, que já urge em simultâneo 

com a 6.ª Raça Bimânica tal como o Atmã 

não se manifesta sem Budhi. Para que a 

Iniciação Mental (Assúrica) de JHS se 

processasse sem sobressaltos nem percalços 

na evolução nas Mónadas Numeradas da 

sua Corte, instituiu quatro Ordens 

Iniciáticas que juntas perfazem a Ordem do Santo 

Graal, conformadas aos Graus Iniciáticos 

pertinentes à mesma Iniciação Assúri-ca, como 

sejam: Ordem dos Tributários – Grau Manu; 

Ordem das Filhas de Allamirah – Grau Yama; 

Ordem do Ararat – Grau Karuna; Ordem dos 

Templários – Grau Astaroth. Finalmente, Ordem 

do Santo Graal – Grau Integração.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atendendo às necessidades de cada 

discípulo, umas mais racionais e práticas, outras 

mais místicas e metafísicas, desde o Grau 

Vestibular ou Introdutório (Oedipo, Peregrino) até 

ao interno do Munindra ou Integração, JHS a 

todas satisfez fazendo recurso dos quatro 

temperamentos humanos (nervoso, sanguíneo, 

linfático e bilioso) que aplicou aos seus Graus 
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Iniciáticos com singular mestria e eficácia. Sim, 

JHS, projecção humana directa do Planetário, 

“realizou em uma só vida o trabalho inteiro de 

uma Ronda”, como afirmou às portas da morte. A 

sua Obra está consumada, a sua Corte está 

realizada, resta só aos pósteros seguirem o 

exemplo, para tanto esforçarem-se na sua 

realização espiritual e humana, posto que ninguém 

evolui por alguém. 
 

Finda aqui esta página inédita da História 

da Obra do Eterno na Face da Terra, a do Panteão 

ou Pantheon de Agharta, no qual as mais atrevidas 

revelações são feitas com a certeza, porém, de que 

nada valerão efectivamente a quem não for desta 

mesma Obra, senão a de abrirem maiores 

horizontes mentais àqueles que buscam verda-

deira e sinceramente a realiza-ção de si mesmos 

que o nosso Mágico Triângulo da Iniciação 

oferece. 

  Posto tudo, com a evocação da Yoga 

Universal revelada e ensinada por JHS, o afirmo 

em desfecho: 
 

  Que a Luz, o nome, a Sentença, a 

Vontade, a Realização, a Expansão e o Trono de 

Deus, sob o prodigioso impacto das Sete Forças 

Criadoras do Universo, estejam comigo, 
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tornando-me digno da minha própria Hierarquia, 

dando-me a Felicidade e a Saúde na Terra para 

poder ampliar a Lei na sua marcha para o 

Grande Dia de Maitreya. 
 

Bijam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A LINGUAGEM DOS INICIADOS 
 

 

M. TENREIRO CORRÊA 
 
 

 

É evidente que nem todas as verdades 

podem ser ditas indiscriminadamente a todos os 

homens, como não é menos certo ser necessário 

adoptar linguagem diferente para cada um, 

segundo o grau de evolução a que pertençam. 
 

Se alguém dissesse e fosse capaz de 

demonstrar com toda a clareza que o Mal é 

indispensável à existência do Bem, como a 

Sombra é indispensável para provar a existência 

da Luz, não faltaria quem pusesse de lado todos 

os escrúpulos, pondo em acção os seus instintos 

inferiores até então aprisionados no subconsciente 

pelo pavor ao inferno ou à polícia.  

Está nisso, como tantas outras questões de 

alta Filosofia ou referentes aos Grandes Mistérios 

da Vida, terem de ser expostas veladamente e 

numa linguagem capaz de conter vários sentidos, 

desde o compreensível ao homem vulgar até ao 

que, encerrando uma revelação, só possa ser 

percebido pelos Iniciados ou por aqueles que se 

acham aptos a entrar no Caminho da Iniciação. 
 

Desse modo agiram sempre os que vêm 

ao Mundo como Grandes Instrutores ou com o 

alto encargo manúsico de impulsionar a “tónica da 

Verdade”, que eles só mostram despida dos véus 

mayávicos ou totalmente desnuda aos poucos que 

não corram o risco de por Ela serem ofuscados. 
 

Quando se dirigem ao grande público, a 

sua linguagem escrita ou falada apresenta em 

geral três sentidos, relacionados com o Mundo 

dos Efeitos, o Mundo das Leis e o Mundo dos 

Princípios, que o mesmo é dizer, compreensível 

ao homem vulgar, ao sábio comum e visando 

especialmente um Iniciado ou um candidato à 

Iniciação. 
 

De tudo isso resulta a grande dificuldade 

que sempre se teve em interpretar o sentido mais 
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profundo das parábolas, dos ideogramas, dos 

símbolos e de quantos métodos foram usados 

pelos Iniciados para exporem os seus 

pensamentos. Os pensadores vulgares sorriem 

superiormente de uma linguagem que muitas 

vezes lhes parece desprovida de sentido, e os 

escritores comuns sentem arrepios de horror 

diante de trechos truncados repletos de reticências 

e parênteses que a gramática condena.  
 

Um pouco de reflexão nos dirá, porém, 

que outra não poderia ser a linguagem daqueles 

altíssimos Seres sobre cujos ombros pesa o 

encargo de dirigir a Evolução da Humanidade. 

Imaginemos que o Iniciado não deseja que todo o 

mundo mas apenas outros seres de igual categoria 

compreendam o que, no Mundo dos Princípios, 

significa a seguinte frase acessível ao homem 

vulgar: 
 

“O filho precisa dum pai e duma mãe.” 
 

Nesse caso, ele, em lugar de escrever essa 

frase, escreverá: 
 

“A Actividade necessita da Sabedoria e da 

Vontade.” 
 

Ou, servindo-se dos sinais ideográficos 

correspondentes aos Princípios, gravará: 

 

 

Diante desses enigmáticos sinais e mesmo 

daquela frase, o homem vulgar olhará indiferente, 

o sábio comum sorrirá irónico, mas o investigador 

das grandes Verdades compreenderá o sentido 

superlativo ali contido, aumentando o conheci-

mento que o Iniciado lhe desejava transmitir. 
 

Se esta revista fosse lida por um leitor 

vulgar, que sentido teriam para ele os primeiros 

parágrafos da maravilhosa Tábua Esmeraldina 

escrita pelo Grande Iniciado Hermes, o 

Trismegisto, há milhares de anos? Começa assim 

o Três Vezes Grande: “O que está em cima é 

como o que está em baixo, para cumprir o milagre 

de uma só coisa. E como todas as coisas vêm e 

vieram do UM, assim todas as coisas nasceram 

desta Coisa Única por adaptação”. Desta síntese 

luminosa, diante da qual os Iniciados de todos os 

tempos se inclinaram respeitosamente, que 

perceberia o nosso hipotético leitor? Pouco mais 

do que nada, e se fosse um filólogo ou um literato 

seria capaz de lastimar que Hermes não tivesse 

frequentado a escola primária... 
 

Mas mil vezes mais misteriosa lhe seria 

essa mesma frase se Hermes a tivesse expresso do 

seguinte modo sem os parênteses elucidativos: 
 

  (o que está em cima) (é como o que 

está em baixo)      (para realizar o milagre de 

todas as coisas,)  (E como todas as coisas 

vieram do UM,)  (assim todas as coisas 

nasceram desta Coisa Única por adaptação.) 
 

Vem de tudo isso a grande dificuldade 

que tem havido para dar à maior parte dos textos 

bíblicos a verdadeira interpretação. É que os 

Iniciados, nesse como em todos os livros 

sagrados, falaram nos três sentidos; e a maioria 

dos homens não consegue ver sob as alegorias, 

através das narrativas simbólicas que enchem as 

páginas do Livro magnífico, repositório de todo o 

Conhecimento, as transcendentes e eternas 

Verdades que ele encerra. 
 

Das interpretações erradas devidas à 

impossibilidade de compreender o sentido oculto 

das frases, é que deriva o descrédito de que ainda 

hoje é vítima a Ciência Oculta. A obscuridade dos 

livros herméticos leva os sábios dos nossos dias a 

julgar que os alquimistas da Idade Média só 

conheciam quatro elementos: terra, água, ar e 

fogo. 
 

Na verdade, que mais podiam saber os 

pobres alucinados que, para nos ensinar como se 

fabricava a pedra filosofal ou o elixir da longa 

vida, escreviam coisas como esta: “É preciso 

começar ao pôr-do-sol, quando o esposo 

vermelho e a esposa branca se unem no espírito 

da vida para viver no amor e na tranquilidade, na 

proporção exacta de água e terra”. Ou, quando 

queriam ser mais claros e explícitos, entrando em 

pormenores, nos diziam: “Altera e dissolve o 

esposo entre o Inverno e a Primavera, muda a 

água em uma terra negra e eleva-te através das 

cores variadas em direcção ao Oriente onde se 

mostra a Lua Cheia. Depois do Purgatório aparece 

o Sol branco e radioso”. 
 

Este conselho, impenetrável ao homem 

vulgar, esta ordem de “alterar e dissolver o esposo 

entre o Inverno e a Primavera”, levou alguns 

pseudo-alquimistas do sexo feminino a derreter os 
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pobres maridos para ver se, dos seus restos 

calcinados, saía o “Sol branco e radioso” que elas 

tomavam pelo “príncipe encantado” com que 

sonhavam... 
 

A frase “mudarás a água em terra e 

separarás a terra do fogo”, não foi das que menos 

concorreram para povoar os hospícios e 

desacreditar os alquimistas.  
 

É que, repetimos, frases como essas não 

foram escritas para serem compreendidas pelos 

homens vulgares.  

 

***************** 
 

Dhâranâ, cuja principal e mais importante 

colaboração e, a bem dizer, o único motivo da sua 

existência, está a cargo de um desses Iniciados, 

surpreende-nos a cada passo com trabalhos dessa 

natureza feitos para só serem entendidos pelos 

poucos a quem são dirigidos e por aqueles que 

começam a palmilhar o difícil Caminho da 

Iniciação.  
 

Os seus últimos números são ricos em 

produções enigmáticas, aparentemente sem 

sentido, que um leitor não iniciado na linguagem 

hermética ou iniciática tomará por passatempos de 

nenhum valor literário, histórico, filosófico ou 

científico. 
 

Em guisa de exemplo, achamos oportuno 

transcrever aqui um dos poucos artigos dessa 

espécie, senão o único, que J.H.S. houve por bem 

publicar há muitos anos em vários jornais cariocas 

e fluminenses, como resposta à campanha de 

difamação movida por duas tenebrosas entidades 

suas conhecidas desde há longos séculos, uma das 

quais ele acolhera em seu lar para lhe 

proporcionar o meio de se salvar. 
 

Através das suas linhas satíricas e 

mordazes, iluminadas aqui e além por clarões de 

indignação e revolta ou por sentimentos de dor e 

compaixão, quem poderá descobrir toda uma 

longa tragédia iniciada há milhares de anos e cujo 

mais horrível capítulo teve por cenário as margens 

do Nilo e por co-participante inconsciente a 

formosa filha de Tutmés II, transformada ainda 

em vida na famosa e muito conhecida múmia de 

Katsbeth? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Esse artigo, transcrito abaixo como 

exemplo da necessidade que têm os Iniciados em 

esconder o verdadeiro sentido das suas palavras, 

não deixou de ser entendido por aqueles que 

conhecem os mistérios em que se envolvem os 

Gémeos Espirituais, cuja história teve início nos 

meados da 4.ª Raça-Mãe. Foi por lhe ter 

entendido o sentido oculto que o grande polígrafo 

e teósofo espanhol, Dr. Mário Roso de Luna, 

mandou ao seu autor, J.H.S., a sua obra prima El 

Libro que Mata a la Muerte o Libro de los Jinas, 

por ele considerada a melhor de quantas produziu, 

na qual se acha um capítulo onde trata 

pormenorizadamente da múmia de Katsbeth. 

Nessa remessa estava implicitamente a prova de 

que Roso de Luna entendera J.H.S.,  a prova de 

que o iniciando entendera o Iniciador... Era como 

se lhe dissesse: “Ofereço-vos algo estreitamente 

ligado a uma das vossas múltiplas encarnações 

passadas, ou seja, aquela do Egipto quando as 

Forças do Mal, que vos perseguem de vida em 

vida, quiseram transformar os andróginos 

separados e divinos (Gémeos Espirituais) num só 

andrógino caótico, utilizando o corpo virginal 
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duma princesa mumificada viva pelo poder 

satânico das Forças Negras. Recordo-vos com a 

leitura desse capítulo do meu melhor livro, deste 

livro onde eu mesmo, de cada vez que o leio, 

tenho sempre alguma coisa mais a aprender, o 

rapto das duas crianças cuja mãe enlouqueceu de 

dor, passando a viver entre as velhas ruínas de um 

templo situado no cume de inóspita montanha. A 

“louca das ruínas”, como era conhecida entre o 

povo, perambulava por entre as vetustas muralhas 

derrocadas, carregando nos braços esquálidos 

duas pequenas toras de madeira que ela acariciava 

e embalava como se fossem os filhos perdidos. 
 

“Lembra-vos esse capítulo do Libro que 

Mata a la Muerte a acção nefanda dos agentes dos 

Nirmanakayas Negros, colocando os Gémeos 

raptados no interior de um círculo mágico, e a 

enorme chama que, irrompendo violentamente do 

seio da Terra, no momento em que ia começar o 

trágico ritual, projectou para longe os miseráveis 

agentes das Forças do Mal. E para melhor vos 

provar que entendi o sentido oculto do vosso 

artigo iniciático, não deixarei de vos lembrar que 

as quase vítimas do tremendo crime de lesa-

Divindade foram salvas graças à oportuna 

intervenção de alguns Adeptos da famosa Linha 

Serapis, que os conduziram para certa 

Fraternidade no deserto líbio denominado Kaleb 

ou “Cão” por se relacionar com a constelação de 

Sirius.” 
 

Todos quantos, como Mário Roso de 

Luna, conhecem essa passagem da vida dos 

Gémeos Espirituais, compreenderam como ele o 

artigo que vamos transcrever e ao qual o seu autor 

deu o título de A minha Sombra. Para todos os 

outros, tal artigo, cuja publicação foi aliás 

disputada por vários jornais, não passou naquela 

época, como dissemos, duma sátira cortante e 

mordaz, sem nenhum sentido que se pudesse 

relacionar com tão trágica e velha história. 
 

Resta saber se àqueles a quem o artigo era 

dirigido passaria despercebido esse sentido oculto 

e misterioso... 
 

É bem possível que eles o desvendassem 

facilmente, como já agora o fará qualquer leitor, 

mesmo não iniciado, se ao lerem o artigo se 

lembrarem do episódio seguinte onde foram os 

seus personagens e que, com a devida vénia, 

vamos narrar antes de transcrevermos o artigo a 

que nos referimos. 
 

Iniciara a Sociedade Teosófica Brasileira, 

então com o nome de Dhâranâ, a Missão em que 

se vem empenhando faz dentro em pouco 21 anos. 

Certo dia, uma senhora, por sinal doutora em 

Medicina, convidou o Chefe da novel Sociedade, 

ainda convalescente do atropelamento de que fora 

vítima numa das ruas de Niterói, a visitá-la na sua 

residência naquela cidade. 
 

Acedendo ao convite e tomando assento à 

mesa onde essa senhora, acompanhada por um 

“ocultista” em voga naquela época, se preparava 

para almoçar, o visitante fixou sobre ela o seu 

olhar perscrutador, e dirigiu-lhe a seguinte 

pergunta, aparentemente destituída de qualquer 

sentido oculto: – “Visitou, a  senhora, alguma vez, 

o Museu de Londres?” Surpreendida, respondeu 

que sim, e “por sinal que ao entrar no salão das 

múmias, os guardas não me permitiram que 

descerrasse a cortina verde que encobre a famosa 

múmia de Katsbeth”. – E... “não foi desde então 

que a senhora ficou sofrendo da vista?” O seu 

espanto, ao responder afirmativamente, não foi 

menor que o do referido “ocultista”, que 

interrompeu bruscamente o gesto de levar a boca 

uma garfada de comida... 
 

Estava identificado um dos dois 

comparsas da criminosa tragédia ocorrida às 

margens do Nilo, nos tempos de Tutmés II, e 

escusado seria satisfazer a curiosidade dessa 

senhora ao querer saber a razão dessas perguntas. 
 

De volta à sede de Dhâranâ para presidir 

à sessão daquele dia memorável, narrou o facto 

aos presentes e essa narrativa teve de um dos 

ouvintes, o seu mais próximo auxiliar e futuro 

traidor, o seguinte comentário: “Eu também estive 

no British Museum e quando penetrava na secção 

das múmias, tropecei e caí ferindo-me no rosto. 

Diante disso, os guardas, sorrindo enigmática-

mente, perguntaram-me se não achava desne-

cessário ir mais longe e aproximar-me do canto 

onde, sob uma cortina verde, se escondia a múmia 

de Katsbeth. Achei prudente afastar-me de tão 

fatídico lugar”. “Mas – concluiu ele em guisa de 

comentário – que estranha casualidade ter o 
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senhor encontrado hoje duas pessoas que 

estiveram no mesmo lugar e ambas sofreram a 

influência nefasta da mais trágica de todas as 

múmias”! Aos pedidos de esclarecimentos, J.H.S. 

apenas respondeu: – “Simples causalidade e não 

casualidade. Algo relacionado com uma vida 

passada dessas duas pessoas”. 
 

Que mais seria preciso dizer-lhe? Estava 

ali o segundo agente dos Nirmanakayas Negros, 

pronto a repetir a tentativa de destruir os 

espirituais valores dos tradicionais Gémeos 

Espirituais, levada a efeito em Tebas, a cidade das 

Cem Portas. 
 

Dada a verdadeira interpretação do velho 

artigo, com que J.H.S. fulminou o principal agente 

das Forças do Mal, já nenhum leitor, mesmo 

aqueles que só sabem ler a “letra que mata”, 

deixará de desvendar-lhe o sentido oculto, e todos 

compreenderão o motivo por que os Iniciados 

nem sempre usam uma linguagem acessível a todo 

o mundo. Eis o artigo:  
 

A MINHA SOMBRA 
 

Ei-la que se move, agita os braços e 

corcova diante de mim, como o espectro fatal da 

morte. 
 

Se, acabrunhado pelas grandes tempes-

tades da alma, sofro e choro, ei-la que se ergue na 

minha frente a balbuciar palavras incoerentes, 

como se fora o meu próprio reflexo projectado 

num espelho. 
 

Forma nevoenta e sombria, mais parece 

movida pelas ondas mentais do meu próprio 

cérebro, imitando todos os meus gestos, todos os 

meus sentimentos. 
 

De vida em vida ela me acompanha, como 

sombra que é da minha própria criação, desde a 

Raça-Mãe dos Atlantes, através dos Rmoahals, 

dos Tlavatlis, Toltecas, Turânios, Semitas, 

Acádios e Mongóis, passando de raça em raça até 

chegar aos nossos dias. À medida que me ergo do 

lodaçal imundo da matéria, ela, pelo contrário, vai 

perdendo os seus contornos, chegando ao que hoje 

é: farrapo humano, sombra fugidia e maldita, 

reminiscência de um passado funesto e 

terrivelmente doloroso... embora sob a grandio-

sidade daquela incomparável Raça, de todas a 

mais sublime por ter tentado equilibrar os régios 

pendores da própria Divindade na Terra... 
 

A primeira vez que a percebi nesta vida, 

era tão horrenda que não a reconheci à primeira 

vista, julgando tratar-se de uma visão ou delírio 

febril. Mas... desgraçadamente era ela, sempre ela, 

sombra maldita de todos os tempos!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Apiedado, procurei reanimá-la, como se 

fosse um escultor querendo retocar a sua própria 

obra, completamente arruinada pela mão 

inexorável do tempo. Ergui-lhe um altar no 

santuário de meu lar, tratei-a e zelei-a, tal como se 

faz com as coisas reais ou valiosas... 
 

Um dia, já ela possuidora de vida própria, 

reconheceu-me, descendo do altar e fugindo do 

templo... E desde então renovou a sua perseguição 

de sempre. Fujo dela, porém, embora que sejam 

lentos e viscosos os seus movimentos, como se 

fosse uma lesma a mover-se na humidade do solo, 

está sempre a meu lado, a sorrir de mim, 

estupidamente... não querendo mais imitar meus 

gestos e sentimentos. 
 

Que horrível e flagrante contraste! Como 

pode a minha sombra não mais imitar nem 

obedecer a todos os meus desejos? Será que o 

“mágico poder de Karma” lhe concedeu o direito 

de tornar-se verdugo do seu próprio senhor? 

Talvez... 
 

Creio que vós, amado leitor, jamais a 

podereis vislumbrar nas trevas em que ela vive. 

Porém, eu a vejo sempre. Ei-la ali bem em frente, 

a mover-se, na sua miséria de contornos, como 

um ser involuído que é... Camafeu ridículo, 
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mirrado e morrente, semivivo meio defunto, meio 

sombra de gente, céptico e triste, como se tivesse 

uma mente; arrastando-se, cheia de dores, para um 

túmulo precocemente aberto pelas suas 

inconscientes orgias, lá vai ela, a minha sombra, 

na sua via crucis maldita, sempre a sorrir de mim, 

estupidamente, como se tivesse o mesmo direito 

de toda gente, de saber se eu sofro ou gozo com as 

suas parvoíces, naturais de um invólucro vazio, 

sombra que aos poucos se esvai... encolhendo-se 

para o sarcófago frio da morte...  
 

Fantasma de uma múmia vingadora, 

lembra-te do passado! Não sou eu a quem 

procuras mas a ti mesma, sombra maldita de 

outrora! 
 

Sonho aterrador, visão macabra! Foge de 

mim ante o Ígneo Poder que se manifesta como no 

passado, quando de mim quiseste fazer sombra 

tua. 
 

***************** 
 

Que pensareis vós de mim, leitor amigo, 

vós que não tendes sombras senão quando os raios 

brilhantes do Sol desenham no solo a vossa 

silhueta humana... sombra, sim, mas divina, 

quando souberdes da minha imensa dor, dor 

perene por não poder eu aniquilar a minha 

sombra, senão quando sombra jamais se fizer no 

meu caminho?   
 

Niterói, 31/12/1926  
 

– Revista Dhâranâ, n.º 111, Ano XVII, 

Janeiro a Março de 1942 – 

 

 

 

 

 

 

 

          COSMOGÉNESE 
 

           

 

       Bronislawa Zylberszac 
 

 

 

 

 
Existe uma lingua-

gem universal que, em si 

mesma, nada mais é que o 

Verbo dos Ciclos Primitivos 

a que se refere São João: 

“No princípio era o Verbo, e 

o Verbo estava com Deus, e 

o Verbo era Deus; Ele estava no princípio com 

Deus”. E Descartes: “Eu sou aquele que pensa”. E 

como pensar é falar interiormente, o Homem de 

Descartes pode dizer tal como o Deus de São João, 

o Evangelista: “Eu sou aquele em quem está e por 

quem se manifesta o Verbo”. 

 Indubitavelmente, é no Verbo Sagrado que 

reside toda a Ciência, desde a mais ínfima ciência 

de ordem física até à mais sublime das Ciências de 

ordem Divina ou Espiritual. Dele tudo é ex-

pressão, tudo traz no seu próprio nome, visivel-

mente escrito em sua forma, símbolo da sua natu-

reza, desde o insecto até ao Sol, desde o Fogo 

Subterrâneo que devora toda a matéria até ao Fogo 

Celeste que absorve toda a essência. 
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 A Manifestação e Expansão Cósmica, a 

Evolução, é complexa, porém, harmoniosa. Não 

existe confusão nem acaso, mas sim PRINCÍPIOS, 

LEIS, CAUSAS e EFEITOS.  
 

O QUE EXISTE MANIFESTADO (DO 

LIVRO DIÁRIO ESTRANHO) 
 

 Considera-se manifestado o que existe do 

2.º TRONO para baixo. 
 

 Os 4 Maharajas; 

 Os 4 Kumaras; 

 Os 4 Senhores da Evolução – MANU – 

YAMA – KARUNA – ASTAROTH. 
 

 Essas três Quadriplicidades deram origem 

aos doze (12) signos do Zodíaco, mais o valor do 

PAI-MÃE Cósmico (FOHAT-KUNDALINI). En-

contramos os catorze (14) signos do Zodíaco eso-

térico, isto é, 12 visíveis e dois (2) invisíveis. 

 

DO LIVRO O VELHO TEMA CÓSMICO 

 

 “No encadeamento das causas, as formas 

vitais da Mente Universal se detêm na região onde 

o Dragão das Eternidades dorme sete eternidades, 

para depois despertar. O seu rugido não se faz 

sentir na parte superior dessa região (Ata-Dharma-

Meru: onde a Montanha da Lei alcança com o seu 

cume ou ápice, a morada do Quinto Kumara) que 

se divide em Duas Partes, e isto porque Ele dorme 

em cima e vigia em baixo; a sua forma se 

apresenta nas profundidades imensas onde Ele 

construiu o seu próprio leito. 
 

 “Macho e Fêmea Ele criou-se a si mesmo 

para, depois de eternidades sem conta, deixar sair 

de seu Seio os seus Sete Filhos, os Dragões 

Menores da Inteligência; cada um deles traz um 

Facho de Fogo na Pata Direita, e uma Coroa na 

Cabeça, sendo que cada uma delas, por sua vez, é 

um braseiro de inteligência. Com o passar do 

tempo, eles tomam forma e criam: mares, terras, 

vegetação, animais e seres da sua própria espécie; 

e cada uma dessas criações, por sua vez, possui 

inteligência própria; tudo isso vive na Consciência 

Única da Vontade Latente. 
 

 “Novamente se destrói o cenário das 

mágicas criações dos “Eternos Adolescentes”, 

surgidas intempestivamente do Corpo já criado do 

Ancião das Idades; novamente o Dragão dos Dois 

Lados dorme em cima e dorme em baixo; e a Roda 

dos Tempos começa a se mover, novamente, para 

que Ele assuma a dupla forma das Idades 

Moventes.” 
 

 Há um conceito fundamental para o 

entendimento da Cosmogénse, o conceito de 

Substância. Substância é toda aquela natureza que 

se manifesta, a base da Criação; é algo que não 

tem princípio nem fim, nem passado, nem presente 

e nem futuro, pois que transcende o tempo; é a 

única realidade incontigente. Espinoza foi o único 

filósofo ocidental que apreendeu o seu conceito 

esotérico, chamando a essa substância Causa Sui 

(Causa de Si mesma). 
 

 Substância é, portanto, um Princípio 

omnipresente, eterno, sem limites e imutável, 

transcende o poder da concepção humana; 

segundo o Mundaka Upanishad, é inconcebível e 

inefável. A Cabala dá-lhe o nome de Sem Fim, Ain 

Soph; é denominada pelos orientais de TAT (Aqui-

lo); os hindus chamam-na de PARABRAHMA 

(superior a Brahma, ou o que está além de 

Brahma, a realidade sem atributos e sem par); o 

nosso Mestre JHS disse que PARABRAHMA, NA 

REALIDADE, APRESENTA UM DUPLO AS-

PECTO: O DE NÃO EXISTÊNCIA E O DA 

EXISTÊNCIA PERFEITA. 
 

 Só os atributos objectivos de Parabrahma 

são cognoscíveis, e o Logos Manifestado (Brah-

ma) o vê como Mulaprakriti, isto é, como Raiz da 

Matéria; Mulaprakriti é o véu que encobre Para-

brahma, e esse véu é a poderosa extensão da 

Matéria Cósmica. 
 

 O Sepher-Ha-Zohar, na 3.ª parte, diz: 

“Antes do Ancião dos Anciões, este que é o mais 

oculto dentro das coisas ocultas, ter preparado a 

forma dos Reis e as primeiras coroas, Ele não 

tinha nem limites nem fim. Assim, Ele pôs-se a 

esculpir essas formas, e a esboçá-las dentro da sua 

própria substância; Ele estendeu diante de si um 

véu, e foi dentro desse véu que ele esculpiu esses 

Reis”. 
 

AS TRÊS HIPÓSTASES DO LOGOS ÚNICO 
 

 Quando Parabrahma se manifesta ciclica-

mente, a primeira fase da Manifestação é expressa 
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pelo ponto no círculo (1.º Logos); o Espírito de 

Vida fecunda a Matéria Virgem, criando o germe 

da Polaridade (o chamado germe no Ovo). É a 

primeira fase – POLARIDADE GERMINAL. 
 

 Na segunda Manifestação (2.º Logos) dá-

se a POLARIDADE ACTIVA: a realidade subs-

tancial eterna, obedecendo a uma lei cíclica, 

polariza-se em Espírito e Matéria, em PURUSHA 

e PRAKRITI, ou, em termos simbólicos, em pólos 

positivo e negativo da Manifestação. A Substância 

Primordial é o Não-Ser que, polarizando-se, 

transforma-se no Ser. Portanto, tudo o que existe, 

tudo o que é e há-de ser, necessariamente tem uma 

manifestação polar de algo que tem no outro pólo 

a sua contradição ou negação absoluta: Espírito e 

Matéria, Bem e Mal, Atracção e Repulsão, etc. 
 

 Da polaridade do Não-Ser surgiu PURU-

SHA, Espírito, Macho, Positivo, o Pai, Princípio 

metafísico da Existência e da Manifestação. Prin-

cípio activo (no ser humano é o Espírito, a Móna-

da, o Grande EU), é o estado de Consciência Cós-

mica manifestada. 
 

 PRAKRITI é Matéria, Feminina, Negati-

va, a Mãe, Substância Original, matéria que cons-

titui os Planos Cósmicos inferiores, as formas de 

que se revestem as consciências para poderem se 

fazer conhecer. 
 

 PURUSHA-PRAKRITI, FOHAT-KUN-

DALINI, PAI-MÃE CÓSMICO, ADAM-KAD-

MON. O 6.º dia do Sepher de Moisés (Génese, 

1:26-17 – Final do 1.º capítulo). 
 

ANÁLISE CABALÍSTICA DO NOME DE 

ADAM 
 

 O 6.º dia de Criação do 1.º Sepher de 

Moisés (Génese, 1:27). 
 

 “E Deus criou o Homem, no texto bíblico, 

mas Deus criou o ADAM e não o Isch” (palavra 

que em hebraico quer dizer “homem”, sendo que 

Isch ou “homem” só aparece no 3.º capítulo, 

Jardim do Éden). 
 

 ADAM é formado, em hebraico, de três 

(3) letras: ADM. 
 

 A – Número 1 – Arcano 1 = O Mago; 

 D – Número 4 – Arcano 4 = O Imperador; 

 M – Número 13 – Arcano 13 = A Morte 

ou A Mãe. 

 PAI – FILHO – MÃE. 
 

 Vejamos agora a explicação dos Arcanos 

Maiores transmitida pelo Anjo da Palavra, que é o 

6.º, como no 6.º dia Deus criou Adam. 
 

 1 – A – Arcano 1 = Deus em movimento 

(começo das causas e coisas); 

 4 -  D – Arcano 4 = Os dois Aspectos 

Macho e Fêmea (no Senhor da Ronda); 

 13 – M – Arcano 13 = Comprometimento 

do Homem Cósmico (redenção do Sexo pela 

encarnação). 
 

 Parece-nos que o nome de ADAM oculta 

toda a Cosmogénese ao somarem-se os três 

números 1+4+13 = 18. 
 

 Arcano 18 = Duas Faces que se 

confundem: Amor e Rigor. As lutas cíclicas entre 

os dois Irmãos. 
 

 Somando o Arcano 18, 1+8 = 9, tem-se o 

Arcano 9 = Sabedoria e Santidade como 

Redenção; a Terra, Vitória dos Jivas. 
 

 9, o número do Iniciado, Fohat-Kundalini 

originando o Adepto Perfeito. 
 

 No homem, quando Fohat e Kundalini se 

encontram e equilibram, o mesmo se torna um 

Adepto Perfeito. 
 

 Da união de Fohat, Poder Criador do 

Pensamento Cósmico que se manifesta em todos 

os Planos (porque é a Energia do Logos, o Agente 

que liga indissoluvelmente o Espírito à 

Substância), e de Kundalini, Força Magnética ou 

Fohática latente no fundo da Matéria, nasce o 

TERCEIRO LOGOS. É o nó misterioso que une o 

activo com o passivo, é o Filho que participa do 

Pai e da Mãe: SURYA; o 3.º LOGOS é a terceira 

fase ou aspecto da Manifestação, o LOGOS 

ACTIVO.  Energia + Consciência + Substância, 

sempre intrinsecamente unidos, organizam o 

Cosmos: o Filho, a Mónada Cósmica, o Universo 

activo com as suas Legiões criadoras, as 

HIERARQUIAS. 
 

 Não há realmente três (3) Logos mas sim 

UM SÓ, o LOGOS ÚNICO E IMPESSOAL que é 

um Centro, um Nucléolo no seio do Espaço 

infinito, por onde a Vida Latente durante o Pralaya 

(Noite de Brahma) torna-se Activa durante o 

Manvantara (Dia de Brahma). 
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 No Terceiro Logos (3.º) com os seus 7 

Raios de Luz ou os dos Divinos Autogerados, 

nascidos de 7 encontros de Fohat e Kundalini, 

formam-se os 7 estados de Consciência do Uno-

Trino. Os 7 ISHWARAS formam o primeiro 

Decão Cósmico, pode-se dizer a Lei do 

Tulkuísmo, o Homem Cósmico, o Carro da 

Mercavah da Cabala. E assim o Sol espiritual, de 

onde tudo procede, é Uno-Trino em essência e 

manifestação e sétuplo em evolução. 
 

HIERARQUIAS DO RAIO DIVINO E DO 

RAIO PRIMORDIAL 
 

 A Ideação Cósmica latente projecta-se 

como os 7 Raios Divinos, os 7 Raios de Purusha, a 

NATURA NATURANTE – Espírito, Consciência. 
 

 Do Sol Oculto saem igualmente os 7 

Centros ou Átomos Primordiais, ou Raios 

Primordiais que constituem Prakriti, a NATURA 

NATURADA – Matéria, Substância. 
 

 RAIO DIVINO: 49 Fogos de FOHAT. 
 

 RAIO PRIMORDIAL: 49 Fogos de KUN-

DALINI = Filhos de Fohat de onde saíram as 7 

Hierarquias Criadoras. 
 

OS ISHWARAS 
 

 Os Dirigentes das Cadeias Planetárias 

constitutivas dos Sistemas Solares, denominam-se 

de Logos Planetários (Logos significa, em grego, 

Verbo ou Palavra), sendo que o Logos surge pela 

Palavra do Supremo Ishwara, todos nascem da Sua 

Mente, do Seu Sacrifício. Deus divide-se para 

consumar o Supremo Sacrifício. 
 

 O primeiro sacrifício é a limitação de Si 

mesmo, a divisão de Si mesmo em Ishwara, 

nascendo, deste modo, como Senhor e Fonte das 

vidas individuais. 
 

 Há vários Ishwaras, sim, tantos como os 

Universos, porém, só há UM SUPREMO ISHWA-

RA que é o mesmo Brahma; o Supremo Ishwara 

não conhece evolução alguma, está mais além de 

toda a Maya; os demais Ishwaras, os Logos, 

evoluem aperfeiçoando o Sacrifício mediante a 

criação dos Mundos, chegando à categoria elevada 

de Ishwara depois de prolongado combate e 

inumeráveis sacrifícios; deste modo, cada Ishwara 

é o impulso da Vontade do ISHWARA CEN-

TRAL ou PRIMÁRIO, a sua Face, o seu Reflexo, 

e manifestando-se como TRINO. 
 

A EVOLUÇÃO DOS ISHWARAS 
 

 O 1.º Ishwara, com a sua evolução, 

formou em PRAKRITI o Mineral Fogístico, a 

Energia Condensadora – TATWA PRITIVI, 

Mineral. 
 

 O Segundo Trono projectou-se como 

PURUSHA no 1.º Maharaja – DRITARASTHRA. 
 

 O 2.º Ishwara formou em PRAKRITI o 

Vegetal Fogístico, a Energia Liquidificadora – 

TATWA APAS, Água. 
 

 O Segundo Trono projectou-se como 

PURUSHA no 2.º Maharaja – VIRUDAKA. 
 

 O 3.º Ishwara formou em PRAKRITI o 

Animal Flogístico, a Energia Animadora – 

TATWA TEJAS, Fogo. 
 

 O Segundo Trono projectou-se como 

PURUSHA no 3º Maharaja – VIRUPAKSHA. 
 

 O 4.º Ishwara formou em PRAKRITI o 

Hominal Flogístico, a Energia Conscientizadora – 

TATWA VAYU, Ar. 
 

 O Segundo Trono projectou-se como 

PURUSHA no 4º Maharaja – VAISWARANA. 
 

 Os 4 Maharajas em torno de ADAM-

KADMON. 
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 O Bijam dos Avataras acha-se bem 

representado nas cinco (5) estrelas da constelação 

do Cruzeiro do Sul. 

 Como vimos, Purusha no 2.º Trono 

projecta-se como forma ideoplástica dando forma 

aos 4 Maharajas e, segundo o nosso Mestre JHS, 

Eles formam a Cruz Cósmica, a Cruz Gamada que 

assim se denomina por possuir quatro gamas ou 

braços recurvados; a Swástika aponta e segue o 

movimento da esquerda para a direita ou da 

evolução, que é aquele dos astros em torno do Sol, 

o mesmo movimento dos ponteiros de um relógio. 

 Os quatro (4) Maharajas movendo as 

Águas Akáshicas, isto é, toda a emanação que 

graças às suas influências espirituais espalham-se 

em abundância, descendo de Plano em Plano até 
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ao Reservatório, o Trono de Deus, onde se reúnem 

no Sanctum Sanctorum da Mãe-Terra, reflectindo-

se nos Kumaras: 
 

 Dyananda Kumara, 

 Kara Kumara, 

 Sanat Kumara e 

 Satya Kumara, respectivamente. 
 

 Os Kumaras são os Construtores materiais 

dos Planos e da Árvore da Vida; são os Filhos de 

Brahma nascidos da Sua Mente, derivados 

directamente do Princípio Supremo; são os 

Progenitores dos Princípios Superiores da 

Humanidade. 

 Rama-Krishna disse no Bhagavad-Gïta: 

“Pelo poder da ilusão da minha divina Maya, Eu 

criei a grande miragem dos Mundos, dos Seres 

Viventes”. 

 Rama-Krishna fala do Mundo Interme-

diário, que se acha entre o Mundo Superior e o 

Mundo Inferior, e que é denominado de Mundo 

Celeste: é o Mundo Criador propriamente dito, 

Mundo que une e desune um Plano do outro. O 

nosso Mestre JHS denominou este Mundo de 

SEGUNDO TRONO. 
 

 Fra Diavolo disse-nos: “Onde o tecto do 

Mundo termina, começa o tecto de outro Mundo; 

entre os dois, o cinzel do Grande Artista esculpiu a 

doce miragem que confunde os dois Mundos, um 

com o outro, no reflexo da Luz verdadeira com a 

falsa; nem Trevas, nem Luz, mas a Sonoridade 

extasiante de um agrupamento de formas 

palpitantes num vale sem limites, onde Água e 

Fogo se confundem pelo Poder Mágico do Sopro 

violento da Boca do Artista. Este lugar é onde o 

Nada se faz Tudo e o Tudo se faz nada, para que o 

Absoluto tome forma concreta na concavidade 

imensa do Concretismo Absoluto”. – Período da 

Vida, Fra Diavolo. 
 

 É nesse Mundo Intermediário que 

encontramos todas as Inteligências Cósmicas que 

constituem o Logos Criador. Daí surgem as Inteli-

gências múltiplas como Hierarquias Construtoras, 
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que são constituídas de Seres individualizados 

(Consciências individualizadas). 
 

 Esse é o Plano dos Egos, dos Entes, dos 

Deuses, dos Seres múltiplos. 
 

 No Segundo Trono, o Logos Criador 

transforma aquela Ideia do Plano Arquetipal do 

Ishwara nos vários Planos; Ele cria a miragem que 

confunde os dois Mundos, o verdadeiro e o falso; 

o de baixo é ilusão, porque nele predomina Maya; 

o de cima é o verdadeiro, porque já é o Ishwara na 

Sua plenitude, embora envolvido em Maya; Ele é 

o Senhor dos Opostos, aí a Luz verdadeira e a 

falsa se confundem, Luz no Mundo Superior e 

Trevas no Mundo Inferior; mas como o Logos está 

no Mundo Intermediário, não há para Ele nem 

Luz, nem Trevas, apesar de que Ele tenha uma 

face iluminada pela Verdade e a outra imersa no 

Mundo das Sombras da Ilusão Cósmica; aí se 

senta o Anjo da Palavra, é onde o Som se faz 

Palavra, onde o Verbo se faz Carne e onde se 

formam os Seres múltiplos, onde se criou a 

Multiplicidade; é a este Mundo Celeste que se 

refere São João. 
 

TERCEIRO TRONO OU MUNDO NÃO 

SUPERIOR 
 

 A Energia Suprema, a Essência envolta 

pelo grande poder de ilusão ou Maya, criou o 

Mundo mais denso, o que denominamos de 

Universo não Superior ou Terceiro Trono. Neste 

Universo não Superior há a manifestação da 

Unidade na Multiplicidade; neste Mundo reina a 

multiplicação das causas, podemos chamá-lo de 

primeira oposição. É um contraste para o Mundo 

da Unidade, é o Universo sensível onde a 

manifestação da Unidade se processa através dos 

Sistemas Solares, Planetários, Planetas, Globos, 

Sistemas Geográficos, seres humanos, etc. Este 

Mundo sensível é expresso por um triângulo de 

vértice para baixo, e dentro dele há três princípios 

materiais: SATWA, RAJAS, TAMAS. Estes três 

princípios manifestam-se com os seus diferentes 

graus de densidade, predomínio e combinações. 

As consciências que daí promanam são 

denominadas de Jivas e de Jivatmãs. 
 

GRANDES PLANOS CÓSMICOS 

 São 7, cada um com 7 sub-planos. TAT ou 

PARABRAHMA é o ABSOLUTO, o INFINITO, 

a Infinita Possibilidade de Vir a Ser – ELE SE 

LIMITA EM BRAHMA. 
 

 Os três primeiros Planos Cósmicos são os 

Três Aspectos de Brahma ou Pai:  
 

 1.º Plano – MAHAPARANIRVÂNICO – 

ADI-SHAKTI. 
 

 2.º Plano – PARANIRVÂNICO – PARA-

SHAKTI. 
 

 3.º Plano – NIRVÂNICO – JNANA-

SHAKTI. 
 

 É o Triângulo Indeformável SAT-CHIT-

ANANDA, que é o próprio Parabrahma. Estes 

Planos são o TRÍPLICE ATMÃ – é o BRAHMA-

NIRGUNA ou SEM ATRIBUTOS. 
 

 4.º Plano – ALAYA – ALMA ESPIRI-

TUAL DO UNIVERSO – SEGUNDO TRONO – 

MUNDO DOS PRINCÍPIOS onde vibram os 

estados de Consciência dos 7 Autogerados – 

Ishwaras – que, no conjunto, formam o próprio 

BRAHMA. É o LOGOS MANIFESTADO, a 

IDEAÇÃO CÓSMICA, o Plano Arquetipal que se 

torna activo em Mahat pelas Hierarquias 

Construtoras emanadas dos 7 Arquétipos Primor-

diais. Neste Plano actua a MANTRIKA-SHAKTI, 

que é o Poder Místico dos Sons ou do Verbo, 

sendo o caminho do Belo, das Artes e da 

Harmonia. 
 

 5.º Plano – MAHAT – MENTE 

CÓSMICA como o Plano da Elaboração, da 

Ideação Cósmica, onde as Hierarquias Criadoras 

elaboram os Arquétipos; é o MUNDO DAS 

CAUSAS; ICHCHA-SHAKTI é a Energia 

responsável pela Criação concreta, porque está 

ligada à Vontade; é o poder da mente racional 

consciente. 
 

 6.º Plano – KAMA-FOHAT – ASTRAL 

CÓSMICO onde evoluem os Sóis que iluminam as 

Cadeias Planetárias. Neste Plano a Energia 

consciente – Fohat – vai dar Vida aos Arquétipos, 

modelando a forma de PRAKRITI; é o MUNDO 

DAS LEIS – KRIYA-SHAKTI é a Força que 

materializa o Ideal, é o Poder criador da MENTE, 

e de certo modo se relaciona com a devoção ou 

sentimento religioso. 
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 7.º Plano – PRAKRITI – FÍSICO 

CÓSMICO como o Plano onde evoluem os 

Sistemas e o que neles existem; é o CORPO DO 

UNIVERSO, é o MUNDO DOS EFEITOS. 

KUNDALINI-SHAKTI é a Energia que adapta a 

essência interior à forma exterior, é a Força que 

permite ao Eu plasmar-se segundo a matéria física 

que o reveste; portanto, todas as energias 

relacionadas com o Plano Físico denso fazem 

parte dessa SHAKTI poderosa. É o caminho da 

Acção e Trabalho. 
 

 Esses quatro (4) Planos constituem 

BRAHMA-SAGUNA ou BRAHMA COM ATRI-

BUTOS. 
 

 O Plano Físico Cósmico divide-se em 7 

sub-planos: ATMÃ, BUDHI, MANAS ARRUPA, 

MANAS RUPA, ASTRAL, ETÉRICO ou VITAL 

e FÍSICO. 

 O Físico do Físico, em si, também divide-

se em 7 sub-planos que constituem a evolução da 

Matéria física: Sólido, Líquido, Gasoso, Radiante 

(parte mais densa do Físico), e Etérico, 

Subatómico e Atómico (que são a parte etérica do 

Físico). 
 

 Por sua vez, cada uma das SHAKTIS é 

setenária e assim, da Força Única Sem Causa, 

surgem através das sete Shaktis Primordiais 49 

SHAKTIS menores, os 49 FOGOS DE 

KUNDALINI. 
 

 Os Universos solares evoluem somente no 

Plano Físico Cósmico, mas a evolução da Matéria 

ou Plano Físico é acompanhada pela evolução dos 
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seus Princípios Superiores, isto é, dos demais 

Planos da Vida Manifestada. 
 

 Sob a influência de Fohat, as vidas ígneas 

condensadas são orientadas para pontos especiais 

neutros onde se podem fixar, que dizer, onde se 

transformam em astros com trajectória fixa. Esta é, 

pois, a origem dos astros ou Globos das Cadeias. 
 

 O Sistema Solar de que fazemos parte tem 

por Entidade Central um dos Sóis Espirituais, o 

qual à maneira do Uno-Trino emite os seus 7 

Raios que são 7 DHYAN-CHOANS. Cada 

DHYAN-CHOAN dirige um Sistema Planetário, e 

assim 7 são os Sistemas Planetários do nosso 

Sistema Solar, sendo cada Sistema Planetário 

composto de 7 Cadeias e cada uma delas de 7 

Globos. Cada Cadeia é dirigida por um Sub-Raio 

ou Logos Planetário emanado do Logoi ou Dhyan-

Choan correspondente. 
 

 Há um perene Fluxo de Vida do Núcleo do 

Logos Impessoal, que está sempre transformando 

em actividade as Forças latentes da Natureza que 

dormem no seio de Parabrahma; são essas Forças 

activas que se manifestam através dos 7 Homens 

Celestes, e é a esse Fluxo de Vida perene que se 

dá, no sentido cósmico, o nome de PRANA, A 

VIDA QUE IRRADIA ATRAVÉS DO LOGOS 

ÚNICO. 
 

 O conjunto dos 7 Homens Celestes forma 

o GRANDE HOMEM CÓSMICO DOS CÉUS. 

Isto significa que o GRANDE HOMEM 

CÓSMICO É UMA OITAVA COISA, ou melhor, 

o ETERNO JAVA-AGAT, na linguagem 

esotérica, que age através de todos e de cada um 

particularmente, conforme a etapa evolutiva. 
 

E assim, através dos Ciclos a Substância 

Eterna se polariza e despolariza, voltando ao Não 

Ser na sucessão daquilo a que a Sabedoria Oriental 

chamou de OS DIAS E AS NOITES DE 

BRAHMA. 
 

 O primeiro homem é formado pelo Hálito 

Divino transformado em VAYU… mas dele sai, 

pelo lado lunar, a sua companheira, na razão de 

APAS, como se revela nas duas narinas: IDA e 

PINGALA. 
 

 Vale aqui apontar, segundo o Diário 

Estranho, que HERMES-AFRODITE ou ADAM-

KADMON se transforma em ADAM-HEVE, 

tomando por  base as três letras-mães: ALEPH – 

MEM – SHIN, ou seja, Ar – Água – Fogo. 
 

 Para terminar, transmitimos este excerto 

do documento A Fala do Verbo: “E ASSIM 

SENDO, QUE AS CENTELHAS SE UNAM À 

CHAMA, E AS CHAMAS, NO ALTAR DO 

TEMPLO, AOS CÉUS SE ERGUEM EM 

LÍNGUAS DE FOGO E PENETRAM NO 

CORAÇÃO DO ETERNO, OCEANO SEM 

PRAIAS, MAR DE ABSOLUTA SERENIDADE. 

A CHAMA É O PRÓPRIO HÁLITO DIVINO, E 

O ETERNO, A OITAVA COISA, É A BOCA 

MISTERIOSA QUE, AO EXPIRAR E 

PROJECTAR O SEU HÁLITO DE FOGO, CRIA 

OS MUNDOS POR MEIO DA CHAMA, LOGOS 

ACTIVO”. 
 

São Paulo, 6-1-1971 
 

– Revista Dhâranâ, N.º 1, Ano LIX, 1985 – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


