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 Excelentíssimo Senhor Doutor 

JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA 

Presidente da República dos Estados Unidos do Brasil, Obreiro máximo na 
edificação da nova Capital do País 

BRASILIA 

 

Novo Cavaleiro da 
“Ordem do Santo Graal” 

 

Em cerimônia realizada no dia 9 de setembro próximo passado, no Palácio 
Guanabara, o Primeiro Magistrado da Nação, Dr. Juscelino Kubitschek de Oliveira, 
recebeu das mãos do Dr. César do Rego Monteiro Filho, Diretor Social da 
SOCIEDADE TEOSÓFICA BRASILEIRA, – como homenagem que lhe foi prestada 
pelo Prof. Henrique José de Souza, nosso Supremo Dirigente – a GRÃ-CRUZ DA 
ORDEM DO SANTO GRAAL, a mais alta condecoração outorgada a um chefe de 
Estado pelas relevantes serviços prestados à sua terra. 

Por ocasião da solenidade, S. Excia. agradeceu com as seguintes palavras: 
“Dentre as inúmeras manifestações que recebi pela construção de Brasília, nenhuma 
me tocou mais ao coração do que esta, por partir de uma Instituição, que não se 
acha vinculada a nenhum grupo político ou religioso, nem possui nenhuma 
discriminação racial e por ter sido talvez aquela que melhor entendeu o meu esforço 
na consecução desta grande obra”. 
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A comenda da Grã-Cruz da Ordem do Santo Graal e o diploma que foram 
ofertados ao Dr. Juscelino Kubitschek de Oliveira representam a láurea, a homenagem 
como símbolo de gratidão por tudo que ele tem realizado pela pátria comum, e que excele 
com a fundação de Brasília. Inspirada e brilhante saudação foi nesse ato proferida pelo 
nosso Ven. Irmão, Dr. Pizarro Loureiro, cujo texto passamos a transcrever na integra: 

“Senhor Presidente da República: 

Vem à presença de V. Excia., por meio da nossa delegação, a SOCIEDADE 
TEOSÓFICA BRASILEIRA, sociedade nacional sem fronteiras políticas, religiosas, 
sociais ou raciais. Fundada ha quase quatro décadas, vem ela trabalhando para dois 
objetivos: educar o povo brasileiro pelo ensino de todos os graus e pela elevação do 
seu nível cultural, a fim de que se coloque a altura de receber, amanhã, a gloriosa 
liderança que há de caber a nossa pátria; e anunciar a todos os homens de boa 
vontade que os tempos são chegados e que o Brasil esta destinado a ser luzeiro 
para a Sociedade do futuro. Nosso lema SPES MESSIS IN SEMINE (a esperança da 
colheita reside na semente) da a medida do nosso principal trabalho, ou seja, cuidar 
da formação moral e espiritual da criança – o homem do futuro. 

Com uma missão a cumprir, Senhor Presidente, a SOCIEDADE TEOSÓFICA 
BRASILEIRA honra a tradição milenária que informa a estrutura de seu trabalho 
espiritual e constitui o objetivo principal colimado pelas suas doutrinas patrióticas e 
fraternas. Corroboramos, desta forma, o conceito do grande sociólogo mexicano José 
de Vasconcellos ao afirmar que das bacias do Amazonas e do Prata sairia a raça 
gura luminosa do professor Henrique José de Souza, nosso Venerável Presidente e 
Supremo Mestre da SOCIEDADE TEOSÓFICA BRASILEIRA, – grande e ilustre 
brasileiro, que aqui está, em espírito, neste momento. 

Felizmente, para todos os brasileiros, surgiu no cenário nacional a figura de 
Vossa Excelência, o homem Providencial que realizaria a imortal tarefa da terceira 
capital – BRASÍLIA – concretizando o nosso sonho, a esperança de milhões, de 
patrícios e completando, no cenário do século XX, aquilo que está escrito para 
milênios, no Livro da Eterna Sabedoria. Vossa Excelência, não medindo sacrifícios, 
não poupando energias, sem desfalecimentos, arrostando ainda a incompreensão, a 
injustiça e até a injúria, meteu ombros à Obra e construiu Brasília, a empresa do 
século – numa prodigiosa aventura que pode emular com as façanhas mitológicas do 
Hércules grego. No dia em que Vossa ExceIência assinava o Decreto Histórico, 
estávamos em São Lourenço – em Convenção da SOCIEDADE TEOSÓFICA 
BRASILEIRA – e dali lhe enviamos, imediatamente, uma mensagem de aplauso e de 
confiança. É ainda, Senhor Presidente da República, uma mensagem de aplauso e 
de confiança que nos traz hoje à presença de Vossa Excelência. Mas, agora, com 
mais um objetivo: o do reconhecimento ao eminente homem público, que realizou o 
nosso ideal, que encarnou o Brasil, no grande passo para a sua completa integração 
e independência, pois BRASILIA, Senhor Presidente, não é apenas um marco na 
história do Brasil, mas a certeza de que o futuro nos pertencerá, a nós ou aos nossos 
filhos, não importa, no cumprimento dos desígnios imponderáveis do Eterno. 

E ainda agora, Senhor Presidente, durante a visita que fez a Portugal, para 
participar, como co-anfitrião, nas comemorações do V Centenário do imortal gênio 
dos descobrimentos, o Infante D. Henrique, teve ocasião, Vossa Excelência, de dar o 
toque final na estrutura da Comunidade Luso-Brasileira, com a qual ampliamos a 
área geográfica e política em quatro Continentes. 

A nossa missão, Senhor Presidente, objetiva-se na SOCIEDADE TEOSÓFICA 
BRASILEIRA, mas tem seus alicerces subjetivos na Ordem do Santo Graal, que perpetua 
e revive uma tradição que está na raiz dos grandes movimentos espirituais que 
comandam a evolução do homem e da sociedade. 
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Quis o nosso Grão Mestre, professor Henrique José, de Souza, que fosse Vossa 
Excelência a primeira personalidade a receber a consagração honorífica da nossa Ordem 
no seu mais alto grau: a GRÃ CRUZ, pelos notáveis serviços prestados ao Brasil, à 
Humanidade e ao Mundo, ao lançar-se à imortal empresa de BRASILIA. Desejamos que 
Vossa Excelência sinta, no ouro e nas pedras preciosas que ornam esta condecoração, 
não o valor material de uma jóia, mas o símbolo da gratidão e do reconhecimento de 
todos os brasileiros, de todos aqueles que, como nós, da SOCIEDADE TEOSÕFICA 
BRASILEIRA, antecipamos no tempo a semente que frutificará em BRASÍLIA, na certeza 
de que está inaugurada a jornada final que nos levará à meta da grandeza do Brasil, que 
queremos seja farol de luz intensíssima a iluminar os caminhos da paz, da fraternidade, 
da justiça e da liberdade para todos os povos do mundo.” 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

 O Dr. César do Rêgo Monteiro Filho, Diretor Social da Sociedade Teosófica 
Brasileira, na cerimônia da condecoração do Supremo Magistrado da Nação, Dr. 
Juscelino Kubitschek de Oliveira. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

 Templo-obelisco a ser erigido na Ilha de Itaparica, com a altura de 22 metros, 
comemorativo da fundação histórica ou cíclica, do movimento em que está empenhada a 
Sociedade Teosófica Brasileira, desde o ano de 1899. 

 

XII Convenção  da Sociedade Teosófica Brasileira 
(  Continuação ) 

 

Dando continuidade à sua XII Convenção Nacional, cuja primeira etapa teve lugar 
nos dias 22, 23 e 24 de fevereiro próximo passado, na estância hidromineral de São 
Lourenço, a SOCIEDADE TEOSÓFICA BRASILEIRA, sob os auspícios da Rama Cruzeiro 
do Sul, em São Paulo, como homenagem à fundação de BRASÍLIA, iniciando seus 
trabalhos precisamente no dia 21 de abril, apresentou o seguinte temário: 

No dia 21 – (No Auditório da Biblioteca Municipal) – Abertura pelo Presidente 
da Rama Cruzeiro do Sul, Com. Sr. Ary Telles Cordeiro. “Brasilia – Capital da Era 
de Aquários” – do Engenheiro Hernani M. Portella e Valdemar de H. Portela –  
trabalho publicado no número anterior de "Dhâranâ". “Psicossomática e 
Temperamentos", do Dr. Clovis de Luca. 

No dia 22 – (No Auditório da Biblioteca Municipal) – “Avataras e Manus”, de autoria 
do Sr. Ary Telles Cordeiro, presidente da Rama Cruzeiro do Sul, de São Paulo. “Nova 
Religião”, pelo Dr. Ermelino J. Pugliese. “O Infante Henrique de Sagres”, trabalho do Sr. 
Ernesto Martinho. 

No día 23 – (No Centro de Estudos da Fiscalização do Imposto de Renda, à 
rua Maestro Cardim, 642) – “Conceitos fundamentais sobre Teosofia”, pelo Sr. Ary 
Telles Cordeiro. “A Atlântida e as causas de sua decadência”, de autoria do Eng. 
Hernani Monteiro Portella. 
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No dia 24 – (Na sede da S. T. B. – Casa Capitular “Cruzeiro do Sul”, à rua da 
Liberdade, 47 – 1o andar) – “Iniciação oriental e ocidental”, pelo Sr. Marco Paziente. 
Encerramento – pelo Presidente da Rama. 

Do mesmo modo a SOCIEDADE TEOSÓFICA BRASILEIRA, entre os dias 13 
e 18 de Maio próximo passado, fez realizar os trabalhos que deram prosseguimento 
àquela XII Convenção Nacional - Ciclo do Estado da Guanabara – tendo como 
programa o seguinte: 

Dia 13 – (Sexta-feira) – Abertura da Convenção – Palestra do médico homem 
de letras Dr. Aguinaldo de Almeida Prado, sobre o palpitante tema: “Novo Ciclo, 
Nova Civilização” - Auditório da Associação dos Proprietários de Padarias – Praça 
Tiradentes, 73, 2º   andar, às 20h30 . 

Dia 16 – (Segunda-feira) – Poesia – Síntese do Temário pela poetisa Torquata 
de Souto Fontoura – Palestra pela Dra. Maria Aparecida Albuquerque Almeida 
Prado, sobre o tema: “De Yucatã a São Lourenço" – Auditório da Associação dos 
Proprietários de Padarias – Praça Tiradentes, 73, 2º   andar, às 20,30 horas. 

Dia 18 – (Quarta-feira) – Palestra do conhecido jornalista e homem de letras 
Dr. Adalberto José Pizarro Loureiro, sobre o tema: “O Novo Mundo de Amanhã” –  
Salão Luiz de Camões do Liceu Literário Português, às 20,30 horas. 

Como complemento da Convenção do Estado da Guanabara houve, em 
Niterói, uma palestra: 

Dia 20 – (Sexta-feira) – Palestra do Sr. Virgílio Alexandrino Silva sobre o 
tema: “A S. T. B. e a Civilização Futura”. Local que foi posteriormente anunciado. 
Às 20,30 horas. 

Em Belo Horizonte, entre os dias 10 e 18 de Setembro, mais uma vez no 
Instituto Cultural “Itaparica”, dando sequência à XII Convenção Nacional da 
SOCIEDADE TEOSÓFICA BRASILEIRA, iniciada em São Lourenço (Minas Gerais), 
a seguir em São Paulo e Estado da Guanabara foi realizado o seguinte programa: 

Dia 10 – “A criança e o adolescente à luz da psicologia” – palestra pela 
Professora Margarida Estrela. 

Dia 11 – “Jornalismo – sonho e realidade” pelo Dr. Wilson de Abreu Castelo 
Branco. 

“Homeopatia – Medicina da época da energia atômica”, trabalho apresentado pelo 
Sr. José Schembri. 

Dia 15 –  "O trabalho preparatório da civilização”, programa artístico cultural a 
cargo da Diretoria do Instituto. 

Dia 17 – “A ciência dos átomos”, palestra pelo Sr. Silvio Ramos Lobão.  

Dia 18 – “Música, linguagem de Deus na natureza e no coração dos homens”, 
- palestra pela Professora Leonarda Schembri. 

“A poesia através dos tempos”, pelo Dr. João Maciel de Oliveira. 

 

Psicossomática e Temperamento 
 

DR. CLOVIS SAVERIO DE LUCA 

 
As mais importantes relações entre a disposição psíquica e a estrutura corporal 

se encaixem perfeitamente no ciclo funcional das glândulas de secreção interna e do 
sistema nervoso neurovegetativo regidos pelo encéfalo. 
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A alma humana não está ligada exclusivamente a este ou àquele órgão, mas 
tem como substrato anatômico e fisiológico o corpo em sua integridade. 

Há uma unidade química e nervosa que favorece o rendimento harmônico das 
diversas partes num mesmo indivíduo e deste com o meio ambiente. 

A unidade química se faz através do sangue onde circulam os hormônios. A 
unidade nervosa se faz através do sistema neurovegetativo. O sistema neurendõcrino 
age sinergicamente e atua sobre a energia produtiva dos aparelhos cerebrais que, por 
sua vez, coordenam as funções do sistema neurendócrino, determinando através dos 
órgãos de relação a resposta das transformações no meio interno. 

O homem como microcosmos é constituído dos mesmos elementos do 
macrocosmos; partindo deste principio podemos estabelecer relações entre a estrutura 
corporal e temperamental da vida humana que são importantes para se compreender 
problemas ainda obscuros da vida. 

A tríplice manifestação cósmica – substância, vida e essência – e a tríplice 
manifestação humana – corpo, alma e espírito – se refletem nos três tipos 
constitucionais fundamentais. 

No tipo nutritivo, braquitrópico ou de vida vegetativa, predominam as funções 
digestivas, atuando as forças materiais, extensivas ou reprodutoras. São os indivíduos 
gordos e lentos. 

No tipo torácico, taquitrópico, atlético ou de movimento, predominam as forças 
vitais, transformadoras do material assimilado em energia produtiva. São os indivíduos 
fortes e ágeis. 

No tipo cerebral predominam as forças coordenadoras nervosas ou criadoras.  
São indivíduos mais fracos, porém mais inteligentes.  

Paralelamente aos quatro elementos cósmicos: água – meio onde se verificam 
todas as reações vitais; terra – que nos dá os elementos constitutivos do corpo; fogo –  
que se realiza por combustão dos princípios constitutivos da célula trazida pelo oxigênio, 
e ar – que nos fornece oxigênio e certas radiações – e aos quatro elementos químicos: 
carbono – que dá a estabilidade; hidrogênio – que dá a mobilidade; nitrogênio – que dá a 
intensidade porque freia a combustão e oxigênio – que dá a combustão porque queima –  
temos quatro tendências instintivas que se refletem nos quatro temperamentos 
fundamentais: necessidades da mente, necessidades da afetividade, necessidades da 
vida e necessidades do corpo. 

São os quatro princípios constitutivos da personalidade humana; é o equilíbrio 
ou predomínio de um desses fatores que determina o caráter temperamental. 
Temperamento é pois uma característica adjetiva que se soma ao tipo constitucional. 

A mente tem necessidade de um “Eu” como centro da personalidade total, 
imperativo da consciência, a que estão subordinados todos os atos da vida física. 

Os fatores afetivos da vida psíquica – como emocional ou afetividade – 
comunicam a cada um dos estímulos sensoriais captados através dos órgãos dos 
sentidos, “cores” que as fazem significativas para o “Eu” e fixam seu valor quanto à 
personalidade. 

O resultado dinâmico destas modificações internas se exterioriza nas 
manifestações sensoriais e motoras do corpo, isto é, na psicomotilidade, dando 
orientação, vivacidade, energia e maneira de expressar. É o que se chama de 
impulsividade. 

Consciência, afetividade e impulsividade interpenetram-se em todos os sentidos 
e dão à psiquê humana tôdas as manifestações imagináveis. 
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A afetividade vai desde sentimentos mais simples, como prazer e desprazer, 
entusiasmo e indiferença, passando por movimentos mais complexos, como amor e 
ódio, até chegar às representações e reflexões abstratas. 

Correspondem a uma disposição geral e difusa, uniforme e persistente do 
“humor”, até chegar a atitude afetiva geral que caracteriza a individualidade. 

O tálamo situado no 3º  ventrículo é o comutador central dos impulsos da vida 
instintiva que, chegando aos hemisférios cerebrais, dá à personalidade a consciência 
da sensibilidade.  

Sistema neurendócrino e vida psíquica influenciam-se reciprocamente, 
determinando os aspectos afetivos e impulsivos dos temperamentos. 

As oscilações da consciência e afetividade produzem profundas modificações no 
sistema neurendócrino e na energia produtiva dos aparelhos cerebrais, como se pode 
notar nas variações orgânicas observadas através do pulso, da pressão arterial e do 
metabolismo basal, expressas na psicomotilidade através da fixação do olhar, da vas-
cularização da pele, nos movimentos, na escrita, na linguagem, na música e nas artes 
plásticas. 

A reatividade aos afetos constitui no temperamento de uma pessoa, seu ritmo 
ou tempo psíquico que se manifesta na sua percepção sensível, nas produções 
intelectuais, na vivacidade ou lentidão dos movimentos, na sua cadência especial. 

Os processos intelectuais, as faculdades de abstração e representação criam no 
homem os processos figurativos da expressão sintética e idéia, de conjunto do mundo 
e da sua inter-relação com o mesmo, revelados nos processos configurativos 
expressos através da linguagem, da música, das artes plásticas. 

E a consciência que se amplia progressivamente na evolução psíquica, determi-
nando novas características temperamentais, partindo do concreto para o metafísico. 
Em síntese, podemos dizer que há uma evolução conjugada da consciência e da 
forma que se reflete em novas características temperamentais. 

Temperamento linfático, pseudo embrionário ou parablástico é aquele no qual se 
nota, a remissão da potência no desenvolvimento orgânico e consequentemente pouca 
definição ou diferenciação dos órgãos. A lentidão é sua característica dominante. São 
pouco diferenciadas a afetividade e a impulsividade. Seu meio preferível é a água. São 
indivíduos de vida mais vegetativa. Predominam na raça negra. Quando possuem 
qualidades superiores, são prudentes, metódicos, sábios, pacientes e possuem excelente 
domínio de si mesmos. Quando faltam as qualidades superiores são sujos, luxuriosos, 
imprevidentes e comilões. 

Temperamento sangüíneo, ângio-pneumático ou torácico é aquele no qual predo-
minam o aparelho cárdio-respiratório e suas funções. São indivíduos de máxima 
vitalidade. Domina a impulsividade. Seu elemento favorito é o ar. Aparece em todas as 
raças brancas. Entre os animais prevalece nas aves; principalmente nos pássaros. São 
alegres, expansivos e entusiastas; inteligência viva, muita resistência e destreza para 
todas as coisas lhes facilitam o triunfo. São generosos, bons amigos, pacíficos, algo 
vaidosos e muito comedores. 

Temperamento nervoso – é peculiar à espécie humana, pois neste tipo 
predominam as funções psíquicas por si mesmas. São indivíduos de grande afetação, 
com tendência exaltada aos fenômenos simpáticos. Quando têm capacidade mental 
superior surgem os sábios, investigadores, intuitivos e ascetas. Quando se trata de 
indivíduos inferiores temos os maliciosos, supersticiosos e inconstantes. Encontra-se 
mais frequentemente nas mulheres. 

Temperamento bilioso, abdominal ou, glandular é aquele no qual se nota o 
predomínio das glândulas digestivas, principalmente o fígado. É o temperamento 
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passional por excelência, dos indivíduos que possuem o ardor próprio da natureza hu-
mana. Predomina na raça árabe. Tanto pode ser indivíduo suscetível, tirano, capaz de 
todos os crimes, como um organismo infatigável, criador de ordem e harmonia, um gênio, 
um santo. 

Em síntese, podemos dizer que o temperamento bilioso decide, executa e 
arrasta; o temperamento nervoso busca, combina e excita; o temperamento sangüíneo 
imagina, descobre e resolve; o temperamento linfático compara, ajusta e freia. 

Prepondera no bilioso a firmeza, no nervoso o raciocínio, no sangüíneo o 
sentimento, no linfático a doçura. 

O bilioso tem necessidade de aceitação,, o nervoso de tranquilidade, o 
sangüíneo de medida, o linfático de impulso. 

Depois de iniciada a vida aquática sobre a terra, o domínio nutritivo original é do 
temperamento linfático. 

Com a vida atmosférica, aparece o temperamento sangüíneo; com a vida 
cerebral sobre a terra. nos mamíferos, desperta o temperamento nervoso. 

Finalmente, a síntese de união verdadeiramente voluntária realiza-se no homem 
que representa o fogo etéreo do temperamento bilioso. 

 

AS MIL E UMA NOITES 
 

Comentários teosóficos a um dos mais preciosos documentos da literatura 
universal – FRA DIÁVOLO 

 

Em não raras páginas da nossa revista pode encontrar-se, embora no tom das 
alusões ligeiras, como indicando, apenas, o ariano fio de Ariadne – filha grega da gloriosa 
Aryavartha – que entreliga todas as legendas e filosofias, o nome da obra altamente, 
iniciática, “As Mil e Uma Noites”.  

Desprende-se-nos da pena a famosa epígrafe, no halo de seu clássico prestígio, e 
como que partimos num mágico tapete de sugestões... As sonâmbulas da Ilusão 
acendem os lampadários do Sonho Oriental... 

Acorda em nossas almas um aluvião de imagens flamantes, um mundo de visões 
suntuárias; e personagens as mais singulares, que nos foram tão queridas na infância 
ressuscitam, um instante, ao encanto evocativo de tal nome. 

Do âmago das quietas águas interiores dos nossos esquecimentos vem à tona, 
desfeita em vagas reminiscências a flor desses misteriosos anseios inconfessos da 
adolescência perseguindo, inefavelmente nostálgica, através da Fantasia, as coisas dum 
mundo ignoto, santo, augusto, maravilhoso, de quando em quando entrevisto em sonhos, 
pouco antes do amanhecer... 

E pela aridez imensa do nosso viver rotineiro, embrutecidos nos entrechoques 
diários de mil ambições e egoísmos insanos, como que perpassa no sopro fugidio duma 
tácita emoção de beleza o sentido de perdida espiritualidade... 

Um sentimento que nos brota, estremecidamente, da raiz do ser, num repente 
irreal; traz-nos uma saudade sem forma sem forma, sem voz, sem idade... 

Neste estudo, limitar-nos-emos a comentários soltos em torno de alguns aspectos 
do riquíssimo livro, a digressões varias suscitadas pela profunda alma da antiquíssima 
obra. Uma integral exegese teosófica das “Mil e Uma Noites”, seria tarefa de ensaios que 
poderiam estender-se tanto quanto se estendeu Scheherazada – pura imagem de ação 
jina ou mágica, o poder da imaginação criadora – protelando sempre, miraculosamente, 
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por “um dia mais” a terrífica sentença da Ignorância e da Maldade do mundo, encarnadas 
no fero Sultão... 

Dizem-nos mais hoje do que ontem, nos tempos indecisos da nossa impuberdade, 
tão belas histórias com suas tramas e heróis fascinantes? 

Como teósofos possuímos, verdadeiramente, maioridade mental e espiritual. 
Todavia, sem receio de nenhum deslustre não nos conservamos indiferentes ou apenas 
sorrindo bondosos, em nome das luzes de positiva, consagrada cultura, como o comum 
dos adultos tão preocupados com as coisas sérias da vida, em face desses passatempos 
infantis, diletantes e inocentes fantasias que são os clássicos contos róseos, as velhas 
fábulas, os mitos, as douradas legendas de deuses e heróis que nos têm legado nossos 
antepassados. 

O Velocino de Ouro da Verdade en- 

Não há continuidade do texto. 

 

EGITO 
M. C. NEGREIROS 

 

Estas coisas foram escritas num mês de Thot, quando sob a areia dormem o 
sono eterno os Faraós e a grandeza dos deuses que fizeram a terra do Nilo. Estas 
coisas são escritas por mim, nas praias do mar ocidental. Conquanto humildes, que 
trescalem meu carinho por essa terra que não conheço, por esse Egito que amo 
tanto e ao qual minha pena, embora frágil, estará sempre pronta a servir. Esse Egito 
que sendo árabe conserva para mim o sabor e o encantamento dos países descritos 
nos contos das “Mil e Uma Noites”! 

E para esse Egito dos Faraós, é para o Egito dos Califas árabes, é para o 
Egito República que tenho dedicado muitas horas de estudo, pois é ele o maior dos 
meus sonhos. Que Allah me dê vida para realizá-lo, permitindo que eu veja e 
conheça as terras do Nilo.  

Que sejam os dias futuros dessa pátria de minha alma, iguais aos que auguro 
sejam os vindouros dias da pátria de meti nascimento. Dias de progresso, de paz e 
harmonia, sob as bênçãos divinas! 

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

Exmo. Sr. Presidente do “Rotary Club” de São Lourenço,  

Caros Rotarianos, 

Ao receber do Sr. José Ribeiro Franqueira, DD. Presidente, o convite para 
fazer no dia de hoje esta palestra hesitei antes de comprometer-me; porém, como tal 
convite se deu no recinto da Primeira Exposição de Arte Primitiva, realizada no Brasil 
pelo cientista Fernand Stznagel, hoje integrante do Rotary local, resolvi trazer aqui 
algo do que tenho aprendido através da Arqueologia. 

Na visita que fizestes à Exposição Arqueológica, pudestes observar meu 
entusiasmo pela Arqueologia, e, de modo especial, pelos objetos da época Amarna, 
ali expostos por gentileza do diplomata Dr. George Lian, da Embaixada da R. A. U.; 
decidi-me a dizer algo que pudesse demonstrar ao diplomata ilustre a gratidão de 
São Lourenço; pois que ele não hesitou em confiar à nossa cidade objetos de 
inestimável valor histórico, retirando-os de sua coleção particular. 

George Lian é damasceno, radicado no Brasil há trinta e quatro anos; ama a 
nossa terra com o mesmo carinho que dedica à bela terra dos xeiques e dos califas. 
Membro da Academia Árabe de Letras, da Liga Árabe-Espanhola de Letras e da 
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Associação Brasileira de Escritores, é ainda líder político do mundo árabe, 
mineralogista, arqueólogo, ex-químico do Instituto Butantã, farmacêutico formado 
pela Universidade de Beirute; é ainda o autor de dois preciosos livros que tenho lido 
ultimamente: “A Medicina Árabe” e “Os Árabes antes da Renascença”; este último, 
brilhante síntese da contribuição árabe ao mundo ocidental desde a astronáutica, a 
química, a zootécnica, a física, a indústria e a literatura. Da leitura desses livros tirei 
uma grande lição; compreendi, senhores, a superioridade do espírito oriental, que 
nada reclama para si, porque a arte, a ciência e a cultura, frutos do progresso, 
pertencem à humanidade, desconhecendo fronteiras. 

Como o Dr. Lian representa a cultura egito-árabe em nosso pais, desejei 
demonstrar-lhe a gratidão de São Lourenço, e, de forma muito especial, congratular-
me com o ilustre Embaixador da R. A. U. em nosso Brasil, pelo cooperados brilhante 
que a jovem república tem por estas plagas ocidentais. 

Meu grande sonho é conhecer o Egito e o Próximo Oriente; não podendo fazê-
lo “in loco”, procuro conhecê-lo através da arte e da história. Em pequena, 
embalaram meus sonhos de menina as Histórias das Mil e Uma Noites, de Aladim e a 
Lâmpada Maravilhosa... 

De pequena, amei e respeitei o Califa Harum Alrachid; hoje, continuo a admirá-
lo, e penso que, de vez em quando, nós, os adultos, e mormente os que governam, 
deveríamos ler histórias infantis, pois muito aprenderíamos a respeito da arte de 
governar. 

O grande Profeta Mahoma e Ramsés II, ao lado de Alexandre Magno, o grego-
egípcio, são alguns dos vultos que cultuo no pantéon da admiração! 

Grande é a herança dos ensinamentos que recebemos dos egípcios e dos 
árabes. Ao oriente-árabe devemos a maior e mais útil de todas as invenções: O 
Alfabeto – que permitiu ao universo organizar e fixar o pensamento, a realizar e 
progredir através do espaço e do tempo. 

Quando, na Idade Média, a Europa mergulhou no longo sono de trevas da arte, 
da cultura, os árabes, os perseguidos mouros, já davam início à Renascença. E o farol 
da sabedoria com que iluminaram a longa noite da história se reflete ainda em nossos 
dias nas filosofias adotadas por Descartes, Hume, Kant, Spinosa e outros. Bastaria, 
apenas, a ciência matemática para que- reconhecêssemos o valor dos árabes; pois, 
talvez a física, a química e outras ciências não dessem ao mundo hodierno esta onda 
de progresso, sem a álgebra e a trigonometria. A língua portuguesa, com a dominação 
árabe na Europa, sofreu larga influência, da qual tomamos conhecimento mal 
entramos no ginásio. 

Para muitos, a Grécia é o berço da cultura ocidental; ora, senhores, não fosse o 
Oriente e jamais a Hélade teria personificado a Idade de Ouro do Ocidente. Herdando 
a civilização cretense, que por sua vez recebeu a ação direta da cultura egípcia, e, 
posteriormente, dominando o Egito, a Grécia assimilou e imprimiu caráter próprio 
àquela fabulosa herança de crenças e costumes. A semente oriental, apenas cuidada, 
desenvolveu-se esplendorosamente sob a força do pensamento helênico. 

Ao comentar o que herdamos do oriente, não poderia deixar de citar o Egito; 
pois, a herança egípcia repousa nos conhecimentos e nos ensinamentos que ela nos 
proporciona na ordem espiritual e humana. Somos seus herdeiros diretos e a história 
do Egito Antigo é o primeiro capitulo da civilização ocidental. 

Herdeiros que somos de suas crenças espirituais, temos a Deusa Ísis, 
representada com o crescente lunar sob os pés ou sobre a cabeça, lembrando o culto 
da lua, planeta ligado à água, mar ou Moria, de onde se originou o nome Maria e que 
encontra representação idêntica em a Nossa Senhora do mundo católico. 
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Fundindo vários mitos, o Egito plasmou essa Ísis, Mãe Divina, terna nutriz do 
Menino-Deus.  

Osíris representa na Trindade Egípcia o Pai, Ísis, a Mãe e Horus, o Filho, 
simbolizado pelo falcão; errado, senhores? 

Não temos nós, na Igreja Católica, o Divino Espírito Santo simbolizado na forma 
de uma pomba? Jesus, o Cristo, sob a forma de um cordeiro? 

Como explicar Osíris, morrendo e ressuscitando, como um deus sofredor, para 
salvar os homens, à semelhança de Jesus, o Cristo? 

Do Egito herdamos ainda os fastos rituais, o báculo, a tríplice coroa, o flabelo, o 
incenso, a Cruz Alçada, cujo sentido é vida e ressurreição; a essa Cruz ou Chave de 
Púskara estão relacionadas as Chaves de São Pedro, de Roma, com idêntico 
significado. A procissão é de origem egípcia, e até mesmo o inferno copiamos dos 
egípcios, aliás deturpando-lhe o sentido, pois eles foram o único povo que venceu o 
terror da morte. Criam no inferno, sim; sabiam da existência das regiões subterrâneas, 
mas num sentido mais lógico e exato, como podemos observar em trechos contidos no 
Livro dos Mortos; trechos como este: “As portas dos infernos se abrem diante dele; 
tem sua parte de grãos nos campos dos bem-aventurados e seu nome é, doravante, 
igual ao dos deuses que moram lá em baixo”. 

Tais citações são encontradas no livro de Kurt Langer, “Pirâmides, Esfinges e 
Faraós”. Foi dos sábios egípcios que recebemos o calendário solar de trezentos e 
sessenta e cinco dias, divididos em doze meses de trinta dias, com cinco dias festivos 
no final do ano, e a divisão das quatro estações, pois era assim que controlavam o 
período de cheias do Nilo. A antiga Heliópolis-On, a Cidade do Sol onde surgiu o culto 
de Aton, nos albores da primeira dinastia, fundada por Per-O, cujo significado é: “Casa 
Grande” e que subiu ao trono de Geb – o deus da terra – com o nome de faraó-Menés, 
foi o berço dos estudos de astronomia e de matemática. Isso há quatro mil anos antes 
de nossa era, quando viveu no Egito o sábio Imhotep, descobridor do mistério das 
cheias do Nilo. médico e arquiteto. Esse sábio foi adorado pelos egípcios e 
posteriormente pelos gregos, com o nome de Asklepios, deus da medicina. E quando 
Hipócrates, o pai da medicina, chegou ao Egito 300 anos antes de nossa era, já 
encontrou a obra de Imhotep, de quatro mil anos! Os egípcios depuraram a medicina 
da magia, formularam os primeiros diagnósticos científicos e escreveram os mais 
antigos tratados de medicina; foram os primeiros a usar vocabulários anatômicos e 
médicos, legando-nos com estes a primeira farmacopéia, os ensinamentos iniciais de 
cirurgia, de diagnose, sobre tratamento de enfermidades pelo uso de compressas, 
sobre ataduras e talas para fraturas. 

De Heliópolis-On do culto de Aton se originou o de Aton, o Sol, na XVIII dinastia, 
sob o reinado do Faraó Aménofis IV – Echanaton ou Kunaton, nome este mais conhecido. 
Foi o culto de Aton a primeira tentativa para difundir um culto monoteista a que se ligariam 
mais tarde Moisés e Platão. Ao Faraó Kunaton pertence a glória de ter sido o introdutor do 
realismo na arte, criando no seu período de 16 anos de reinado um estilo diferente, até 
hoje conhecido como “Estilo Amarna”, e este período é conhecido na história egípcia 
como “Época Amarna”. Dessa época, de 3.000 anos, pudemos contemplar hoje 
objetos expostos pelo Dr. Stznagel. 

Kunaton é, ainda, o autor dos mais belos poemas da antiguidade egípcia, e 
sua esposa, a rainha Nefertiti, foi a mais bela que houve no Egito, pois Cleópatra, 
como sabeis, era de origem macedônica, grega portanto, e trazia nas veias sangue 
sírio. 

As ciências que tiveram grande impulso nos séculos XVI e XVII – já eram 
velhas conhecidas dos egípcios. 
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Alexandria foi o berço dos estudos geográficos, geométricos e hidrostáticos; 
Mênfis, a capital de estudos sociológicos; hoje, senhores, pensamos 
presunçosamente ser a Sociologia uma ciência moderna! 

Possuíam eles um sistema de numeração com o qual podiam multiplicar, 
dividir, reduzir frações, calcular superfícies de triângulos, trapezóides e volumes de 
cilindros. Foram os inventores da tinta e do papel, palavra esta derivada de papiro. 
Foram um dos primeiros povos a edificar com pedras, não só pela abundância das 
mesmas, mas levados também pela fé na imortalidade. 

Caros rotarianos, a herança legada pelos egípcios perpetua a imortalidade da 
terra de Kan, até mesmo, de modo particular, quando atinge esta nossa linguagem, 
rica de todos os idiomas, que é a “língua brasileira”; brasileira sim, senhores; pois, 
nem sempre a portuguesa tem o mesmo conteúdo da brasileira, hoje bem mais rica 
que o idioma de Camões. 

Se não, vejamos: É sabido que os egípcios da época de Ramsés II andaram 
por estes Brasis... 

Ricardo March descobriu nas florestas virgens de Mato Grosso os restos de 
uma cultura semelhante à do Egito pré-dinástico, idêntica a descobertas feitas na 
Venezuela, o que permite aos arqueólogos levantarem a hipótese de que os egípcios 
seriam de origem americana, pois ninguém sabe como surgiu este povo, e Heródoto 
no século V a.C. já dizia: “Creio que tem existido desde o começo da raça humana...” 

Da cultura da época pré-dinástica ou de Ramsés II, guarda a língua brasileira 
palavras egípcias, faladas corretamente por nossos indígenas; citemos para exemplo 
o verbo ver, que em egípcio é recha e corresponde à jhecha em guarani; o verbo 
fazer, em egípcio apó, corresponde a yapó em guarani; além de inúmeros 
substantivos como: casa, oga em egípcio e ouga em guarani; pedra, em egípcio tá, e 
em guarani itá. Ipanema, nome de um bairro do Rio de Janeiro e de localidades de 
nosso “hinterland”, decomposto em I-Pa-Nema – significa em linguagem egípcia 
“Lugar onde dorme o pai”. Referiam-se os egípcios ao “Gigante de pedra” formado 
pelas montanhas do litoral carioca e que nunca é divisado inteiramente, exceto 
quando o observador se situe em determinado ponto da ilha Rasa; e Rasa não é do 
vocabulário português ou guarani, mas a junção de dois vocábulos que formam o 
referido verbo ver, Ré ou Râ, e cha ou as – significando: Ver a Râ, ou seja: “O Pai” 
no Gigante que dorme. Sabemos que há cerca de sete anos, em plena selva 
matogrossense, foi achado um camafeu egípcio com a efígie da Rainha Tui – da 
XVIIIª dinastia, esposa de Amenófis III e mãe de Kunaton; esta efígie é igual à da 
estátua da Rainha Tuí que se encontra no museu do Cairo, cujas inscrições 
hieroglíficas foram decifradas pelo arqueólogo paraguaio Pablo Alborno. 

Disse-vos, senhores, o pouco que sei da herança deixada pela cultura egípcia, 
com particular referência ao Brasil; porém, não poderia terminar este breve relato 
sem falar no Egito de hoje. Deixemos, portanto, o terreno da arqueologia. 

Sendo uma nação egito-árabe, o Egito moderno é caracterizado pela 
preocupação de escapar à fixação no passado e de despertar da letargia milenar 
causada pelo que se pode chamar “Mística da tradição”, agravada pelas repetidas 
ocupações estrangeiras. O problema educacional está sendo encarado com a 
responsabilidade de quem sabe que a independência política e econômica de um 
povo está no grau de cultura do povo, e não nas reservas do subsolo ou na extensão 
territorial, porisso que pouco ou nada valem as reservas do subsolo se não houver 
reservas de homens com superiores dotes morais e intelectuais. 

A Represa Assuã torna-se a maior obra hidráulica do mundo e permite o 
aproveitamento de mais de 30% de terras incultiváveis. 
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Com a revolucionária reforma da legislação agrária o governo permite ao 
proprietário e a cada um dos filhos conservar 200 hectares das terras; o resto é 
distribuído aos fellahens da região, pagando ao dono o valor da avaliação num 
período de vinte anos. 

Vasto programa de assistência social é desenvolvido nas zonas rurais, dantes 
abandonadas. A idéia predominante, além da de educar, não é possuir grandes 
áreas de terras, mas construir e, para isto, o governo destina 5% da receita a 
incrementar investimentos particulares nas indústrias. Escolas e hospitais se 
multiplicam por todo o pais. O idealizador e construtor de El Tahir (“A Libertação”), a 
nova província construída no deserto, com estradas modernamente traçadas e 
perfeita rede irrigatória entre o Cairo e Alexandria; El Tahir, símbolo da liberdade, é a 
Brasília do Egito. Assim como nossa jovem capital, surgida surpreendentemente em 
pleno Brasil Central, poderá, se bem impulsionada pelo governo e o povo, significar 
dentro de alguns anos a emancipação econômica do Brasil, também El Tahir 
brotando em pleno deserto egípcio confirma que os árabes são uma raça 
“Quelquefois conquerante, jamais subjuguée” – como bem disse Sédillot na sua 
“Histoire des Árabes”. E é por isto que se pode vaticinar a futura grandeza da jovem 
República Árabe Unida, com a mesma certeza como se pode predizer o grandioso 
porvir da República brasileira! Somos o resultado dessas duas civilizações e não se 
pode separar a cultura ocidental da oriental, como impossível seria impedir que o 
sangue do pai circulasse nas veias do filho! 

Rotarianos de minha terra! Rotary é universal sob o lema de “Servir”; Rotary 
une todas as bandeiras, todas as raças e as crenças, sob a mesma bandeira branca 
da amizade. 

Rotary deve estender “pontes de amizade”, como exortou o atual governador 
do distrito 459, neste local. 

Que esta despretensiosa palestra, ao ser enviada, como espero, ao Dr. 
George Lian e ao Embaixador da R . A . U . , seja uma ponte de amizade e gratidão 
de São Lourenço para com um damasceno, e do Brasil, que todos representamos, 
para com a República Árabe Unida! 

“Saída” – senhores! 

Inch’ Inch’ Allah – Egito e Síria! 

 

PRINCIPAIS FATOS HISTÓRICOS DA NAÇÃO EGÍPCIA 

Ao término da XIIª dinastia, os hicsos ocuparam o Egito, de onde foram 
expulsos pelos filhos da Rainha Ahotep, Kamosis e Ahmosis. 

Mais tarde, por volta do ano de 535 a.C., Cambises, o Persa, fez do Egito uma 
satrápia. Dario colocara no trono seu General – Mazakés – quando Alexandre Magno 
pisou o solo egípcio e incorporou a terra de Kan aos países que já conquistara. 

Com a conquista romana, a Grécia e os países subjugados pelos gregos 
passaram ao domínio romano. 

De 641 a 1517 d. C. os califas árabes governaram o Egito, que passou a fazer 
parte do Império Otomano. 

De 1798 a 1801 as tropas de Bonaparte ocuparam o país. Em 1805 Mohamed 
Ali, chefe de um destacamento albanês no Cairo, proclamou-se Paxá do Egito. 
Durante a administração do Quediva Ismail Paxá foi inaugurado o Canal de Suez 
pelo francês Fernand Lesseps e para essa inauguração foi composta a ópera “Aída”, 
por Verdi. 
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As desordens havidas em 1882 favoreceram as ambições britânicas, que 
culminaram com o protetorado em 1914. Este findou em 1922, embora a Inglaterra 
conservasse o domínio do Sudão e o controle do Canal de Suez. 

Em março de 1922 foi coroado Rei Fuad I. Seu filho e sucessor, Faruk, foi 
destronado a 25 de julho de 1952 por uma revolução chefiada pelo General 
Mohamed Naguib. O novo regime proclamou a República a 18 de junho de 1953. A 
18 de julho de 1954 Naguib foi substituído pelo Coronel Ab-del-Nasser, eleito 
presidente em 1956, no dia 23 de junho.  

A 26 de julho desse mesmo ano o presidente Nasser anunciou a 
nacionalização do Canal de Suez e a 29 de outubro Israel atacou o Egito, apoiado, 
dias após, pela França e a Inglaterra. A O. N. U. ordenou cessassem as hostilidades, 
o que se deu a 4 de novembro. Em 1957 o Egito reabriu o Canal ao tráfego 
internacional.  

Nesse ano enviou ajuda militar à Síria, e em fevereiro de 1958 foi proclamada, 
em plebiscito, a união entre os dois países. 

 

SAINT’YVES D’ALVEYDRE E A AGARTA 
 

EUNICE CATUNDA 

 

Há pouco tempo me foi dado o encargo de traduzir um dos mais raros livros de 
Saint-Yves Missão da Índia na Europa. Essa obra conquista desde logo o leitor, graças 
principalmente à indiscutível e corajosa sinceridade do autor que, aliada à precisão de 
relato, convence até o mais cético dos leitores. 

Saint-Yves foi um católico verdadeiro, que se manteve ligado à tradição judaico-
cristã e que muito estudou os livros sagrados do velho e do novo Testamento. Soube, 
portanto, conservar o respeito às demais religiões, livrando-se do sectarismo e 
reconhecendo-as a todas como originárias da mesma fonte. 

Mas, o mundo moderno se encontra de tal maneira dividido em seitas, que 
poucos estarão em condições de obter da leitura de Missão da índia na Europa todos 
os ensinamentos que contém, sem se ater a preconceitos que vêm perpetuando o 
poder negativo da Letra-que-mata... Entre essa minoria de leitores capazes de bem 
interpretar a obra se contam os filiados à Sociedade Teosófica Brasileira. Eis porque 
decidimos apresentar-lhes esta transcrição sumária, buscando focalizar os trechos 
mais consentâneos aos ensinamentos teosóficos, que, aliás, vêm sendo ministrados 
há perto de 40 anos pela mesma S.T.B., onde funciona a única Escola Iniciática 
devidamente autorizada. 

A Agarta, sua localização – Hierarquias agartinas – Significado do nome - 
O nome da Agarta nas epístolas – Identificação com a Paradêsa de outrora. 

Onde é a Agarta? Qual o exato lugar em que se ergue? Por que estrada, através 
de quais países se deve passar para ali penetrar? 

Quanto a essa questão, que os estadistas e os militaristas não deixarão de me 
fazer, não me convém adiantar mais do que se segue: Sei que em suas lutas e 
competições mútuas, através de toda a Ásia, certas potências, individualmente, chegam 
até muito próximo desse território sagrado; assim como sei que, no momento de algum 
possível conflito, seus exércitos, forçosamente, teriam que ali passar, ou dali se 
aproximar... 
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Tanto na superfície como nas entranhas da Terra, a extensão da Agarta desafia 
qualquer cerco, toda constrição da profanação e da violência. 

Sem contar com a América, cujos subsolos ignotos lhe pertenceram, numa 
longevíssima antiguidade, somente na Ásia cerca de meio milhão de homens tem 
conhecimento de sua existência e de sua grandeza. Mas dentre eles não se encontrará 
um só traidor que seja capaz de denunciar qual a posição exata em que se encontra o 
seu Concílio de Deus e o seu Concilio dos Deuses; sua cabeça pontifical e seu coração 
jurídico. 

Caso tal cousa acontecesse, o exército conquistador, por maior que fosse, veria 
renovar-se a tonitruante resposta que o templo de Delfos deu às inumeráveis hordas dos 
sátrapas persas. Acudindo em seu socorro as Potências cósmicas, da Terra e do Céu, os 
Templários e Confederados da Agarta, mesmo invadidos, poderiam, se o quisessem, 
fazer saltar uma parte do planeta e fazer crestar, no fogo de um cataclismo tanto os 
profanadores quanto todos os exércitos de seu pais natal. Antes da expedição de Ram e 
da predominância da Raça branca na Ásia, a Metrópole manúsica (ou manávica) tinha por 
centro Ayodha, a Cidade Solar. 

Escolhendo, de um golpe de vista preciso, o verdadeiro limite da Europa com a 
Ásia, nosso Ancestral celta ali fixou, nos mais esplêndidos lugares da terra, a sede do 
Sagrado Colégio. 

Três mil anos após Ram, e a partir do cisma de Irshu, o centro universitário da 
Sinarquia de Áries e do Cordeiro sofreu seu primeiro deslocamento, a respeito do qual 
não nos convém fornecer, aqui, dados mais precisos. Por fim, aproximadamente 
quatorze séculos depois de Irshu, logo após o aparecimento de Sáquia Muni, decidiu-
se outra trasladação. 

É bastante que os leitores saibam que, em determinadas regiões do Himalaia, 
dentre os vinte e dois templos que representam os vinte e dois Arcanos de Hermés e 
as vinte e duas letras de certos alfabetos sagrados, a Agarta representa o Zero 
místico, impossível de encontrar-se. 

O território sagrado da Agarta é independente, sinarquicamente organizado e 
composto de uma população constante de cerca de vinte milhões de almas. A 
constituição da Família, com igualdade de sexos, no lar; a organização da comuna, do 
cantão e das circunscrições, que vão desde as Províncias até o Governo Central, 
conservam, ainda hoje, em toda sua pureza, os sinais do gênio celta de Ram, qual um 
selo impresso pela divina sabedoria nas instituições do Manu. 

Na Agarta não se conhecem os terríveis sistemas judiciários ou penitenciários; 
não há prisões. A pena de morte não é aplicada. O policiamento é feito pelos pais de 
família. Os delitos são julgados pelos iniciados, pelos Pundits de serviço. Sua 
arbitragem de paz é sempre invocada, espontaneamente, pelas próprias partes em 
litígio, o que evita, na quase totalidade dos casos, a necessidade de apelo às diversas 
cortes de justiça, pois que a reparação, também voluntária, se segue imediatamente a 
todo prejuízo causado. 

Os rajás independentes, responsáveis pelas diversas circunscrições do solo 
sagrado, são todos Iniciados de alto grau. Esses reis presidem à Suprema Corte de 
justiça, e sua arbitragem, estabelecida acima das repúblicas cantonais, conserva ainda 
o caráter magistral que analisei mais extensamente em meu livro “Missão dos judeus”. 

Em torno do território sagrado e de sua população, já considerável, se estende 
uma confederação sinárquica de povos, composta de mais de quarenta milhões de 
almas. 

O sistema de castas, tão justamente criticado pelos Europeus, é desconhecido da 
Agarta. O filho do último dos párias hindu pode ser admitido na Universidade sagrada e, 
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segundo seus méritos, dali pode sair, ou permanecer, pertencendo a qualquer dos graus 
da hierarquia. A apresentação se faz da seguinte maneira: No momento do nascimento a 
mãe consagra seu filho; assim é o Nazareato de todos os Templos do Ciclo de Áries. Em 
épocas sucessivas e diferentes, a Providência é diretamente consultada, nos Templos e, 
uma vez soada a hora da admissão, o menino ou menina, tendo por padrinho o rajá 
iniciado de sua província, ingressa na Universidade sagrada, sem que isto lhe custe 
qualquer ônus, qualquer despesa. 

Quanto ao mais, só depende dos méritos do discípulo. 

A Agarta, outrora chamada de Paradêsa, é representada por um único 
hierograma, o qual por si mesmo forneceria a chave completa da questão da Sinarquia 
trinitária de Aries e do Cordeiro. Seu nome significa: inatingível pela violência, 
inacessível a anarquia. Vejamos, agora, qual a organização da Agarta, partindo de 
baixo para cima, ou seja, da periferia para o centro 

Milhões de Dwijas (duas vezes nascidos) e de Ioguins (unidos em Deus) formam o 
grande ciclo, ou melhor, o hemiciclo que vamos penetrar. Habitam eles cidades inteiras. 
Estas são os subúrbios anteriores da Agarta, simetricamente traçados e divididos em 
edifícios, geralmente subterrâneos. 

Acima deles, em direção ao centro, vamos encontrar cinco mil Pundits, 
Pandavas ou sábios, dos quais alguns têm a seu cargo a instrução, propriamente 
dita, ao passo que outros se encarregam do serviço de guarda, como soldados da 
polícia interna ou como guardiães das cem portas. O número de cinco mil 
corresponde ao número de raízes herméticas da língua védica. 

Cada uma dessas raízes constitui, por si mesma, um hierograma de poder 
mágico, ligado a uma Potência Celeste, e contando com a sanção de uma Potência 
infernal. A Agarta inteira se mantém como a fiel imagem do Verbo Eterno, através de 
toda a Criação. 

Aos Pundits seguem-se, repartidas em hemiciclos cada vez menos numerosos, 
as circunscrições solares, dos trezentos e sessenta e cinco Bagwandas, os cardeais. 

O círculo mais elevado, o mais próximo do centro misterioso, se compõe de 
doze membros. Estes últimos representam a suprema Iniciação e correspondem, 
entre outras coisas, à zona zodiacal. 

Na celebração de seus mistérios mágicos, trazem eles consigo os hieróglifos 
correspondentes aos signos do Zodíaco, assim como certas letras hieráticas, as 
quais se encontram, também, em toda ornamentação de templos, de objetos 
sagrados, etc. 

Cada um desses Bagwandas ou supremos gurus (mestres) traz sete nomes, 
hierogramas ou mantrans, correspondentes aos sete Poderes celestes, terrestres o 
infernais. 

Após os círculos, alternadamente abertos ou fechados, dos trezentos e 
sessenta e cinco Bagwan. das, surgem os dos vinte e dois, ou melhor, dos vinte e um 
Archis, negros e brancos. 

A diferença que os distingue dos mais altos iniciados dos círculos precedentes 
é mais de ordem puramente formal que cerimonial. Os Bagwandas podem, de acôrdo 
com sua vontade, residir ou não na Agarta. Quanto aos Archis,  lá permanecem para 
sempre, como parte integrante das altas camadas hierárquicas. 

Sua funções são extremamente complexas e amplas, correspondendo aos 
nomes cabalísticos dos Krinarshi, Swadarshi, Dwijarshi, Yogarshi, Maharshi, 
Rajarshi, Dharmarshi e, finalmente, Praharshi. Tais nomes bastam para indicar quais 
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suas atribuições, tanto espirituais quanto administrativas, dentro da Universidade 
onde eles exercem suas funções. 

No referente a artes e ciências, eles representam, juntamente com os 12 
Bagwandas zodiacais, o ponto culminante da Mestria universitária e da Grande 
Aliança em Deus, de todas as Potências cósmicas. 

Acima deles, acha-se o triângulo, formado pelo Soberano Pontífice, o 
Brahatma (esteio das almas no Espírito de Deus) e seus dois assessores: o Mahatma 
(representante da Alma Universal) e o Mahanga (representante de toda organização 
material do Cosmos). 

Na cripta subterrânea, onde se encontra o corpo do último Pontífice à espera, 
durante a vida de seu sucessor, da incineração sagrada, reside o Archi que 
representa o zero dos Arcanos simbolizados por seus vinte colegas. Seu nome, 
Marshi, quer dizer: O Príncipe da Morte, e expressa o fato de não pertencer ele ao 
mundo dos vivos. 

Todos esses vários círculos, cujos graus correspondem a outras tantas partes 
circunferenciais ou centrais da Cidade Santa, são invisíveis àqueles que peregrinam 
sobre a terra. 

Milhares e milhões de estudantes jamais chegaram a penetrar além dos 
primeiros círculos subterrâneos; poucos são os que chegam a galgar a temível 
escada de Jacó que, ao longo das provas e exames iniciáticos, conduz à cúpula 
central. 

Essa cúpula, como aliás toda a Agarta, é obra da arquitetura mágica. Sua 
iluminação provém de cima, através de registros cat6ptricos que só permitem a 
passagem da luz vinda da escala enarmônica das cores, das quais o espectro solar 
de nossos tratados de física nada mais é que a diatônica. É ali que a hierarquia 
central dos Cardeais e dos Archis, disposta em hemiciclo perante o Soberano 
Pontífice, se nos depara irisdiscente qual visão supraterrena, na qual as formas e 
aparências corpóreas dos Mundos se confundem fazendo desaparecer, sob as 
irisações celestes, toda distinção visível de raças, numa só vibração de croma e de 
som, da qual as noções conhecidas de perspectiva e de acústica se encontras, 
singularmente distantes. 

 

As bibliotecas da Agarta 

Os fabulosos arquivos da Paradêsa (Agarta) ocupam milhares de quilômetros e 
se encontram até sob os mares que tragaram o antigo continente austral, 
estendendo-se ainda pelas galerias subterrâneas da América pré-diluviana. Desde há 
ciclos de séculos, a cada ano, somente alguns iniciados, possuidores apenas do. 
segredo de algumas regiões, conhecem qual a finalidade material de certos trabalhos 
que lhes são designados, passando três anos a gravar, sobre lâminas de pedra, em 
caracteres desconhecidos, todos os fatos que interessam às quatro hierarquias de 
ciências que constituem o corpo total do Conhecimento. Cada um destes sábios 
realiza sua obra dentro da mais absoluta solidão, longe de toda luz visível, sob 
cidades, desertos, planícies e montanhas. 

Que o leitor procure imaginar um colossal tabuleiro de xadrez que se estenda 
através de todas as regiões do globo. Em cada compartimento, se acham arquivados 
os fastos dos anos da vida terrestre da humanidade; alguns desses arquivos contêm 
as enciclopédias seculares ou milenares: outros contêm os fastos correspondentes 
às Yugas, maiores ou menores. 

Somente o Soberano Pontífice da Agarta (juntamente com seus assessores a 
quem já me referi) abrange, na consciência total de sua suprema iniciação, toda a 
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complexidade do sagrado catálogo dessa biblioteca planetária. Unicamente ele possui, 
integralmente, a chave cíclica, indispensável não somente para abrir cada uma das 
estantes, como também para saber tudo o que aí se encontra, podendo percorrê-las uma 
após outra e, principalmente, conhecendo o meio de se retirar. 

De nada serviria ao eventual profanador penetrar num desses compartimentos 
subterrâneos, que representam verdadeiro cérebro da memória integral da humanidade. 
Arrastada pelo seu tremendo peso, a porta de pedra, sem fechadura, que cerra cada uma 
das estantes, retumbaria sobre ele para não mais se abrir. Desconhecendo seu terrível 
destino, em vão se defrontaria ele com as imensas folhas minerais que compõem esse 
formidável livro cósmico, pois não teria conseguido soletrar uma única palavra ou decifrar 
o mais ínfimo arcano, antes de perceber que descera para sempre a um túmulo do qual 
seus gritos jamais poderiam chegar aos ouvidos de qualquer ente visível. 

Nenhum iniciado pode retirar da Agarta os textos originais de seus livros de estudo, 
eles são, como já o disse, gravados na pedra, em caracteres indecifráveis ao vulgo. 
Somente a memória pode conservar a imagem deles. Esta a razão de ter Platão 
enunciado o estranho paradoxo: “A Ciência se perdeu no dia em que se publicou o 
primeiro livro...” Em certos casos, nem sequer os próprios manuscritos podem ser de 
lá retirados. Eis porque Sáquia Muni, regressando de uma excursão além fronteiras, 
no VI século antes de nossa era, reclamou em alta voz ao perceber que não mais se 
achavam em sua cela os cadernos de estudo que ali deixara. Sentiu-se 
instantaneamente perdido, pois que contara com aquele  verdadeiro tesouro a fim 
de consumar o movimento revolucionário que preparara em silêncio. Em vão recorreu 
ele ao Templo central, onde reside o Brahmatma, pois as mortas daquele 
permaneceram irrevogavelmente cerradas. Em vão, durante toda uma noite, pôs ele 
em prática tudo o que aprendera da Ciência Mágica. Os poderes Advinha tórios do 
supremo Santuário tudo haviam previsto, tudo sabiam... Assim é que, após sua fuga, 
o fundador do Budismo só pôde ditar a seus primeiros discípulos o pouco que sua 
memória fora capaz de reter, às pressas, sumariamente. 

 
Descida aos infernos 

A uma determinada época cósmica de cada ano, os diplomados das altas 
seções, sob a direção do Maharshi, o grande Príncipe do Sagrado Colégio, descem 
em visita a uma das metrópoles plutônicas: Torna-se-lhes necessário rastejar pelo 
solo, ao longo de uma anfratuosidade que mal lhes permite a passagem do corpo. 
Interrompida a respiração, o Yoguim, tendo as mãos acima da cabeça, por ali 
escorrega, parecendo-lhe viver séculos a cada minuto. 

Finalmente, tombam eles, um após outro, numa interminável galeria em 
declive, onde tem início sua verdadeira viagem. 

A medida que eles descem, o ar se vai tornando mais e mais irrespirável. A 
maioria se vê obrigada a estacar, sufocada, esgotada, a despeito das provisões de ar 
respirável, de alimentos e das substâncias calorifugas. Somente prosseguem aqueles 
aos quais a prática das artes e das ciências secretas tornou possível o saber respirar 
um mínimo, pelos pulmões, extraindo o ar, não importa de onde, por meio de outros 
órgãos, haurindo os elementos vitais que este encerra em si mesmo, seja qual for o 
lugar. 

Afinal, depois de longuíssima viagem, os que perseveram conseguem divisar, 
ao longe, algo semelhante a um Incêndio subplanetário. Então, o Príncipe Iniciático, 
voltando-se enquanto conserva a mão erguida, unidos o Índex e o polegar, se 
expressa, unicamente por meio de sinais, na linguagem universal já citada. (Nas 
línguas antigas, os mesmos objetos eram descritos, segundo sua natureza, por 
símbolos verbais absolutos, que evocavam o caráter geral dos seres, das cousas, de 
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sua formação e de sua decomposição. Assim é que, restituída às suas raízes do 
Verbo vivente, a mátese e a morfologia da Palavra dórica constituíam um ato divino 
que submetia – como afirmou Moisés – toda coisa, na Natureza, à Inteligência e à 
Ciência humanas. Em suas células subterrâneas, o inumerável Povo dos Dwijas se 
ocupa no estudo de todas as línguas sagradas e coroa os trabalhos da mais 
admirável filologia com as mais maravilhosas descobertas, no campo dessa língua 
universal à qual acabo de me referir. Essa língua universal é o Vattan). 

Prosseguindo o relato: 

Que diz ele? Mais ou menos o seguinte : “Silêncio! Agora que chegamos, que 
nenhum de vós prove da água ou dos frutos do domínio dos povos subterrâneos que 
agora ides ver e que, quando eu atravessar o Oceano de fogo, cada um de vós trate 
de pousar os pés somente ali onde permaneçam as pegadas de meus pés”. 

Na mesma linguagem, o Príncipe Iniciático se dirige, defrontando-os, a seres 
ainda não visíveis para os demais. 

Por meio de hierogramas sagrados, símbolos da União dos Povos celestes 
com os da nossa terrestre humanidade; símbolos do direito de comando, atribuído 
pelo Espírito, que anima essa mesma humanidade, sobre o que se encontra abaixo; 
em nome do que encontra acima, o Príncipe dos Magos ordena; e os chefes do povo 
infernal obedecem. 

A Metrópole ciclópica se abre, iluminada de baixo por um rubro Oceano 
fluídico, longínquo reflexo do Fogo central que, nessa época do ano, se retrai sobre 
si mesmo. 

Até o infinito se descortinam as mais estranhas ordenações arquitetônicas nas 
quais os minerais, confundidos, realizam o que a fantasia e a quimera do artista gótico, 
corinto, jônico, dórico, etc., jamais ousou conceber. Furioso de se ver invadido pelos 
homens, um povo de forma humana corpo ígneo reflui e se precipita em todas as 
direções, povo alado que se aferra, com suas poderosas garras, às muralhas plut6nicas 
da infernal cidade. Encabeçada pelo Maharshi, a sagrada coluna se adentra pelo estreito 
caminho de basalto e lava petrificada. Ao longe ecoa um surdo rumor que parece ampliar-
se ao infinito, qual o rugir das vagas de imensa maré de equinócio. 

 

Iniciação feminina – O Vaso de Eleição 

A esposa de todo Iniciado pode tornar-se sua igual, ou mesmo sua superior, 
nos divinos Mistérios, pois que seus direitos, universitários e sociais, são os mesmos. 
É, portanto, com muita justeza que, fiel à tradição esotérica de Moisés, dos 
Abrâmidas e dos Râmidas, o Cristianismo concedeu à divina Mãe do Cristo todas as 
prerrogativas da Ísis dos novos tempos. Efetivamente, Ela era a Epopta que, no 
próprio Templo de Jerusalém, possuía, como Alma, todos os segredos da ciência 
esotérica, todas as virtudes que a tornaram apta e que a elegeram a receber, da 
Divindade e de seus Anjos, a Alma deslumbrante do Redentor. 

 
O povo das estátuas 

O Iniciado, após ter atingido determinado grau que lhe integra a alma na divina 
União, na celestial Yoga, é conduzido a cavernas onde se lhe faz a própria estátua, a 
qual, sem que o percebesse, ele mesmo serviu de molde. Essa estátua, fundida 
numa substância mineral artificial semelhante à dos obeliscos do antigo Egito, 
adquire, com o tempo, uma inalterável solidez. E então o Iniciado se defronta, ao 
longo dos mil entroncamentos das infindáveis galerias, com o inumerável povo das 
estátuas. 
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Os estudantes e suas celas 

Cada um daqueles alvéolos de pedra se acha iluminado, desde tempos 
imemoriais, pelo gás oxídrico, que purifica o ar, em lugar de viciá-lo como o faz 
nosso hidrogênio carbônico. Cada uma dessas celas, embora estreita, é sabiamente 
arejada. Naquela solidão, o discípulo começa a experimentar a invasão do Invisível. 
Pouco a pouco as santas visões lhes vão iluminando o sono ou os olhos abertos, 
recompensando, assim, seus esforços na senda da Ciência e da Virtude, ou flage-
lando-lhe a indolência de espírito e de coração. Um catre, semelhante ao dos nossos 
oficiais da marinha, serve de leito aos Dwijas. Cada noite, ele próprio, com seu 
sopro, enche seu colchão e seu travesseiro. Têm, por todo o mobiliário, uma mesa e 
uma cadeira. Tudo é calculado de modo a favorecer a concentração interior da alma, 
sem qualquer distração exterior. Na parede, se acham gravadas algumas sentenças 
misteriosas. 

O ascetismo pode conduzir a essa Verdade, a esse Caminho, a essa Vida de 
bem-aventuranças, desde que a espontaneidade psíquica preencha as condições 
necessárias. Entretanto, na Agarta não se pratica o ascetismo, que jamais se tornaria 
uma regra social. 

Aos iniciados que não desejam seguir os livre caminho do monaquismo (no sentido 
etimológico da palavra: monos, sozinho; em sânscrito: muni) a Agarta lhes atribui a 
possibilidade e a prática da União divina, porém, de acordo com um regime dietético 
apropriado. Eis porque, desde o Dwija até o Brahmatma, desde o primeiro até o último 
dos iniciados, os povos deste Ciclo e daquela Comunhão em Deus, se abstêm de carne e 
de todo licor fermentado. Tais condições, aliadas a todas aquelas outras determinadas 
pela Santidade e pela Ciência, fazem com que o corpo, aos poucos, se vá tornando apto 
a permitir que a alma retome posse de sua liberdade celeste. Eletivamente, o Epopta não 
mais se utiliza do simples sono animal, comum a todos os seres físicos da terra. Nesse 
mistério do sono, o Instinto vital, escravizando a alma, a embriaga com esse éter inferior, 
que denominamos magnetismo terrestre. Tais fluídos, bem conhecidos das antigas 
Iniciações órficas, se encontram enumerados em todo o decorrer da Cosmogonia egípcia 
e mosáica. 

O regime alimentar baseado em carne e em bebidas espirituosas, aproxima o 
homem das espécies inferiores e, durante o sono, faz com que sua alma mergulhe cada 
vez mais nos fluídos a que me referi. 

 

A Egrégora Sagrada e o Sinal da Aliança – Sua fragmentação 

De todos os pontos do globo, tanto de dia como à noite, todo iniciado da Agarta 
divisa o Corpo Espiritual dessa Associação, sob a forma de um imenso Triângulo de Luz 
ou, se o quisermos, de uma Pirâmide de Fogo, que paira no espaço etéreo. 

Essa Ioguina é formada, desde a base até o vértice, pela flama espiritual das almas 
doa Pundits, dos Bagwandas, dos Arshis, do Mahatma, do Mahanga e, finalmente, do 
Brahmatma. Tal visão se encontra perenemente diante dos olhos dos iniciados, porque 
essa associação sinárquica de três ângulos constitui a imagem, plasmada no próprio Éter, 
da Criação Espiritual e da Ordem Trinitária, mantidas graças ao concurso e à 
concordância de todas as boas vontades. 

O Signo da Aliança, atribuído pela Divindade ao Corpo Sinárquico espiritual, 
reconstituído por Ram há nove mil anos e hoje visível a todo Iniciado, consiste num 
imenso anel de luz cósmica de cores cromáticas, que envolve em seu arco fluídico 
fechado a base do terço superior do Triângulo. 
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A partir do cisma de Irshu e depois de Sáquia-Muni, o Anel de Luz cósmica que 
envolve o Símbolo piramidal de sua Associação passou a significar, para todo alto 
iniciado, a oposição da Divina Providência, a qual, cerrando-se sobre Si mesma, alijava a 
anarquia do Governo geral da Terra, encerrando os mistérios e vedando aos profanos os 
tesouros da Ciência que só serviria, em mãos daqueles, para atribuir ao Mal uma força 
incalculável. 

 Em 1877 (data divinamente memorável na minha vida), o Brahmatma presenciou, 
pessoalmente, o que se segue e, segundo ele próprio, todos os demais iniciados, de 
acordo com os respectivos graus, contemplaram o mesmo fenômeno 

De igual maneira como o anel do Planeta Saturno se entreabria, quando focalizado 
pelos telescópios de nossos astrônomos, assim também o Anel cósmico se foi abrindo 
lentamente. 

Em seguida, sob as vistas do Soberano Pontífice e, depois, de seus assessores e 
dos demais membros do Supremo Conselho mágico, já citados, o Anel se fracionou. 

É bastante dizer que esse fracionamento só estacionou ao ter sido atingido o 
número 12, tendo o fracionamento percorrido as progressões aritmológicas e morfológicas 
correspondentes aos símbolos absolutos da Geração dos Príncipes primordiais e da 
formação de toda Harmonia. 

Após ter consultado as Inteligências Celestes quanto ao sentido que se deveria dar 
a tais sinais, o Supremo Colégio de Agarta, orientado por seu venerável Chefe, neles 
reconheceu uma ardem direta emanada de Deus, na qual se lhes anunciava a ab-rogação 
progressiva da Lei dos Mistérios e o retorno da Humanidade, já suficientemente 
preparada, pelo Espírito vivo do Judáico-Cristianismo, à Lei trinitária que presidiu sua 
organização. 

 Quanto à surpresa que há de causar, em todo espírito europeu, o Mistério do 
símbolo que os Agartinos de t6da parte têm sempre perante os olhos, esta haverá de 
ceder lugar à reflexão, desde que se procure reler e entender os Santos Testamentos. 

Era assim que os Israelitas viam do Deserto o Sinal em fogo; assim divisavam eles, 
de todos os pontos de seu acampamento, a Coluna de Nuvens, durante o dia e a Coluna 
de Flamas, durante a noite. 

Assim era, também, que os primeiros iniciados viam o Cristo. E igualmente assim é 
que, novamente reassociados, graças à Lei Sinárquica, os Judeus-Cristãos da Promessa 
(e com eles as demais Comunhões humanas) haverão de ver, de pé sôbre as nuvens. 
rodeado pelo Anjos, pelos Espíritos e pelas Almas dos Santos, o Corpo Glorioso do 
Cristo; assim haverão eles de divisar, por trás da auréola solar de Sua cabeça, o 
Triângulo de fogo no qual estará inscrito o Noma sagrado de IÊVÊ. 

 

A Sinarquia, a Europa, a Ásia. China-Rússia e Inglaterra-Índia 

Que os Europeus atentem bem ao que vou dizer: 

Já assinalei, nas minhas Missões precedentes, que não se deve subestimar o 
papel da China, considerando-a como quantidade insignificante na balança das Potências 
da Terra. Dois anos antes da última guerra, tive ocasião de fazer ver a importância de seu 
armamento, de seus instrutores militares europeus, de sua evolução, lenta mas segura 
(principalmente após os prováveis empréstimos de Estado), no sentido de um 
aprestamento guerreiro destinado a tornar-se, mais cedo ou mais tarde, formidavelmente 
sério para a Europa. 

 Não há Igualdade senão numa só Lei de harmonia; e essa, abrange a constituição 
do corpo social todo. 
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Não há Fraternidade possível senão na liberdade e pela igualdade, assim 
compreendida. 

Não há Liberdade senão no Espaço sem limites; e o Espaço sem limites do Espírito 
humano outra cousa não é senão o Espirito de Deus. 

Desde há um século que, na Europa, o isolamento das ciências físicas afogou, 
momentaneamente, num dilúvio de fatos preciosos, mas de nomenclaturas bárbaras, 
tanto as mais altas faculdades do espirito humano e seu senso sintético e religioso, 
quanto suas revivescências da memória mais profunda. Desde então, também, o fio de 
comunicação entre a Agarta e o Ocidente se ache temporariamente rompido, porque, 
repito-o ainda, o lema daquela Universidade sagrada é: Fechada para a Anarquia. 
Europeus! Restabelecei essas comunicações, não às ocultas, crede-me. mas 
abertamente! Se não reedificais a Sinarquia, eu prevejo, para o prezo de um século, no 
máximo, o definitivo eclipse de vossa civilização judáico-cristã; prevejo o fato de que 
vossa brutal supremacia será para sempre superada, graças a uma inacreditável 
renascença da Ásia inteira, que se há de erguer, crente, sábia, armada dos pés à cabeça, 
para cumprir sem vós e, se necessário, contra as Promessas dos Abrâmidas, de Moisés, 
de Jesus Cristo e de todos os Cabalistas judáico-cristãos! 

E, assim como vos assinalo tal perigo, proclamo seu remédio e assim o farei, 
enquanto Deus me der forças para tal. O remédio não é militar, pois que, cem tal jogo, 
acabaríeis por instruir militarmente, atacando-os, a um milhão de Asiáticos que, mais 
tarde ou mais cedo, acabariam povos fazer sentir a sua força. 

 O remédio tão pouco é diplomático. Já quase todos os povos da Ásia fazem parte 
de vosso corpo diplomático e, presa das engrenagens da máquina de vossas astúcias e 
de vossas mútuas competições, também. vos farão, um dia, cativos da mesma e vos 
haverão de esmagar no combate entre a Ásia e as duas Américas. 

O remédio por mim proposto é puramente intelectual, jurídico, orgânico? vós o 
deveis aceitar empunhando vossos Livros Sagrados, recorrendo à História Universal e às 
Ciências sociais. O remédio é a Sinarquia, é a Lei histórica da Humanidade. Somente ai, 
e não algures, encontrareis vossa salvaguarda, tanto de vós mesmos quanto da Ásia. 

Salvai, assim, as vossas tiaras, as vossas mitras, Igrejas, Universidades, coroas e 
repúblicas! Salvai quanto vos pertence, inclusive o que a Revolução de 89 possui de 
legitimo quanto a promessas sociais, que somente a Sinarquia judáico-cristã pode manter 
e cumprir. Então, a Agarta estará de vosso lado. 

Governantes ou governados; conquistadores ou conquistados da Ásia, todos vós 
tendes o mesmo interesse no retorno da Humanidade a essa Lei social do Reino de Deus, 
que outra cousa não é senão seu próprio reino, no qual também está compreendido o 
vosso. 

Em vão exclamarão os Inglêses : “Que importa! O que tomamos, conservamos!” 
Recordo, em Isaías e em Ezequiel, a queda do império plutocrático de Tiro. O destino dos 
Fenícios aguarda os Ingleses, caso estes não modifiquem, sinarquicamente, o seu regime 
colonial. 

Em vão exclamarão os Prussianos : “O que conquistamos, nós conservamos!” 
Ouço a resposta de Daniel, Soberano Pontífice, não só dos Judeus como dos Caldeus; 
ouço sua profecias, com referência a todos os impérios violentos... 

Em vão exclamarão os Russos : “Marchemos! E derrubemos o Império colonial da 
Inglaterra!” Recebidos como libertadores, mais tarde ou mais cedo serão repelidos como 
conquistadores, a menos que, graças à Lei Sinárquica, tragam consigo a Redenção social 
e, ao mesmo tempo, a libertação política. 

Quanto sangue, quanto ouro, quanto pranto e luto; quanta devastação e desolação 
seriam poupados se, graças a gessa Lei Sinárquica, eles buscassem formar um só corpo 
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com a Inglaterra e com a Europa, se auxiliassem os povos da Ásia a constituir, conosco, a 
grande e santa Aliança que dormita nas profundezas de todas as memórias, de toda 
Ciência, de toda Fé! 

Por que aguardais que as revoluções se façam? Em todos os tempos elas têm 
sempre destruído; jamais se as viu construir. Quanto à revolução dos governados, 
conseqüência da anarquia dos governantes, desde há cinco mil anos, só pode ser 
sustada se aquela, voluntariamente, se ab-rogar, pela realização da Sinarquia. 

Em tal caso, tudo o que há de legítimo no protesto revolucionário das multidões, se 
transformará em aceitação de uma Autoridade claramente distinta da do Poder; em 
aceitação de um Poder de justiça, nacional e internacional, renovado e autorizado; de um 
Poder econômico, capaz de comportar, novamente, os interesses de todas as classes. 

Existem, já, três categorias de Liberdade, Igualdade e Fraternidade que a velha 
Civilização indiana solicitou e que são as seguintes: Reivindicação de Universidades 
mistas, de tribunais mistos e, finalmente, de arbitragens econômicas capazes de aliviar os 
espantosos ônus com que se vêem sobrecarregando suas populações. Mas a isto se 
opuseram sempre, de uma ou de outra maneira, os interesses dos colonizadores 
europeus. 

A Índia não se quer sublevar; sua velha e bem inspirada sabedoria nada mais pede 
que o direito à vida e à própria ressurreição. 

O estabelecimento dos Ingleses na Índia denota erros radicais, dos quais, um dos 
menores reside no fato de constituir ele uma dominação estrangeira e de não ter 
contribuído, até agora, com qualquer espécie de revalorização, intelectual ou social, que 
viesse compensar a exploração material com que se oprime a mais antiga de todas as 
civilizações. 

Considero que está nos desígnios de Deus, tal como eles se encontram expressos 
nos Vedas, no texto hebreu de nossos Testamentos e no próprio Alcorão, que a Aliança 
universal dos antigos tempos venha muito em breve a ser renovada. O XX século da Era 
cristã há de vê-Ia cumprir-se de fato, sobre as bases cujos princípios evidenciei, através 
dos acontecimentos históricos, perscrutando as profundezas de nossos santos Livros. 

Bem sei que o cíclico retorno da Humanidade a essa Lei do Reino de Deus não se 
verificará sem lutas! Haverá outros povos mártires; e o Govêrno-geral da astúcia e da 
violência continuará ainda, por algum tempo, a eclipsar aquilo que Moisés qualificou de o 
próprio reflexo de Deus. 

O anti-Deus, o anti-Cristo, apontados por Daniel, continuarão a cortejar a Besta-
apocalíptica, a Brutalidade, que preside à relação entre as Nações, os Estados sociais e 
os Continentes. Até mesmo os mais crentes se interpelarão, exclamando, a despeito dos 
Abrâmidas, de Moisés e de Nosso Senhor Jesus-Cristo : “Armemo-nos! pois que a lei 
sangrenta do Touro babilônico ainda persiste em impedir que a face luminosa do Deus do 
Conhecimento Total se mostre novamente, por meio da renovação da antiga Aliança 
Universal!” Porém, saibam os políticos de toda a Terra os crentes, aos quais a iniciação 
infundiu a Certeza, que se sucede à Fé, são menos ingênuos que os céticos e que os 
materialistas governamentais. Eles bem percebem o Mal opor-se a si mesmo e 
enfraquecer; e aguardam! 

Todos os homens são bons; e só cometem o mal por julgarem que a isso os 
conduz a injunção de seus interesses. Todos eles desejam o bem, cada qual à sua 
maneira; simplesmente não sabem conciliar, entre si, suas vontades e o bem que estas 
almejam. Existe uma Lei social de harmonia que torna possível, a cada povo e ao 
conjunto de todos os povos, essa santa reconciliação, essa divina União. 

Eis porque brado aos quatro ventos, conclamando as almas de todos os lugares; e 
com elas, as sagradas reservas prometidas à nossa fidelidade. Elas haverão de cumprir o 
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que eu desejaria ter realizado, não fora isso obra do Espírito humano inteiro, harmonizado 
no Espírito divino e munido de todas as alavancas que me faltam : Sinarquia!
 Sinarqua! 

 

A Grande Rebelião. Origem dos Boémios. Os Faldres.  
A grande Potência Celeste: o Éter. 

Na Agarta, desde há muitos séculos, compete aos discípulos a tarefa dos serviços 
domésticos, por eles executados em brigadas semanais, sob a vigilância dos Templários 
que fazem o serviço militar de policiamento. Tal cousa não era assim, na época anterior a 
Sáquia-Muni, quando populações inteiras de subalternos faziam esse trabalho, vindo à 
cela dos Dwijas, às casas dos Pundits, aos laboratórios e observatórios da Universidade... 
Eis a origem dessa modificação, da qual provém grande número de seitas, umas mais, 
outras menos inocentes; estas mais aquelas menos ferozes. 

 

Quando o cisma budista explodiu, além fronteiras, deu-se, entre os servidores 
engajados no Metrópole universitária, uma espécie de sublevação política. Sabendo-se 
bastante numerosos, quiseram eles derribar a Hierarquia dos Senhores e dos Poderes 
para, sobre esses destroços, entronizar uma bela anarquiazinha, à sua maneira... 

 Os varredores das salas de filosofia se puseram a pregar contra os Mistérios e, 
sobretudo, contra as condições da Iniciação. Os das oficinas, laboratórios e observatórios 
pretendiam erigir-se em doutores e praticarem de roldão a magia.  

Como era de se esperar, decaíram inevitavelmente para a magia negra e 
conseguiram, graças ao fato de terem recorrido a certas fórmulas, evidentemente 
estropiadas, obter algumas respostas, vindas de baixo, às determinações que 
pretenderam ditar, de cima. 

Foi então que teve lugar uma expulsão em massa, expulsão que deu origem a 
várias tribos, algumas sedentárias e outras nômades. Dentre as primeiras houve uma que 
ensangüentou a índia inteira„ tendo construído um ídolo de pedra cujas mandíbulas 
devoravam manadas imensas de bois. Mais tarde, esses ferozes idiotas, que serviam o 
ventre do terrível Moloch, passaram oferecer-lhe sacrifícios humanos. Inúmeras foram as 
criaturas imoladas e os sábios que pereceram, triturados pelos maxilares da monstruosa 
Besta. Isso durou séculos inteiros. Atualmente, se bem que as maxilas do ídolo de há 
muito se encontrem fora de uso, ainda existe a seita, em que serve o punhal, embora já 
enfraquecida e contrariada, em todos os sentidos, graças à intervenção da Agarta. 

 Dentre as tribos menos culpadas, expulsas da grande Universidade ao mesmo 
tempo que a precedente, uma existe, nômade, que desde o século XV arrasta através de 
toda a Europa suas estranhas práticas. Tal é, efetivamente, a verdadeira origem dos 
Boêmios (Bohami, ou seja afasta-te de mim...). Essa pobre gente levou consigo algumas 
vagas e poucas recordações, fórmulas envoltas num amontoado de superstições, mais ou 
menos grosseiras, Um dia tornarão eles à verdadeira pátria de origem, quando o hálito 
sinárquico tiver restituído à índia o antigo Espírito de sua organização primitiva, autêntica, 
justa e boa. 

 Ser-me-ia impossível o referir-me aos expulsos da Agarta sem dedicar algumas 
palavras a seus mais humildes fiéis, a essa gente que consagra a vida a percorrer a índia, 
encantando-a com surpreendentes prodígios. Os faquires são, na maioria dos casos, 
antigos alunos da Agarta, alunos que estacaram, justamente no momento em que 
deveriam ingressar nos mais altos graus, tendo-se dedicado desde então a uma vida 
religiosa análoga à dos monges mendicantes da Idade Média. Sua ciência, ou melhor, sua 
arte não é, na maioria das vezes, nada mais que simples migalhas tombadas da mesa 
sagrada dos ensinamentos esotéricos. Entretanto, os segredos que os gurus da 
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Universidade lhes ministraram são bem reais; e sua humilde missão tem por objetivo 
levar, até a última das aldeias, alguns vislumbres fenomênicos que provem aos Hindus 
que a antiga Ciência ainda se conserva, algures, no luminoso lar. 

O inefável Agente, o Elemento sagrado, que serve de. Carro ao Eterno e às suas 
divinas Faculdades, denomina-se Éter, em todas as línguas; Akasha, em sânscrito. O Éter 
é um elemento vivo que causa embriaguez indizível, uma embriaguez santificada, toda 
espiritual, que a inteligência pode, entretanto, dominar de maneira a conservar sua razão 
e consciência individuais, conservando o corpo (esforço bem difícil) em estado de vigília. 
É então que o Invisível se torna visível ao olhar. A maioria dos fenômenos causados pelos 
faquires é devida à principal força celeste, à qual denominamos Éter. Antes de 
empreender sua peregrinação, o faquir faz provisão dela, nos templos, transformando-se 
numa verdadeira pilha elétrica humana. Dentre os agentes químicos que permitem aos 
faquires o transformar-se, durante certo tempo, em condensadores saturados de Éter e de 
magnetismo terrestre, existe um que, embora perfeitamente conhecido em nossos 
laboratórios, nem sequer desperta suspeitas quanto às suas propriedades ocultas e 
fisiológico-dinâmicas. 

 Durante o êxtase, as extremidades do corpo do faquir são saturadas pela referida 
substância e ele se torna um verdadeiro archote vivo do qual se apodera um duplo fogo: 
etéreo, no alto, e magnético, na base. 

Essa pobre gente necessita de fé, de vontade e de abnegação inabaláveis, para 
poder solicitar e aceitar, de boa vontade, uma tal combustão vital. Quase todos morrem 
jovens; mas tendo tido a consolação de ter cumprido sua missão para com os mais 
deserdados de seus compatriotas e de ter gozado, êles mesmos, do Oceano ininterrupto 
de visões indescritíveis, no seio do qual vão buscar a força da qual eles são, 
exteriormente, o vivo testemunho. 

 

Os oito Elementos e as quatro Potências cosmogônicas 
A doutrina esotérica dos Vedas conta oito Elementos físicos, cósmicos e divinos e, 

consequentemente, oito ordens de Espíritos que presidem à constituição orgânica desses 
elementos. São eles:  

 BVUMIR  APO  ANALO  VAYÚS  RAM  MANO  BUDDIR  AHANKARA 

A mesma doutrina a isso acrescenta quatro Potências cosmogônicas:  

AGNAEL  YAMAEL  VARANAEL  OUVAEL 

Sob outras denominações, as mesmas Potências são enunciadas no texto da 
Cosmogonia egípcia e agartina de Moisés. Seria possível urna relação consciente entre o 
Homem e tais Poderes? Ainda hoje a Universidade declara que sim, e o demonstra 
experimentalmente. 

 

Evolução dos Agartinos 

A Constituição do Planeta e do Cosmos é ali conhecida, até mesmo em seus 
menores detalhes, tanto materiais quanto essenciais; tanto visíveis quanto invisíveis. 
Tudo foi aprofundado : desde as entranhas ígneas do globo até os rios subterrâneos de 
gás e de águas doces ou salinas; até os seres vivos que habitam essas flamas, esses 
gases ou essas águas. 

Tudo foi penetrado através da extensão e dos abismos dos mares; até o papel das 
correntes magnéticas que se interpenetram, de um polo a outro, em longitude, e de um. 
trópico a outro, em latitude. Tudo foi desvendado, nos ares, até as essências invisíveis 
que ali permanecem, até a eletricidade que ali desenvolve seus ecos, após ter sido 
formada nas entranhas do globo, para onde tende a regressar. 
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 Frotas aéreas de balões dirigíveis levaram sua observação a um grau 
incompreensível para nossos métodos atuais. Tudo foi revelado, até mesmo as harmonias 
universais produzidas pelas quatro estações terrestres, até a migração das almas pelo 
Polo Norte; esse ignoto Monte Meru e esse indecifrável Alborj dos livros védicos e 
pahlevis. 

Estradas elétricas, e não de ferro, mas de vidro forjado e maleável, sulcaram o 
antigo Império de Áries sem que, por isso, o Planeta fosse imprudentemente empobrecido 
de suas reservas carboníferas, tal como acontece hoje em dia; sem que fosse ele 
sobrecarregado por uma armadura de ferro tanto imprudente quanto propícia à 
propagação de certos flagelos cósmicos... 

Mistérios do Oriente e do Ocidente 

(Apontamentos de um Teósofo) 

Dr. ROSO DE LUNA e Prof. HENRIQUE JOSÉ DE SOUZA 

VII 

OS SÊRES SUPERIORES DO GOBI E DO TIBETE 

 

Por mais extraordinárias que pareçam as afirmativas contidas no capítulo, anterior, 
nada têm, entretanto, de sobrenaturais, no sentido que se costuma dar, no Ocidente, a 
essa inexpressiva palavra, porque, segundo escreve Blavatsky no prefácio de Ísis sem 
Véu, “nada há de sobrenatural em a natureza, mas apenas coisas já conhecidas e coisas 
ainda por conhecer”; opinião também sustentada por A. David-Neel, quando diz, em sua 
conferência no Colégio de França: 1 

“Tudo quanto de perto ou de longe se relaciona com os fenômenos psíquicos em 
geral deve ser estudado como outra ciência qualquer. Neles não existem milagres nem 
                                                        
1 A despeito desta também excepcional mulher a quem temos de citar muitas vezes no decorrer destes apontamentos, o Dr. D. 
Arsonval, membro das Academias de Ciências e de Medicina, professor do Colégio de França e presidente do Instituto Geral de 
Psicologia, diz no prefácio da obra Místicos e Magos do Tibete: “Para muitos ocidentais, o Tibete se acha envolvido em estranha 
atmosfera. O “país das neves” é para eles a pátria do misterioso, do fantástico e impossível. A lamas, magos, feiticeiros, necromantes 
e ocultistas de todas as espécies que moram naqueles lugares isolados do mundo, já forçados pela própria natureza, já por sua própria 
vontade – lhes atribuem os mais sobrenaturais poderes, aceitando como verdades indiscutíveis as mais estranhas lendas. Dir-se-ia 
que tal país, plantas, animais e homens podem fugir à  vontade das leis estabelecidas pela física, a química, a fisiologia e até ao mais 
simples bom senso. 

“É natural, pois, que os investigadores entregues à s rigorosas disciplinas do método experimental não tenham dado a tais narrações 
maior interesse do que ao relativo e pitoresco dos contos de fadas. Tal era o estado do meu espírito, até o dia em que tive a sorte de 
entrar em relações com a senhora David-Neel. A célebre e valorosa exploradora do Tibete preenchia todas as condições físicas, 
intelectuais e morais que se pode desejar em um observador consagrado aos referidos problemas. Ela escreve e fala perfeitamente 
todos os dialetos tibetanos e residiu quatorze anos consecutivos no referido pais e suas comarcas limítrofes. Professa o budismo e 
soube granjear a confiança dos mais elevados lamas. Seu filho adotivo é um lama autêntico. David-Neel, em uma palavra, submeteu-
se à s aprendizagens e provas psíquicas de que fala e chegou a ser, como ela mesma assegura, uma perfeita asiática, na acepção da 
palavra, fato mais importante para explorar um terreno até aqui inacessível aos observadores estrangeiros. 

“Esta asiática, esta autêntica tibetana soube entretanto continuar sendo uma ocidental, discípula de Cartesio e de Blaude Bernard e 
praticando a dúvida filosófica do primeiro, que deve ser, na opinião do segundo, a base de todas as investigações do sábio. Assim, 
desembaraçada de toda idéia preconcebida, não estando polarizada por qualquer dogma ou doutrina, observou as coisas do Tibete 
com liberdade e serenidade de espírito. Nas conferências que a meu pedido proferiu no Colégio de França (cadeira também de Claude 
Bernard, meu mestre), pôde afirmar, em conclusão, que “tudo quanto de perto ou de longe se relaciona com os fenômenos psíquicos e 
a ação das forças psíquicas em geral, deve ser estudado de igual modo que qualquer outra ciência. Não há nisso nada de milagroso, 
nada de sobrenatural, coisa alguma que deva engendrar ou alimentar a superstição. A aprendizagem psíquica racional e 
cientificamente conduzida pode levar-nos a resultados racionais apreciáveis. Porisso mesmo, as observações colhidas a respeito de 
semelhante disciplina, embora seja esta praticada hoje de modo empírico ou segundo teorias a que não nos submetamos, constituem 
utilíssimos documentos, dignos da maior atenção. Tal coisa, como se vê, representa o verdadeiro método cientifico, afastado tanto do 
ceticismo como da cega credulidade.” (Nota do Autor). 
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nada de sobrenatural nem coisa alguma que possa produzir ou nutrir a superstição. O 
adestramento psíquico racional e cientificamente conduzido pode levar a resultados 
apreciáveis. Por isso mesmo, os elementos recolhidos sobre tal adestramento, a despeito 
dos praticados empiricamente, baseados em teorias que nem sempre podemos 
experimentar, constituem documentos utilíssimos, dignos de toda atenção. Tal é o 
verdadeiro determinismo científico, tão distante do ceticismo como da cega credulidade”. 

A mesma autora acrescenta, em outro lugar: 

“Não obstante a habilidade desenvolvida pelos tibetanos, no seu afã de encontrar 
uma explicação racional para todos os prodígios, muitos deles permanecem ainda 
incompreensíveis, já por serem, alguns, pura ilusão, já por outras muitas razões. Por 
exemplo, eles admitem que os místicos avançados não tenham necessidade de morrer de 
modo comum, mas que podem, se o quiserem, dissolver seus corpos de maneira a não 
deixarem vestígios. 

 “Conta-se que Retchungpa, esposa de Marpa, incorporou-se a seu marido, no 
decorrer de certa meditação. Semelhantes tradições, cujos heróis viveram há séculos, se 
nos apresentam como lendas, porém o seguinte fato é muita interessante para ser aqui 
citado, tanto mais quanto, ao invés de se produzir em lugar solitário, o prodígio teve lugar 
em pleno dia, diante de inúmeras testemunhas. Devo declarar que não me encontrava 
entre elas, o que deploro amargamente. Minhas informações procedem de pessoas 
unânimes em afirmar que presenciaram o fenômeno. A única ligação que tenho com o 
milagre é ter conhecido aquele que foi o seu herói. 

“Este último, era um dos guias espirituais do Tachi-Lama e se chamava Kyngbu-
Rimpotché. Quando residi em Chigatsê, ele era já velho e vivia como eremita a alguns 
quilômetros da cidade, à margem do Yesu Tsangpo (Brahmaputra). A mãe do Tachi-
Lama o tinha em alta veneração e, durante o tempo em que estive a seu lado, ouvi de 
seus próprios lábios inúmeras e extraordinárias histórias a respeito do santo asceta. Dizia-
se que, á medida que decorriam os anos, a estatura do tanto e sábio asceta diminuía, fato 
a que os tibetanos atribuem uni sinal de elevada perfeição espiritual, existindo numerosas 
tradições de místicos magos que, tendo sido em sua juventude de elevada estatura, 
foram-se reduzindo gradualmente até chegar a proporção minúsculas, desaparecendo, 
finalmente. 

 “Quando se começou a falar da consagração da nova estátua de Maitréia, o Tachi-
lama  2  formulou o desejo de que Kyngbu-Rimpotchê procedesse à cerimônia, porém 
este declarou que morreria antes de que a estátua estivesse terminada. O Tachi-Lama, 
disseram-me, suplicou ao eremita que retardasse até então a sua morte, a fim de que 
pudesse consagrar o templo e a estátua. Semelhante pretensão poderá parecer bastante 
estranha a um ocidental, porém o fato está muito de acordo com a crença tibetana de que 
os grandes místicos podem escolher o momento de sua morte. O eremita, diante do 
pedido de seu discípulo, o Tachi-Lama, prometeu oficiar no dia da consagração. 

 “Então, ou seja, um ano depois de minha partida de Chigatsê, templo e estátua 
estavam terminados, fixando-se a data para a inauguração. Chegado o dia, o Tachi-Lama 
enviou uma magnifica liteira e um escolta a Kyngbu-rimpotchê para o conduzir a Tachi-
lumpo. Os homens da escolta viram o eremita ocupar seu lugar na liteira, que foi logo 
fechada, iniciando-se a marcha. 

 “Durante esse tempo, alguns milhares de pessoas haviam-se reunido em Tachi-
lumpo, a fim de presenciar a cerimônia, e qual não foi sua admiração quando viram 
chegar Kingbu-rimpotchê, sozinho e a pé! Ele atravessou o templo, em silêncio, 
adiantando-se para a gigantesca estátua até tocá-la e nela fundir-se gradualmente. Um 

                                                        
2 Em número anterior desta revista tivemos ocasião de citar o caso relatado pela Sra. A. David-Neel em sua obra Místicos e Magos do 
Tibete, embora já o conhecêssemos de outras fontes, dando-lhe a interpretação iniciática que merece. (Nota do Tradutor). 
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pouco mais tarde, os portadores da liteira, seguidos da escolta, chegaram; a porta da 
liteira foi aberta... porém dentro dela não havia ninguém... Desde então, nunca mais se 
ouviu falar do asceta”. 

 Fenômenos semelhantes a este aconteceram a H. P. B.: 

Entre eles figura a que foi relatado por Vera P. Jelikovski, irmã de Blavatski: “Tenho 
de Helena outra carta, escrita em 1881, de Meerut, além de Allahabad, depois de uma 
grave enfermidade. Seus amigos iam levá-la para o campo, quando 

receberam ordens de abandonar lugares povoados e interná-la na montanha”. Ali 
encontrareis certos indivíduos – lhes disseram – que vos guiarão aos bosques sagrados 
de Deoband”. Eis aqui uma passagem da carta que a mesma me escreveu, três semanas 
depois: “Perdi o conhecimento e não conservo recordação alguma, a não ser a de que fui 
levada a um lugar espaçoso, talhado na rocha viva e sem outros objetos a não ser 
algumas estátuas de Buda e vasos apropriados onde eram queimados agradáveis 
perfumes. Um ancião de alva túnica, inclinado sobre mim, dava-me passes magnéticos, 
que enchiam todo meu ser de um bem-estar indescritível. Tive tempo apenas de 
reconhecer nele o lama Delo-Rurgai, a quem havia encontrado no caminho, dias antes, e 
que lhe havia dito que nos tornaríamos a ver, em breve. Logo caí em estranho sono e, 
quando despertei, estava de novo ao lado de meus amigos, já curada, tanto de corpo 
como de espírito”. 

Nunca foi permitido aos seus amigos ingleses nem aos naturais, que a seguissem 
em tais expedições misteriosas, tidas como para visitar a algum ser superior. Apesar 
desta convicção, por parte dos que a rodeavam, ela nunca deu a entender coisa alguma a 
respeito. Entretanto, em uma de suas primeiras cartas de 1879, relata a presença de um 
desses Seres, em uma de suas viagens com o coronel Olcott, entre restos dos antigos 
templos”. 

Caso análogo, quanto à existência dos Jinas ou Seres superiores no país de Gobi 
ou Shamano, é o seguinte, que também transcrevemos de Místicos e Magos do Tibete: 

“Certo dia, o príncipe Sidkeong-tulku, Daling-lama e eu conversávamos no bangalô 
de Kewzing. A palestra convergiu para os ascetas místicos. Com fervoroso e 
impressionante entusiasmo, o impassível lama nos falou de seu mestre, de sua sabedoria 
e poderes sobrenaturais. O príncipe, por sua vez, experimentava a veneração que 
irradiava, das palavras do lama. Ademais, Sidkeong nutria, naquele instante, projetos de 
matrimônio com uma princesa birmana. “Lamento, disse-me ele em inglês, não poder 
consultar a tão excelso nadjorpa, porque me poderia dar um bom conselho”. E depois, 
dirigindo-se ao gomtchen ou lama, acrescentou: “É pena que vosso mestre não se 
encontre aqui, pois tenho grande necessidade de um sábio clarividente como ele”. O 
gomtchen perguntou com sua frieza habitual: “Trata-se de assunto grave?” 
“Importantíssimo, replicou o príncipe”. “Nesse caso, podereis receber dele a resposta que 
desejais, concluiu o gomtchen. 

Eu imaginei que se tratava de enviar-lhe uma carta-consulta, por algum 
mensageiro, e ia observar a enorme distância que seria preciso para alcançar o Tibete 
oriental, quando fui surpreendida pelo estranho aspecto que acabava de tomar o resto do 
lama. Seus olhos estavam fechados; extremamente pálido, seu corpo se contraía. 
Alarmada, tratei logo de ir em seu auxilio, temendo um acidente repentino, porém o 
príncipe me conteve, dizendo: “Não o toqueis. O gomtchen cai com freqüência em transe. 
Se violentamente o tirardes desse estado, pode adoecer e até morrer”. Permaneci, pois, 
quieta, contemplando o homem que continuava em estado de transe. Seus traços 
fisionômicos haviam mudado por completo; seus olhos se abriram tomando, para mim, 
uma nova e surpreendente expressão. O príncipe fez um gesto de admiração. Com efeito, 
aquele que em tal momento tínhamos diante de nós não era o lama de Daling, com sua 
fisionomia habitual, mas outro ser, completamente desconhecido, que, abrindo com 
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grande esforço os lábios, exclamou com voz diferente da do gomtchen: “Não vos preo-
cupeis com o caso, porquanto tal problema jamais terá solução”. Depois de tais palavras, 
cerrou lentamente os olhos; alteraram-se-lhes os traços e, de novo, voltou a ser o lama de 
Daling, com sua fisionomia habitual. Recusando responder nossas perguntas, retirou-se 
em silêncio, cambaleante e abatido pela fadiga. “Sua resposta carece de sentido”; 
replicou o príncipe. No entanto, ou por casualidade ou o que quer que fosse, o futuro 
demonstrou que, desgraçadamente, a resgata “tinha um sentido”. 

 O problema que, com efeito, preocupava o jovem maharaja se referia à sua noiva e 
a certa ligação que o mesmo mantinha com uma jovem de quem tinha um filho, laço que 
não desejava romper casando-se com a princesa birmana. O problema de tal duplicidade 
se resolveu por si mesmo: O príncipe morreu antes de realizar o enlace projetado”: 

Para finalizar este capítulo, e embora nem sempre estejamos de acordo com as 
teorias e problemas da Sociedade Teosófica (o grifo é do Tradutor), citaremos os 
seguintes conceitos de C. W. Leadbeater, acerca de H. P. B. e dos Seres superiores ou 
Mahatmas, que com esta se relacionavam. 

“A princípio, Blavatsky não falava tanto dos mestres como do “irmão”, e por esse 
termo queria expressar não só os grandes chefes da hierarquia, com seus servidores, os 
empregados, como se disséssemos, dos diversos departamentos aos quais ela olhava 
como iguais, tratando-os mais como adjudantes e amigos do que como a dignos de maior 
reverência. Para seu mestre ela tinha sempre a maior devoção e obedecia-lhe 
imediatamente; porém havia os camaradas de níveis subalternos, que às vezes a 
auxiliavam na produção dos fenômenos, que tão grande papel desempenhavam nos 
primeiros tempos da Sociedade Havia um grave egípcio, chamado Tuitit-Bey; um jovem 
discípulo a quem ela chamava de Benjamin o “desditoso”, um ser alegre e às vezes 
amigo de gracejar. 3 

 Eu creio que Blavatsky empregava tais termos com menos precisão do que temos 
aprendido a empregar hoje, porquanto restringimos o vocábulo “adepto” àqueles que 
passam a quinta grande iniciação – a de Asekha – que assinala o fim da evolução 
puramente humana; de fato se pode dizer que é o que eleva o Arhat acima da 
humanidade e fá-lo definitivamente um super-homem. Porém eu ouvi Blavatsky falar de 
“adeptos” que tinham sido iniciados e adeptos que não o tinham sido, empregando talvez 
a palavra no sentido apenas de privilégio obtido em ciência oculta, tal como se referindo a 
um homem “adepto” na arte de pentear! 

 Nossos mestres, quando tivemos a honra de entrar, pela primeira vez, em contato 
com eles, já eram adeptos no mais alto sentido da palavra – Adeptos Asekha – e, 
portanto, no nível onde lhes era permitido tomar discípulos, si o quisessem. A diminuta 
proporção de adeptos que foi possuída de tal desejo é daqueles aos quais corresponde 
verdadeiramente o nome de “mestres”; e naturalmente é com estes com quem temas tido 
contato mais íntimo. Um pouco mais tarde, no ano de 1907, para estarem harmonioso 
entre si, quase todos os Mestres que conhecíamos intimamente alcançaram a categoria 
de Chohan e assumiram a responsabilidade do governo de seus respectivos Raios. 
Aquele que alcança tal nível, geralmente não continua trabalhando com discípulos do 
plano físico, pelo fato de lhe não sobrar tempo para atendê-los; porém nossos mestres, 
por seu grande amor e compaixão, consentiram em continuar em relação com aqueles a 
quem haviam dedicado seus esforços e assim o fizeram até o presente. 

 Mesmo assim, não devemos supor que os adeptos que tomam discípulos em-
preguem muito tempo com eles. O progresso do discípulo depende muito mais do firme e 
incessante efeito das vibrações do mestre sobre seus veículos do que da maior ou menor 

                                                        
3 Muitos traduzem de modo diferente o apelido dado por H.P.B. ao ser que se conhece com o nome de Benjamin. Nós, porém, 
preferimos dar o de “desditoso...” (Nota do Tradutor). 
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parcela de instrução direta que o mestre possa ocasionalmente oferecer. Deve-se, 
portanto, considerar que os adeptos – tão bondosos em nos tomar como seus aprendizes 
– tal coisa fazem, não como seu labor quotidiano, mas em adicional ao mesmo labor. Eles 
ocupam da humanidade inteira e não de personalidades. 

 Podemos imaginá-los influindo na opinião pública, provocando nobres sentimentos 
de simpatia, piedade ou patriotismo. Sempre vigiando cada, um em sua própria linha, para 
aproveitar talvez a oportunidade favorável e fortalecer o bem e minorar o mal. O adepto 
reflete-se sobre um certo grupo de gente – uma nação talvez, ou parte da mesma. Assim 
como o sol, refletindo-se em um jardim, faz com que as flores se voltem para ele, assim 
os corações dos homens sensitivos de tal nação se voltam para, cima, embora sem 
saberem donde vem esse desejo, mas sentindo que a sua ação é boa e nobre”. 

 

VIII 
O CAMINHO LARGO E O CAMINHO ESTREITO 

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

de perguntar por que razão concedemos tanta importância a uma série de fatos que mais 
parecem relatos de As Mil e Uma Noites; ao que responderemos, com a firmeza doe 
quem realizou sobre tais assuntos um sério e desenvolvido estudo imparcial, que em 
todos eles a realidade vai, como sempre, muito além da mais exagerada fantasia, pois 
como disse William James, trata-se de saber se os estados chamados místicos, ou super-
liminares, são ou não verdadeiras janelas abertas sobre um mundo superior ao vulgar, 
que nos rodeia consignando ao mesmo tempo, como Gonzales Blanco, no universo 
invisível, que o intuitivo não se apõe ao discursivo, senão que é superior a ele, por ser “O 
mais alto sentido estético”, segundo Benlliure Tuero. “Os materialistas, acrescenta aquele, 
partem de uma intuição adequada à linguagem físico-química, e nada é demasiadamente 
insólito para ser verdade, se não estiver em contradição com as leis da natureza, por sua 
vez tão pouco conhecidas pelo homem. E aquele que, segundo Arago, pronuncia, fora da 
matemática pura, a palavra “impossível”, carece que toda prudência científica. Modelados 
nossos conceitos, segundo Bergson, nobre o descontínuo das sensações, a imaginação 
criadora forja o continuo, e o historiador contemporâneo do psiquismo não pode, por sua 
vez, deixar de perguntar. assombrado, se for sincero, se a humanidade atual, ao cultivar o 
chamado espiritualismo experimental, não volta ao ponto de partida  4  . Ademais, intuição 

                                                        
4 Tudo quanto se acha desenvolvido nos dois últimos capítulos de A Minha Mensagem, publicados no último número desta revista, é 
mais que suficiente, como resposta à  pergunta feita pelo incomparável autor de O Tibete e a Teosofia, isto é, “se a humanidade atual, 
ao cultivar o chamado espiritualismo experimental, não volta ao ponto de partida.” Pergunta mais ou menos semelhante havíamos feito, 
em outro capitulo da referida Mensagem, comprometendo-nos a dar, no final, a devida resposta, que foi justamente aquela. 

Já dissemos algures: A magia negra campeia por toda parte. Com raras exceções, quem não é um mago consciente e por isso 
mesmo, assassino de sua própria alma – é mago cinzento, como numa mescla entre as duas espécies de magia: a branca e a negra. 

E os maiores causadores de tamanho crime contra a própria evolução humana, são os conspícuos dirigentes de certos núcleos 
pseudo-espiritualistas esparsos no mundo, que ao invés de cultivarem o mental de seus associados (segundo o estado de consciência 
da raça atual, caminho para o Espírito) preferem cultivar a psíquica, por meio da fenomenologia, ou do chamado “espiritualismo 
experimental”. E como tal, eternizando-se no estado de consciência da raça atlante, ou anterior à  atual, segundo já o provamos 
naqueles referidos capítulos de A Minha Mensagem ao mundo espiritualista. 

Do mesmo modo, certos autores de obras sobre Esoterismo, alguns até à  frente de associações desse gênero e, como verdadeiras 
“aves de arribação”, acossadas pelos vendavais desencadeados nas florestas onde viviam... aqui nos aparecem, por exemplo, mu-
nidas de falsas penas “rosacruzes”, sacrilegamente arrancadas à  respeitabilíssima ordem fundada, na Alemanha medieval, por 
Christian Rosenkreutz. Daí o se apresentarem desde logo como “pupilos do famoso adepto conhecido como Rakovski”, além da 
propaganda fantástica que se vem fazendo dessa nova mercadoria exposta a venda no mercado do Neo-Espiritualismo! 

De tal propaganda faz parte um bem arranjado artigo “pour épater le bourgeois", onde se procura relembrar algumas passagens da 
vida do misterioso Conde de Saint-Germain (embora com um novo título, de “marquês”...) acrescido da monumental notícia de que “o 
referido adepto foi visto em Roma, no ano de 1932, de cuja cidade partiu em missão secreta, com destino à  Palestina, Grécia e outros 
países, fazendo-se acompanhar de outros Irmãos da Frateria Rosa-Cruz, denominados Altos Iniciados, entre os quais o grande sábio e 
mestre, Dr. Krum-Heller (o grifo é nosso, por ser esse o "homem dos hormônios e de outras nada apreciáveis para os verdadeiros 
Adeptos da Loja Branca, inclusive para o Mahatma Kut-Humi!...), mago, alquimista, notável e Soberano Comendador da Augusta Fra-
ternidade Branca (!) Rosa Cruz, com sede no Summum Supremum Sanctuarium de Berlim Hailingesee.” E logo adiante: 
“Presentemente, o marquês (?) de Saint-Germain habita um grande “castelo” (no ar?, perguntamos nós) de sua propriedade, situado 
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em um dos países da Europa Central, estando à  testa do movimento dessa antiga e misteriosa Fraternidade.” O final... responde pelo 
reclame. Assim, a postos papalvos elo mundo inteiro! principalmente os que ignoram o verdadeiro sentido da misteriosa frase iniciática: 
Visita Interiora Terrae Rectificando Invenies Occultum Lapidem... de acordo com as sete iniciais com que é formada a palavra francêsa 
VITRIOL (nome do ácido sulfúrico concentrado). O tempora! O mores!... 

Porém, o que logo põe a calva à  mostra a tão famosos “osacruzes” é a palmar contradição entre os seus condenáveis ensinamentos e 
os de todos os verdadeiros adeptos, por isso mesmo fazendo parte do que proíbem as Regras da Grande Fraternidade, como sejam: 
“as práticas dos poderes psíquicos ou anímicos...” e “a apresentação a descoberto” (isto é, no mundo profano), sem direitos para tanto” 
– pouco importa o fato de pertencerem a associações ocultas ou secretas, mas que não se acham incluídas no número rias poucas 
existentes no mundo sob a égide da mesma Fraternidade. E que assumamos inteira responsabilidade ao considerar tais obras e 
associações como de pura magia negra, está consubstanciado nestas mesmas linhas, que podem ter o uso que melhor aprouver a 
quem não estiver de acordo com elas. Sim, porque não fazemos parte dos adeptos do “vampirismo sexual” (ou dos “hormônios”), algo 
parecido com as práticas do Conde de Gabalis e outros tantos “imortalizadoras de elementais”. judiciosamente massacrados pela pena 
do gênio que se chamou Roso de Luna, principalmente na sua maravilhosa obra intitulada Aberraciones psíquicas del sexo, para a 
qual chamamos a atenção dos fâmulos de Rasputine, sob “as imortalizadoras vibrações das ondinas encarnadas, que reverentemente 
os cercam... em tão original piscina, cujo termo nos faz lembrar os dos dois misteriosos signos zodiacais: Piscis e Aquários!... Um, soí 
trouve toujours um plus soí qu l'admire... para não dizer, Stultorum infinitus est numerus. 

E assim, vem a propósito citar os seguintes trechos da famosa obra do referido autor: “Deus recebeu em seu seio a alma do senhor 
Conde de Gabalis, o qual, segundo acabo de saber, morreu de uma apoplexia fulminante. Alguns maliciosos dir-me-ão que esta es-
pécie de morte é, de ordinário, aquela que costumam ter todos quantos administram mal os segredos dos sábios. E que, desde o 
momento em que o bem-aventurado Raimundo Lulio pronunciou tão fatal condenação em seu testamento filosófico, um anjo vingador 
encarregou-se sempre de torcer o pescoço a quantos indiscretamente revelaram, aos profanos, os mistérios filosóficos.” 

Mais adiante: 

“O primeiro problema que nos oferece a obra que começamos a comentar, é o da razão das mortes violentas, especialmente quando 
elas vêm a ser uma espécie de castigo (?). Imposto ao homem pelas leis naturais, quando ele se extravia por completo, no caminho da 
missão que a todos nós, grandes e pequenos, corresponde na vida, missão que é, talvez, a mesma razão de ser de nossa presença na 
Terra.” 

“Nenhuma dúvida existe de que, nos chamados malogrados, “a dita lei se cumpre.” Já o expusemos extensamente no capitulo 
“Quando se morre”, de nosso livro Hacia Ia Gnosis, para termos necessidade de repeti-lo aqui. Larra, Espronceda, Balmes, Gabriel e 
Gaian, para não faltar senão de nosso país e de nossa época, truncaram a sua missão e infelicitaram-se prematuramente. O mesmo 
aconteceu a Mozart, a Abel, etc.. Porém, aqui não se trata de jovens malogrados, mas de homens mortos violentamente “por terem 
manejado mal os segredos filosóficos.” Em tal caso, se acham, por exemplo, Stead, o grande espiritista; Gerard Encausse ou Papus, o 
oculista célebre; Alfredo Rodriguez Aldao (ou Aymerich), discípulo do mesmo. E quanto à  “apoplexia”, temos o próprio Ricardo Wagner, 
depois da sublime fusão do paganismo com o cristianismo do seu Parsifal, contra seu primitivo desejo de nos dar nessa ópera uma 
tese completamente oriental, algo assim como “As atribulações do Buda, antes de alcançar a sua liberação”, de cujo propósito foram 
os monarcas alemães que o fizeram desistir, como referimos em nossa obra Wagner mitólogo e ocultista, capítulo sobre o Parsifal." 

Mais adiante, diz ainda o incomparável Roso: 

"O Conde de Gabalis, ou melhor dito, o abade Villars, hipocritamente oculto atrás da fraseologia do primeiro, começa a sua revelação 
cabalística na passagem que comentamos, expressando a falsa idéia de que os verdadeiros sábios buscam os poderes taumatúrgicos, 
de dominar a natureza; fazer-se obedecer de todas as entidades, visíveis e invisíveis; falar a Deus face a face e demais discursos da 
necromancia medieval, a que nos têm acostumado os êmulos de Eliphas Levy. Não! Tais poderes taumatúrgicos acima da ciência 
ordinária, operados pelos “magos” ou “adeptos” de todos os tempos, nunca foram o objetivo principal da grande Cabala ou tradição 
universal da primitiva Religião-Sabedoria da Natureza, Religião ao mesmo tempo que Ciência, fraudulentamente velada ou oculta atrás 
das “re-velações” ou “duplos-véus”, que lhe lançaram as religiões positivas. Todos esses poderes chegam a seu tempo, sem 
necessidade de buscá-los o verdadeiro ocultista, que só aspira a superação, a exaltação evolutiva de suas faculdades adormecidas, 
mediante a virtude e o conhecimento, ou seja, através do gnosce-te-ipsum socrático. E Deus, como “Mestre Único”, ao qual se refere 
Gabalis, não é tampouco nenhum Deus pessoal e antropomórfico, tal como o das religiões positivas, mas a encarnação da Divindade 
Abstrata e incognoscível, que pulsa no fundo sem fundo de tudo quanto ao que o mesmo dá vida ou alenta: o Logos platônico, o Deus 
Interior, o “Cristo no Homem”, como diria São Paulo, ou seja, o Espirito Informado do Cosmos, o Grande Pan ou Todo, que também 
pulsa no interior de nossa Consciência, como efetivos “deuses caídos” que somos, para um dia sacudirmos as nossas cadeias, qual 
místicos Prometeus. 

“Essa divindade interior de cada homem é a que lhe faz superior aos demais, logo que, por iniciação, ela desperta nele: a mesma que, 
segundo o Alcorão e as Epístolas de São Pauto, nos torna superiores aos Anjos mais excelsos e com muito maior razão, aos 
Demônios – não as absurdas criaturas citadas pelas religiões, que nos dão como maliciosos diabos, mas os daemones gregos, “seres 
intermediários entre a bondade angélica e a maldade humana”, como diz Blavatsky, e dos quais nos fala Edmundo Gonzalez Blanco 
em seu artigo “O Demônio de Sócrates”. E assim por diante. 

Desse modo, para acalmar os nervos de tais ou quais “rosacruzes”, apregoadores dos potentíssimos efeitos dos “Hormônios”, não há 
como seguir o nosso conselho, aplicando em si mesmo a “ducha fria” de Aberraciones psíquicas del sexo que, além do mais, lhes tirará 
a vontade de quando escrevam sobre Shamballah e outras coisas que não conheçam (principalmente seus criminosos ensinamentos), 
não incluam o respeitabilíssimo nome do grande Mestre da Teosofia, que se vivo fora lançaria veemente protesto contra essa in-
tromissão indébita de seu nome em assuntos que ele era o primeiro a condenar, como verdadeiro Rosacruz. Do mesmo modo que não 
ficaria sem resposta a passagem dó mesmo artigo (Shamballah), que diz: “Pena é que os manuscritos em sânscrito tenham deter-
minado a confusão existente entre esta região geográfica e o estado de Jina, a que se refere o malogrado Roso de Luna.” 
Simplesmente irrisória essa correção que um pobre pigmeu ousou fazer ao gigante da pena e da palavra, quando ele, como nenhum 
outro, possuía direito ao nome de “Jina” e, como tal, jamais sujeito a confusões .de qualquer espécie! Mas... acontece que a carambola 
que se quis fazer no bilhar de nossa missão, recorrendo-se ao Nome inconfundível do grande Mestre da Teosofia, não surtiu o efeito 
desejado. Porisso mesmo, não seremos nós quem perderá seu precioso tempo em discussões estéreis (que aliás é o que muita gente 
aspira, a fim de ver seu nome escrito, em letras garrafais, na imprensa), a menos que fosse para transcrevermos, mais uiva vez, 
aquela famosa fábula Iniciática do próprio Roso de Luna, a qual tem por titulo: Os cães do caminho...! 

Não falta quem confunda a Magia propriamente dita com Ciências Ocultas. 

“Sob o nome de Ciências ocultas se acham o hipnotismo, o mesmerismo, a magia cerimonial, a astrologia, a alquimia, a feitiçaria, os 
encantamentos, a necromância, cartomância, geomância, quiromância e outras mil artes mágicas de clarividência física e astral, cla-
riaudiência, psicometria, etc. etc., numa lista inesgotável que cada qual pode continuar a seu gosto. 
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e raciocínio não são entre si a antagônicos; são consubstanciais e complementares. Não 
representam opostos hegelianos. O sentimento e o pensamento em luta se enlaçam”. 

Observar-se-á, com efeito, o curso que vamos seguindo nestes apontamentos. 
Como assunto prévio ao estudo do Tibete, propriamente dito, temos examinado primeiro a 
orografia geral da Ásia, provando que a região montanhosa central asiática é o verdadeiro 
“telhado do mundo” e chave, segundo Argand, de toda geologia do planeta. Quando 
procuramos aproximar-nos, com a imaginação e o espírito cheio de amor, de tão 
misteriosa região, seguimos o célebre Caminho dos Hahn, através de um imenso deserto: 
o Tak-lama-kan, a oeste, e o Gobi, a leste. 

 Os nomes Gobi e Shamo, ou Shamano, que desde tempos imemoriais designa 
esse último, conduziu-nos a uma série de exames a respeito de certos Seres, superiores 
ao mais alto nível da humanidade, por toda parte conhecidos com tal nome e de muitos 
outros, cujas individualidades, história e doutrina constituem a alma da Sociedade 
Teosófica, caminho mais moderno e, sem dúvida, o mais fácil para deles nos 
aproximarmos, e que uma heróica mulher, incompreendida mártir de seu século, divulgou, 
muito mais do que podemos imaginar, em seus livros imortais.  5 

Tal caminho é conhecido como “o caminho direto”, ou “estreito caminho”, o 
“caminho dos Jinas” , ou Jina-Yana, diferente do largo e fácil seguido pela humanidade 

                                                                                                                                                                                        
“Para que um homem possa cultivar qualquer dessas ciências, não é preciso possuir condição de moralidade prévia. Todo aquele que 
tiver um organismo sensível, em certo grau, a tais ou quais influências do astral (ou seja, à s do plano de matéria imediato, vidente, etc., 
quando se lhe ensine os métodos adequados ou desde que ele os descubra por si mesmo... Não nos daremos ao trabalho de 
convencer aos céticos acerca da realidade de semelhantes artes. No entanto, convém notar-se que o maior malvado existente na Terra 
pode chegar a praticar com êxito semelhantes coisas. E outra não foi a razão de serem as mesmas, outrora e ainda hoje, conservadas 
em segredo...” 

E depois de explicar que existem poderes capazes de dominar nações como indivíduos, poderes ao alcance de qualquer leproso moral 
dotado de Vontade suficiente, poderes, enfim, que podem ser adquiridos pelo animal humano que, em verdade, é milhões de vezes 
mais potente do que a besta selvagem, ela acrescenta: 

“Porém, nenhum homem dessa espécie é ocultista. Poderá, isto sim, ser um mago ou um manipulador das artes ocultas, cujo coração 
só responda aos latejos da Compaixão Universal e cuja mente vibre em uníssono com a grande Harmonia inteligente do Cosmos. 
Quantos pensara ser ocultistas, pelo insignificante motivo de saber traçar um horóscopo ou ver um quadro, na luz astral, ou 
psicometrizar o conteúdo de uma carta, ou reter a respiração por mais tempo do que o de ordinário, ou divulgar os fantasmas! 
Acontece que estão muito distantes do mais elementar Ocultismo. 

“Ocultista é aquele que aprende a distinguir, conscientemente, o bem do mal: não é um homem teórico, mas prático: não age 
apenas com a intuição e a fé cega; não basta apenas que seja bom, mas deve ser sábio e justo. A sabedoria não indica apenas 
conhecimento, mas, também, compaixão, amor, por ser, como o diz Rig-Veda (X. 129) o laço que une o ser ao não-ser, laço que os 
sábios, investigando com sua inteligência, descobriram em seus corações. Ocultista é aquele, ainda, que anda, pelo caminho da 
renúncia e da justiça. Nenhum homem ignorante pode, mesmo que o queira, ser justo. Aquilo que pode ser justo para determinado 
número, é, muitas vezes, injusto para o bem-estar de uma coletividade maior. Do mesmo modo que a justiça aparente, para uma 
nação, pode ser injustiça, para a Humanidade, e a aparente justiça, para esta, talvez pareça injustiça, para o Universo. Assim, a 
suposta crueldade da Natureza é simples aparência ilusória, criada pela ignorância das mentes que só podem contemplar uma fração 
mínima do magno problema. 

“O ocultista compreende que o Espírito e o corpo de todos os homens são uno com o Espirito e a Matéria do Universo; logo, deseja 
unir a sua Mente com a Grande Mente ou Alma do Mundo, pois sabe que é mente, e só mente, o que o separa do resto. Ao propor-se 
a alcançar a Meta, Nele se dá uma completa transformação. Com a mente sempre fixa no axioma de "paz para todos os seres", 
desenvolve em silêncio sua natureza espiritual, atingindo os confins do amor do indivíduo, da família, da raça e até da Humanidade, 
banhando-se no Oceano de Compaixão e Sabedoria que deve abarcar a Natureza inteira.” 

Tratando do Ocultismo teórico (que aliás é puramente teosófico), escreve: 

“O Ocultismo teórico tem que ser aprendido dos lábios de um Ocultista ou descoberto no estudo atento dos livros e da natureza. Os 
mestres são, no entanto, poucos e embora desejem ensinar encontram, raras vezes, discípulos capazes e dispostos a sofrer a 
disciplina necessária, antes que o mero conhecimento teórico lhes possa ser comunicado. Por outro lado, embora haja muito que 
aprender nos livros, seu estudo não produz grande resultado para o caso, a menos que o estudante desenvolva a intuição espiritual, 
pela purificação do desejo e peio hábito da. concentração mental (o grifo é nosso). Tal é o aspecto puramente teórico do Ocultismo, 
para aqueles que não duvidam, para os que não são tímidos, vacilantes, preguiçosos ou dominados por interesses egoístas. Uma vez 
despertado o anseio pelo Conhecimento Espiritual e a possibilidade de realizá-lo, não se necessita de outro impulso. A mente, desde 
então, "se fixa num ponto" e avança com firmeza, atraindo assim, por seleção natural, todo o conhecimento preliminar que lhe é 
necessário; o homem faz-se consciente de si mesmo; vive sempre alerta; eleva sua inteligência a mui alto nível e acaba por 
compreender quão baixo vivem os demais, sob a hipnótica e ilusória influência dos sentidos, como se estivessem dormindo. Assim, 
todo estudante de Ocultismo teórico (nada prático), pode tentar, sem risco algum, encontrar o mestre, o que se dará fatalmente, no mo-
mento em que o mesmo se ache em condições para isso.” 

E outro sentido não possui a sábia fórmula iniciática. “Quando o discípulo está preparado, o Mestre aparece.” (Nota do tradutor). 
5 Quando o autor diz: “cujas individualidades, história e doutrina constituem a alma da Sociedade Teosófica, etc.,” refere-se de fato “à  
alma” ou origem da mesma Sociedade, (à  de outrora, portanto), mas nunca ao corpo, inerte e frio, ou abandonado, de um templo 
donde fugiram, desesperançados, os verdadeiros Guardiães da excelsa Sabedoria, pouco importa que hoje se lhes tome como 
testemunho e égide de tudo quanto foram eles os primeiros a condenar em seu tempo... (Nota do tradutor). 
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vulgar, a custa de séculos e de encarnações, chamado o Maha-yana  6  ou “grande 
caminho”. Um é o iniciático; o outro, o lento caminho das religiões positivas, desde o velho 
hinduísmo até os modernos cristianismo e maometanismo. Blavatsky indicou muito bem a 
origem de ambos na própria Atlântida, apontando, como causa da grande catástrofe, o 
sacerdócio explorador que em seu benefício apregoava: “dividamos para vencer”, por isso 
mesmo criando religiões positivas, como “róseos contos infantis”, mitos e dúplices véus, 
ou “re-velações”, aos quais responderam os grandes Serei, com o lema de “unamo-nos 
para resistir”, instituindo desde logo as iniciações, das quais as últimas foram a  maçônica 
e a teosófica. 

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

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

                                                        
6 Nesses nomes dos dois clássicos Caminhos, preferimos ler Jina-yoni e Maha-yoni. Nesse caso poderíamos traduzi-los, 
respectivamente, como “matriz” ou “meio” de nascimento do mundo Jina ou daqueles Seres Superiores ao nível humano, e “grande 
matriz”, ou meio final de nascimento para a humanidade em geral. Notemos também que o Hi aspirado do Hina-yana, nós o traduzimos 
foneticamente por J. (Nota do autor). 

E como todas as línguas sejam rebentos uma  das outras, para não dizer que procedem de uma só, vemos, no hebraico por exemplo, 
escrever-se tanto lod como Jod (a 10ª letra do alfabeto). Do mesmo modo que, em outras línguas, dizer -se Jeoshua e Yeoshua; 
Jokanan e Yokanan, etc. etc.. 

A verdadeira tradução de Hina-yana e Maha-yana, ou dois “caminhos” referidos pelo autor, como se sabe, é: “pequena barca” para o 
primeiro e “grande barca” para o segundo. Referem-se ainda à s duas escolas do Budismo: do Norte (Maha-yana) e do Sul (Hina-yana). 
O mesmo sentido se acha no termo “barca de Osíris” das iniciações egípcias. (Nota do tradutor). 
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Estes são os ensinamentos das duas respectivas escolas, segundo letrados e 
místicos. Porém tais eruditos e pensadores formam, no Tibete como em toda parte, uma 
ínfima minoria. Quanto aos partidários do “cerimonial” e da “regra”, são numerosos 
indivíduos, levando uma vida puramente vegetativa nos mosteiros, sob aquela capa de 
“liberdade completa”, procurando atrair uma infinidade de pessoas sem condições de 
escalar cimo algum, mas cujos tipos se podem classificar de pitorescos. Toda a corte de 
feiticeiros, adivinhos, necromantes, ocultistas e magos, desde os mais miseráveis até os 
que ocupam as mais elevadas posições sociais, encontram-se entre eles, sendo que nada 
mais divertido que ouvir-lhes as originais interpretações acerca da “conquista integral”, 
nascidas de seus desequilibrados cérebros. O clero oficial, isto é, os monges da seita dos 
Gelugpas, vulgarmente conhecidos como “bonés amarelos”, fundada por Tsongkapa, no 
século XIV, pronunciam-se a favor das “regras”. Entre as seitas não reformadas ou semi-
reformadas dos “bonés-encarnados” (os Sakya-pas e os Khag-yu-pas), que constituem a 
maioria dos mosteiros tibetanos, dão preferência ao caminho prudente das “observâncias” 
ou “regras”. Entretanto, nem sempre foi assim, porquanto os fundadores dos Khagyu-pas 
– o lama Mar-pa e sobretudo o célebre vate Milarespa – eram decididos partidários do 
“reto caminho”. Quanto aos Sakya-pas (partidários de Sakya-Muni, ou “budjstas”?), que  
estrearam pela mesma época, foram em sua origem verdadeiros magos, sendo que as 
ciências ocultas foram e são cultivadas em seus mosteiros. A filosofia faz-lhes grande 
concorrência, na parte mais seleta dos religiosos. 

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

 “Finalmente, ouvi de um lama culto que as atrevidas teorias relativas à 
liberdade absoluta o desprezo por todas as regras professadas pelos adeptos mais 
avançados do “reto caminho” são o eco longínquo de um ensinamento existente 
desde tempos imemoriais, na Ásia central e na setentrional. Por isso, ele acreditava 
piamente que as doutrinas ensinadas durante o curso de altas iniciações, pelos mais 
extremistas daquele caminho, concordam perfeitamente com as de Buda, que foi quem as 
preconizou em certas passagens de seus discursos. Entretanto, acrescenta o mesmo o 
Buda compreendeu, por sua vez, que a maioria dos homens melhor fará em submeter-se 
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às regras calculadas para socorrer os maus efeitos de sua ignorância e guiá-los por um 
caminho onde não há que temer qualquer catástrofe moral. Por esta razão ditou ele 
códigos de observância, para uso tanto dos monges como dos leigos”. 

Quando tratarmos do Tibete propriamente dito, ampliaremos as idéias que 
sugerem a leitura de notáveis tesouros bibliográficos encontrados entre as obras de 
David-Neel. Merece uma digressão para que se examine, a luz de tais ensinamentos, o 
grave problema do estado atual da Sociedade Teosófica, onde – em surda ou aberta 
campanha – lutam aqueles dois Caminhos ou orientações, o que faremos no seguinte 
capitulo, sem preocupações de com isso ocasionar discussões, as quais não perderemos 
tempo em contestar, mas guiados, sempre, pelo sentido histórico e crítico, que inspiram 
estes apontamentos. 

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

OCULTISMO E TEOSOFIA 

Laurentus 

 

Para todos os efeitos, a Sociedade Teosófica Brasileira é a Barca de Salvação, em 
cujo bordo navega a prodigiosa Semente da Nova Civilização. Seu Timoneiro ou condutor 
foi obrigado a visitar o Norte da Índia e a se ligar, portanto, à Escola Maha-Yana, para 
depois ocupar o referido Cargo ou Função. 

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

 

Cosmogênese – Antropogênese – Ordens Secretas 
 

Por Eng. HERNANI M. PORTELLA e Com. V. H. PORTELA 

 

(Compilado dos ensinamentos e revelações de. J. H. S.) 

 

TÍTULO I 

 
COSMOGÊNESE 

 
A “Doutrina Secreta”, de Helena Petrovna Blavatsky, começa da seguinte maneira 

sua descrição, quando trata da formação do nosso Universo que é o Quarto Sistema de 
evolução:  

 

Estância I 
1. Eterno Pai, envolto em suas Sempre Invisíveis Vestes, tinha dormido uma vez 

mais por Sete Eternidades. 

2. O Tempo não existia, pois jazia, dormindo, no Seio Infinito da Duração. 

3. A Mente Universal não existia, pois não havia Ah-hi (seres celestiais) para 
contê-la. 

4. As Sete Sendas da felicidade não existiam. As Grandes Causas de Desdita não 
existiam, pois não havia ninguém. que as produzisse e fosse por elas envolvido. 

5. Só trevas enchiam o Todo Sem Limites; pois Pai, Mãe e Filho eram uma vez 
mais Uno, e o Filho não havia ainda despertado para a nova Roda e sua 
Peregrinação nela. 
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6. Os Sete Senhores Sublimes e as Sete Verdades, haviam deixado de ser; e o 
Universo, o Filho das Necessidades, estava submerso em Paranishpanna 
(Absoluto Não-Ser, equivalente ao Absoluto Ser ou “Seidade”), para ser exalado 
por aquele que é, e no entanto, não é. Nenhuma cousa existia. 

7. As Causas da Existência haviam sido destruídas; o Visível que foi e o Invisível 
que é, permaneciam no Eterno Não-Ser – o único Ser. 

8. A Forma Una de Existência, sem limites, infinda, sem causa, se estendia 
somente em Sono sem Sonhos; e a Vida palpitava inconsciente no Espaço 
Universal, em toda a extensão daquela Onipresença que o Olho Aberto de 
Dangma (alma purificada) percebe. 

9. Mas, onde estava Dangma quando o Alaya (Alma universal ou “Anima mundi”) 
do Universo estava em Paramârtha (Existência absoluta), e a Grande Roda era 
Anupâdaka? (“sem pais” – que existia por si mesmo, agênito, nascido sem pais 
ou progenitores). 

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

Rudoff Steiner, o criador da Antroposofia, ao estudar as Cadeias do Quarto 
Sistema de evolução, e seguindo os ensinamentos de Helena Petrovna Blavatsky, de que 
a Primeira Cadeia desse Quarto Sistema está ligada a um estado de consciência 
representado na simbologia do planeta Saturno, no seu livro “O Apocalipse”, à página 37, 
escreve: 

“Pode-se perguntar: o que é que existia antes de haver a Cadeia de Saturno? 
Outros estados anteriores a toda nossa evolução terrestre? Será difícil recuar para além 
de Saturno, porque ele marca um estado de evolução onde começa o que chamamos de 
Tempo. Anteriormente havia outras formas de existência, mas a rigor não podemos 
mesmo dizer “anteriormente”, pois que o Tempo não existia ainda. O tempo teve, assim, 
sua origem. Antes de Saturno não havia o tempo, mas somente a eternidade, a duração. 
Tudo existe simultaneamente. Uma sucessão de fenômenos começa então com Saturno. 
Na situação do mundo onde nada existe a não ser eternidade, duração, não pode haver, 
tampouco, movimento. Porque o movimento é função do tempo. Não há rotação. Há 
duração e repouso. Diz-se em ocultismo é o estado do inefável repouso na duração. A 
expressão é exata: “Um estado do inefável repouso na duração precedeu a Saturno”. 

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

Tomando por base revelações e ensinamentos de seu Ven. Mestre, a SOCIEDADE 
TEOSÓFICA BRASILEIRA tenta agora dar uma explicação que possa, respondendo às 
dúvidas apontadas por Rudolf Steiner, levantar uma ponta do véu que encobre o mistério 
dos Universos anteriores a Saturno, apresentado por Helena Petrovna Blavatsky, nas 
suas “Estâncias de Dzyan”. Somente a um ser na face da terra teria sido concedido 
estado de consciência para penetrar, no ciclo atual, nos arcanos desses ensinamentos; é 
aquele apontado por ela, na sua “Doutrina Secreta”, à página 62 da Introdução de tal 
obra, quando diz: “No Século XX, algum discípulo melhor informado e com qualidades 
muito superiores, poderá ser enviado pelos Mestres da Sabedoria, para dar provas defi-
nitivas e irrefutáveis de que existe uma ciência chamada “Gupta Vydia”; e que, à maneira 
das fontes do Nilo em certa época misteriosas, a fonte de todas as religiões e Filosofias 
conhecidas pelo mundo na atualidade, permaneceu durante muitas épocas olvidada e 
perdida para os homens, mas que por fim foi encontrada.” Este ser que representa o 
Manu (Manas - Mental) da 7ª sub -raça, Prabasha Dharma, teve ocasião de ensinar, a nos 
outros, seus discípulos, que: 

“O tempo, o espaço e a causalidade, são as três características de um Universo 
em manifestação. No seio do Infinito, onde reina a Eternidade, a “Imutabilidade”, não 
existe Espaço, nem Tampo, nem a relação entre Causa e Efeito. Existe, sim, a 
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cristalização do perfeito, a Imobilidade: um Sistema estático, onde não há energia em 
ação, mas o Equilíbrio. Portanto, nada existe, existindo tudo. 

“Entre uma Cadeia e outra, bem como entre um. Sistema de evolução e outro, há 
sempre um Pralaia (período de obscuridade ou repouso), onde se conserva a experiência 
do Globo, Cadeia ou Universo anterior. Este pralaia é representado por um 2º Trono, 
desde que seu papel é separar uma coisa da outra. Os Globos luminosos se expressam 
no plano físico e os obscuros num 2º Trono. São estes que conservam a experiências 
adquirida nos Globos luminosos. O tempo de duração dos Globos luminosos é igual ao 
dos Globos obscuros ou seja, Manuântara igual a Pralaia. 

No fim  do período dos Globos luminosos (fim do Manuântara) de determinado 
Sistema, vem o período dos Globos obscuros, ou grande Pralaia e que se passa numa 
região que se pode chamar de 2º Trono. Logo, o 2º Trono é o conservador da experiência 
adquirida nos Globos luminosos dos Sistemas anteriores, para projetá-la no Sistema 
seguinte. 

A 1ª Cadela do 1º Sistema saldo do seio do 8º Sistema, que é o embrião universal, 
por trás do qual se acha o Espaço Sem Limites, não havendo colhido experiência anterior, 
se faz por intermédio da Vontade posta em Atividade do 8º Sistema. Dessa forma, o 
impulso para a criação desta Cadeia é o mais vigoroso de todos, por partir da própria 
Causa única (o 8º Sistema).  

No 1º Sistema houve um só Globo iluminado e onde se desenvolveu o mineral, que 
não era o atual e sim o “Flogístico”, daí ser a matéria daquele Sistema o “flogiston”. Da 
mesma forma os corpos dos Dhyanis (Planetários), bem como o do lshwara, eram 
flogísticos, sendo também flogísticos os micro organismos da hierarquia assúrica formada 
nesse Sistema. Nele se desenvolveu o reino mineral através de suas sete 
classificações, cuja expressão máxima foi o Urano, por ser o da última Cadeia, ao qual 
vieram juntar-se os demais.  

A duração da 1ª Cadeia do 1º Sistema correspondeu ao que gastariam sete 
Globos, se todas estivessem em atividade. No 2º Sistema, o tempo de vida das duas 
primeiras Cadeias corresponda também a sete Globos (31/2 para cada) e assim 
sucessivamente. Dessa forma, o tempo para cada Cadeia vai encurtando. 

No 2º Sistema desenvolveu a mesma forma de evolução, com as sete Cadeias, 
sendo que desta vez constaram dois Globos luminosos para cinco obscuros e onde, além 
do mineral em forma flogística do Sistema anterior, aparece o vegetal em sua forma 
arquetipal também flogística e suas sete classificações. A hierarquia formada nesse 
Sistema, em suas duas Cadeias, era, como na anterior, de micro organismos possuindo o 
seu Assura criador, ou seja, o acionador vital de sua natureza ou espécie. 

 No 3º Sistema, a formação, já agora animal, que se processou, de acordo com as 
experiências recebidas dos dois Sistemas anteriores, era também em sete classes e 
possuíam vestígios iniciais dos seres que deveriam figurar no 4º Sistema, que é o nosso. 
Na última Cadeia do 3º Sistema, possuíam características semi -humanas ou semi-
animais, como conseqüência das experiências anteriores. 

 Entremos, agora, no 4º Sistema, que é o tratado por Helena Petrovna Blavatsky, 
com as dúvidas do Sr. Rudolf Steiner, cuja primeira Cadeia foi a de Saturno, a segunda a 
do Sol e a terceira a da Lua. A Cadeia de Saturno, que deu como resultado a hierarquia 
dos Assuras, 

transformou a série flogística mineral do primeiro Sistema, no “tatva” que deveria 
ser o predominante na 1ª Cadeia desse 4º Sistema e que foi “Pritivi”, elemento sutil 
predominante na formação do mineral, ou seja, naquele que hoje está classificado como 
metais e metalóides, pela ciência considerada oficial. 
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Na 2ª Cadeia desse 4º Sistema, deveria figurar o “tatva” “ Apas”, como seria lógico 
de se supor, sob a égide da Lua; no entanto, tal fato não aconteceu, em virtude de “erros” 
(atrasos no plano arquetipal), passando a figurar sob o impulso do Sol e do “tatva” 
“Tejas”, dando como resultado a hierarquia dos Agnisvatas, formando também a série 
vegetal dessa Cadeia – que foi plasmada como repercussão do que existia no 2º Sistema. 
Esta inversão de “tatvas” fez com que na 3ª Cadeia desse nosso 4º Sistema se 
desenvolvesse a série animal correspondente à última Cadeia do 3º Sistema de evolução, 
fazendo surgir, em conseqüência, uma hierarquia de nome Pitris Barishads que possuindo 
uma classe de Devas mal formados, ao ser atingida para trabalhar na evolução da 4ª 
Cadeia ou da formação do “Jiva” (homem), rebelou-se. Esta revolta contra “Dharma”, a 
Lei Evolutiva, ficou conhecida nas tradições esotéricas com o nome de “Taraka-Maya”, ou 
a Guerra dos céus das tradições hindus. Isto explica tudo sobre os Anjos caídos. A série 
animal desenvolvida na 1ª Cadeia, esteve sob a égide da Lua, entrando em sua formação 
o “tatva” “Apas”. 

Na complexa formação das Raças, no evoluir da 4ª Cadeia ou 4 º  Globo, do nosso 
Sistema (também o 4º), houve o saque contra o futuro feito pelo Senhor das Eternidades, 
quando apelou para o 5º lshwara, que dirigia o 5 º  Sistema representado pelo planeta 
Vênus, para que passasse a dirigir a evolução na terra com os Pitris da 1ª Cadeia, os 
Assuras, arrastando também os Pitris Agniswatas da 2ª  Cadeia e os Pitris Barishads da 3ª 
Cadeia. 

 Negando-se a infundir os seres de sua hierarquia (5ª) nas formas da 1ª e da 2 ª  
Raças Mães que considerava vis, segundo Sepher Enoch, colocando-se, assim, em 
oposição à Lei, deu motivo a que o Eterno apelasse também para o 6º lshwara, dirigente 
do 6º  Sistema, sob o signo de Mercúrio, o qual, de acordo com os textos hebraicos, com o 
nome de Jeová, formasse o homem do pó da terra, soprando-lhe nas narinas o hálito de 
vida (Gênesis: 2;7), que deve ser entendido em forma de energia sutil, ou seja, o “tatva” 
“Vayu”, cuja bija (semente) PAN figura ainda no radical de nomes divinos antigos, 
inclusive dos nossos aborígenes. 

 O 5º  lshwara, como Planetário de Vênus, foi precipitado pelo Eterno na terra como 
Anjo Rebelde, durante a formação da 3ª Raça Mãe, conforme é tratado no Título II deste 
trabalho, ou seja, entre os Lêmures. 

 

TÍTULO II 

 

ANTROPOGÊNESE - Das raças e sub-raças 

 

 1- Adâmica – A primeira Raça Mãe, denominada Adâmica, pertenceu ao que os 
geólogos chamam de Era Primitiva (sistemas Arqueano e Algonquiano). Habitou o Jambu 
Dwipa, hoje calota polar norte, segundo a denominação dada pelos Puranas, livro 
sagrado dos Hindus. Descendeu dos Pitris Barishads ou Progenitores Lunares, sob a 
égide de Netuno. Não foi gerada fisicamente, mas formada pelo divino poder mental ou 
Kriya-Shakti. Filha dos deuses ou Eloim, enquanto mergulhados na meditação do Ioga, 
teria sido astral e traria o princípio espiritual Atmã, cego, como princípio interior, 
apresentando rudimentos do sentido auditivo. Sua aparência nada mais era do que 
formas (Bhutas) frustas, filamentosas, de cor prateada, sem sexo, formas quase protistas, 
que saíram do corpo sutil dos seus progenitores – os Eloim. 

 2 - Hiperbórea – A segunda Raça Mãe, a Hiperbórea, da Era Primária, que se teria 
desenvolvido entre os sistemas Cambriano e Seluriano, correspondendo ao continente 
Plaska Dwipa dos arquivos ocultos, ocupou o norte da Ásia, a Groenlândia, o Spitzberg, 
uma parte da Suécia, da Noruega e das Ilhas Britânicas. Era descendente dos 
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Progenitores Solares ou Pitris Agnisvatas, sob a influência de Urano, e ainda gerada pelo 
mesmo processo da raça anterior. Possuía corpo etérico e trazia o princípio Búdico, ou 
intuição, ligado a Atmã, juntando o sentido do tato ao da audição, respondendo aos 
impactos do ar e do fogo. Como a anterior, eram formas mal definidas, filo-arborescentes, 
com reflexos brilhantes, ígneas, de cor avermelhada, com tonalidades douradas, 
insinuando aspectos ora animais, ora quase humanos. Reproduziam-se, a princípio, como 
na primeira raça, ou seja, por cissiparidade, conforme os protozoários, para numa 
segunda fase chamarem-se nascidos do suor, com vaga manifestação dos dois sexos, 
donde o apelido de andróginos latentes.  

 Tais Raças Mães, pela peculiar constituição de seus indivíduos, não eram 
fossilizáveis. Assim, jamais a Ciência poderia descobrir qualquer vestígio de antepassado 
“pitecoide do homem primitivo”, simplesmente porque este possuía apenas um corpo 
etérico-astral (Chaya), ou seja, sem esqueleto. 

 3 – Lemuriana – O terceiro continente, Shalmali Dwipa, que os geólogos 
conhecem por Gondwana, onde habitou a terceira Raça Mãe, ou dos Lêmures, que a 
Geologia situa entre as Eras Primária e Secundária e nos sistemas Devoniano, 
Carbonífero, Permeano, Triássico (apogeu da Lemúria), Jurássico e mesmo Cretáceo, 
surgiu pela modificação ocorrida com emersão da imensa cadeia do Himalaia. Mais ao sul 
os continentes se elevam, para Leste, ao lado de Ceilão, da Austrália até Tasmânia e a 
Ilha de Páscoa; para Oeste, até Madagascar. Uma parte da África emerge, igualmente. 
Dos continentes precedentes, a Lemúria conserva a Suécia, a Noruega e a Sibéria. 

A Atmã e Budi, princípios já desenvolvidos nas duas Raças Mães anteriores, 
infundiu-se o mental (ou Manas), por mérito dos Pitris Kumaras ou Luciferinos. Alcançou-
se um estado de consciência que responde aos impactos do ar, do fogo e da água, 
formando o sentido da visão, acrescentado aos da audição e do tato das duas Raças 
anteriores. Os órgãos visuais desenvolveram-se durante a evolução da Raça Lemuriana. 
No começo, era um olho só, no meio da fronte; mais tarde se formaram os dois olhos, 
porém, estes só foram utilizados na sétima sub-raça. Entretanto, apenas na quarta Raça 
Mãe, chamada Atlante, é que eles se tornaram o órgão normal da visão, processando-se 
lentamente a interiorização do “olho central”. Este, passou a constituir a chamada 
glândula pineal, cujas funções e secreções os próprios endocrinólogos ainda 
desconhecem. Possuíam tais seres, além daquele olho frontal, mais dois orifícios na face: 
um, correspondendo às narinas e outro, relacionado com a boca. 

 É sob a égide dos planetas Vênus e Marte que a terceira Raça Mãe obteve o 
mental, com o conseqüente desenvolvimento do cérebro e, de modo geral, o sistema 
nervoso da vida de relação. O desenvolvimento do cérebro fez surgir o raciocínio e, 
portanto, o sentimento de ahankara ou de egoidade (eu sou), permitindo que a “alma 
grupo”, produto do trabalho dos Pitris das raças anteriores, se individualizasse, surgindo 
as idiossincrasias, os obstáculos de toda sorte à evolução de cada homem, aparecendo 
na terra o Bem e o Mal. Não possuíam intuição individual alguma; obedeciam estritamente 
e sem esforço a qualquer impulso provindo dos Reis Divinos, sob cujas ordens 
construíram Grandes cidades, monumentos e templos ciclópicos; seus fragmentos 
subsistem ainda na Ilha de Páscoa e em outros lugares do Globo durante a primeira e a 
segunda sub-raças da terceira Raça Mãe ou Lemuriana, a linguagem consistiu, apenas, 
em gritos de dor e de prazer, de amor e ódio; na terceira sub-raça a linguagem tornou-se 
monossilábica. 

 As formas humanas então existentes ainda se reproduziam como os “nascidos do 
suor”; como na primeira e na segunda Raças Mães, nos seus primórdios. Posteriormente, 
os sexos são apenas desvendados e as criaturas nitidamente andróginas: numa segunda 
fase, produziram hermafroditas bem desenvolvidos desde o nascimento e capazes de se 
moverem ao saírem do ovo. Sob a égide de Marte, estas formas hermafroditas serviram 
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de veículos aos senhores de Vênus (Assuras) que. através dos Pitris ou Progenitores 
Solares e Lunares, com a polarização de Prana, ou Hálito Vital, obtiveram a nítida 
separação dos sexos. 

 Vê-se, portanto, que, biologicamente falando, durante milhões de anos, os 
organismos hermafroditas foram se aperfeiçoando até chegar a uma fase em que os 
gametas masculino e feminino não mais amadureciam simultaneamente no mesmo 
organismo. Com o decorrer dos milênios, um dos órgãos sexuais aborta por completo; o 
indivíduo passa  a ser nitidamente masculino, ou nitidamente feminino. Foi nos últimos 
dezoito milhões de anos que os Lêmures passaram a constituir uma raça dióica, isto é, 
com os sexos totalmente separados. Os homens eram de estatura descomunal e 
poderosos, pois necessitavam lutar contra animais gigantescos, afins com a evolução 
daquela época, cosmogônica e antropologicamente falando, como os megalosauros, 
pterodáctilos, etc. A separação dos sexos, aliada á exacerbação dos sentidos, levou a 
humanidade a se desviar da Lei. (Aliás, segundo a Teosofia e o Ocultismo, os macacos 
antropóides são os últimos descendentes de cruzamento entre certa classe de homens 
inferiores e um tipo de animal parecido com a lontra, havido na 3ª Raça Mãe, a 
Lemuriana). Os cataclismos começaram, então, sua obra destruidora. Os fogos da terra e 
as estréias do céu varreram do mundo o vasto Continente, restando a Ilha Branca ou 
Paradêsa, descrita por Saint-Yves d'Alveydre, por Annie Besant e outros. Foi nela que se 
formou o primeiro núcleo da Grande Fraternidade Branca, também conhecida por Shuda 
Dharma Mandalam, como escudo defensor do mistério da Esfinge, cuja figura representa 
os quatro animais citados pelo grande vidente de Patmos no Apocalipse, e que são : o 
Touro (ligado aos Barishads ou Progenitores Lunares); o Leão (relacionado com os 
Agnisvatas ou Progenitores Solares); a Águia (proveniente dos Assuras, da Cadeia de 
Saturno) e, finalmente, o Homem (expressando os Jivas, da Cadeia de Marte). Sendo ela, 
a Esfinge, andrógina, portanto, metade homem e metade mulher, representava também a 
quinta etapa a ser atingida, a do androginismo consciente. 

 4 – Atlântida – Após a destruição da Lemúria o Sol deixou de brilhar sobre as 
cabeças da pequena fração que restou dos “nascidos do suor”. A duração da vida 
diminuiu e os homens passaram a conhecer a neve e a geada. Surgiu, então, a Atlântida 
ou Kusha Dwipa, o quarto Continente, a famosa Terra dos Rutas ou dos Vermelhos, o 
País de Mu, que compreendia a China, o Japão e o que hoje denominamos Oceano 
Pacífico Setentrional, quase até o lado ocidental da América. Ao sul, compreendia a índia, 
o Ceilão, a Birmânia e a Malásia; a oeste, a Pérsia, a Arábia, a Síria, a Abissínia, a bacia 
do Mediterrâneo, a Itália meridional e a Espanha. Da Escócia e da Irlanda, então 
emersas, estendia-se, a oeste, sobre o que atualmente se denomina de Oceano Atlântico 
e a maior parte das duas Américas. 

 A primeira catástrofe que sofreu a Atlântida, há 850 mil anos, despedaçou-a 
em sete grandes ilhas de tamanhos diversos, equiparáveis a sete continentes, 
trazendo para a superfície das águas a Escandinávia, grande parte da Europa 
meridional, o Egito, quase toda a África e parte da América do Norte, enquanto a 
Ásia setentrional afundava-se nas águas, separando, desse modo, a Atlântida da 
Terra Sagrada. Essa primeira catástrofe se deu nos meados do período Mioceno, ou 
seja, na Era Terciária, e uma das maiores Ilhas, verdadeiro continente, compreendia 
o Norte da África, a Europa até o Tirreno, o Iucatã e o Wgsil, constituindo dilatado 
império, dividido em sete reinos, cada qual habitado por uma das sub-raças que a 
tradição designa pelos nomes de Romoahls, Tlavatlis, Toltecas, Turânios, Semitas, 
Acádios e Mongóis as quais floresceram concomitantemente nos respectivos países, 
conforme se depreende dos textos bramânicos. 

 Tais reinos eram governados, respectivamente, pelos descendentes dos sete 
primitivos filhos de Posseidonis e tinham por capitais as duas famosas e riquíssimas 
cidades, conhecidas como a “Cidade das Portas de Ouro” e a “Cidade dos Telhados 



RRReeevvviii ssstttaaa   DDDhhhââârrraaannnâââ   
Dhâranâ nº  15 e 16 -  Julho a Dezembro de 1960 e Janeiro a Fevereiro de 1961 – Ano XXXV 

Redator : Sylvio de Paschoal 

Resplandecentes”. Esta última, sede fulgurante construída pelos Toltecas e Turânios, 
comandava a regido hoje correspondente ao planalto que se estende pelos confins do 
Amazonas e Mato Grosso, e se liga ao planalto de Goiás. 

 Os indígenas de toda essa imensa região, cuja superfície é calculada em quatro 
milhões de quilômetros quadrados, conservam até hoje, envolta na poesia de suas 
lendas, a história do poderoso império que alongava seus domínios até as margens do 
Oceano Pacífico, onde, em épocas ainda mais remotas, existira o Continente Lemuriano, 
de que as Escrituras Santas nos falam como tendo sido a “Cintura do Mundo”, o Himavat 
Sagrado, que abarcava todo o Globo. 

As palavras desses remanescentes atlantes são confirmadas pelos numerosos 
litogrifos ou inscrições abertas nos rochedos, das quais só no Brasil já se encontram mais 
de três mil, principalmente na Serra de Parimã, no Amazonas, em Vila Velha, no Paraná e 
na lendária Matatu Araracanga, nas fraldas do Roncador, que constituíram os famosos 
“El-Dorado” dos aventureiros da época das conquistas, e da qual se ocupou o Cel. 
Fawcett, guiado pela bússola infalível de uma clara intuição e de seu misterioso ídolo, que 
emitia, pela região umbilical, fumaça indicativa do caminho. Fawcett encontrou, afinal, no 
recesso da selva, o monte Ararat, cuja embocadura o colocou em sintonia com a região 
Jina ou a “Cidade Perdida”, que ele tanto buscava e que para os teósofos do ciclo atual 
ou de Aquário é a mesma “Cidade dos Telhados Resplandecentes”, capital temporal e 
sede das hierarquias portadoras da ciência do Bem e do Mal. 

Por maravilhosa que tenha sido a civilização erguida no hoje Planalto de 
Roosevelt, cuja capital era a “Cidade dos Telhados Resplandecentes”, sede temporal sob 
a égide do Quarto Rei Atlante e cujo povo, os Turânios, que a construiu, rido tinha ainda 
atingido o pleno desenvolvimento do princípio mental, tornando-se opressores dos fracos 
e veneradores da força bruta, sofreu ela as conseqüências dos seus desmandos, 
agravados pelo assalto tentado contra a Oitava Cidade. Esta era, também, chamada 
“Cidade Interdita”, e por motivo do primeiro cataclismo, interiorizou-se para o Sanctum 
Sanctorum da Mãe Terra, constituindo, assim, a Shamballah dos ocultistas e teósofos, ou 
a Jerusalém Celeste, dos iniciados cristãos, onde se encerrava o mistério do Adam 
Kadmon ou Homem Celeste que se fez Adam Heve ou Pai Mãe cósmico. 

Desde as mais antigas tradições, de diferentes povos, inclusive os mais remotos, 
são feitas constantes alusões a essa “Terra Sagrada”, onde estão realizados os ideais da 
humanidade, dando-lhe, naturalmente, diversas denominações, sempre, porém, 
relacionando com o que de divino possa o homem executar na Terra. Assim, para os 
Celtas, esse lugar era conhecido como A Terra dos Mistérios, Duat de Dananda. A 
tradição chinesa nos fala da Terra de Shivin ou a Cidade das Doze Serpentes. É o 
“Mundo Subterrâneo, que fica na raiz do céu”, segundo Votam Tzental e o Caminho que a 
este lugar conduz é o da serpente. É o país dos Calcas, Calcis (ou Kalki), a famosa 
“Cólchida”, para onde se dirigiram os Argonautas, à procura do Tosão de Ouro. 

 As tradições nórdicas da antiga Germânia dizem que tal lugar é o Walhalláh – “O 
Vale de Alláh ou de Deus”, para onde eram conduzidos, pelas Walkyrias, os seus 
guerreiros e heróis. Os persas chamavam-na de Alberdi ou Aryana-Vaejo, a terra dos 
seus antepassados; os hebreus a denominavam de Canãa; os mexicanos, de Tula ou 
Tulan: os astecas conheciam-na com o nome de Aztalan ou a “Cidade de Chicometaza”; 
os maias, de Maya-Pan. Os espanhóis acreditavam que tal cidade se achava nas 
Américas e denominaram-na de “El-Dorado” e ficaram contentes quando souberam que 
tal cidade era conhecida, pelos aborígenes, pelo nome de Manôa ou a “Cidade dos Tetos 
de Prata e cujo Rei usava vestes de ouro”. 

 A Grécia, pelos seus cultos de Delfos, de Dionísios ou Eleusis, nos fala do 
Monte Olimpo e dos Campos Elíseos. A região de bem-aventurança dos primitivos 
tempos védicos, designados com vários nomes: Ratnâsanu (O Cume da Pedra 
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Preciosa), Hemádri (A Montanha de Oiro), é o Monte Meru, o Olimpo dos hinduistas. 
Simbolicamente, o cume desse monte místico está no céu, sua parte média na terra 
e sua base nos infernos... É a mesma “Cidade dos Doze Azes”, dos Edas 
escandinavos ou o “País Subterrâneo de Asar”, dos povos da Mesopotâmia. É o 
“País do Amenti” a que se refere o Livro da Sagrada Morada ou dos Mortos, do 
antigo Egito. É a “Cidade das Sete Pétalas”, do Vishnu, ou a “Cidade dos Sete Reis 
do Edom”, Edem ou Gan-Edem, da tradição judaica, ou, ainda, o “Paraíso Terrestre”, 
onde o Manu Moisés, da tradição bíblica, colocou a parelha manúsica criada pelo 
Eterno “à sua imagem e semelhança”, para povoamento da Terra. Toda a Ásia 
Menor, numa só voz, até hoje, faz referência a uma Cidade de Mistérios e cheia de 
maravilhas: Shamballah (Mansão dos Deuses), que e a mesma Ermedi dos tibetanos 
e mongóis. Na Idade Média se falou nos “Reinos do Pai João”, como na “Ilha de 
Avalon”, onde os cavaleiros da Távola Redonda, sob a chefia do Rei Artur e 
orientação do Mago Merlin, para lá se dirigiram em demanda do “Santo Graal”, 
símbolo da redenção, da justiça e da imortalidade. É conhecida, ainda, como 
Belovedye, que significa Bela Aurora, nome que também se dá à Agarta de Saint-
Yves d'Alveydre, de René Guenón e de Ferdinand Ossendowski, cujas obras 
citaremos adiante, entre outras. 

 As lendas e as religiões guardam as multimilenares recordações desses países 
esplendorosos, obscuramente mantidos nas tradições e na memória dos povos, como a 
nostálgica pátria de nossos ancestrais. Tais foram, igualmente, a Adivarsha dos 
primeiros Arias, o Lino de Homero e de 

Ésquilo, a Posseidonis de Solón, o Jardim das Hespérides dos poetas da Hélade, 
as Ilhas Afortunadas, a terra dos filhos de Amon e de Saturno. Tradições essas que 
inspiraram obras notáveis, como a “República” de Platão, “A Cidade do Sol” de 
Campanela, “Utopia” de Thomaz Moore, “O Paraíso Perdido” de Milton, sendo já de 
nossos dias as não menos valiosas “De Sevilha a Iucatã” de Mário Roso de Luna, “Por 
Grutas e Selvas do Indostão”, de Blavatsky, “À Sombra dos Mosteiros Tibetanos” de Jean 
Marques de Rivière, “O Coração da Ásia” de Nicolas Roerick, “Missão da Índia na Europa” 
de Saint-Yves d'Alveydre, “O Rei do Mundo” de René Guenón, “Animais, Homens e 
Deuses” de Ferdinand Ossendowski. Entre as de autores patrícios, merecem ser citadas 
“A Era do Aquário” de Aníbal Voz de Melo, “Ocultismo e Teosofia” de Laurentus e “O 
Verdadeiro Caminho da Iniciação” de Henrique José de Souza. No gênero de romance, 
em que, de forma velada, ou como aventura, se relatam episódios ocorridos em cidades 
sagradas, citaremos “Horizonte Perdido”, de James Hilton, que descreve Shangri-lá, 
como cidade oculta no Vale da Lua Azul, no coração do Tibete, “A Cidade Perdida” de 
Jerônimo Monteiro, “Ela” e “A Volta. de Ela” de H. Rider Haggard, “O Clã Perdido dos 
Incas” de O. B. R. Diamor, etc. 

 A Fonte inspiradora dessa tradição unívoca, é que tem revelado, nas várias 
épocas, a existência de uma Cidade Oculta, com nomes os mais diversos, a qual vem 
guardando, até hoje, o mistério da Arvore da Vida. Seria a Oitava Cidade Atlante, a das 
“Portas de Ouro”, recolhida nas profundezas oceânicas, quando do primeiro cataclismo 
ocorrido na Atlântida, para evitar que o Rei da Quarta Cidade, a dos “Telhados 
Resplandecentes”, onde se encontrava plantada a “Árvore da Ciência do Bem e do Mal”, 
viesse a tomar conhecimento, antes do Tempo, dos mistérios custodiados pelo sacerdócio 
de Melki Tsedek. O Apóstolo dos gentios a este se refere quando, na Epístola aos 
Hebreus (7:3), escreve: “Sem pai nem mãe, sem genealogia, que não tem princípio de 
dias, nem fim de vida, mas feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote 
continuamente”. 

 Esta digressão visa demonstrar que os ensinamentos contidos nas sacras 
escrituras, inclusive na Bíblia, sobre a simbologia da Arvore da Vida (Gênesis: 3:22 – 
“Disse o Deus Jehová: Eis que o homem se tem tornado como um de nós, conhecendo o 
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bem e o mal. Agora para que ele não estenda a mão e tome também da árvore da vida. e 
coma, e viva eternamente, Deus Jehová o enviou para fora do jardim do Éden, a fim de 
cultivar a terra de que havia sido tomado. Assim expulsou ao homem...”), vêm tendo as 
mais desencontradas interpretações, variáveis segundo os povos e as épocas, desde as 
mais remotas, porquanto se ligam. à história do período atlante. Os cataclismos que 
culminaram com a submersão e a emersão de continentes, dando novas configurações à 
face do globo, nos livros sagrados, são chamados “dilúvios”. Depois destes, apareceram 
os Manus, condutores de povos, trazendo a semente para as novas gerações que se 
destinam ao repovoamento da Terra. 

 O Continente Atlante ou de Kusha, ao sofrer o primeiro cataclismo, há cerca de 850 
mil anos, for dividido em teto enormes ilhas, ou sub-continentes, dada sua extensão 
considerável, onde se situaram aquéies sete Reinos habitados pelas sub-raças 
anteriormente citadas. Outro grande cataclismo, ocorrido por volta de há 200 mil anos, 
reduziu o grande conjunto para duas ilhas, apenas, uma setentrional, denominada Ruta, e 
outra meridional, chamada Daitia. Nova grande catástrofe provocou o desaparecimento 
de Daitia e reduziu Ruta à pequena Ilha de Posseidonis, colocada no centro do Oceano 
Atlântico, à qual se refere Platão no seu diálogo de Crítias, e que foi submersa no ano 
9.564 antes da era cristã. 

 As demais terras do globo tomaram, mais ou menos, as conformações que hoje 
conhecemos, muito embora as Ilhas Britânicas aparecessem ainda ligadas à Europa, o 
Mar Báltico não houvesse aparecido e o deserto de Saara continuasse um oceano. E 
havendo tão tremendos sismos causado a inclinação do eixo do Terra, em relação ao 
plano da eclíptica, em 23 graus e 28 minutos, originou-se o fenômeno climatérico das 
quatro estações anuais, assinalando o término da Satya-Yuga e o advento da Kali-Yuga, 
que em sânscrito significam, respectivamente : Idade de Ouro e Idade Negra. 

 Antes que sucedessem tais catástrofes, seres de alta hierarquia, iniciados nos 
mistérios da Lei, eram avisados da missão que lhes cabia no posto de Manus, para a 
preservação das sementes que se destinavam à formação de novas raças. Surgiu, 
então, o Manu Vaisvávata, veiculado pelos Senhores da Árvore da Vida que, 
flogisticamente, existiam naquela Oitava Cidade (a Interdita), a qual, com o primeiro 
cataclismo, interiorizara-se no Sanctum Sanctorum da Mãe Terra, cruzou os 
Himalaias e conduziu seu povo pelo Norte da Índia, levando as vergônteas da quinta 
sub-raça atlante e constituindo na meseta do Pamir o núcleo da primeira sub-raça 
ariana, conhecida como Ário-Hindu. Foram-lhe entregues as primeiras Tábuas da Lei, 
com os divinos Dez Mandamentos originais. Aquela primeira sub-raça ariana teve 
como religião o hinduísmo primitivo e nos deixou inestimável herança de 
ensinamentos, contidos no Manava Dharma Shastra (As Leis do Manu) e a Lei das 
Castas. Representava Vaisvávata o ponto mais elevado da evolução alcançado na 
Atlântida, ou seja, a Casta Sacerdotal, possuidora de transcendentes conhecimentos 
ocultos que lhe permitiram prever, com exatidão de tempo e espaço, a catástrofe que 
se aproximava como resultado da queda de valores espirituais, e preparar a 
emigração de que havia de melhor naquele povo extraordinário. Por isso, a corrente 
migratória guiada pelo Manu Vaisvávata, que se dirigiu para a Índia, estava 
sensivelmente voltada à introspeção e buscava a realização pela senda do coração. 

 Milhares de anos depois, o Manu Osíris conduziu outra leva do povo eleito a 
regiões banhadas pelo Nilo, e tendo ele desposado Ísis, filha de um Faraó egípcio, deu 
inicio ao período pré-dinástico dos Reis Divinos daquele país. 

Vários êxodos da Atlântida se processaram em períodos posteriores, na iminência 
das catástrofes citadas, destacando-se os dirigidos por Phra, conhecido por Hermógenes 
ou Hilarião, secundando o trabalho de Osíris. Decorridos muitos séculos, Abraão, Moisés 
e outros, dirigindo as sementes da quinta sub-raça atlante, a Semítica, puderam preservá-
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las da condenada Ilha de Posseidonis, ficando, pois, o Egito como único depositário das 
tradições atlantes e a índia como berço de toda a civilização ariana. E' a razão de 
chamarem a estes dois países o Pai e a Mãe de toda a humanidade, no presente ciclo, 
cuja civilização última está agonizando, para dar lugar à futura próxima que formará na já 
redimida Atlântida as sexta e sétima sub-raças do ciclo ariano. Estas, irão se desenvolver 
nas regiões do Planalto Central brasileiro, tendo por centros propulsores uma nova 
“Cidade dos Telhados Resplandecentes”, hoje Brasília, nas imediações do lugar onde 
aquela existiu como poder temporal, e, no centro do sistema geográfico sul-mineiro, a 
cidade de São Lourenço, futura Capital Espiritual do Mundo. 

 Os Manus são os plasmadores das raças e dos povos nascentes, aparecendo no 
início dos Ciclos, seja de Raças ou de Sub-Raças, Ramos ou Famílias Raciais. A tradição 
e a história da formação, da evolução e da decadência dos Povos são unânimes em 
afirmar a realidade dos Manus, a epopéia de um chefe primitivo, inspirado do céu, 
divindade humanizada, herói e guerreiro, ao mesmo tempo santo e patriarca. Em todos os 
tempos, em todas as latitudes apareceram, nas épocas necessárias, excepcionais 
condutores de povos ou Manus, tais como Mu-ka, preservando da catástrofe atlante as 
“sementes da nova humanidade”; Vaisvávata, à frente da vergôntea da qual nasceria raça 
Ária; Rama, conduzindo os Celtas; Menés, dirigindo os Egípcios; Fo-Hi, orientando os 
Chineses; Odim, no comando dos Nórdicas; Abraão, à frente dos Hebreus; Moisés, dos 
Israelitas; Manco-Capac, dos Incas; Quetzal-Coatl, dos Astecas; Itzama, dos Maias; 
Bochica, dos Chibchas; Tamu dos Caraíbas;  Sumé ou Tamandaré, dos Tupis; e outros 
guias excelsos a nortearam, a planetária peregrinação das mônadas pelos Itinerários de 
IO. 

Ocuparam-se da Atlântida eminentes escritores da antiguidade, entre os quais 
Platão, no e Timeu e Critias; Plutarco, na “Vida de Sólon”; Virgílio, na “Eneida”; Homero, 
na “Odisséia”. No Tibete, os Lamas, em seus manuscritos, referiam-se ao continente 
submerso; na Índia, os Brâmanes, em seus arcaicos papiros; e até nos hieróglifos 
deixados pelos primitivos egípcios encontram-se evidentes alusões à grande catástrofe da 
Atlântida. Mas a comprovação moderna que se deve relevar, por insofismável e 
surpreendente, foi a que resultou das descobertas do arqueólogo alemão, Heinrich 
Schliemann, escavador da antiga cidade de Tróia, e, posteriormente à sua morte, dos 
trabalhos de seu próprio neto, Paul Schliemann, de cujo relatório sobre as pesquisas de 
seu ilustro avô destacam-se estas palavras textuais: 

 “Quando, em 1873, fiz escavações nas ruínas de Tróia, em Hissarlik, e descobre 
na segunda cidade um jarrão de forma peculiar e de grande tamanho, do famoso 
“Tesouro de Príamo”, dentro do mesmo se achavam algumas peças de ourivesaria, 
imagens pequenas de um metal estranho, moedas desse mesmo metal e objetos de osso 
fossilizado. Em alguns desses objetos e no jarrão de bronze, estava gravada uma frase 
em hieróglifos fenícios, cuja tradução é a seguinte : “DO REI CRONOS DA ATLÂNTIDA”. 

Outras provas acerca da catástrofe que fez desaparecer os últimos vestígios do 
continente, se podem ler no famoso Código Troiano, manuscrito Maia, que fez parte da 
coleção “Le Plongeon”, hoje exposto no Museu de Londres, e nos arquivos do antigo 
Templo Budista de Lhassa, onde uma inscrição caldaica, gravada há mais de dois mil 
anos a.C., fala dos mesmos acontecimentos. Que mais seria necessário dizer, além 
desses preciosíssimos informes revelados pelos dois citados documentos, um da América 
Central e outro do Tibete, tão afastados pela distância de origem, mas tão próximos pela 
significação? 

Durante sua existência multimilenar, os povos Atlantes emigravam continuamente, 
levando sua avançada civilização às várias regiões do globo, e dominavam facilmente os 
povos das raças anteriores. Em toda a extensão da América do Sul floresceram as 
civilizações dirigidas pelos adeptos de suas sub-raças, a começar pelas segunda e 
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terceira, a dos Tlavatlis e a dos Toltecas, cujos descendentes mais ou menos puros se 
encontram hoje entre os nossos índios de pele vermelha, erroneamente considerados 
como homens em início de evolução. 

Muito antes de haverem os fundadores da civilização que resplandeceu desde 
Tihuanaco até lucatã vencido os degenerados descendentes dos Tlavatlis e dos Toltecas, 
já nestas paragens americanas haviam florescido civilizações cujos vestígios continuam 
soterrados às margens dos lagos e dos rios, nos cumes inacessíveis das montanhas ou 
dispersos pelas florestas densas das planícies. Cumprindo a Lei Cíclica da Evolução, os 
filhos mais antigos da Atlântida, salvos dos primeiros cataclismos e das tormentas que lhe 
sucederam e destruíram parte do continente, encontraram nos povos bárbaros e 
guerreiros, vindos das novas sub-raças, o fim de sua esplêndida trajetória nesta parte do 
mundo. Deixaram, porém, da sua passagem, os fragmentos de gloriosos progressos, que 
só os filhos da sexta e sétima sub-raças arianas, a florescer nestas mesmos paragens, 
dentro de alguns milhares de anos, conseguirão ultrapassar. Ao longo do rio Amazonas, 
nas margens do lago Titicaca, em Cuzco, em Mato Grosso, em Goiás e na península de 
lucatã se encontram seus vestígios imorredouros, representados pelas ruínas de cidades 
imensas e por inúmeras obras de arte, em relação às quais, as deixadas pelos fincas, 
maias, astecas, fenícios e sumerianos não passam de meros arremedos 

 Sabe-se, pois, que também nesta parte do globo, denominada América pré-
colombiana, se manifestou a Lei Cíclica da Evolução, como não poderia deixar de 
acontecer, encaminhando para cá aqueles vanguardeiros da humanidade, os Manus, de 
que nos falam as tradições. 

Tal como a história de todos os povos e raças consigna uma série de ações 
heróicas de um chefe primitivo, inspirado do céu, divindade humanizada, herói e 
guerreiro, sábio e virtuoso, também as vastas regiões deste hemisfério, impropriamente 
dito “novo mundo”, tiveram o condão de acolher seres de origem desconhecida. 

Assim, é que, aos planaltos tropicais do México compareceu um ancião de pele 
clara, de longas barbas e vestes brancas, com seu bordão de peregrino. Atinge o planalto 
de Anahuac, aureolado pelo disco do Sol. Era Quetzal-Coatl, o legislador, o Manu, sábio e 
bom, que trazia nova moral, novo código, nova ciência. Ninguém sabe como apareceu. 
Todos ignoram como sumiu, após o término de sua missão. Quando, um dia, os nahoas, 
povo antigo e belicoso, desceram do norte para invadir o vale, onde pontificava aquele 
homem tão manso, puro e bondoso, passaram a venerá-lo, chamando-o Cuculcan, a 
“Serpente de Plumas”, a “Ave de Hamsa” ou o “Cisne Branco”, portador da eterna 
sabedoria. 

Também no lucatã surge, certa feita, o fundador da civilização Maia. É Itzama ou 
Zama, branco e venerável como Quetzal-Coatl, e como este, vindo do Oriente. 
Chamaram-no o “Senhor da Aurora”, divindade solar, portanto, como solar é o mito de 
todos os Manus na história de todos os povos. Trazia a ciência e a moral, a boa nova de 
um. ciclo novo. A sua tradição propagou-se, idêntica à de Sumé, dos nativos paraguaios 
ou o Tamu, dos Caraíbas. Dizem estes, a respeito de sua própria origem, que saíram da 
terra, pela virtude de Sumé, que das profundezas de misteriosas cavernas, vieram por Ele 
guiados. É a mesma lenda ou mito dos Dzingaros do centro da Ásia, povo de origem 
bizarra, como é fácil compreender pela simples observação psicológica de seus decaídos 
descendentes de hoje. 

 Os índios caraíbas do Brasil falam da tez branca de Sumé e atribuem sua origem 
ao Oriente. Dele aprenderam a agricultura e os diversos artesanatos. 

A Colômbia nos fornece um mito análogo, igualmente de caráter solar. A destruição 
pelas águas, o dilúvio que tudo levou de roldão, ali também entra como episódio 
sensacional da epopéia. Assim como os Maias tiveram o seu dilúvio descrito no Codex 
Troanus, traduzido por Brasseur de Bourbourg, o qual é corroborado pelo texto platônico 
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referente à Atlântida; assim como o hieróglifo da pirâmide de Xoxicalco fala de uma terra 
destruída pelo oceano, e de seus habitantes mortos e reduzidos à poeira, também a 
tradição colombiana concernente ao novo Chibcha relata uma tragédia semelhante e uma 
poética história de seu Manu Bochica. 

Há muitos milênios, quando a Lua ainda não existia, misteriosamente surge, vindo 
do Nascente, o Grande Bochica. Tinha a pele branca e a barba longa. Venerável em seu 
porte hierático, de coração magnânimo, bom, sábio e justo. Encarnava a suprema 
autoridade sacerdotal e real. 

Trazia, ao mesmo tempo, o báculo e o cetro. Era um rei e um santo. Vinha com sua 
esposa, linda, sedutora e flexuosa. Tanto era bondoso e grande de coração o venerável 
Bochica, quanto perversa e daninha era sua mulher, Chia ou Ubecaimara. A cada gesto 
do esposo em beneficio de seu povo amado, sempre opunha ela tortuoso e destruidor 
obstáculo. Tanta perversidade medrava em seu coração que, por virtude de seus 
encantamentos, pelo poder de sua nefasta magia, conseguiu que o curso do rio Funza 
fosse obstruído com enormes blocos de pedra. Inundou-se, assim, todo o vale de Bogotá. 
Morreram os chibchas na transbordante torrente. Arenas se salvaram os que fugiram para 
as montanhas. Bochica, acabrunhado e melancólico, porém, forte de ânimo, firme em sua 
missão e grande em amor pelo povo escolhido, enfrenta o perigo e, com seu poder divino, 
envia Ubecaimara para o céu. Ela tornou-se a Lua. Depois secou o vale de Bogotá, 
ordenando que fossem retirados os escolhos que impediam o curso normal das águas do 
Funza. Instruiu seu povo; ensinou-lhe as artes; ordenou que fossem erguidos os edifícios: 
construiu novamente a cidade. Espancou as sombras da maldade e instituiu o culto solar. 
A eterna luta entre solares e lunares, a mesma que, conforme os documentos arcaicos da 
“Sabedoria Iniciática das Idades”, travou-se violentamente na Atlântida, teve neste mito 
colombiano, um símile de sua trágica história. É Thot-Hermés, no Egito, vencendo Tifon 
(antecessor do “diabo dos Cristãos”; o Sol vencendo a Lua; o homem subjugando o seu 
lado esquerdo, o lado lunar, o lado emocional; o espírito dominando a matéria; o bem 
lutando contra o mal. Assim fundou Bochica a sua dinastia, e quando tudo voltou à boa 
ordem, estando feliz o povo, retirou-se para uma ermida, onde, segundo a tradição, viveu 
dois mil anos. Desapareceu tão misteriosamente como havia vindo. É o deus solar dos 
Chibchas, como Osíris o é dos egípcios. Até hoje a sua reminiscência vive no coração dos 
colombianos e repercute nos penhascos da cordilheira andina. O viajante indígena, que a 
passo lento vence as escarpas dos desfiladeiros, através das intempéries, ao ver sua 
silhueta projetar-se, agigantada, no nevoeiro, crê que se trata do Espírito do venerado 
Manu, a figura ciclópica e amada do ancestral, ali velando pelo povo querido, cuidando 
até hoje de suas penas. 

 Mais para o sul, ainda nos píncaros andinos, onde, isolado, vive o manso pastor, e 
nos vales ricos das cordilheira, onde disparam os rios provindos das límpidas torrentes, 
que, nas alturas, brotam das rochas, outra tradição tem lugar. Conta ela que há 
longínquas e dilatadas idades, na região do misterioso lago Titicaca, vivia um clã de 
origem ignota, governado por um rei de nome Tupac. De uma ilha do famoso lago de 
azuladas e plácidas águas surge um dia, majestoso e forte, Manco-Capac. Trazia consigo 
a irmã e esposa, Mama-Coia. Eram eles os Manus dos Incas. Manco-Capac era branco. 
Usava longas barbas. Dirigiu-se ao Peru e lá instituiu a governança teocrática. Pregou 
uma ética. Fundou uma nova moral. Revelou aos seus eleitos os mais recônditos 
segredos da Natureza. Ensinou as artes. Rumou para Manchu-Pichu, à frente do seu clã, 
semente fresca e úbere da raça nova. Falava um idioma desconhecido, o único usado em 
sua corte sacerdotal. O quíchua era a língua desse povo, bem diversa do quichê, falado 
por algumas tribos Malas da América Central. De onde vinha? Ninguém o sabe. Teria 
subido o Amazonas até o Titicaca? Surgiria das águas do lago, como das águas surgira 
Naraiana, a divindade védica? Teria vindo pelo Brasil? Brotaria de alguma recôndita 
caverna... onde longamente me ditara, antes de vir dirigir o seu povo? Desse casal 
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originou-se toda uma dinastia de reis sábios, a dinastia dos Tupacs, dos quais o mais 
notável foi Tupac-Capac VII. 

 Manchu-Pichu, um dos mais incompreendidos sítios do mundo, guarda em seus 
monumentos, no simplicidade de suas arcaicas ruínas, a lembrança do esplendor 
passado. Em suas rochas inscreveu-se uma epopéia. Nelas ressoa até hoje, com o 
mesmo calor, a voz do Manu glorioso. Qual phoenix, ali fulgirá novo ciclo, acompanhando 
a civilização que há de florescer nesta parte do mundo, em que o Brasil tem quinhão 
privilegiado e onde uma obra manúsica, em verdade, faz a Sociedade Teosófica 
Brasileira, instruindo e advertindo o povo sobre o futuro que aguarda os nossos 
descendentes, para os quais devemos voltar todo o nosso carinho. Não é por outra razão 
que seu lema: “Spes messis in semine” é eloqüentemente afirmado. Não é outra a razão 
pela qual se levantou este Movimento, como “Arauto da Nova Era”, ou a “Missão da 
Sétima Sub-Raça do Ciclo Áries”. 

 No Brasil e no Paraguai, os Tunis e os Guaranis adoravam a Tupã, o grande Deus 
que ensinara a seus ancestrais as artes da agricultura e o uso do fogo. Entre os nossos 
indígenas, o folclore a respeito de suas divindades primitivas é rico de poesia e de 
simbolismo. Tamandaré, o Manu Tupinambá, cujo mito, posto em letra de fôrma pelo 
imortal José de Alencar, mostra, mais uma vez, a uniformidade da história nas crônicas 
ameríndias, sobre a vinda de um Manu, um dirigente de raça, relacionado com um 
cataclismo pelas águas, que outro não foi senão o da Atlântida. Conta o índio, bela musa 
alencarina: 

“Foi longe, bem longe dos tempos de agora. As águas caíram e começaram o 
cobrir a terra. Os homens subiram ao alto dos montes; um só ficou na várzea com sua 
esposa. 

Era Tamandaré; forte entre os fortes; sabia mais que todos. O Senhor falava-lhe de 
noite; e de dia ele ensinava aos filhos do tribo o que aprendia do céu. 

Quando todos subiram aos montes, ele disse: - Ficai comigo; fazei como eu e 
deixai que venha a água. 

Os outros não o escutaram; e foram para o alto; e o deixaram só na várzea com 
sua companheira, que não o abandonou. 

Tamandaré tomou sua mulher nos braços e subiu com ela ao olho da palmeira; aí 
esperou que a água viesse e passasse, a palmeira dava frutos que os alimentava. A água 
veio, subiu e cresceu; o Sol mergulhou e surgiu uma, duas e três vezes. A terra 
desapareceu; a árvore desapareceu; a montanha desapareceu. 

A água tocou o céu; e o Senhor mandou então que parasse. O Sol, olhando, só viu 
céu e água, e entre a água e o céu, a palmeira que boiava levando Tamandaré e sua 
companheira. 

A corrente cavou a terra; cavando a terra, arrancou a palmeira, subiu com ela: 
subiu acima do vale, acima da árvore, acima da montanha. Todos morreram. A água 
tocou o céu três sóis com três noites; depois baixou; baixou até que descobriu a terra. 

Quando veio o dia, Tamandaré viu que a palmeira estava plantada no meio da 
várzea; e ouviu a avezinha do céu, o guanimbí, que batia as asas. Desceu com sua 
companheira e povoou a terra.” 

(Reminiscência do mito de Noé). 

 

Como conseqüência dos cataclismos que destruíram a Atlântida, determinando as 
migrações e o aparecimento dos vários Manus em lugares e épocas diferentes, vemos 
que grande parte dos habitantes da Terra é ainda vestígio daquela quarta Raça-Mãe, 
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compreendendo os chineses, os polinésios, os húngaros, os bascos e os índios das duas 
Américas. Estes últimos, caídos em estado de selvagismo.  

 As sub-raças da raça Atlante foram:  

1. os Romoahal, povos pastores, que emigraram sob a direção dos reis divinos;  

2. os Tlavatli, de cor amarela, civilização pacífica sob a égide de seus instrutores, 
os reis divinos 

 

3. os Toltecas, de çôr avermelhada (escura), belos, de estatura elevada; 
poderosa civilização, povo essencialmente guerreiro e colonizador; 

4. os Turânios, raça guerreira e brutal (designados nos antigos documentos 
hindus com o nome de Rakshasas);  

5. os Semitas, povo turbulento que deu origem à raça judia, na 5ª  raça-mãe;  

6. os Acádios, migradores, espalharam-se pela bacia do Mediterrâneo; deram 
nascimento aos Pelasgos, Etruscos, Cartagineses, Citas, etc.;  

7. os Mongóis, procedentes dos Turânios, povoaram principalmente o norte da 
Ásia. 

Essas sub-raças contribuíram de modo incisivo na formação da quinta raça-mãe, a 
Ariana, cuja primeira sub-raça, como foi dito, estabeleceu-se há cerca de 850 mil anos, ao 
norte da Índia. Adotou por religião o hinduísmo primitivo, com as Leis do Manu e as Leis 
das Castas. A segunda, denominada Ario-semítica ou Caldaica, atravessou o Afeganistão 
e dispersou-se pelas planícies do Eufrates e da Síria. Sua religião foi o Sabeísmo; 
senhores das forças e dos segredos da alta magia; seus rabinos assombraram o mundo 
com os “milagres” que provocaram. A terceira, por nome Irânica, conduzida pelo primeiro 
Zoroastro, estabeleceu-se na Pérsia e daí desceu à Arábia e ao Egito. Sua religião foi o 
Zoroastrismo, Parsismo ou Mazdeismo, há mais de 8 mil anos a.C., sub-raça que 
estadeou a pureza, com suas cerimônias do Fogo, símbolo do Deus supremo. Constituída 
de irânicos moralizados pela palavra redentora de Zaratrusta, procuravam pautar a vida 
nos moldes de uma sublime trilogia: Hu-Matten, Hu-Varsten e Hu-Hukhten, significando
 Bons Pensamentos, Boas Palavras e Boa Ações, que era a essência do Zend-
Avesta. Quem a realizasse, passava a ser chamado Ashaven, o Senhor da Pureza. 

 A Céltica, ou quarta sub-raça, conduzida por Orfeu, habitou a Grécia, a Itália, a 
França, a Irlanda e a Escócia, constituindo os celebérrimos povos de “Tuatha de 
Dananda” ou Jinas, devotos de Deus Dan, Djan, Dzian, Diana ou Djin, que nas velhas 
línguas do tronco indo-europeu, turânico e semita, significava: “o conhecimento obtido 
pela meditação, a percepção direta dos nôumenos, etc.”. A mitologia apresenta Orteu 
como filho de Eagro e da musa Calíope. A tradição esotérica o identifica como Arjuna, 
filho de Indra (misticamente) e discípulo de Krishna. Percorreu o mundo ensinando às 
nações a sabedoria e as ciências e estabelecendo os Mistérios. Mesmo a lenda de haver 
Orfeu perdido sua esposa Eurídice e depois encontrá-la no Hades, o mundo inferior, 
sugere outro ponto de semelhança com a história de Arjuna, que vai ao Potala (Hades ou 
Inferno, mas em realidade aos antípodas ou América), onde encontra a Ulupi, filha do rei 
Nâga e se casa com ela. Orfeu, com seu gênio e espiritual inspiração, deu novo poder ao 
verbo solar de Apoio, por meio dos Mistérios de Dionísios. 

 Já a quinta sub-raça, chamada Germânica, a cujo declínio assistimos, emigrando 
da Europa central, espalhou-se por todo o mundo contemporâneo. Há milhares de anos 
atingiu o apogeu de seu desenvolvimento, deixando desse passado remoto e votivo as 
tradições que ainda hoje fulguram nos cânticos sublimes dos Eddas, nos Sagas nórdicos 
e na linguagem dos símbolos de seu alfabeto sagrado, as “Runas” que, ao contrário do 
que pensam os sábios modernos, remontam às eras esquecidas do esplendor dessa sub-
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raça. As traições dos Nibelungos falam de Wottan esculpido num galho do carvalho 
“Iggdrasil” – a árvore da sabedoria primitiva – as Runas mágicas que lhe deram o domínio 
sobre as forças da natureza, quando ele fez a “lança dos pactos”, destacando-a do tronco 
milenar. 

 Assistimos agora o desabrochar da sexta sub-raça, a qual terá o mental (manas) 
desenvolvido como veículo da intuição (budi), cujas sementes foram lançadas na América 
do Norte pelos Adeptos da Linha Mória e por Helena Blavatsky. Porém, razões 
transcendentes, que ainda não nos é dado divulgar, estão a conduzi-las para o Planalto 
Central do Brasil, onde, a 21 DE ABRIL DE 1960, data gloriosa para o nosso país, 
assistimos à inauguração de BRASÍLIA , a nova capital, espetacularmente erigida nas 
imediações do lugar onde, há milênios, teria existido a “Cidade dos Telhados 
Resplandecentes”. O trabalho de fixação desta sexta sub-raça naquele planalto, será o 
apoio material para o advento da espiritual sétima sub-raça no Sistema Geográfico Sul-
Mineiro, que será a portadora do mental (manas) intuição (budi), como veículos do 
princípio crístico universal (atmã). 

 Coroando o trabalho dos Manus, maiores e menores, os Senhores da Arvore da 
Vida, cristalizam-se ciclicamente, tornando-se objetivos e transmitindo seu verbo através 
dos Bridas, dos Bodisatvas, dos Adeptos, dos Santos e dos Sábios. Estes, tonificam as 
almas e aceleram a marcha das civilizações, empenhando suas forças em dois campos 
distintos: um, exotérico, agnóstico, manifesto, que passa a constituir as grandes religiões; 
o outro, esotérico, gnóstico e secreto, que inspira os movimentos filosóficos e artísticos, 
fazendo vibrar as lutas políticas e sociais. 

Além do Hinduísmo ou Bramanismo e do Zoroastrismo, também chamado 
Parsismo ou Mazdeismo, já citados, a história assinala importantes surtos religiosos, 
alguns mais teológicos, tais como o Jainisrno, fundado por Rishabhadeva e 28 outros 
grandes profetas chamados Djinas (conquistadores), que se localizou na Índia; o 
Budismo, tão difundido na Índia, na China e no Japão, fundamentado nos ensinamentos 
do heróico e sábio príncipe Sidarta, de Kapilavastu, depois cognominado Gautama, o 
Buda, 600 anos a.C.; o Cristianismo, surgido na Palestina mediante o Verbo do Grande 
Iluminado que foi Jeoshua Ben Pandira; o Islamismo, fundado a 29 de agosto de 570 por 
Materna e tendo por base de operações a Arábia e a Síria; e, por fim, o Sikismo, no 
século XV da nossa Era, tendo por propagador o Guru Nanak e nove outros profetas, e 
ainda, como palco de seu ensinamentos, a Índia. 

Ao par desse movimento exotérico das religiões, ordens secretas inspiravam, com 
seu esoterismo, outros trabalhos de natureza filosófica, política e social. Assim, é que, 
orientando a obra de Ram, na Índia, e a epopéia narrada no Ramaiana, havia a 
secretíssima Ordem do “Dragão de Ouro” citada no livro “Sanctum Sanctorum” de Fra 
Diávolo e trazido a lume numa revelação Jina da obra póstuma do insigne teósofo Mário 
Roso de Luna, intitulado “Los Montes Santos y sus Mistérios”, no qual faz também 
referência ao livro “Choan Chin Chang”, que o mesmo “Dragão de Ouro” escreveu com 
suas prodigiosas garras. 

Quando os Árias estavam mergulhados na mais profunda noite do obscurantismo 
da decadência imperial, despontou nos horizontes daquele torrão indiano, o esplendoroso 
Sol Nascente que se chamou Yezeus Krishna, a fim de restabelecer o mito solar e de 
restaurar o Império Sinárquico conspurcado pelos Ionidias decaídos. Não podendo 
ensinar ao povo os grandes mistérios e transmitir-lhes as verdades de seu ciclo, criou a 
“Ordem dos Traichu-Marutas”, também conhecida com o nome de “Maçonaria Construtiva 
dos Três Mundos”. Da sua epopéia ficaram os ensinamentos narrados no Bhagavad-Gitâ 
e em outros episódios do Mahabhârata. 

 Na Ásia houve a “Ordem dos Irmãos Asiáticos”; na Pérsia, a dos “Irmãos do Fogo”; 
na Caldéia, a dos “Magos”. 
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No ano 1370 a.C., o faraó Amenofis IV ou Kunaton, fundou a “Ordem Rosacruz dos 
Andróginos”, substituindo o lírio antigo pela rosa e a cruz. Mais tarde, surgiram no Egito a 
“Ordem dos Teúrgos” e a “Ordem dos Irmãos Africanos”, que posteriormente foi 
transformada na “Ordem dos Cavaleiros de Albordi”. Kunaton procurava implantar na terra 
o antigo Reino de Deus, destruindo o culto ao falso deus dos sacerdotes de então, ou 
seja, Amon-Ra, para substitui-lo pelo verdadeiro, ou Aton. A “Ordem Rosa Cruz dos 
Andróginos”, como corrente evolucionista, estendeu-se pela Ásia Menor, a Grécia, pelo 
Império Romano e, finalmente, por toda a Europa. Essa augusta ordem criou a de “Orfeu” 
que levou para a Grécia os mistérios órficos e a tradição do mito solar, dando origem à 
mais sublime civilização mitológica. Com o passar do tempo, transformou-se na Escola 
Pitagórica, que, não encontrando eco no povo desespiritualizado, passou a ser urna 
ordem secreta. Nesta atitude se manteve até aparecer Platão, o qual, com sua 
genialidade humana e espiritual, reuniu às ciências iniciáticas do Egito, o cabalismo de 
Israel e o hermetismo, num conjunto harmonioso, a que deu o nome de Teosofia. Este 
neoplatonismo alastrou-se por vários pontos da terra, indo até às portas de Alexandria, 
penetrando na biblioteca dos sete grandes sábios daquela cidade. Amônio Saccas, 
Platino e outros, deram-lhe um revestimento mais eclético que religioso. 

 Enquanto semelhantes movimentos ocultos se desenvolviam naquela parte do 
mundo, os da América pré-cabralina foram orientados por outras secretíssimas ordens, 
que se chamaram: dos “Quíchuas”, dos “Tzentais”, dos “Aimorés”, dos “Guaranis”, etc., 
assim como a “Ordem do Sol”, entre os Incas, culminando com o retorno à Terra 
Prometida ou “Avanhënhë” dos Tupis – a terra do bom andamento – da horda atlante 
homiziada nas Atlantilhas (hoje Antilhas) e trazida pelos navegadores fenícios a esta parte 
do nosso continente, que formou a raça dos Tupis, nome que na língua mais sagrada da 
terra ou Agartina, quer dizer “avançados na terra”. Seu reduto atual, cuja civilização é hoje 
permitida, está localizado na Serra do Roncador, tendo por santuário central e oculto um 
Templo Atlante, que será objeto de pesquisas dos mais eminentes arqueólogos e do qual 
se ocupou o Cel. Fawcett, em busca da “Cidade Perdida”. Desse termo e dessa casta 
indígena, derivaram as denominações de Tupinambá, com o significado de “Povo de 
Deus” e de Tupiniquins, que quer dizer “Ramo desta Família”. 

 Obedecendo ao itinerário pelo qual a humanidade, através das múltiplas etapas 
evolutivas, centraliza suas potências máximas de cultura e espiritualidade; no século 9 
a.C., entre 900 e 800 a.C., aqui aportaram em seis navios, o imperador tiro-fenício 
Badezir e seus dois filhos gêmeos, Yetbaal e Yetbaal-bel, com suas cortes. 
Estabeleceram-se na Baía de Guanabara, numa tentativa iniciática de lançar, em nossas 
plagas, as bases para a futura sexta sub-raça, ou seja, preparando o Brasil-Fenício para o 
desabrochar do Brasil-Ibero-Ameríndio, como realmente aconteceu. O imperador Badezir 
constituiu dois governos, o temporal, abrangendo todo o norte, desde o Amazonas até a 
Bahia, dirigido por ele próprio, e o espiritual, com jurisdição sobre a parte sul, que se 
limitando com a parte já citada, estendia-se até onde hoje se denomina Rio Grande do 
Sul, o qual era chefiado por seu filho Yetbaal (o deus branco). 

 Ora, aconteceu que em épocas remotas, tendo se fixado em Teresópolis os 
Gurupiras ou Grupiaras, clã que era guardiã dos mais preciosos tesouros iniciáticas da 
civilização atlante, e que tentava, através das sete regiões sagradas cem os nomes atuais 
de Barra do Pirai, Marquês de Valença, Paraíba do Sul, São Fideles, Cantagalo, Friburgo 
e Niterói, redimir a tragédia dos Rutas (Atlântida), foram perseguidos pelos Caacupés, 
elementos francamente lunares, cujas características comprovavam a sua remota origem 
lemuriana. Fizeram eles, com que o Manu Mora-Morotim, dos Grupiáras, abandonasse a 
região serrana de Itapira, ao lado do Aca-Bangu (Dedo de Deus), fixando-se às margens 
do rio Airuoca, região da fartura, da paz e da felicidade. 

 O trabalho do imperador Badezir e de seus filhos, no restabelecimento desse 
sistema geográfico, foi interrompido, quando da tessitura espiritual entre o templo interior 
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da Pedra da Gávea, no atual São Sebastião do Rio de Janeiro, ex-capital da República, e 
a capital fluminense, ou seja, Niterói, termo tupi que faz sonância com o sânscrito Nish-
tau-ram, significando “Caminho iluminado pelo Sol”, as forças do mal desencadeando os 
elementos do natureza, fizeram soçobrar a barca em que viajavam os divinos redentores 
Yetbaal e Yetbaal-bel, cujo sacrifício transformou a Pedra da Gávea em túmulo. Paira, por 
esse motivo, sobre aquela região, o sinete do castigo – que o carioca de hoje – Caacupé 
de outrora, assistiria nesta mesma década, não fora a clarividente e acelerada 
transferência da Capital brasileira para a região destinada pela Lei da Causalidade a fixar 
as bases da nova civilização. 

Passaram-se os anos. Eis que surge na Índia, tal qual um lótus nasce no pântano 
imundo, Sáquia-muni, príncipe de Kapilavastu, chamado Goutama, o Buda, fundador do 
sistema filosófico que resultou na constituição da religião que mais adeptos conseguiu na 
face da terra. O objetivo do Budismo era libertar o homem da dor e da roda de Samsara 
ou dos renascimentos, mediante ensinamentos que se encontram exotericamente no 
Mahaiana (o grande barco) e esotericamente no Hinaiana (o pequeno barco), suas duas 
escolas místicas. Combateu a lei das castas, instituída pelos Brâmanes decadentes, que, 
transformando a casta sacerdotal em parasita do povo, reduziu os párias à condição de 
marginais da evolução. Restabeleceu o verdadeiro conceito da Lei da Causa e Efeito 
(carma), e o da transmigração da alma ou dos renascimentos. Como expressão cíclica do 
quarto Ishwara. cuidou da libertação do homem do mundo dos efeitos, e no aspecto mais 
culto, teceu a veste Shambogakaica para a manifestação do quinto Bodisatva – Jeoshua 
ben Pandira que seria, na sua expressão cíclica, o quinto Ishwara, portador da tríade 
divina: rigor, revolta e esplendor, redentora do trabalho cármico que pesava sobre o 
anterior e que eram anátema, tributo e sacrifício. 

 Assim, Ele veio. Mas, o advento do Christus Universal, trazendo também a 
expressão do sexto Ishwara, de Glória, Justiça e Amor, tinha sido cíclica e ocultamente 
incentivado por duas Ordens Secretas religiosas da Palestina: a dos Irmãos da Pureza e 
dos Nazar, inspiradas por Polydorus Isurenus e Mama Shaib, com o objetivo de restaurar 
na face da terra a sinarquia universal ou império de Melki-Tzedek. 

Consumada a tragédia, sobraram os paus da cruz, os pregos, o manto inconsútil e 
a corôo de espinhos, como relíquias materiais daquele trabalho. No Livro-Síntese do 
grande vidente de Patmos – O Apocalipse – temos a herança espiritual, revelada nas 
cartas dirigidas aos Dhyan-Choans (Anjos) das sete Igrejas: de Éfeso, Smyrna, Pérgamo, 
Tiátira, Sardes, Filadélfia e Laodicéia, circundando a oitava cidade – Jerusalém – onde se 
encontrava o Templo dos templos. A disposição dessas localidades formava uma espiral 
em torno da cidade luz, que seria o fulcro do grande trabalho cósmico e terreno. Teria sua 
expressão espiritual e temporal firmada num trono dual, na velha Roma-Kapura atlante, 
naquela época Roma Itálica fundada por Romulus e Remus, justamente no dia 21 de abril 
do ano 2741 a.C. Coincidência ou Causalidade, é a mesma data em que se comemora a 
Fundação de Brasília e o sacrifício do proto-mártir da Independência política  do nosso 
país. 

 A Obra do quinto Bodisatva não terminou com a tragédia do Gólgota, pois seus 
discípulos e fiéis correligionários prosseguiram na missão de proteger e redimir a 
humanidade, dividindo tal obra em duas partes bem distintas: a espiritual e a temporal. A 
primeira, sob a direção dos sete Seres ligados a ordens religiosas de valor, com raízes no 
mundo dos mortos. Seus principais elementos diretores eram os Veneráveis José de 
Arimatéia, Nicodemos e os monges que guardavam os mistérios do Santo Graal. Eram 
eles os mentores da Igreja Romana e conservaram a tradição do quinto Bodisatva na sua 
pristina pureza. A segunda, temporal, abrangia exotericamente os assuntos de ordem 
política, social e religiosa, sob a orientação da Igreja de Roma, cujo clero, influindo nos 
monarcas, nobres e chefes militares, passou a dirigir os povos, tendo o poder papal 
conseguido sua unidade Ocidental. Graças ao talento portentoso de São Paulo, o 
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catolicismo romano consolidou-se na terra, bem assim o poder da força simbolizado pela 
espada do imperador Constantino. 

 As invasões dos Árabes, dirigidos pelos Califas, e a dos Godos, Visi-Godos, 
Mouros, etc., havidas na península Ibérica, provocaram uma efervescência cultural na 
Espanha e no resto da Europa. O neoplatonismo cultuado pelo povo de Mafoma levou 
novas luzes aos ibéricos. As ciências helênicas, judaicas, árabes, foram ampliadas pelas 
druídicas ali existentes. O velho mundo rejuvenesceu com a circulação da cultura greco-
arábica. Córdoba tornou-se o ponto de irradiação desse novo surto de civilização.  

Um grupo de homens não identificados reunia-se nas proximidades de certo lugar, 
conhecido ainda hoje com o nome de São Lourenço dos Anciãos, onde fundaram uma 
Ordem ultra-secreta, à qual deram o nome de Ordem dos Mariz (Maria, Mória, Mouros, 
etc.). Seus raros e seletos filiados espalharam-se pelo mundo, como membros dó culto de 
Melki-Tzedek. As insígnias do Ordem eram uma cruz presa por uma fita verde e 
encarnada (cores da bandeira de Portugal). 

 Com o predomínio da cultura greco-arábica, a Igreja Romana foi perdendo o seu 
poder. Já não possuía mais aquela unidade ocidental, firmada por São Paulo e 
Constantino. O ensino das ciências, das matemáticas, das filosofias, da história e mesmo 
da teurgia, era ministrado pelos colégios e pelas academias e escolas greco-euro-
arábicas, que, no verdade, possuíam perfeito conhecimento dessas disciplinas. Toda a 
vida civilizada concentrava-se, então, nos Impérios Árabe, Muçulmano, Bizantino e 
Cismático. Tanto os árabes, como es gregos e os judeus conservavam a prática das 
ciências e das artes da antiguidade helênica. Os principais centros da cultura eram duas 
grandes cidades, localizadas nos dois extremos da Europa : no oriente, Constantinopla, 
ornamentada com a residência do Imperador, a do Patriarca, os tradicionais minaretes, 
luxuosos palácios, a Basílica de Santa Sofia e enormes muralhas; no ocidente, era 
Córdoba, sede do governo e residência do Califa Árabe, contando meio milhão de 
habitantes, 600 mesquitas, 21 bairros populosos e possuindo adiantados centros de 
estudos. 

Por volta do sétimo século, os Reis Francos começaram a perder o poder unitário. 
Os condes, os chefes militares, os príncipes e os duque3 passaram a governar à revelia 
do poder central. Houve um desmembramento do império e do poder católico. No século 
oitavo, ante a decadência dos povos europeus, apareceu Carlos Magno, empunhando 
sua poderosa espada, como um grande defensor do poder papal. Apoiado pela Igreja de 
Roma e baseado na sua herança, ousa estender seus tentáculos pelo Orbe. Dominou a 
França, parte da Espanha, a Itália, a Alemanha e a Inglaterra, onde pontificara o Rei Artus 
(nascido no fim do quinto século) com os célebres doze Cavaleiros da Távola Redonda e 
coincidentemente tomando parte em 12 batalhas em favor da coroa real inglesa. 

E por falar em Rei Artus, façamos um retrospecto até o século onde avulta o 
trabalho militar desse grande Rei e seus Doze Cavaleiros, como um reflexo temporal, da 
espiritual Ordem do Santo Graal, que tendo iniciado o seu Itinerário nas Sete Igrejas do 
Oriente, citadas no Apocalipse de São João, portadora do Cálice contendo o SANGUE 
VIVO DO CRISTO, se transladara para as igrejas do Ocidente, também em número de 
sete, que eram: Santa Maria Maior, em Roma (Itália), Catedral de Bruges (Bélgica), 
Abadia de Westminster (Londres, Inglaterra), Sé Patriarcal (Lisboa, Portugal), Catedral do 
México (Cidade do México), Catedral do Salvador (Bahia, Brasil), e atualmente em lugar a 
ser em época oportuna revelado. 

 O esplendor de Córdoba, resultado da penetração no Ocidente, da cultura do Islã, 
cuja semente fora lançada por Mafoma, bem como o de Constantinopla, atraíram as 
vistas ambiciosas do grande imperador Carlos Magno, que, aproveitando-se da fraqueza 
militar dos povos em decadência, provocada pelas invasões periódicas, estendeu seu 
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domínio aos pontos principais da Europa. irrompeu pelo oriente médio, chegando até às 
portas da Índia, onde faleceu. 

 Seu trabalho, no entanto, encheu uma época e definiu um símbolo: o de verdadeiro 
príncipe dos encantamentos e da “feérie”, com seus Doze Pares de França – um 
significado oculto dos 12 signos do Zodíaco. Seu reino é como uma parada solene e 
brilhante, entre a barbárie e a idade média; é uma aparição de majestade e de grandeza, 
que lembra as pompas do Rei Salomão. Nele, o Império Romano, passando sobre as 
ruínas gaulesas e francas, ressurge em todo o seu esplendor; nele também, como num 
tipo evocado e realizado por adivinhação, mostrou-se de antemão o império perfeito das 
idades da civilização amadurecida, império coroado pelo sacerdócio e apoiando seu trono 
contra o altar. Com esse imperador, tiveram início a “era da valaria” e a epopéia mara-
vilhosa dos romanos. 

 Carlos Magno teria sido dirigido e orientado por Ordens Secretas e Iniciáticas, 
conhecedoras dos grandes mistérios da vida humana. Procurou preparar o Itinerário de 
IO, o caminho seguido pelas Mônadas ou as Hordas provindas do Pamir, a fim de 
derramar, sobre o Ocidente, os prodigiosos ensinamentos relativos ao Ciclo do 
Nascimento do Grande Avatara, o Supremo Rei Universal. 

A ação construtiva do islamismo levou Roma a cogitar da organização das 
Cruzadas. Partiram da Europa logo após a derrota dos Cristãos pelos Turcos. A Primeira 
Cruzada foi enviada ao Oriente Médio sob a chefia de Frederico de Bouillon. Quando 
chegam à Ásia Menor tiveram contato com seres de imenso valor intelectual e espiritual. 
Grande número de Cruzados inteligentes, preferiu instruir-se ao invés de combater, 
estupidamente, por um ideal sem objetivo prático e evolucional. Desses Cruzados de 
escol saíram as Ordens de Jerusalém ou do Cristo e a dos Templários. 

 Os Templários espalharam-se por toda a Europa. Trabalhavam para a implantação 
da sinarquia. Possuíam esplêndida organização e visavam dois fins :  

a. constituição do que se poderia chamar Estados Unidos da Europa;  

b. distribuir instrução pública obrigatória e gratuita.  

 O desenvolvimento dessa Ordem, na Europa, pôs em perigo o poder papal, 
porque o número de analfabetos estava diminuindo. 

Felipe IV, “O Belo”, então rei de França, tendo já dissipado tudo o que havia 
pilhado aos lombardos e aos judeus, sem conseguir, todavia, a unificação da França 
tradicional de Carlos Magno, tentou apossar-se das imensas riquezas dos Templários, 
originadas dos vencidos nas guerras de religião e de conquista e de doações que 
recebiam de príncipes e senhores feudais, pelo auxilio que prestavam a esses na 
expansão de seus domínios. 

Repelido em suas pretensões pelo papa Bonifácio VIII, cuja bula expedida em 5 de 
dezembro de 1301, faz queimar em praça pública, convoca o conclave que elege o 
arcebispo de Bordeus, Bertrand de Got, com o nome de Clemente V. Conseguido o 
“sócio” para a grande aventura, o novo Pontífice, sem forças para repelir as despudoradas 
imposições de Felipe IV, rei de França, consuma o grande crime, expelindo a bula “Ad 
providam Christi” que sanciona a torpíssima resolução do concílio de Viana mandando 
suprimir a Ordem do Templo com a entrega de todos os seus bens aos “Hospitalários”, 
Ordem sem expressão, submissa às imposições do monarca ambicioso e sem 
escrúpulos. 

 Possuíam os Templários excepcionais privilégios em Portugal, onde reinava D. 
Diniz, rei atilado e previdente que, compreendendo os desígnios do rei de França em 
relação ao Templários e a pusilanimidade de Clemente V, incapaz de se erguer à altura 
moral de seu predecessor Bonifácio VIII, criou a Ordem Militar de Cristo, por carta régia 
de 15 de novembro de 1319, para onde transferiu todos os privilégios e bens materiais 
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dos Templários, cujos heróicos esforços enaltecia pela ajuda recebida para expulsão dos 
mouros das fronteiras de Portugal. 

 Com a morte dos chefes templários, inclusive Jacques de Molay, desapareceu a 
Ordem do Templo que, fundada no ano de 1118 de nossa era, foi destruída em 1312. Das 
suas cinzas surgiram as ordens da “Cruz de Malta”, da “Cruz de Cristo”, de “Aviz” o outras 
que tiveram seu papel em épocas posteriores. 

 Convém notar que já no século XI encontramos os Franco Juizes, da Alemanha, 
que diziam existir desde a época de Carlos Magno. Combatiam o Catolicismo e, muitas 
vezes, levaram a guerra às portas de Roma. Protegiam as instituições difusoras dos 
ensinos trazidos pelos Árabes. 

Nos séculos seguintes, intensificando-se a expansão do Islamismo e dos ensinos árabes 
que, das Universidades da Espanha iluminavam toda a Europa, libertando o Espirito 
Humano do poder do Cura e do poder feudal, revelou-se a instituição denominada 
“Monges Construtores”, encarregada das construções e ornamentações das igrejas e 
catedrais do Catolicismo. Eram Seres de grande saber e Iniciados nos grandes mistérios. 
Graças a essa Ordem encontramos em várias igrejas símbolos pagãos, maçons, 
cabalistas, etc., tendo esculpido as cabeças de certos bispos e cardeais, disfarçados em 
demônios, nessas portentosas entradas de igrejas e catedrais do mesmo Cristianismo, 
dentre elas a de Notre-Dame, de Paris. Essa Ordem preparou o ambiente para a vinda 
dos ROSA-CRUZES, da Alemanha. 

 Todas essas Sociedades formavam uma, vasto núcleo que fazia estremecer, cada 
vez mais, a Humanidade, à medida que o poder do Rei se aproximava do absolutismo. 
Foi o momento em que apareceram misteriosos Seres que realizavam curas 
verdadeiramente miraculosas; mas que ao invés de pedirem dinheiro, de explorarem o 
próximo, ofereciam oiro do mais puro ou verdadeiro; foram os ROSA-CRUZES, cuja 
História é por demais secreta para ser aqui revelada. Por isso mesmo, tudo quanto se 
conhece hoje com esse nome não passa de mistificação ou mentira. 

 Seguindo seu Mestre Fundador, KRISTIAN ROSENKREUTZ, que tentava 
disseminar na Alemanha os velhos ensinamentos iniciáticos, baseados nos princípios 
eubióticos, a fim de trazer a felicidade ao povo, os propagadores desse movimento não 
encontraram eco na mente e no coração do público e dos nobres. Tendo sido seu 
fundador muito perseguido, devido à reforma moral, intelectual e espiritual que procurara 
implantar entre os povos da Europa, o movimento falhou, adaptando então seus princípios 
ao Cristianismo vigente. 

 A FRATERNIDADE ROSA-CRUZ tinha sete discípulos, os quais se espalharam por 
diversos pontos da terra. Esses, reuniam-se de vez em quando em determinada 
capelinha, próxima de Eifurt, na Alemanha, de nome “Capelinha do Espírito Santo”. 

A ROSA-CRUZ viveu 120 anos, secretamente. Em 1614 foi publicado, na Europa, 
seu primeiro trabalho, em fascículo, cujo nome era “La Fama Fraternitat”, onde está a 
biografia de Kristian Rosenkreutz e a organização da Ordem, bem como o trabalho 
realizado no mundo. 

Nota : Em próximo trabalho dissertaremos sobre a natureza oculta que as demais 
Ordens Secretas, a partir do Rosacrucianismo, pretenderam realizar em relação à 
América e, principalmente, ao nosso país. 
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OCULTISMO E TEOSOFIA 
Laurentus 

 

Maçons do Brasil! Maçons de Todas as partes do Globo! Quem vos dirige a palavra 
é hoje Teósofo para vos dizer que HIRAM, – o filho da viúva, ressuscitou... E traz consigo 
o mais precioso de todos os símbolos, que é o do excelso TETRAGRAMATON como 
expressão ideoplástica do Homem Cósmico que é JEHOVAH! 

HIRAM, KUNATON, CHRISTIAN-ROSENKREUTZ, S. GERMANO! Pouco importa 
o nome, pois que “Ele já veio e vós não o reconhecestes” ... Mas, em breve, Ele voltará à 
sua Santa Morada, para fazer jus à antiga palavra Franco-Maçônica VITRIOL – composta 
de sete letras com a qual era formada a frase mais secreta que se conhece, verdadeira 
“Palavra de Passe”, cujo sentido real até hoje não foi decifrado, senão por Aquiles que 
têm o direito de penetrar no mais sublime de todos os Tabernáculos: VISITA INTERIORA 
TERRAS RECTIFICANDO INVENIES OMNIA LAPIDEM. 

JUSTUS ET PERFECTUS 

O Mistério dos Mistérios 
por F. OSSENDOWSKY 

 
O Rei do Mundo 

 
Capítulo XLVI 

O Reino Subterrâneo 
 

– PARE! murmurou o meu guia mongol quando atravessamos a planície perto de 
Tzagan Luk. Pare! 

Apeou-se do seu camelo que se deitou, sem que tivesse necessidade de lho 
ordenar. 

 O mongol elevou as mãos num gesto de prece e começou a repetir a frase 
sagrada.  

– Om mani padme Hung. 

Os outros mongóis imediatamente pararam os seus camelos e começaram a rezar.  

– “Que aconteceria?”, pensei, olhando em volta de mim. 

Os mongóis oraram durante momentos e, a seguir, montaram de novo nos 
camelos, e retomaram o seu caminho. 

– Viu, disse-me o mongol, como os camelos moviam as orelhas, com terror, como 
as manadas de cavalos permanecem imóveis e atentas e como os carneiros e o 
gado se deitam por terra? Notou como os pássaros deixaram de voar e os cães 
de uivar? O ar vibrava docemente, ouvia-se um. cântico que penetrava no 
coração dos homens, dos animais e dos pássaros. O vento cessou de soprar e o 
Sol parou no seu curso. Todos os seres vivos, tomados de medo, se prostraram. 
É que o Rei do Mundo, no seu palácio subterrâneo, ora também pelo futuro dos 
povos de toda a terra. 

Assim falou o velho mongol, simples pastor inculto. 
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A Mongólia, com as suas montanhas nuas e terríveis, as suas ilimitadas planícies 
cobertas de ossadas, deu nascimento ao mistério, o qual é conservado e poetizado pelos 
lamas vermelhos e amarelos. Os pontífices de Lhassa e de Ourga guardam a ciência e a 
posse desses mistérios. 

Foi durante a minha viagem à Ásia Central que conheci pela primeira vez o mistério 
dos mistérios, ao qual não dei então muita atenção, mas que só mais tarde pude 
considerar quando analisei e comparei certos testemunhos esporádicos, freqüentemente 
sujeitos a controvérsia. Os velhos das margens do Amy1 contaram-me uma antiga lenda 
segundo a qual uma tribo mongólica, procurando escapar às exigências de Gengis-Kan, 
se escondeu num país subterrâneo. Mais tarde, um Soyota das cercanias de Nogan Kul 
mostrou-me, por entre uma nuvem de fumo, a porta que serve de entrada ao reino de 
Agharti. Foi por esta porta que um caçador penetrou, outrora, neste reino e, conseguindo 
voltar, começou a contar o que tinha visto. Os lamas cortaram-lhe a língua para o impedir 
de falar do mistério dos mistérios. Na sua velhice ele voltou à entrada da caverna e 
desapareceu no reino subterrâneo, cuja recordação jamais deixara de agitar o seu 
coração nômada. Obtive mais detalhadas informações dadas pelo houtouktou Jelyl-
Djamsrap de Narabanchi-Kure. Contou-me a história da chegada do poderoso Rei do 
Mundo à porta de saída do reino subterrâneo, a sua aparição, os seus milagres e 
profecias. Então comecei a compreender que nesta lenda, nesta hipótese, nesta visão 
coletiva, seja qual for a forma porque a interpretemos, se oculta não somente um mistério 
mas uma força real e soberana. capaz de influir no curso da vida política da Ásia. A partir 
deste momento, iniciei as minhas investigações. 

 O lama Gelong, favorito do príncipe Choultoun-Beyli, e este mesmo, fizeram-se a 
descrição do reino subterrâneo. 

No mundo, disse Gelong, tudo se acha constantemente em estado de transição, os 
povos, as religiões, as leis, os costumes. Tudo perece! Só o mal, instrumento dos maus 
espíritos, é imutável! Há mais de seis mil anos, um santo homem desapareceu, 
acompanhado de uma tribo inteira, no interior do solo e nunca mais regressou, não 
tornando a voltar à superfície da terra. No entanto, este reino tem sido visitado por vários 
homens, como Çakya Mouni, Undur-Geghen Paspa, Baber em outros. Não se sabe onde 
se acha o sitio da entrada. Uns afirmam que é no Afeganistão, outros na Índia. Todos os 
homens desta religião estão protegidos contra o mal, e o crime não existe no interior das 
suas fronteiras. A ciência evoluciona tranqüilamente, livre do espírito de destruição. O 
povo subterrâneo consegue atingir o mais alto saber e consiste, atualmente, num grande 
reino, com milhões de súditos governados pelo Rei do Mundo. Este, conhece todas as 
forças da Natureza, lê em todas as almas humanas e no grande livro do destino. Invisível, 
ele reina sobre oitocentos milhões de homens, prontos a executar as suas ordens. É o 
reino de Agharti que abrange todas as passagens subterrâneas do mundo inteiro. Dizem 
os lamas que todas as cavernas subterrâneas da América são habitadas por esse povo. 
Por toda a parte se encontram vestígios. Os habitantes dos antigos continentes, 
submersos, passaram para o reino subterrâneo. Um velho brâmane budista no Nepal, 
dirigia-se ao Sião, quando encontrou um pescador que lhe ordenou entrasse na sua barca 
para vogarem ambos no mar: Ao terceiro dia, chegaram a uma ilha onde vivia uma raça 
de homens que tinham duas línguas, os quais podiam falar separadamente e ao mesmo 
tempo linguagens diferentes. 

 Mostraram lhe animais curiosos, tartarugas de dezesseis patas e um único olho, 
enormes serpentes de saborosíssima carne, etc. Esses homens informaram que tinham 
vindo do reino subterrâneo e descreveram certas religiões. 

O lama Turgut, que fêz a viagem de Ourga a Pekim comigo, deu-me outros de-
talhes: 
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A capital de Agharti está rodeada de vilas onde habitam sacerdotes e sábios. 
Lembra Lhassa, onde o palácio do Dalai-Lama o Potala, se ergue no alto duma montanha 
coberta de templos e mosteiros. O palácio está rodeado dos palácios dos Goros que 
detêm todas as forças visíveis e invisíveis da terra, do inferno e do céu, senhoras da vida 
e da morte dos homens. Se a nossa louca humanidade os guerreasse, eles seriam 
capazes de fazer saltar a superfície do planeta, transformando-o em deserto. Podem 
secar os mares, transformar os continentes em oceanos e fazer desaparecer as 
montanhas nas areias do deserto. Em estranhos carros, desconhecidos por vós, eles 
correm a toda a velocidade os estreitos caminhos do interior do nosso planeta. Os lamas 
encontram vestígios desses homens subterrâneos por toda a parte: pegadas na neve, 
inscrições nas rochas. vestígios das rodas dos carros. Tais são as histórias que ouvi 
contar nas yourtas dos príncipes e nos mosteiros lamaistas, com ar tão sincero e convicto 
que não deixavam transparecer a menor dúvida. 

Mistério... 

 

Capítulo XLVII 

O Rei do Mundo em Face de Deus Durante a minha estada em Ourga, procurei 
obter uma explicação desta lenda do Rei do Mundo. Naturalmente, o Budha vivo era 
quem melhor me poderia informar. Conversando com ele, citei o nome do Rei do Mundo. 
O velho pontífice voltou, bruscamente, acabeça para o meu lado e fixou-me com os seus 
olhos imóveis e sem vida. Nos rostos de outras personagens presentes notei a expressão 
de espanto e terror perante as minhas palavras. A minha paciência redobrou ainda mais 
ao verificar que o pontífice não tinha desejos de abordar o assunto. À saída, interroguei o 
bibliotecário, sobre o assunto. Com grande surpresa minha, o velho lama disse-me: 

– Não é justo que o budismo e a nossa religião amarela o escondam. O 
reconhecimento do mais santo e mais poderoso dos homens, do reino bem-
aventuroso, do grande templo da ciência sagrada, é uma tal consolação para os 
nossos corações de pecadores e para as nossas vidas corrompidas que 
esconde-lo seria um pecado. 

-- Pois bem! o Rei do Mundo, durante todo o ano, vive atarefado como guia dos 
panditas e goros de Agharti. De tempos a tempos, dirige-se à caverna do templo onde 
repousa o corpo embalsamado do seu predecessor, num túmulo de pedra negra. É uma 
caverna muito sombria; mas quando o Rei do Mundo lá entra, as paredes incendeiam-se 
e do túmulo brotam línguas de  fogo. O deão dos goros prostra-se diante dele com a 
cabeça e a face cobertas, as mãos sobrepostas sobre o peito. O goro não levanta nunca 
o véu que o cobre. A sua cabeça é um crânio nu, com dois olhos vivos e uma língua que 
fala. l;le comunica com as almas dos que partiram. O Rei do Mundo fala durante muito 
tempo, depois aproxima-se do túmulo, estendendo a mão. As chamas brilham mais 
intensamente; os raios de fogo apagam-se e reacendem-se sobre as paredes 
entrelaçando-se, formando signos misteriosos do alfabeto vatanam. Do túmulo começam 
a sair bandeiras transparentes de luz, a custo visíveis. São os pensamentos do seu 
predecessor. Uma auréola desta luz cerca o Rei do Mundo e as letras de fogo escrevem, 
escrevem sem cessar, nas paredes, os desejos e ordens do Deus. Nesta altura, o Rei do 
Mundo entra em relação com os pensamentos de todos os que dirigem o destino da 
humanidade: os reis, o tzares, os Khans, os chefes guerreiros, os sumo-sacerdotes, os 
sábios, os homens poderosos. Conhece as suas intenções c as suas idéias. Se 
agradarem a Deus, o Rei do Mundo protege-os com a sua ajuda invisível; se 
desagradarem. o Rei provocará a sua falência. Este poder foi dado a Agharti pela ciência 
misteriosa de Om, palavra pela qual se começam todas as orações. “Om” é o nome de 
um antigo santo, o primeiro dos goros, que viveu há trezentos mil anos. Foi o primeiro ho-
mem que conheceu Deus, o primeiro que ensinou a humanidade a crer, a esperar. a lutar 



RRReeevvviii ssstttaaa   DDDhhhââârrraaannnâââ   
Dhâranâ nº  15 e 16 -  Julho a Dezembro de 1960 e Janeiro a Fevereiro de 1961 – Ano XXXV 

Redator : Sylvio de Paschoal 

contra o mal. Então, Deus deu-lhe todo o poder sobre as forças que governam o mundo 
visível. 

 Após a sua conversação com o seu predecessor, o Rei do Mundo reúne o grande 
Conselho de Deus julga as ações e os pensamentos dos grandes homens, ajuda-os ou 
anula-os. 

O Rei do Mundo anuncia respeitosamente a Deus as decisões do Conselho e, em 
troca, recebe as ordens divinas do Todo-Poderoso. 

Quando sai do templo, o Rei do Mundo resplandece de luz divina. 

 

Capítulo XLVIII 

Realidade ou Ficção Mística? Durante as festas solenes do antigo budismo no Sião 
e nas Índias, o Rei do Budhismo apareceu cinco vezes. Vinha num carro magnífico, 
puxado por elefantes brancos. ornado de ouro e pedras preciosas, e vestia um manto 
branco; na cabeça ostentava a tiara vermelha donde pendiam fieiras de diamantes que 
lhe tapavam a vista. Ao abençoar o povo, os cegos readquiriam a vista, o surdos ouviam, 
os paralíticos caminhavam e os mortos erguiam-se dos seus túmulos. Apareceu há cento 
e quarenta anos em Erdeni-Dzu e visitou igualmente o antigo mosteiro de Sakkai e 
Narabanchi Kure. Um dos nossos Budhas vivos e um dos Tashi Lamas receberam uma 
mensagem dele, escrita em caracteres desconhecidos, sobre placas de ouro. Ninguém 
conseguia ler estes sinais. O Tashi Lama entrou no templo, colocou a placa de ouro na 
cabeça e começou a rezar. Graças a esta prece os pensamentos do Rei do Mundo pene-
traram no seu cérebro, e, sem ter lido a escrita enigmática, compreendeu a mensagem do 
Rei. 

Quando lhe perguntei se me podia informar de quantas pessoas tinham conse-
guido visitar Agharti, o Lama respondeu-me: 

– Um grande número, mas todos esses homens mantêm segredo sobre o que vi-
ram. Quando os Olets destruíram Lhassa, um dos seus destacamentos, achando-se nas 
uiontanhas de sudoeste, chegou até os limites de Agharti e puderam receber parte das 
ciências misteriosas, que espalharam depois à superfície da terra. Eis a razão porque os 
Olets e os Talmouts são hábeis feiticeiros e profetas. Algumas tribos negras do leste 
penetraram, também. em Agharti e aí viveram vários séculos. Mais tarde foram expulsas 
do reino e regressaram à superfície da terra, trazendo consigo o mistério das profecias 
por meio de cartas, ervas e linhas de mão. São boêmios. Em certa região, no norte da 
Ásia. existe uma tribo que está em vias de desaparecer e que é oriunda da caverna de 
Agharti. Os seus membros sabem invocar os espíritos dos mortos que flutuam no espaço. 

 O Lama ficou silencioso durante algum tempo. Depois, como se respondendo aos 
meus pensamentos, continuou:  

– Em Agharti, os sábios panditas escrevem em tabuínhas de pedra toda a ciência 
do nosso planeta e dos outros mundos. Os sábios budistas chineses sabem-no bem. A 
sua ciência é a mais elevada e a mais pura. Em cada século, cem sábios da China 
reúnem-se num lugar secreto, à beira-mar, e sobre as placas de cem tartarugas, saídas 
do mar, escrevem as conclusões da ciência divina desse século. 

Este fato faz-me recordar a história que me contou um velho bonzo chinês do tem-
plo do Céu, em Pekim. Disse-me ele que as tartarugas vivem mais de três mil anos, sem 
ar e sem alimentos e que é por essa razão que todas as colunas do templo azul do Céu 
estão assentes em tartarugas vivas a fim de a madeira não apodrecer. 

Por várias vezes, os pontífices de Ourga e de Lhassa enviaram embaixadores ao 
Rei do Mundo, disse-me o Lama Bibliotecário, unas tem sido impossível descobri-lo. 
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Somente um certo chefe tibetano após uma batalha com os Olets, achou a caverna com a 
inscrição: 

“Esta porta conduz a Agharti “. 

Da caverna saiu um homem de bela aparência, que lhe apresentou uma tábua de 
ouro, com sinais misteriosos, dizendo-lhe: 

O Rei do Mundo aparecerá a todos os homens quando seja o tempo de fazer a 
guerra de todos os bons contra os maus: mas esse tempo ainda não chegou. Os homens 
piores da humanidade ainda não nasceram. 

O Chiang-chun barão Ungern enviou o jovem príncipe Pounzig, como embaixador 
ao Rei do Mundo. O embaixador regressou com uma carta do Dalai-Lama de Lhassa. O 
barão tornou a enviá-lo segunda vez, mas o jovem embaixador nunca mais voltou. 

 

Capítulo XLIX 

A Profecia do Rei do Mundo em 1890 O houtouktou de Narabanchi contou-me o 
que segue, quando o visitei no seu mosteiro. em princípios de 1921: 

– Quando o Rei do Mundo apareceu aos lamas, favoritos de Deus, no nosso 
mosteiro, há uns trinta anos fez a seguinte profecia, relativa aos cinqüenta anos se-
guintes: “Os homens, cada vez mais, esquecerão as suas almas para se ocuparem 
apenas dos seus corpos. A maior corrupção vai reinar sobre a terra. Os homens 
assemelhar-se-ão a animais ferozes, sedentos de sangue dos seus irmãos. O Crescente 
apagar-se-á, caindo os seus adeptos na mendicidade e na guerra perpétua. Cairão sobre 
eles as maiores desgraças e acabarão por digladiar-se entre si. As coroas dos reis, 
grandes e pequenos, cairão: um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito... Eclodirá uma 
terrível guerra entre todos os povos. Os oceanos rugirão... a terra e o fundo dos mares 
cobrir-se-ão de ossadas... desaparecerão reinos, morrerão povos inteiros... a fome, a 
doença, crimes não previstos nas leis, nem vistos nem sonhados ainda pelos homens. 
Virão então os inimigos de Deus e do Espírito Divino, os quais jazem nos próprios ho-
mens. Aqueles que levantem a mão sobre outro perecerão também. Os esquecidos, os 
perseguidos, erguer-se-ão depois e atrairão a atenção do mundo inteiro. Haverá espessos 
nevoeiros, tempestades terríveis. Montanhas até então escalvadas cobrir-se-ão de 
florestas. A terra toda tremerá... Milhões de homens trocarão as correntes da escravidão e  
as humilhações pela fome, a peste e a morte. As estradas encher-se-ão de multidão de 
pessoas caminhando ao acaso de uns lados para outros. As maiores, as mais belas 
cidades desaparecerão pelo fogo... uma, duas, três... O pai erguer-se-á contra o filho, o 
irmão contra o irmão, a mãe contra a filha. O vício, o crime, a destruição dos corpos e das 
almas seguir-se-ão a tantas calamidades... As famílias serão dispersas... A fidelidade e o 
amor desaparecerão... Por cada dez mil homens sobrevirá um... o qual ficará nu, 
destituído de todo o entendimento, sem forças para construir a sua habilitação ou procurar 
os alimentos. E estes homens sobreviventes uivarão como lobos ferozes, devorarão 
cadáveres e mordendo a sua própria carne, desafiarão Deus para combate. A terra toda 
ficará deserta e até Deus fugirá dela. Sobre a terra vazia sairá a noite e morte. Então, eu 
enviarei um povo, desconhecido até agora, o qual, com mão forte, arrancará as más ervas 
da loucura e do vício, e conduzirá os poucos que restam fiéis ao espírito do homem, na 
batalha contra o mal. Fundarão uma nova vida sobre a terra purificada pela morte das 
nações. Dentro dos cinqüenta anos que seguem, somente três grandes reinos aparecerão 
vivendo felizes durante setenta e um anos. Em seguida haverá dezoito anos de guerra e 
destruição. Então os povos de Agharti sairão das suas cavernas subterrâneas e aparece-
rão à superfície da terra”. 

------------------ 
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 Mais tarde, viajando através da Mongólia oriental, a caminho de Pekim, perguntei a 
mim mesmo, freqüentemente:  

 – Que aconteceria? Que aconteceria se povos inteiros, cores, raças, religiões, tri-
bos, diferentes começassem a emigrar para Oeste? 

Agora, à hora em que escrevo estas derradeiras linhas, os meus olhos voltam-se 
involuntariamente para este coração ilimitado da Ásia, sobre o qual se vincam as linhas 
das minhas viagens errantes. Através dos turbilhões de neve ou das tempestades de 
areia do Gobi, revejo as feições do houtouktou de Narabanchi, que, com voz calma, 
apontando com a sua mão para o horizonte, me abria o segredo dos seus mais íntimos 
pensamentos. 

Perto de Karatorum, nas margens do Ubsa-Nor, vejo os imensos campos multi-
cores, as manadas de cavalos, o gado, as yourtas azuis dos chefes. Por cima, vejo os 
estandartes de Gengis-Khan, dos reis do Tibete, do Sião, do Afghanistão e dos príncipes 
indianos: os símbolos sagrados dos pontífices lamaistas: as armas dos Khans. dos Olets 
e os simples símbolos das tribos mongólicas do Norte. Não ouço mais o barulho da 
multidão agitada. Os trovadores já não cantam os aspectos melancólicos das montanhas, 
das planícies e dos desertos. Os jovens já não se divertem nas corridas, montados nos 
seus cavalos velozes.... Vejo multidões inumeráveis de velhos, mulheres e crianças, e, 
mais além. a Norte e Oeste, tão longe quanto a vista pode alcançar, o céu está vermelho 
com a chama rubra ouve-se o crepitar dos incêndios, os ferozes ruídos da batalha em 
que, sob um céu rubro, os guerreiros vertem o seu sangue e o dos outros! 

Quem conduz estas multidões de velhos desarmados? Sinto a presença de uma 
ordem severa, uma compreensão profunda e religiosa do fim, de paciência, de tenaci-
dade, uma nova emigração dos povos. a última marcha dos Mongóis. 

Carma abriu, talvez, uma nova página na história. 

E que acontecerá se o Rei do Mundo se achar com eles? 

Mas este grande mistério dos mistérios guarda, para todos nós, o seu profundo 
silêncio. 

 

O REI DO MUNDO 
René Guenón Tradução e comentários de H. J. Souza 

 

Palavras necessárias 

 

"Não se deve deixar de criticar: o que se deve, porém, é saber criticar". – De um Iniciado. 

 

Traduzindo e comentando a obra do famoso escritor ocultista René Guenón, 
intitulada Le roí du monde, bem longe estamos de fazer uma critica idêntica àquela por 
ele empregada na sua obra Theosophisme, quando, ridicularizando o messianismo e o 
catolicismo liberal de Besant e Leadbeater, inclui o nome de Helena Petrovna Blavatsky 
(princesa russa da família Fadeef), completamente estranha a essas intromissões 
indébitas no verdadeiro e independente espírito teosófico, o que se prova com o fato de 
ter a mesma adotado para a sociedade que fundou em Norte América (infelizmente 
transplantada, depois, para Adyar, Madras, Índias Inglesas, contrariamente à marcha 
evolucional da Mônada no presente ciclo), o lema do Maharaja de Benares: Satyat nâsti 
paro dharma (“Não há religião superior à Verdade”). Ainda mais, porque autora das duas 
incomparáveis obras DOUTRINA SECRETA e ÍSIS SEM VEU, demonstrando possuir os 
mais profundos conhecimentos sobre tão transcendentais assuntos não admitiria 
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diferença entre Ocultismo e Teosofia, representando esta o Tronco de todas as religiões, 
filosofias e ciências, ou tudo quanto existe e ainda há de existir no mundo. E assim 
também o entendeu o grande gênio de nosso século, Mário Roso de Luna: “O Teósofo 
não precisa afirmar que é Ocultista, por já o ser em Verdade, mas sim, porque não sendo 
Teósofo, o mais que pode dizer, e que cultiva as ciências ocultas”. 

Teosofia, palavra grega que quer dizer “Sabedoria Divina”, com maior propriedade. 
“Sabedoria dos deuses, dos super-homens, Mahatmas, Gênios ou Jinas”, também é 
chamada, no Oriente, "Sanatana-Dharma, Gupta-Vidya, Brahma-Vidya, etc. com os vários 
significados de Iluminação. Sabedoria, Conhecimento perfeito, etc., em resumo: 
Sabedoria Iniciática das Idades, pregada por todos os Iluminados, sejam, Rama, Moisés, 
Krishna, Budha, Jesus (melhor dito, “Jeoshua Ben Pandira”, “o filho do homem”, em 
língua aramaica), Platão, Pitágoras, Amônio Sacas, Confúcio, Lao-Tsé, etc., 
gradualmente desvelada, de acordo com a evolução das diversas épocas do 
aparecimento dos referidos Seres no mundo. 

Como se sabe, a Maçonaria escocesa conferiu seu mais alto grau a Helena 
Blavatsky, “por haver encontrado excepcionais valores esotéricos (inclusive maçônicos) 
em sua obra ÍSIS SEM VÉU (Isis unveiled) "; grau este, que se não confere a qualquer 
homem ilustre, quanto mais a uma mulher, por não poder ser filiada àquela Instituição. 

O fato de René Guenón desconhecer os inconfundíveis valores intelectuais de 
Helena Blavatsky, é por ter sido ele discípulo de um grande rabino, que o encaminhou de 
preferência para a Cabala, esquecido de que entre ela e a Teosofia não pode haver 
divergência. E, assim, descarregou sobre a mesma todo o peso das suas iniciáticas 
predileções, através de uma crítica mordaz, chamando-a de "impostora", etc., por se ter 
deixado levar, como alguns outros, pela conhecida traição do casal Coulomb, vendido, 
como se sabe, à Sociedade de Buscas Psíquicas de Londres. 

Os "Judas traidores" de todos os tempos! Pois, se até mesmo Jesus, com doze 
apóstolos apenas, encontrou um que o traísse, que dizer da referida Instituição por ela 
fundada e dirigida, com algumas centenas de sócios nas suas fileiras? O mesmo nos 
acontece: o mesmo acontecerá sempre a quantas Instituições dessa natureza se 
apresentem no mundo... 

De fato, René Guenón não soube interpretar as justas razões apresentadas por 
Blavatsky, contra uma grande maioria de judeus fanáticos e não, contra a raça 
propriamente dita, como por exemplo, a tão mal interpretada “proibição da carne de 
porco” que é ciência e não religião, pois, conhecidos são os desastrosos efeitos do abuso 
de semelhante carne, inclusive provocando a triquinose, etc., do mesmo modo que a 
“circuncisão”, como ligeira cirurgia aplicada à fimose, anomalia esta que não sendo 
comum a todos os indivíduos, não há necessidade de semelhante ritual para com todas 
as crianças do sexo masculino, a referida raça, pouco importa a divergência dos métodos. 

Moisés era um Manu e, portanto, sabia muito bem como guiar e defender seu 
povo. 

Perdoe-nos, pois, o ilustre escritor francês esta nossa teosófica, eclética ou 
sincretista crítica, em defesa de Helena Petrovna Blavatsky, dando preferência às 
homenagens que lhe prestamos como autor de Le roí du Monde, Autorité spirituelle et 
Pouvoir temporel, L’erreur Spirite, Êsoterisme de Dante. L’Homme et soro devenir selon Ia 
Vedanta, Introduction géneral à l’étude des Doctrines Hindoues, etc., etc., pois, em 
verdade, é à sua distinta e ilustre personalidade a quem se deve este nosso mais do que 
humilde trabalho. 

No firmamento estelar do mundo ocultista, René Guenón, ao lado do Rev. Pe. Huc, 
autor das maravilhosas obras “Dans le Thibet, Dans Ia Tartarie, Dans Ia Chine” valendo-
lhe a primeira, “a expulsão da Igreja Romana e da Academia Francesa”, por ter afirmado 
coisas que certos intolerantes e despeitados ocidentais denominam de “fantasias e 
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extravagancias”, inclusive, ter ele mesmo constatado em todas as folhas da tradicional 
Árvore plantada sobre o túmulo do reformador do Budismo tibetano (ou Lamaismo), à qual 
se deu o nome poético de “Cabeleira de Tsong-Kapa”, no Kukunur, a frase sagrada Om 
mani padme hum, que quer dizer: “Salve, ó jóia preciosa do Loto”; a seguir, o famoso 
escritor polaco Ferdinand Ossendowski, cuja obra principal, Bêtes, Hommes et Dieux, foi 
traduzida em vários idiomas, tal o sucesso mundialmente alcançado, e, finalmente, o 
grande místico francês, Marquês de Rivière, hoje um Adepto no Oriente, cercado de 
discípulos de cujas obras a mais assombrosa em literatura ocultista se intitula A l’Ombre 
des Monastères Thibétains, dizíamos, representam uma constelação de imenso fulgor, 
um perfeito quaternário erguido ás alturas que diz bem da sua inteligência, mais que isto, 
independência de linguagem, liberdade de pensamento, indiferentismo pelas críticas 
maledicentes, como portentosas ferramentas de que se servem os grandes Homens da 
História para a construção do Edifício humano, principalmente os Filósofos. 

 O quaternário é o número da força. É o ternário completado pela Unidade. 

É a Unidade rebelde reconciliada com a Trindade Soberana. 

Vemos aí a pedra angular, a pedra cúbica, a pedra filosofal, porque todos estes 
nomes simbólicos significam a mesma coisa, ou seja, a pedra fundamental do Templo 
cabalístico. 

Obreiros! Construtores! Maçons! Rosacruzes! Glória ao Sup∴ Arc∴ ao mesmo 
tempo Uno e Trino, cujo régio Lugar, onde se assente, é pedra cúbica também, como 
verdadeira “quadratura do circulo” em movimento no Mundo Divino. 

Capítulo I 

A Obra póstuma de Saint-Yves d’Alveydre, intitulada A Missão da Índia, que foi 
publicada em 1910, contém a descrição de misterioso centro iniciático denominado 
AGARTHA. 

Acontece, porém, que a maioria dos leitores da referida obra deve ter julgado que 
as narrações ali contidas não passam de simples fantasia do seu autor. ou uma espécie 
de ficção que não se. apoia em coisa alguma de real ou verdadeiro. 

Com efeito, se se quiser interpretar ao pé da letra tudo quanto faz parte das suas 
diversas passagens, examinando-as através das aparências exteriores, é natural que 
sejam tomadas como inverossímeis. Eu penso que fosse esta a razão principal do seu 
autor só permitir que ela viesse a lume trinta anos depois de a ter escrito. Além disto, até 
então jamais se ouvira falar em toda a Europa na palavra AGARTHA, nem em seu chefe, 
o Brahmatma, a não ser pelo escritor Louis Jacolliot, a quem não se pode levar na devida 
consideração   7 . É de prever que o mesmo. tendo ouvido realmente falar de coisas tão 
estranhas durante a sua estada na Índia, no entanto, como é seu costume fazer, as 
tivesse abordado através das maiores fantasias. Mas, eis que um fato inesperado vem 
mudar por completo a face das coisas: o aparecimento do livro Animais, Homens e 
Deuses  8  . onde o seu autor Ferdinand Ossendowski, narra as peripécias cia sua 
acidentada viagem entre 1920 1921, através da Ásia Central. citando, principalmente na 
última parte, fatos idênticos aos já apontados por Saint-Yves d’Alveydre em A Missão da 
Índia. E a repercussão que teve o novo livro em toda a Europa, auxiliou bastante para 
quebrar o silêncio que até então se mantinha em torno da palavra Agarta e dos diversos 
mistérios que a envolvem. 

                                                        
7 Les file de Dieu, pp. 236, 263, 267, 272; Le Spiritisme dans le monde, pp. 27 e 28. 
8 O tradutor da referida obra para o português traduziu Bêtes, Hommes et Dieux, por Brutos, Homens e Deuses. E isto por não se 
tratar de um Teósofo, pois que seu autor, sendo obrigado a fazer semelhante viagem francamente iniciática, não podia deixar de 
chocar-se com as 3 categorias que sucedem à s outras duas já percorridas pela Mônada, isto é, mineral e vegetal. Nesse caso, 
Animais, Homens e Deuses. Quanto a “deuses”, no Tibete e na Mongólia, os Buda-vivos assim são considerados. Dentre eles, o último 
ou 31o, que recebeu Ossendowski tão condignamente. Finalmente: Bêtes, em francês, nunca foi BRUTOS. 
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Não faltaram, entretanto, espíritos céticos e maledicentes que acusassem 
Ossendowski de não ter feito outra coisa senão plagiar Saint-Yves, apresentando, como 
prova de semelhante alegação, todas as passagens concordes das duas obras. De fato, é 
grande o número das que, em todos os seus detalhes, possuem uma semelhança 
verdadeiramente espantosa. 

O mesmo Saint-Yves afirma diversas coisas que. a princípio, não podem deixar de 
ser tomadas como inverossímeis, dentre elas, “a existência de um mundo subterrâneo 
que estende as suas ramificações por toda a parte, tanto por baixo dos continentes como 
dos oceanos, e através das quais se estabelecem invisíveis comunicações entre todas as 
regiões da terra”. Ossendowski, que também faz a referida citação, não assume, 
entretanto, responsabilidade alguma pelas suas palavras. Chega a declarar que “não 
sabe o que pensar a respeito”, além de afirmar que “tudo isto ouviu de vários 
personagens que encontrou no decorrer de sua viagem”. Há também uma passagem 
muito interessante, que é a do “Rei do Mundo representado diante do túmulo do seu 
antecessor, o mesmo que está ligado à misteriosa origem dos Boêmios, que teriam vivido 
outrora na mesma Agarta   9  ”, além de outros muitos fatos ainda obscuros na própria 
História da Humanidade. 

Saint-Yves afirma, ainda, “que há momentos, durante as celebrações subterrâneas 
dos “Mistérios cósmicos”, em que os viajantes que se acham no deserto, são obrigados a 
parar: do mesmo modo que os animais, pois estes, além de manterem respeitoso silêncio, 
se curvam, reverentes, como se estivessem diante de um altar  10 . Ossendowski, por sua 
vez, afirma “ter assistido a um desses maravilhosos instantes de recolhimento geral”. 
Outra coincidência estranha, é a descrição de uma ilha, hoje desaparecida, onde viviam 
homens e animais extraordinários. Enquanto Saint-Yves cita o resumo do Périplo de 
Iambule por Diodoro de Sicília. Ossendowski, por sua vez, fala da viagem de um antigo 
budista do Nepal, sendo que ambas essas descrições diferem muito pouco uma da outra. 
Se de fato existem essas duas versões provenientes de fontes tão afastadas uma da 
outra, seria muito interessante fazer-se um estudo comparado entre ambas. 

Embora citando todas essas semelhanças na descrição dos referidos autores, de 
nenhum modo nos convenceriam que, de fato, tivesse havido um plágio por parte de 
Ossendowski. Sim, porque, independente das testemunhas que o mesmo nos apresenta, 
sabemos por outras fontes que tais narrações são coisa corrente na Mongólia e em toda a 
Ásia Central. E que nas tradições de todos os povos estas e outras semelhantes se 
repetem de modo claro e preciso. Além disto, se Ossendowski tivesse copiado em grande 
parte A Missão da Índia, não vemos razão para ele ter omitido outras passagens 
interessantes, nem modificado a forma de certas palavras, escrevendo, por exemplo, 
Agharti em vez de Agarta, o que vem provar ter ele recebido informações de fonte 
mongol, enquanto Saint-Yves, de fonte hindu (pois sabemos que o mesmo esteve em 
contato com dois ilustres hindus  11 . Não compreendemos, entretanto, como tivesse ele 
designado o chefe da hierarquia iniciática com o título de “Rei do Mundo”, quando o 
mesmo não figura em nenhum lugar da obra de Saint-Yves. Mesmo que se quisesse 
admitir semelhanças entre as narrações de Ossendowski com as de Saint-Yves, bastaria 
dizer que o primeiro cita coisas muito mais interessantes e, portanto, não existentes na 
                                                        
9 Sobre tal assunto, cumpre-nos dizer que a existência de povos em “tribulação”, de que os Boêmios são um dos exemplos mais 
frisantes, é realmente dos que mais merecem ser estudados com a maior atenção, pelo mistério e obscurantismo de que se acham 
cercados. 
10 O Dr. Arthur Reghini faz observar que tal. coisa poderia ter uma certa relação com o timor panicus dos antigos. Reputamos essa 
observação como digna de todo acatamento. 
11 Os adversários de Ossendowski quiseram explicar o mesmo fato afirmando que tivesse ele manuseado uma tradução russa da 
“Missão da Índia”, cuja existência é mais do que problemática, pois que, os próprios herdeiros de Saint-Yves o ignoram por completo. 
Criticaram, ainda, Ossendowski por ter escrito OM, quando Saint-Yves preferiu escrever AUM. Ora, se AUM é, de fato, a representação 
da palavra sagrada decomposta em seus elementos constitutivos, é OM, portanto, a transcrição correia correspondente à  pronúncia 
real, tal como é feita tanto na Índia, como no Tibete e na Mongólia. Este detalhe basta para apreciar a competência de certos 
indivíduos improvisados em críticos. 
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Missão da Índia e não sendo possível que ele as inventasse, principalmente por se tratar 
de uma pessoa que vivia mais preocupada com assuntos políticos do que com idéias e 
doutrinas, ignorando, portanto, tudo quanto diz respeito a Esoterismo, além dele mesmo 
declarar “que se sentia incapaz de compreender o seu exato alcance”. Tal é, por exemplo, 
a narração de uma “pedra negra” enviada pelo “Rei do Mundo” ao Dalai-lama. depois 
transportada a Urga, capital da Mongólia, e que desapareceu há mas de um século 12  . 
Acontece que, em numerosas tradições, as “pedras negras” possuem um papel 
importante, desde a que se tornou o símbolo de Cibele, até a que figura na Kaaba de 
Meca. Eis aqui um outro exemplo: O Bogdo-Khan ou “Buda-vivo”, que reside em Urga, 
conserva, entre outros objetos preciosos, o anel de Gengis-Khan, sobre o qual está 
gravada uma Swástica, e uma placa de cobre levando o “selo do Rei do Mundo”. Pelo que 
parece, Ossendowski não pôde examinar de perto, senão o primeiro desses dois objetos, 
por lhe ser difícil imaginar a existência do segundo. Não seria mais natural, por exemplo, 
que ele falasse de uma placa de ouro, em vez de cobre? 

 Todas essas observações preliminares bastam para demonstrar o fim a que 
nos propusemos quando tomamos a deliberação de escrever esta obra, pois não se 
trata de uma polêmica de caráter pessoal, mas cie um estudo todo particular. E 
quando citamos Ossendowski, do mesmo modo que Saint-Yves d’Alveydre, foi 
unicamente pelo fato de poderem, ambos, servir de ponto de partida a considerações 
que nada têm a ver com o que se pudesse pensar que, de um ou de outro, e cujo 
alcance vai muito além das suas individualidades, tanto quanto da nossa, que neste 
sentido não deve ser tornada de modo algum, como sendo de maior realce. Não 
queremos, tampouco, fazer uma “crítica de textos”, mais ou menos inútil, porém, 
fornecer indicações que, segundo pensamos, não foram dadas até hoje e que, de 
certo modo, podem contribuir para a elucidação daquilo que o escritor Ossendowski 
denominou de “o mistério dos mistérios”. 

 

COMENTÁRIOS 

Como se viu, foi Saint-Yves d’Alveydre o primeiro escritor europeu que falou da 
AGARTA. E a seguir, Ferdinand Ossendowski, de uma maneira muito mais desenvolvida, 
embora que outros, sem se ocuparem de tal nome, o tivessem feito indiretamente, falando 
do Oriente, sua vida, seus mistérios, suas tradições, enfim o quanto bastasse para 
preparar o espírito ocidental para receber as futuras revelações ou ensinamentos que 
deveriam chegar ao Ocidente através do aparecimento de um novo ciclo civilizador para o 
mundo. Assuntos, portanto, que embora da maior transcendência, não devem ser 
negados a priori, ou considerados como “fantasias e extravagâncias” pelo fato de não 
serem conhecidos e reconhecidos pela chamada ciência oficial ou positiva. Não deve ela 
mesma esquecer que, tudo quanto apresenta hoje como seu, não é mais do que uma 
parcela mínima daquilo que outrora se ensinava nos Colégios Iniciáticos do Egito, da 
índia, da Caldéia, etc., etc.. Assim, por exemplo, a Química de hoje não é mais do que 
uma pobre faceta do precioso diamante conhecido pelo nome de Alquimia; a Astronomia, 
um simples brinquedo diante da Astrologia caldaica, egípcia, etc., para não falar na 
atlante, da qual sobressai um nome pouco conhecido, ruas que esplende nas velhas 
escrituras ocultistas como Asura-Maya. Na mesma razão, a Medicina de hoje, – que mal 
se apruma num postulado de reconhecido valor, o substitui por outro mais moderno, 
embora os seus preciosos méritos em certos e determinados setores, à custa dos maiores 
sacrifícios por parte dos seus mais dignos e conspícuos representantes,  dizíamos, a 
Medicina de hoje não é mais do que a Medicina Teúrgica de um passado glorioso da 
História, embora que depreciada por escritores de pouco talento “como velharias diante 

                                                        
12 Ossendowski, que não sabia se se tratava de um aerólito, procura explicar certos fenômenos, como a aparição de caracteres na 
sua superfície, supondo tratar-se de uma espécie de ardósia. 
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das grandes descobertas de nosso século de luzes”. O avião, por exemplo, tinha por 
similar, naqueles tempos, “a máquina de voar”, a que se referem certos manuscritos 
sagrados e é visto, até nas nas paredes dos túmulos dos faraós de maior fama, como por 
exemplo, no de Amenophis IV, mais conhecido por Kunaton, cujo aparelho tinha 
capacidade para conduzir perto de oitenta passageiros e era acionado por uma 
substância etérica denominada vril. E que nos faz lembrar o bem nosso termo viril, como 
força, potência, etc., etc. Do mesmo modo que o sânscrito marut ou marutas. 
“elementares ou espíritos da natureza, que fazem mover as máquinas”, servisse talvez de 
origem ao termo japonês marú que, como se sabe, significa vapor. 

 

Em resumo, o pré-citado fenômeno cíclico que concorreu para o nascimento da 
S.T.B. no continente americano, pois que o Brasil é o seu Santuário, tem sido largamente 
desenvolvido em outros artigos, tanto nossos como de ilustres membros da referida 
Instituição, quer nesta revista, quer em conferências públicas. E com muito maior 
propriedade em nossa obra de critica geral, intitulada “O Verdadeiro Caminho da 
Iniciação”. 

Trabalho literário de imenso valor, quer como divulgação dos mistérios orientais, 
quer de ensinamentos, ocultistas e teosóficos, melhor dito, da Sabedoria Iniciática das 
Idades, como, também, do Movimento espiritual em que a S.T.B. está empenhada, é o 
TIBETE E A TEOSOFIA, por sua vez, publicado nesta revista e inspirado na maravilhosa 
obra da Sra. Alexandra David-Neel, Místicos e Magos do Tibete (Magos e não mágicos, 
porque este termo se aplica a prestidigitadores, etc., enquanto o primeiro, aos que 
manejam a verdadeira Magia ocultista). Seu autor, o eminente polígrafo espanhol, Dr. 
Mário Roso de Luna, não tendo podido completar a referida obra, pede antes de morrer à 
sua família, que envie ao autor destas linhas os documentos por ele deixados, para uma 
obra de maior fôlego, embora que a mesma tivesse ficado muito maior ainda do que ele 
desejava, sem falar nas ilustrações que a mesma, de nenhum modo. poderia possuir, por 
seu autor jamais ter pensado em semelhante coisa. E, assim, em vez de uns trinta ou 
trinta e dois capítulos, possui ela cinqüenta e dois. 

A existência da Agarta provém da catástrofe atlante. No começo ela não era 
subterrânea. Estreitamente ligada ao chamado "País de SHAMBALLAH", muito conhecido 
nas escrituras teosóficas e ocultistas, principalmente entre os verdadeiros 
ROSACRUZES, no entanto, não se deve confundir uma com a outra. Esotericamente 
falando, é como se se dissesse: Agarta é o corpo, Shamballah, a cabeça. 

Ambas são por demais conhecidas dos preclaros Membros da Grande 
Fraternidade Branca (do Himalaia, outrora), com o nome de Sudha-Dharma-Mandalam 
(Sudha - Pureza, Dharma - Lei e Mandalam - Fraternidade, isto é, “os Irmãos da Pureza”, 
a Fraternidade dos Homens Puros, que mantêm a Lei no mundo, etc.), porém, hoje – com 
o início de um novo ciclo para o mundo – portadora de um outro nome. De há muito vimos 
apregoando que o “Oriente cedeu o seu espiritual papel ao Ocidente” na razão do Ecce 
Ocidente Lux! em substituição ao Ecce Oriente Lux! do grande clarividente  Emmanuel 
Swedenborg. 

 Com a Agarta, também está relacionada a “Confraria dos Bhante-Jaul”, onde se 
realizavam as grandes assembléias a que referem tanto Saint-Yves como Ossendowski. 
Do mesmo modo com a Maçonaria dos Tachús-Marús, com seus 22 Templos (ou arcanos 
maiores) de que também fala o primeiro dos dois referidos escritores. 

O termo tibetano e não sânscrito, como pensam alguns, Bhante-Jaul ou Yaul, com 
o significado de “defensores da Lei”, “Irmãos do Sacrifícios”, etc., etc. – com as suas duas 
iniciais J e B, faz jus a outros termos da mesma natureza como, por exemplo: o de 
Jokanan ou João Batista (um sacrificado, portanto...), e cujo mistério já provém da 
Atlântida... Na mesma razão, os dois Caminhos da Vedanta, Jnana (Conhecimento, etc.) 
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e Bakti (Amor, devoção, etc.), Belém e Jerusalém, são as duas cidades da vida passional 
ou sacrilicial do “cordeiro imolado” no Monte Gólgota (“Agnus Dei qui tollit peccata 
mundi”)... E como semelhante tragédia fosse levada a efeito entre o “bom e o mau 
ladrão”... até mesmo aí se manifesta o grande segredo da MÔNADA, em evolução por 
este planeta de dores em que todos somos obrigados a viver para o nosso 
aperfeiçoamento integral, ou dessa mesma “trindade em nós existente” (corpo, alma e 
espirito, pois que o “homem foi feito à semelhança de Deus” e este é, ao mesmo tempo, 
Uno e Trino). 

Bem poucos ignoram que as colunas do Templo de Salomão se chamavam Jakim 
e Bohaz. E que a Maçonaria ainda as conserva até hoje. Razão bastante para o grande 
Iniciado, que foi Cagliostro, como “grão copta da maçonaria egípcia”, ter adotado o 
pseudônimo de José Bálsamo, do qual um outro se serviu para perder o referido Adepto.  
(Leia-se o número 110 desta revista, onde falamos a seu respeito, de S. Germano e 
doutros mais). 

Deixemos, entretanto, para os seguintes capítulos, um estudo mais profundo sobre 
todos esses assuntos, inclusive a confusão existente entre os termos Agarta e Sham-
ballah, preferindo transcrever neste lugar para maior compreensão do termo “mundo 
subterrâneo”, e outras coisas mais a profecia do Rei do Mundo, feita em 1890, segundo 
consta da mesma obra de Ossendowski, Animais, Homens e Deuses. "O hutuktú de 
Narabanchi-kuri me contou o que se segue, quando o visitei no seu mosteiro, no começo 
de 1921 (mesmo  ano da fundação  espiritual da S.T.B. naquele templo, fazendo jus à 
descida da Mônada do Oriente para o Ocidente, com o nome DHÂRANÂ). 

 “Quando o Rei do Mundo apareceu diante dos lamas (sacerdotes) favoritos de 
Deus, em nosso mosteiro, são decorridos 30 anos (atualmente 55 anos), fez uma profecia 
relacionada com os acontecimentos a seguir dentro de cinqüenta anos. 

“Ei-la: 

 − Cada vez mais os homens esquecerão as suas almas, preferindo ocupar-se de 
seus corpos. A maior corrupção reinará sobre a terra. Os homens tornar-se-ão 
semelhantes aos animais ferozes (os grifos são nossos), envolvidos no sangue de seus 
irmãos. O “Crescente” aniquilar-se-á e seus adeptos cairão em miséria e guerra perpétua. 
Seus conquistadores serão iluminados pelo sol, mas não se erguerão duas vezes, acon-
tecerá a maior das desgraças, que culminará em sérias desmoralizações perante os 
outros povos. As coroas dos reis, grandes e pequenos, cairão: um, dois, três, quatro, 
cinco seis, sete, oito... Haverá uma guerra terrível. entre todas as nações. Os  ocea-
nos, os rios, a terra... ficarão cobertos de cadáveres... Reinos divididos. Povos 
inteiros morrerão de fome e por doenças e crimes não apontados nos códigos, por nunca 
se terem visto outros iguais... Virão, então, os inimigos de Deus e do Espírito Divino, que 
se acham no homem. Aqueles que escravizam os seus semelhantes... também morrerão. 
Os abandonados, os perseguidos se levantarão em ondas tempestuosas chamando a 
atenção do mundo inteiro... Inúmeros cataclismos se desencadearão. Montanhas 
despidas de tudo quanto nelas existia, se cobrirão de florestas. A terra tremerá... Milhões 
de homens despedaçarão as cadeias da escravidão e das humilhações... pela fome, a 
doença e a morte. Os velhos caminhos cobrir-se-ão de multidões fugindo de um lugar 
para outro... As maiores e mais belas cidades serão destruídas pelo fogo... O pai revoltar-
se-á contra o filho, o irmão contra o irmão, a mãe contra a filha. O vício, o crime, a 
destruição do corpo e da alma continuarão a sua rota... As famílias serão divididas ... O 
amor e a fidelidade desaparecerão... Em dez mil homens, só um viverá. Mesmo assim, 
louco e sem forças, não encontrando, nem habitação nem alimento. E como os lobos, 
uivará furioso, devorando cadáveres, mordendo suas próprias carnes, desafiando a Deus 
para a luta... Toda a Terra ficará deserta. Deus lhe voltará as costas... Sobre a mesma 
descerá o espesso véu da noite e da morte. 
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 “Então enviarei um povo, agora desconhecido, que, com mão firme, arrancará as 
más ervas da loucura e do vicio e conduzirá àqueles que ficaram fiéis ao Espírito dos 
homens na batalha contra o mal... ELES FUNDARÃO UMA NOVA VIDA SOBRE A 
TERRA PURIFICADA PELA MORTE DAS NAÇÕES. No qüinquagésimo ano, três  
grandes reinos, apenas, se elevarão e serão felizes durante setenta e um anos. Em 
seguida. haverá dezoito anos de guerra e destruição... Então, os POVOS DA AGARTA 
SAIRÃO DAS SUAS CAVERNAS E APARECERÃO NA FACE DA TERRA...” 

 Depois de tão assombrosa quão reveladora profecia, só resta dizer aos “céticos e 
maliciosos” de todos os tempos – por mais sábios que se julguem e sem receio algum de 
cairmos no ridículo e nas satânicas armadilhas de que se servem os inimigos do Amor, da 
Verdade e da Justiça – que existe, sim, um mundo misterioso que nos fica bem próximo... 
E como se fosse ele o próprio “Coração do Universo” a palpitar nas entranhas da Terra, 
se reflete na sua superfície, como miríades de olhos, bocas e ouvidos, a prescrutarem os 
atos e os pensamentos, tanto dos homens bons como dos maus... “Reverso de medalha” 
do “mundo maiávico ou das ilusões do sentido”, no entanto, é ele real ou verdadeiro para 
aqueles que possuem o direito de perceber as coisas com os olhos da Alma e do Espírito. 
O outro, é o mundo, onde, embora sendo o da evolução da Mônada, habitam inúmeros 
“loucos”, que imitando o principal personagem do drama shakespereano, examinam o seu 
próprio crânio vazio, na esperança de resolver os grandes problemas da vida, sem a 
certeza natural dos que palmilham à vanguarda da Humanidade, como seus Guias ou 
Protetores, Adeptos ou Iluminados. To be or not to be. It is the question. 

E são esses mesmos seres da Terra que se julgam tão sábios, que na sua multi-
secular ignorância, inclusive geográfica, se acham perplexos diante das últimas notícias 
comunicadas pela imprensa da “existência de uma montanha mais alta do que o Everest. 
E um vale fértil, entre ambas, estendendo-se numa cidade populosa, cercada de campos 
cultivados e inteiramente isolados”. E cuja notícia termina: 

Se isto é verdade ou não, somente o futuro poderá dizer. Concretizar-se-á o sonho 
de milhões de pessoas? Existirá Shangri-La?”  

Sim, dizemos nós, mas não que seja a “cidade Jina” que vem de ser revelada ao 
mundo, por aviadores ingleses e americanos, mas um “Horizonte Perdido”, que antes 
deveria chamar-se: PARAÍSO PERDIDO.  

Lohengrin, depois de ser obrigado a revelar o nome e país a Elsa, instigada esta 
pela feiticeira Ortruda, despede-se do rei e do povo com as seguintes palavras: 

 “Em um país muito distante, oculto por trás de solitários e secretos caminhos, 
existe uma cidade chamada Monte Salvat. Possui um santuário onde se guarda um dos 
maiores tesouros da terra: um cálice de tão maravilhosas virtudes, que aquele que tem o 
privilégio de se defrontar com ele, fica limpo de todos os pecados. Foi trazido a terra pelos 
anjos e cada ano uma pomba de alvura imaculada, desce do céu para renovar o precioso 
dom que o mesmo possui.  É chamado SANTO GRAAL. E, nós, os seus Cavaleiros, 
devemos servi-la com a maior lealdade.  Meu pai é o chefe de todos eles. Seu nome é 
PARSIFAL. E eu sou LOHENGRIN”. 

O rei ARTUS, por sua vez, quando mortalmente ferido em uma batalha, procura 
voltar ao País da sua origem, despede-se do seu amigo Bedivere com as seguintes 
palavras: Adeus, meu fiel e valoroso guerreiro! Longo é o caminho a percorrer para atingir 
a “Ilha de AVALON”, aquela abençoada região onde não chove, não cai granizo, não 
existe a neve nem sofrimento algum... Ao contrário, quando ali chegar ficarei 
imediatamente curado dos graves ferimentos que recebi no campo de batalha... 

Sim. dizemos nós, AGARTA, BARCA DE SALVAÇÃO, ARCA DE ALIANÇA onde 
estão, “conservados em custódia”, os espirituais tesouros de toda a evolução passada, 
presente e até futura da Humanidade. 
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De acordo com o que dissemos na Introdução deste trabalho, “o erudito escritor 
francês René Guenón recebeu uma iniciação mais cabalística do que, propriamente dita, 
ocultista, embora que se manifeste, em certos lugares da maravilhosa obra que estamos 
traduzindo e comentando, um verdadeiro “gênio”. Por outro lado, se em seu tempo foi 
quem completou o trabalhe de Saint-Yves, Ossendowski e outros mais, agora – com a 
entrada do novo ciclo – era a outro a quem pertencia o papel, não apenas de escrever 
livros, mas de dar revelações ou ensinamentos, de acordo com o referido ciclo. É, pois, a 
Obra em que a S.T.B. se acha empenhada, ou melhor, a própria Lei que a todos rege 
quem se manifesta deste modo. “Passam os homens e ficam as Idéias”. Muito mais. em 
se tratando da evolução espiritual desses mesmos homens... Sim, porque o  de passar 
em vez de morrer, faz lembrar, além do mais, a afirmação do apóstolo de Patmos: “A 
morte é a maior das mentiras”. 

Quanto ao resto, basta o fato de estarmos comentando a sua obra, O Rei do 
Mundo, com. a pretensão de, um escultor que quisesse burilar a “obra-prima” de um 
outro, para dizer com maior clareza da asserção das nossas anteriores palavras: 

 Um exemplo entre muitos:  

Quando o insigne cabalista, René Guenón, defendendo ele mesmo, Ferdinand 
Ossendowski da injusta acusação “de ter plagiado a de Saint-Yves d'Alveydre, fez ver 
que, de preferência, ele devia ter dito que a “placa com o selo do Rei do Mundo era de 
ouro e não de cobre”, assim se manifestou por julgar que o mesmo Rei do Mundo fosse 
uma representação apenas solar na Terra, quando o é muito mais, de Vênus. Como se 
sabe, cobre é o metal deste planeta, enquanto o ouro o é do Sol. 

Existem outras razões de maior transcendência: nas escrituras teosóficas e 
ocultistas se afirma que, “os Senhores de Vênus (Senhores de Compaixão, como também 
são chamados) quando baixaram à Terra para auxiliar os homens, etc., foram portadores 
de três dádivas: mel, trigo e formiga. Em outros estudos já tivemos ocasião de dar os 
verdadeiros significados de tão estranhas coisas para serem trazidas para o mundo 
humano: Mel, em relação à Sabedoria de que eram eles Portadores (“mel ou ambrósia 
dos deuses”. Aquele “maná caído do céu, no deserto” e que fez o povo de Israel 
perguntar a Moisés: Man’hu? “que vem a ser isto?” não no sentido de alimento para o 
corpo, mas para o espírito. E isto, por ser o mesmo Moisés, o Manu daquele ramo racial, 
em tal época sob o influxo poderoso do Verbo Solar ou Divino. Não esquecer que ao 
voltar ele do Monte Sinai, depois de “ter contemplado a Luz face a face”, tal Verbo se 
tornou permanente...);Trigo, como alimento material, “o pão nosso de cada dia”...Enquanto 
a Formiga, animal que destrói o humano esforço (nos campos, nos jardins, onde quer que 
seja...), o Karma. a luta pela vida, na razão do “ganharás o pão com o suor de teu rosto”. 

 Além disso, o Rei  do Mundo é o mesmo planetário da Ronda, o Manu Primordial, 
como o reconhece o erudito escritor francês, no segundo capítulo de sua maravilhosa 
obra. E conhecido nas escrituras orientais através dos termos Maitri e Maitréia (“Maitri” 
não quer dizer apenas “compaixão” como pensa o famoso sanscritista Burnouf, mas se 
decompõe em dois outros termos, que são: MAI de Maia, “a ilusão dos sentidos”, o plano 
acásico ou de Akasha, etc., e TRI ou três, como quem diz não ser Maitri apenas “Senhor 
de compaixão” no mundo físico, mas nos TRÊS MUNDOS cabalísticos, pois que o quarto 
pertence ao próprio Trono, donde ele procede ou emana. Padrão espiritual ou “cânone de 
todos os cânones”, pois que aos próprios homens indica que “devem vencer as 3 
qualidades de matéria (ou Gunas ), melhor dito, equilibrá-las em si mesmos, na 
razão, além do mais, de corpo, alma e espírito. Os termos Maitri e Maitréia ligados se 
acham, estreitamente, ao mistério da letra M, comprovante da hierarquia dos Makaras, ou 
sejam aqueles que na “terceira raça-mãe” (a lemuriana), concederam aos homens o 
mental (Manas) e o sexo, pois que antes eram francamente andróginos, mas sem a cons-
ciência espiritual da sua origem. O mesmo Dr. Marañon, acatadíssimo pela ciência oficial, 
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reconhece "que os primeiros homens eram dessa natureza". A supra citada Jerarquia 
(dos Makaras) tem, por expressão cósmica, o signo de Taurus, que, como se sabe, é o de 
Vênus. 

 Para confirmar “tal mistério que envolve a letra “M”, basta dizer que “os Ministros 
do Rei do Mundo na Agarta têm os nomes Mahima e Mahinga (e não Mahatma e 
Mahinga, como quer René Guenón). E sua origem na Atlântida se manifesta através do 
nomes Mu-Ísis e Mu-Iska (Gêmeos espirituais, Sol e Lua, Osíris e Ísis, Hélios e Selene, 
Castor e Pollux, etc. etc.). Dos dois referidos termos, procedem os por demais 
conhecidos: Moise, Moisés, Muiska, Mosca, etc., etc., Manus todos eles de ramos raciais. 

Melek, “rei” e Maleak, “anjo” ou “enviado”, são duas formas de uma só e mesma 
palavra. Ademais, Malaki, “meu enviado” (isto é, “o enviado de Deus” ou “o anjo no qual 
está Deus”, Maleak ha-Elohim) é o anagrama de Mikael. 

Na mesma razão. Melquisedeque (Melki-Tsedeq) é o nome sobre o qual se apoia a 
própria função do Rei do Mundo, na tradição júdio-cristã. 

Nos ritos maçônicos egípcios sobressaiam os dois nomes MAISIM-MISRAIM, 
sendo que o  de MENFIS, que foi dado à cidade desse nome, representava a coluna 
central para as duas laterais anteriormente apontadas. 

Note-se que todos esses nomes sagrados são escritos com a letra “M”, pois na 
verdade, é ela um símbolo (quer uma só, quer duas estrelaçadas ou invertidas). 

Haja vista aquele que se encontra bem no centro do docel ou enfeite de madeira 
na pia de água benta de certas igrejas antigas. E cuja explicação, não satisfaz de todo, 
por parte da Igreja, que nem sequer pode supor que dois MM invertidos formam o signo 
de Aquários, mais do que propício para o referido lugar. E que o nome de Maria, provindo 
de Mare, o Mar, a Água, etc., ligado se acha, por sua vez, ao de Ísis, que é a Lua, como 
prova o seu aparecimento num lago, respondendo à prece do discípulo no dia da sua 
iniciação, nos Colégios Iniciáticos do velho Egito. 

 E ninguém ignora que, nalgumas imagens de Maria, uma LUA figura debaixo de 
seus pés, enquanto a Maria egípcia (ou Ísis) a trazia em cima da cabeça. 

Na mesma razão, os dois golfinhos que aparecem em certas fontes públicas, em 
relação com o signo de Piscis que, em verdade, é o complemento secreto ou esotérico do 
anteriormente apontado. Examinem-se os signos do zodíaco: eles estão ao lado um do 
outro, na razão de Saturno e Júpiter, que são os respectivos planetas. 

Tanto esses dois símbolos, como outros muitos que se encontram em antigas igre-
jas nossas, como no estrangeiro, principalmente em Roma, Paris, etc., do mesmo modo 
que, em fontes públicas e outros lugares, são de autoria de Iniciados maçons e 
rosacruzes, conhecedores dos velhos cânones da Arquitetura, como cabalistas e 
ocultistas de grande valor. 

Até há bem pouco, o mundo artístico de Paris (inclusive escritores de fama, como 
Saint-Yves d’Alveydre, Josephin Peladan e outros) conhecia o misterioso homem, ao qual 
se deu o apelido de "o Homem das Catedrais", e que trazia um bastão, reto, como as 
canas dos Yoguis da Índia, porém muito maior. Tal apelido lhe foi dado, justamente, por 
viver ele sempre a examinar, dentro e fora, os velhos templos da França... A verdade, 
porém, é que o tal bastão ou vara, trazia as medidas a que anteriormente nos referimos. E 
seu prazer, portanto, era verificar o magnífico trabalho dos seus antecessores, como ele, 
Iniciados nos Grandes Mistérios. 

Já tivemos ocasião de explicar, em outros estudos, o sentido daquele girassol que 
figura no portal da Cruz dos Militares (à rua Primeiro de Março). Trata-se de um símbolo 
positivamente maçônico, ao mesmo tempo relacionado com o nome de CRISTO pois que 
este, por sua vez, ligado se acha ao mito solar, como prova quando se diz “que o número 
crístico é 608” por ser ele o de um ciclo completo do Sol... 
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Não se deve, ainda, esquecer que além do nome Maria, estão envolvidas por sua 
vez, na vida do Cristo, Marta e Madalena... E o Cristo, como se viu, em outros lugares, é 
chamado MAITRI ou MAITRÉIA, nas tradições indianas. 

OS TRÊS REIS que ofereceram preciosas dádivas à Sagrada Família, além de 
representarem 3 ramos raciais (branco ou europeu, amarelo, oriental e preto ou africano), 
envolvem o mesmo mistério do “Rei do Mundo e seus Dois Ministros” (Sabedoria, 
Vontade, Atividade, etc. ...). E as “3 preciosas dádivas”, que todos conhecem, mas não 
sabem o seu significado esotérico, são: INCENSO, para o filho, ou “a manifestação do 
Espírito Divino”: MIRRA (perfume de Vênus) para a Mãe ou MARIA e que também foi me-
dicina antiga empregada nas “parturientes”. Finalmente, OURO, ao Pai ou José, de 
acordo com as responsabilidades de todo chefe de família. 

 A respeito da Swástika (algo idêntico ao Pramantha ou “objeto de produzir fogo”, 
que não só o carpinteiro a representa, como Pai do mesmo modo que o filho, pois, 
segundo a Bíblia, “desde pequeno a construía”, e não que se refira apenas à cruz Fálica 
do seu futuro martírio... ), fomos o primeiro a provar a sua diferença para a Sowástika 
(vide pág. 22 de “O Verdadeiro Caminho da Iniciação"), pois que a primeira tem os 
ganchos voltados da esquerda para a direita, como é a própria rotação dos planetas em 
torno do sol, símbolo, portanto, evolucional, enquanto a segunda os tem da direita para a 
esquerda, como involucional. Os jainos e os budistas da índia a consideram “símbolo 
nefasto, portador de desgraças”, etc. Hitler, o monstro do fim de um ciclo (ou civilização 
decadente), não podia deixar de escolher a Sowástika, em vez da Swástika. Do mesmo 
modo que Mussolini, a camisa preta com uma caveira branca, verdadeiro “pavilhão dos 
antigos piratas”... E de todo lugar, droga, seja o que for, onde haja perigo de vida. Con-
fere... 

Desde a catástrofe atlante e, portanto, o começo da raça ariana, a Swástika figurou 
no pavilhão do Rei do Mundo, melhor dito, como símbolo do “Governo espiritual do 
Mundo”, do mesmo modo que, na série dos Budas-vivos da Mongólia, como sua 
representação outrora, na face da Terra. Na índia, tal série era representada pelos 
Brahmatmas. 

 O pavilhão era de cor amarela, trazendo no centro a cruz gamada, em vermelho. O 
mesmo Buda-vivo usava uma capa amarela e o cinto de cor encarnada. Essas duas cores 
que são as de Sattva e Tamas, porquanto Rajas (a 2ª das 3 gunas ou qualidades de 
matéria) azul, era representada na própria religião (o Lamaismo, Budismo tibetano e 
mongol), simbolizam as duas referidas cores, o seguinte: que a matéria superior ou divina 
deve esmagar a inferior ou terrena (enquanto o azul do Akasha, figura no centro). Na 4ª 
cidade atlante. onde se achava o governo físico, pois que o espiritual estava na “oitava”,  
separada das outras sete “por altissímas muralhas”... tal pavilhão obedecia às mesmas 
cores, porém, em vez da Swástica, era um cavalo alado. Como se sabe, de pois de 
muitos séculos decorridos, tal símbolo tomou a forma do “Kalki-avatara” (ou “cavalo 
branco”), como o da “redenção humana” (nas escrituras indianas), pois que a Tríade 
superior domina, cavalga os “quatro princípios inferiores”, que são os positivamente 
terrenos. A Abissínia (Eritréia), de origem atlante, tem por padroeiro “o cavalo alado”, que 
no sentido posterior religioso, é o mesmo S. Jorge adotado pela Inglaterra, por sua vez, 
reminiscência atlante... Já fizemos notar, em outros estudos, que o mesmo termo 
AKDORGE que se dá ao Rei do Mundo, no Tibete, serviu de origem a outros termos da 
mesma sonância, como por exemplo, JORGE, GEORGE, etc. 

 Dentro, ainda, das mesmas razões, de ser “uma placa de cobre e não de ouro, 
onde figura o selo do Rei do Mundo”, pedimos vênia ao escritor René Guenón, para 
lembrar-lhe a_ conhecida frase cabalística, Quod superius, sicut quod inferius, 
comprovante da região que separa o divino do terreno. E de cuja raiz AK (Akasha) 
provém o mesmo termo AKDORGE. Foi em tal região onde se deu a batalha cósmica, 
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entre os Anjos rebeldes e os que ficaram fiéis ao Trono. Os “rebeldes”, tendo LUCIFER 
por chefe. E os defensores da Causa Divina, Mikael ou Miguel. Nem podia deixar de ser 
assim, porquanto, na própria ordem obedecida pelos planetas, inclusive em relação com 
os dias da semana (começando pelo domingo e não na segunda-feira), o Sol é o primeiro, 
e, portanto, o mas próximo do Trono. E o seu representante ou anjo protetor, como é 
reconhecido pela própria Astrologia, é Mikael ou Miguel. Este termo no árabe (e com o 
mesmo significado do hebraico Malaki, do qual já falamos), se decompõe do seguinte 
modo: Mi ou Man, quem, aquele, etc.; Ka, igual, semelhante. etc. e Allah, Deus. Nesse 
caso. “Aquele que é igual ou semelhante a Deus”. A ordem dos planetas, na razão acima 
apontada e, consequentemente, a dos seus anjos tutelares, é a seguinte: Sol (Miguel ou 
Mikael), Lua (Gabriel), Marte (Samael), Mercúrio (Rafael), Júpiter (Saquiel ou Orifiel), 
Vênus (Anael) e Saturno (Cassiel). São os mesmos Dhyans-Chohans das tradição 
transhimalaias, os Amesha-Spenta dos persas (segundo o Zend-Avesta ), etc.. etc.. todos 
eles core as suas formas ou reflexos sombrios. Quer uns, quer outros, possuem nomes 
que não podem ser dados, senão, a discípulos adiantados... 

Na mesma palavra grega MIKAEI, figura o KA ou AK do termo AKASHA, por sinal 
que, no centro, e, portanto, na sua tríplice divisão para fazer jus a quanto acabamos de 
dizer. 

Há uma sentença oriental, relacionada com o termo KAKIM, que define, por sua 
vez, quantos mistérios comprovam a “tríplice manifestação da Divindade”, e a razão de 
ser do Rei do Mundo, “senhor dos 3 mundos, etc.”, conforme já falamos em outros 
lugares; “Aquele que ultrapassa o AKASHA é a fonte de toda riqueza (já se vê, riqueza 
espiritual e não material)”. E razão dos Yoguis, em Padmasmna (“posição do Loto”) e 
período de Sushumna (respiração central, ou pelas duas narinas, pois que há momentos 
em que a mesma flui, ora por Ida, lunar ou esquerda, ou por Píngala, solar ou direita... ) 
pronunciarem as sacramentais palavras (sânscritas) : TAT TWAN ASI, que quer dizer: “Eu 
sou Ele”. Eu sou Brahmã, etc., ou melhor, “Um com Ele ou semelhante a Ele”, como o é o 
mesmo Mikael, segundo seu significado árabe. Sendo ele, pelo que se viu, um dos mais 
importantes termos que se prende ao mistério da letra “M”, inclusive, Mitra, Maitri, 
Maitréia, etc. 

 Quanto ao termo KAKIM, que deu razão de ser aos anteriores ensinamentos, se 
desenvolve em outros três termos, que são: KA-AK-KIM (o AK no centro), e não em dois 
únicos térmos (KA-KIM) como julgam outros Teósofos e Ocultistas de maiores méritos. 

Numa revelação caldaica – que pensamos ser desconhecida para o autor de O Rei 
do Mundo, justamente por não mais existir na face da terra, ou seja a chamada 
“Revelação dos Dragões”, cada um destes representando determinado planeta e se 
expressando de acordo com o seu iniciático papel, o de Vênus, por exemplo, tem as 
seguintes palavras “Enquanto eu separar o Pai do Filho, a Humanidade será infeliz”. Isto 
quer dizer: que a Mãe, o Akasha, é quem separa o Pai (o divino) do Filho (o terreno). Com 
outras palavras, desde que se examine com maior atenção os signos zodiacais: Balança 
(signo de Vênus) tem por lateralidade esquerda Scorpio (signo de Marte), a lateralidade 
direita, Virgo (signo de Mercúrio). 

Astrologicamente falando: Pai, Mercúrio; Mãe, Vênus e Filho, Marte. 

Blavatsky, na sua Doutrina Secreta, faz ver “que um dia os signos zodiacais se 
transformarão em dez”. E isto quer dizer que, em chegando a idade dos andróginos 
perfeitos, que é, em verdade, a Satya-Yuga ou Idade de Ouro, com a manifestação do 
décimo avatara (o “Cavalo Branco ou Kalki-avatara”), não há mais razão de ser para os 
dois referidos signos. Como sabem Teósofos e Ocultistas, cada signo representa uma 
Jerarquia criadora e, portanto, com a redenção da Mônada (ou “desaparecimento do 
sexo...”) é natural que duas Jerarquias desapareçam... Infelizmente, não podemos falar 
com maior clareza, ficando a cada um o direito do raciocínio, melhor dito, o de 
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“meditação”, pois é através da mesma que os homens se iniciam (o Buda meditava 
debaixo da Árvore de Bodi, cujo termo quer dizer Sabedoria). A própria ciência oficial 
apresenta seus testes (provas) a fim de que os alunos resolvam as questões “por seus 
próprios esforços” ("Fazei por ti, que eu te ajudarei"...). 

 Fazemos lembrar, entretanto, que o mesmo Akdorge (S. Jorge, etc.) traz uma capa 
encarnada; as várias tradições lhe dão a nome de “guerreiro”, de “Chefe das hostes 
celestes”, etc., etc. Nesse caso, símbolo ou expressão viva de MARTE (o chamado 
“planeta da guerra”, além do mais... por sua cor avermelhada...) dizíamos, como Filho ou 
“Horus”, que deve vingar a morte de seu Pai Osíris, que nele ressuscita depois de Ísis (a 
Mãe) haver encontrado o último dos seus “14 pedaços”, nas tradições egípcias; enquanto 
nas maçônicas, Hiram também  ressuscita para vingar a morte de seu Pai. E a própria 
Natureza, em iniciação mais visível ou objetiva, nos apresenta na vida das abelhas -– 
depois do heróico sacrifício do vôo nupcial, onde “o zangão, o pai, perde a vida em 
benefício do filho” o que tanto importa dizer, nele ressuscita. Do mesmo modo, na vida 
das plantas, a Valisnéria que se desprende do fundo das águias para se unir com o 
macho na superfície, enquanto este, depois de fecundá-la ou premiá-la com o fruto de um 
amor tão heróico quão violento, se despetala ou, faz-se em pedaços, como aqueles 
mesmos de Osíris, cujo último foi encontrado no rio Nilo, no ventre de um Peixe... (signo 
de Piscis, com as suas características sexuais, como prova o mesmo Jesus o ter traçado 
no chão, quando lhe apresentaram a mulher adúltera"... ) dizíamos, indo ter às margens 
do lago, tão precioso cadáver, que a bem dizer, a um “lacrimário de rosas”... Quanto à 
Valisnéria-Mãe, volve ao “seu túmulo de cristal”, idêntico àquele de Branca de Neve ou da 
mesma Bela Adormecida no Bosque, pois que os próprios contos infantis são um 
repositório de ensinamentos iniciáticos. Não houve, também, neste sublime poema levado 
a efeito, no Templo da Natureza, um “príncipe encantador que unindo seu lábios ao da 
princesa adormecida... a arrancou detão amargurado letargo?”... As pétalas ou pedaços 
do amante sacrificado, são os próprios avataras do Espírito de Verdade, Pedaços, sim, da 
Divindade, que tem como síntese e forma humana na Terra, o misterioso Ser que se 
chama: O REI DO MUNDO. Este mesmo Ser, ainda, que, ao lançar a sua Bênção, 
principalmente, no primeiro dia da Lua Nova de cada ano, a própria Natureza se curva 
diante do seu poder imenso, das suas excelsitudes, enfim, se ele só, é VONTADE, 
SABEDORIA, ATIVIDADE. Donde, o fenômeno a que, Ossendowski se refere, em sua 
obra Animais, Homens e Deuses, e a que ele mesmo assistiu no infindável lençol de areia 
que se chama Deserto de Gobi... 

 Foi muito feliz, entretanto, René Guenón quando diz que a “razão de Ossendowski 
ter grafado Agharti em vez de Agarta, por sua iniciação tibetano-mongol, enquanto a de 
Saint-Yves d’Alveydre, francamente indiana. Mesmo assim, dizemos nós, o termo Agarta 
é muito mais conhecido no Norte do que no Sul da Índia, pois que, em tal parte, as 
tradições se conservam mais puras, mais fidedignas. E onde também se acham os 
homens mais cultos de todo o País. Que o diga, por exemplo, o conhecido teósofo 
Nicholas Roerich, autor de O Coração da Ásia (El corazon de Asia), pois foi ali onde 
encontrou o precioso manancial que verteu para sua referida obra, inclusive, quando 
anuncia ao mundo inteiro, por meio de telegramas, “ter encontrado vestígios da passagem 
de Jesus pelo referido lugar, embora com os nomes de Iss, less, Jess (todos eles, como 
se sabe, relacionados com o primeiro). Do mesmo modo que "o túmulo de sua mãe, Maria 
ou Miriam”. Notícias estas que não podiam deixar de abalar algumas convicções 
enraizadas há tantos séculos no mundo cristão, a respeito da vida do profeta da Galiléia, 
que, diga-se de passagem, é bem diversa da descrita no Novo Testamento. 

 Convém saber, entretanto, que o termo AGARTHA também – conhecido, tanto no 
Tibete, como na Mongólia, além de outros derivados, como sejam: Agharti, Asgardi, 
Asgarda, etc. E ente os lamas perfeitos da Mongólia exterior, como “Pais de Erdemi”, cujo 
último termo também é dado, tanto à região como àquele que a dirige. E que o mesmo faz 
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lembrar o de ÉDEN (Jardim, Paraíso terrestre, etc.), nenhuma dúvida resta. Quem nos 
dirá que não serviu tal termo de origem ao bem conhecido (termo) inglês, Garden, que 
quer dizer jardim? E quanto aos mesmos Asgardi, Agarta, etc., não possuem uma 
sonância quase idêntica ao referido termo inglês? 

Outra passagem da obra de Ossendowski que entusiasmou o autor de O Rei do 
Mundo, é aquela onde o mesmo repete o que aprendeu do grande lama mongol que o 
cientificou de tantas coisas verdadeiramente assombrosas, ou seja: a da “representação 
do Rei do Mundo diante do seu antecessor, a qual se acha ligada à origem dos Boêmios”. 

De fato, tal povo viveu, outrora, na, Agarta. Mas por ter atraiçoado o Rei do Mundo 
daquela época ou ciclo, digamos assim, dali foi expulso debaixo da maldição “de ter de 
vagar por muitos séculos na face da Terra, até que o último deles fosse salvo”... Nenhum 
estudo até hoje feito sobre o referido povo, revelou tal coisa; muito menos, em tão poucas 
palavras, como as que acaba de receber o leitor, de tão humilde estudo. Muito mais 
admirado, entretanto, ficará quando fizer a leitura de mais longo estudo sobre o mesmo 
assunto a publicar-se nesta revista e iniciado neste número, em substituição do “Número 
Especial” que, por motivos alheios à nossa vontade, não pôde ser publicado. 

Como já foi dito, é tal seção dedicada a São Lourenço, ou seja, o lugar para onde a 
S.T.B. transferiu, há doze anos, a sua Sede e Foro, pois que tal fato já estava previsto 
desde a sua fundação espiritual, que foi de fato em 1921 no referido lugar. Enquanto o 
material, em Niterói, em 1924, ou três anos depois da primeira. Durante o período de 3 
anos, para que a mesma tomasse forma objetiva (ou de uma fundação para outra), os 
mais desconcertantes fenômenos concorreram para firmar os seus alicerces na face da 
terra... E como tais “fenômenos” (como todos eles) estejam dentro das leis naturais ou da 
Natureza, menos para aqueles que desconhecem outros assuntos, que não sejam os da 
precaríssima ciência oficial ou positiva, não vemos razão para que os mesmos sejam 
tomados como “fantasias e extravagâncias da S. T. B.”, sob pena dos mesmos, pro-
vocados por Jesus, e outros mais, também, o serem... To be or not to be.  

Quanto ao mistério que paira a respeito da sucessão dos diversos Seres que, em 
determinados ciclos, assumem a função de Rei do Mundo (ou Coluna Central do Governo 
espiritual oculto) numa série numeral em que o mesmo Espírito de Verdade (o Planetário 
da Ronda, o Manu Primordial, etc.) se manifesta na Terra, não podemos entrar em 
pormenores... Se para casos de muito menos transcendência, Jesus reclamava dos seus 
discípulos, o Margaritas ante porcus (“Não atireis pérolas aos porcos”), justamente para 
os homens não fazerem mau uso deles, que dizer daquele de que ora nos ocupamos? 
Haja vista, a aviação, e outras descobertas, que em vez de terem uma aplicação condigna 
com a jerarquia a que chegou o homem... no entanto, transformaram-se em instrumentos 
de destruição, miséria, etc. 

 Nos grandes rituais dos templos da velha Grécia, o sacerdote oficiante, vindo até a 
porta, diante da qual se achava a multidão, proferia, em voz alta, as seguintes palavras: 
ESKATO BEBELOI (“Retirem-se os profanos, fora daqui os profanos”, etc.). 

No caso vertente, não há, porém, como dar melhor interpretação aos termos Vas 
honorabilis. Vas insignis devotionis... que figuram na ladainha de todos os santos... Mas, 
para isso. seria preciso ter em mão o começo do “fio de Ariadne”, que tanto vale dizer, “o 
começo da raça ária” (donde provém o nome da antiga Índia, que, como qualquer homem 
ilustre deve sabe-lo, foi: ARYAVARTHA). 

E é quanto basta... 
------------------- 
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OCULTISMO E TEOSOFIA 

Laurentus 
 
Quanto ao termo Cristo, procede do grego Chrestus (ou Krestus), que tem o 

significado de Ungido, Sábio, Iluminado. Na mesma razão está o termo Bodhisattva, que 
significa “essência áurea de Sattva, transformada em sabedoria”. Quem atinge esse 
estado, não necessita mais do que uma encarnação para se tornar um Budha. 
Determinado número de Bodhisattvas, e mais o de um Manu, acrescido do de um Budha 
ou oitavo ramo racial (fenômeno que está acontecendo agora), equivale a um Avatara. O 
resto, infelizmente, não é permitido dizer publicamente... 

 
HOMENAGEM AO BUDA BRANCO DO OCIDENTE 

Ilustração: foto 
Legenda: 

Em velho artigo publicado nesta revista, tivemos a ocasião de ilustrá-lo com a 
galeria de Budas existentes no mosteiro de Chigat-sé. Na referida galeria de Budas, em 
número de sete, o último possui a tez branca, para indicar que “o futuro Buda sairá do 
Ocidente”. Além disso, o adorno que lhe fica por trás, em riquíssimo painel, é uma 
ferradura de ouro cravejada com as sete pedras dos planetas. Até hoje nenhum ocidental 
soube interpretar semelhante símbolo, o que foi feito pela primeira vez naquele artigo. A 
ferradura não é mais do que o símbolo do Kalki-Avatara ou Cavalo Branco, isto é, de 
Maitréia, como Redentor-Síntese da Humanidade. A imagem acima, foi oferecida por 
Marco Polo, quando da sua passagem pela Mongólia, e é toda feita em jade, com lavores 
de ouro e prata e donde esplendem riquíssimas pedrarias. 

 
ORDEM DO SANTO GRAAL 

 
Dois Cavaleiros da ORDEM DO SANTO GRAAL montam guarda ao CÁLICE DE 

OURO que contém o excelso Mistério de um ciclo que termina (Piscis), para outro que se 
aproxima (Aquário). Como se sabe, o Mistério, do Santo Graal está ligado à Tragédia do 
Gólgota. Dizem as tradições, principalmente as que figuram nas Bibliotecas de Duat, que 
Nicodemus e José de Arimatéia, a pedido do MESTRE (dias antes da Tragédia), 
recolheram em um vaso o sangue vertido da sua chaga, aberta pela lança de 
LONGLIINHO, levando-o depois para lugar desconhecido. Este cálice, esteve nas sete 
catedrais do Oriente, citadas por S. João no Apocalipse, vindo depois para o Ocidente. 

 

SOCIEDADE TEOSOFICA BRASILEIRA 
 

REGULAMENTO GERAL DA DÉCIMA TERCEIRA 
CONVENÇÃO EM SÃO LOURENÇO 

 
Artigo 1o – A XIII Convenção da Sociedade Teosófica Brasileira a reunir-se em 21, 

22 e 23 de Fevereiro de 1961 na cidade de São Lourenço, Estado de Minas Gerais, tem 
por finalidade debater os problemas relacionados com o temário abaixo, à luz dos 
conhecimentos teosóficos. 

Artigo 2o – A Convenção se comporá de tantos membros quantos se inscreverem 
até o dia 20 de Fevereiro de 1961, dirigindo-se os interessados, nesse sentido, ao Diretor 
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Social da S.T.B. à rua Buenos Aires, 81, 1o e 2o andares, no Rio de Janeiro, ou à sede 
social, situada na Av. Getúlio Vargas, 481, em São Lourenço. 

Artigo 3o – Serão Presidentes de Honra da Convenção c Presidente da S. T. B., 
Prof. Henrique José de Souza e sua Exma. Esposa, Sra. D. Helena Jefferson de Souza. 

Artigo 4o – A Presidência da Convenção será exercida pelo Diretor Social da S.T.B. 

Artigo 5o – Serão designados pelo Presidente tantos secretários quantos se 
tornarem necessários.  

Artigo 6o – Sendo membros natos da Convenção os Presidentes das Sociedades 
Filiadas, os Instrutores da S.T.B. e os membros do Conselho Diretor. 

Artigo 7o – É livre a inscrição de trabalhos, desde que se sujeite a este 
Regulamento. Os mesmos deverão ser enviados impreterivelmente até o dia 20 de 
Fevereiro de 1901, endereçadas ao Diretor Social da S.T.B. 

§ 1o – Nem todos os membros: da Convenção são obrigados à apresentação de 
trabalhos, sendo-lhes, entretanto, facultado o direito de discuti-los. 

§ 2o – Cada Convencional terá o direito de falar no máximo sobre cada assunto, 
durante dez minutos.  

§ 3o – Caberá ao Presidente a direção dos trabalhos e a solução irrecorrível de 
todas as questões suscitadas no plenário alheias aos debates das teses.  

§ 4o – Os trabalhos após debatidos, serão submetidos à votação, quando for o 
caso, sendo considerados aprovados os que tiveram merecido mais de dois terços dos 
sufrágios. 

§ 5o – Aos Secretários incumbe a redação das atas e dos debates.  

Artigo 8o – Antes de serem apresentados ao plenário os trabalhos serão 
examinados pelo Presidente da comissão para esse fim designada, que decidirá se os 
mesmos deverão ser incluídos ou não, na agenda da Convenção. 

Artigo 9o – O Presidente da Convenção é o único intérprete deste Regulamento e 
resolverá todos os casos omissos. 

 

TEMÁRIO DA XIII CONVENÇÃO DA SOCIEDADE TEOSÓFICA BRASILEIRA 

1. Momento atual da Humanidade 

2. O papel da S. T. B. 

3. Assunto de Livre Escolha dos Convencionais 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Henrique José de Souza 
Presidente da Sociedade Teosófica Brasileira e Grão Mestre da Ordem do Santo 

Graal. 
---------------------- 

Homenagens Póstumas 
 

ENG. EDUARDO CICERO DE FARIA 

Nasceu no Rio de janeiro às 6 horas da manhã do dia 2 de dezembro de 1874. No 
advento da República, seu pai. Francisco José de Faria, que era monarquista, foi forçado 
a se aposentar, e não pôde mais custear os estudos do filho. Eduardo, então com 15 
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anos, até os 18, teve que trabalhar como revisor do Jornal do Comércio, durante a noite, 
para custear seus estudos. Com 21 anos, formou-se pela Escola de Engenharia do Rio de 
Janeiro. Foi, com o colega Eustáquio de Bittencourt Sampaio, abrir a estrada do Espírito 
Santo. Ao voltar ao Rio, foi logo servir a Estrada de Ferro Central do Brasil, onde 
trabalhou 40 anos ininterruptos. Aí, êle serviu como Inspetor, Chefe de Serviço de Rádio, 
Chefe do. Movimento, Chefe do Tráfego, Chefe de Divisão e Sub-Diretor. Foi aposentado 
em 1936, como Chefe de Divisão. 

Durante a sua permanência na E.F.C.B., como falava corretamente francês e 
inglês, era o engenheiro sempre indicado para viajar por todo o Brasil, acompanhando os 
estrangeiros ilustres que aqui aportavam; e, por isso, recebeu a comenda da Bélgica das 
mãos do Rei Alberto, uma cigarreira de ouro com o monograma do então Príncipe de 
Gales – Eduardo de Windsor – e outras pequenas lembranças de personalidades de 
todos os recantos do mundo. Casou-se com D. Julieta Bittencourt Sampaio de Faria e da 
qual teve 4 filhas, Lucília, Julieta, Emilia e Edith. Da filha Emilia teve um casal de netos, e 
destes, 5 bisnetos. 

 Como fiel discípulo do Mestre, exerceu vários cargos na S. T. B,. , como os de 
Diretor Social, Presidente da Rama Morya, e membro do Conselho Diretor. Foi fundador 
da Rama Cruzeiro do Sul, em São Paulo, e dos mais eficientes redatores da Revista 
Dhâranâ.  

Foi agraciado pelo seu Mestre, com um bilhete do Metrô de Paris, relíquia esta que 
o acompanhou até a morte, às 19 horas do dia 9 de janeiro de 1960. Ao Morya Júnior, 
que desde março, de 1927 trabalhou pela Fraternidade Humana, na S.T.B. , as 
homenagens de Dhâranâ. 

 
DR. JOSÉ N. DA SILVA QUEIROZ 

Faleceu na manhã de 22 de agosto de 1960, o Engenheiro José H. da Silva Quei-
roz, que na então Prefeitura do Distrito Federal, deixou magníficos exemplos de eficiente 
profissional e de alto padrão de moralidade. No . I. A. P. I. , onde foi Diretor, realizou 
grande soma de benefícios tornando possível maior eficiência nos setores administrativos. 
Particularmente, dirigia conceituada firma do ramo de construções. 

Deixou , o Eng. Queiroz, oito filhos: Gilberto, Luiz, Paulo, Adjanir, Odim, Myriam, 
Sônia Maria e Vera. Seus progenitores foram: Dr. Mário Queiroz, ex-Tabelião, e D. Laura 
da Silva Queiroz, professora jubilada. 

De 1940 a 1951, exerceu o cargo de Diretor-Social da S. T. B. , em fase difícil em 
que atravessava a humanidade. Além de sua contribuição no setor da cultura e 
administração, dirigiu a construção do magnífico Templo que a S.T.B. erigiu em São 
Lourenço, no Sul de Minas. 

Ao lado do Eng. Eduardo Cícero de Faria, seu nome aparece em Dhâranâ, nos 
107/108, como Secretário desta revista. 

Como Diretor Social da S. T.  . , muito contribuiu para o progresso material e cul-
tural de São Lourenço, no então Governo Municipal do saudoso Dr. Euripedes Prazeres. 

Aos seus familiares, desejamos que possam e saibam continuar o ideal pelo qual 
viveu e morreu aquele que foi J.H.S. Queiroz. 

Lex universa est, quae jubet nasci et mori. 

------------------- 
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DEMONSTRATIVO DO BALANCETE DA “CAMPANHA PARA 

AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA A SEDE SOCIAL EM SÃO LOURENÇO” 

 
A Campanha iniciada em 7 de janeiro do corrente ano, foi coroada de pleno êxito, 

pois todas as Casas Capitulares apoiaram-na sem restrições, contribuindo dentro das 
suas possibilidades. 

Do total arrecadado, foram adquiridas 300 cadeiras no valor de Cr$ 180.000,00, 
número suficiente para acomodações no Salão. 

Deduzindo-se transporte e conservação, verificou-se um saldo de Cr$ 19.900,00 
que será utilizado para completar a aquisição de mais cadeiras. 

 

CAMPANHA PARA AQUISIÇÃO DE CADEIRAS 

PARA A SEDE SOCIAL EM SÃO LOURENÇO 

1960 

 

 
 

RECEBIMENTOS 

Parciais 

Cr$ 

Totais 

Cr$ 

 

RECEBIMENTOS 

Parciais 

Cr$ 

Totais 

Cr$ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________   ____________________  __________________ 

2o Tesoureiro           Diretor Social                      1o Tesoureiro 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Emblema recebido das mãos de um preclaro Membro da Grande Fraternidade 
Branca, estando o Presidente cultural da hoje Sociedade Teosófica Brasileira, com 28 
anos de idade (em 15 de setembro de 1911 ). O referido emblema é substituído por 
outro, muitos anos depois. 

 

Cruzeiro do Sul – Casa 
Capitular de São Paulo 48.400,00

Instituto Cultural Orion 4.800,00

S.T.B. (São Lourenço) 19.100,00

Instituto Cultural Roso de 
Luna 

 
9.000,00

Instituto Cultural Brasileiro 1.800,00

S.T.B. (Rio de Janeiro) 120.000,00

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
203.100,00

Custo de 300 
cadeiras 180.000,00

Transporte 2.200,00

Envernizamento e 
Conservação 1000,00

 
 
 
 
 

183.200,00

19.900,00

203.100,00

 
SALDO .................................................
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ÚLTIMA HORA 
 

Carta do Sr. Presidente da República, dirigida ao Professor Henrique José de 
Souza, Presidente da Sociedade Teosófica Brasileira: 

"Ao aproximar-se o término do meu mandato, venho manifestar-lhe, de modo 
espectral, o meu reconhecimento pelo sem patriótico apoio à luta que travei para conduzir 
a pleno êxito a causa do desenvolvimento nacional. 

Sinto-me satisfeito em poder proclamar que, na Presidência da República, não 
faltei a um só dos compromissos que assumi conto candidato. Mercê de Deus, em muitos 
setores realizei além do que prometi, fazendo o Brasil avançar, pelo menos, cinqüenta 
anos de progresso em cinco anos de governo. Pude, ainda, através da Operação Pan-
Americana, despertar as esperanças e energias dos povos americanos para o objetivo 
comum do combate ao subdesenvolvimento. E todo esse esforço culminou no 
cumprimento da meta democrática, quando o nosso País apresentou no Mundo um 
admirável espetáculo de educação política, que me permite encerrar o mandato, num 
clima de paz, de ordem, de prosperidade P de respeito a todas as prerrogativas consti-
tucionais. 

Sejam quais forem os ritmos da atinha vida pública, levarei comigo, ao deixar o 
honroso posto que me confiou a vontade popular, o firme propósito de continuar servindo 
ao Brasil com a mesma fé, o mesmo entusiasmo e a mesma confiança fitos seus altos 
destinos.” 

Juscelino Kubitschek Brasilia – 1961 

 

 

 

 

 


