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HELENA JEFFERSON DE SOUZA 

Fundadora da Sociedade Teosófica Brasileira e sucessora de seu saudoso marido 
e mestre, HENRIQUE JOSÉ DE SOUZA, na presidência da mesma Sociedade. 
Fundadora e presidente da Liga Teosófica Feminina, Venerável Grã Mestra da Ordem do 
Santo Graal e da Ordem das Filhas de Allahmirah. 

Representantes da Agarta na face da Terra, tendo por colunas seus filhos Hélio e 
Selene (Sol e Lua), na razão das duas colunas do Templo de Salomão, conhecidas nos 
ritos maçônicos do Grande Oriente pelos nomes de Jakim e Bohaz, e nos do antigo egito 
pelos de Menfis e Maisim, ao lado do próprio Grão Mestre Misraim. Na Maçonaria 
agartina dos Tachus Marutas as três colunas se denominavam Agnain, Asgardim (o Grão 
Mestre) e Agamim, nomes derivados de Asgard e Agarta. 
 

A LEI DA VIBRAÇÃO 
A Lei mais essencial   da Natureza é a da vibração. Um ponto morto, imóvel, é 

absolutamente impossível dentro do nosso Sistema. Os movimentos sutis que chamamos 
de vibrações ou ondas; os mais vagarosos, que chamamos de oscilações; as trajetórias 
dos planetas que se denominam órbitas; as épocas da História, que conhecemos como 
ciclos; tudo é um movimento ondulatório, cíclico, de ondas no ar, no éter, na água, no 
aura, na terra, por nebulosas, pensamentos, emoções de todo o imaginável. 
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                                                                                                              Swedenborg 

 

 

OS MISTÉRIOS DO SEXO 
 

A GENEALOGIA ESOTÉRICA NO COSMOS E NO HOMEM  

 

HENRIQUE JOSÉ  DE SOUZA 

Fundador e primeiro Presidente 

da Sociedade Teosófica Brasileira 

 

OBRA   PÓSTUMA    INÉDITA 

Primeira edição em   fascículos 

autorizada com exclusividade e 

direitos  reservados  à   Revista 
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As Batalhas de Kurukshetra – Raças Solares e Lunares – Evolução dos 
Continentes – Analogia Entre o Cosmos e o Homem – Relação  Entre o Homem e seu 
Planeta – Regime Alimentar – Higiene Mental – Estados  Místicos 1 – Lei Cíclica – 

                                                        
1 Estados Místicos    Aldous Huxley, escritor inglês lido e admirado em todo o mundo, tornou-se mais notável por suas auto-
experiências com a mescalina, publicadas recentemente em seus livros “As Portas da Percepção”  e   “Céu e Inferno”  (Editora 
Civilização Brasileira, Rio ). Defendendo a tese de que  percepção e revelação, em seu sentido místico, podem constituir um só 
fenômeno, e que a capacidade visionária se consegue também  por meio de certos alcalóides, do hipnotismo e da lâmpada 
estroboscópica,  o autor quis comprová-lo por experiência própria ingere determinadas doses de mescalina e, como nos 
desdobramentos ocultistas, entre bruscamente no reino dos antípodas do mundo consciente. Esse outro mundo, fascinante ou 
pavoroso, existe realmente e se manifesta segundo nosso estado de consciência. Pode Ter as características do Céu  se lá chegarmos 
de coração puro e alma limpa; pode causar-nos os horrores do  inferno  se nos deixarmos dominar pelas emoções negativas: temor, 
ódio, malícia, falsidade. 

A divulgação das experiências visionárias de Huxley abalou o ceticismo do mundo intelectual moderno e valeu por uma confirmação 
experimental da vivência da alma nos estados místicos religiosos. Leiamos suas próprias palavras nas páginas 89-91 da citada obra: 
“experiência visionária negativa é, freqüentemente, seguida de sensações corpóreas de natureza bastante especial e característica. As  
Visões felizes são, via de regra, associadas a uma sensação de separação do corpo, a um sentimento de despersonalização. Mas 
quando as experiências visionárias são terríveis e o mundo se transfigura para pior, a individualização é intensificada e o visionário 
negativo sente-se preso a um corpo que parece tornar-se cada vez mais denso, mais comprimido, até que  acaba por sentir-se 
reduzido a condição de torturada consciência de um aglutinado de matéria compacta, não maior que uma pedra  que pudesse ser 
contida entre as mãos. 

“Vale a pena observar que muitos dos sofrimentos narrados nas várias descrições  do Inferno são castigos de pressão e constrição. Os 
pecadores de Dante eram enterrados na lama, encerrados em troncos de árvores, aprisionados em blocos de gelo, esmagados entre 
rochas. 

Seu “Inferno” é  psicologicamente verdadeiro. Muitas de suas punições são experimentadas pelos esquizofrênicos e os que tomas 
mescalina ou ácido lisérgico, sob condições desfavoráveis. 

“Qual a natureza  dessas condições desfavoráveis? Como e por que o Céu é transformado em Inferno? 

“Em certos casos, a experiência visionária negativa é o resultado de causas primordialmente fisiológicas. A mescalina tende, após a 
sua ingestão, a se acumular no fígado. Se esse órgão estiver doente, isso pode levar a mente a sentir-se no inferno. Mas, o que é mais 
importante, do ponto de vista de nosso presente estudo, é o fato de que a experiência visionária negativa pode ser produzida por meios 
puramente psicológicos. O temor e a angústia barram o caminho para o Outro Mundo celestial e mergulham no Inferno quem ingerir a 
droga. 

“E o que é verdade para quem toma mescalina também é válido para os que tem visões espontâneas ou sob a influência do 
hipnotismo. Foi com base nesse fundamento psicológico que se ergueu a doutrina teológica da preservação da fé  doutrina com que 
nos defrontamos em todas as grandes religiões do mundo. Os escatologistas sempre tiveram dificuldades em conciliar seu 
racionalismo e sua moral com as realidades brutais da experiência psicológica. Como racionalistas e moralistas, sentem que o bom 
comportamento deve ser recompensado, e que o virtuoso merece subir ao Céu. Mas, como psicologistas, sabem também que a virtude 
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Importância do Planeta Mercúrio – Peregrinação das Almas – Elevação Espiritual das 
Mônadas – A Órbita da Alma – A Terra, Síntese de Todos os estados de Consciência – 
As Três Vestes e o Estado Nirvânico – Os Avataras- Explicação desse Mistério – “Karma” 
e Estados de Consciência – Os Poderes da Alma – Linguagem Universal – Sistema 
Orgânico do cosmos – Alternativa de Vigília e Sono – Os Continentes – Origem e destino 
da Terra – A Dualidade – Origem dos Mundos – A Vida Circula em Todo o Universo. 

 
Os Mistérios do Sexo 

A  Genealogia  Esotérica no Cosmos e no Homem 

 

A TERRA É UM SER VIVO 

 

Parte primeira 

 

A HARMONIA UNIVERSAL 

 

                                                   Um laço misterioso  une a natureza 

                                                   celeste à natureza terrestre – Humboldt 

                                                                                                          

Capítulo  III 
 

                                                                                                                                                                                        
não é condição única, nem é suficiente, para uma experiência visionária feliz. Sabem que as simples boas ações são impotentes, e que  
é a fé, ou a confiança no amor, que assegura a bem-aventurança dessa experiência. 

“As emoções negativas – o medo, que é a  ausência de confiança; o ódio, a ira ou a maldade, que elimina  o amor – trazem consigo a 
certeza de  que a experiência visionária, se  e quando se produzir, será aterradora. 

“O fariseu é um homem virtuoso; mas sua virtude é de uma espécie  compatível com as  emoções negativas. Suas experiências 
visionárias tem, pois, maiores probabilidades de serem infernais que bem-aventuradas. 

“A natureza da mente é tal que um pecador que se arrependa, e pratique um ato de fé em  um poder mais alto, tem maior 
probabilidade de encontrar a bem –aventurança, na experiência visionária, do que um virtuoso de consciência tranqüila, mas que 
abrigue na mente indignações, inquietações a respeito de bens e ambições materiais, hábitos arraigados de reclamar, desprezar e 
condenar. Daí a enorme importância conferida, em todas as grandes religiões, ao estado de espírito no momento da morte. 

“Experiência visionária não é a  mesma coisa que experiência mística. Esta se situa além do reino  do dualismo, enquanto aquela ainda 
permanece dentro de sua esfera de ação. O  céu está  vinculado  ao inferno, e  “subir ao céu”  não representa liberação maior do que a 
descida ao horror. O céu representa  apenas  uma posição vantajosa, da qual o Sublime Princípio poderá ser apreciado com maior 
clareza que ao nível da existência individual de todos os dias. 

“Se a consciência sobreviver à morte corpo, há de fazê-lo, provavelmente, em todos os níveis mentais – no da experiência mística, no 
da experiência visionária – venturosa ou infernal – e no nível  da existência cotidiana. 

“Em vida, a própria experiência visionária venturosa tende para inverter suas características, caso persista por um tempo muito longo. 
Muitos  esquizofrênicos possuem seus períodos de  celestial bem-aventurança; mas o fato de não saberem eles (o que  não acontece 
com quem ingere mescalina) quando – se jamais – ser-lhe-á dado volver à reconfortante banalidade da existência normal, faz com que 
o próprio céu pareça  aterrador. Mas aqueles que, seja qual for a  razão, estiverem atemorizados, o céu se volve em inferno, a ventura 
em horror, a Serena Luz, no odioso clarão da terra da iluminação. 

“Algo de natureza semelhante pode suceder após a morte. Depois de ter sido contemplado, de relance, o  ofuscante esplendor  da 
realidade última e após ter vagado, de um para outro lado, entre o Céu e o Inferno,   a maioria das almas acabará por conseguir 
recolher-se  àquela região mais tranqüila da mente, onde lhe seja possível fazer uso dos seus e dos alheios desejos, 
recordações e predileções, para construir um mundo bem semelhante ao que teve  na Terra. 

“Apenas uma minoria infinitesimal dos que morrem consegue ligar-se imediatamente ao divino Princípio;  uns poucos são 
capazes de suportar a bem-aventurança visionária do Céu e outros tantos vêem-se envoltos pelos horrores das visões do Inferno, ao 
qual não mais conseguirão escapar. A grande maioria acabará no tipo de  mundo descrito por Swedenborg e pelos médiuns , e 
dele, é fora de dúvida, conseguirá passar, após preencher as condições necessárias, para outros mundos de visionária bem-
aventurança ou para o da Suprema Luz. 

“Na minha opinião,  tanto o espiritualismo moderno como a tradição antiga estão certos.  Há um estado póstumo, do tipo descrito 
por Sir Oliver Lodge, em seu livro “Raymond”, mas há também um Céu de experiência visionária venturosa, a mesma forma que um 
Inferno de natureza semelhante  à da aterradora experiência visionária a que estão submetidos os esquizofrênicos e alguns dentre os 
que fazem uso da mescalina.  Mas há ainda outra experiência – esta, impar – a da união com o Sublime Princípio”.  (Nota e 
grifos da Redação). 
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O EQUILÍBRIO DO COSMOS 

 

As Batalhas de Kurukshetra 

Devemos aqui referir-nos a um fenômeno oculto de grande interesse na evolução 
dos seres, encoberto por uma das sete chaves com que se interpreta o Bhagavad Gitâ, 
isto  é em relação a essas intermináveis batalhas que se travam no campo de 
Kurukshetra, que simbolizam as batalhas da vida cotidiana entre solares e lunares, ou 
seja, entre bem e mal, direita e esquerda, espírito e matéria; ou, como também se poderia 
dizer, entre as experiências da cadeia lunar  primitiva e as da atual cadeia terrena, 
tremenda e antiquíssima luta que à  “Queda dos anjos rebeldes” e que de certo modo não 
deixa de ser travada entre solares e lunares ou, segundo a terminologia das escrituras 
hindus, entre Surya-vansas e Chandra-vansas.  

Não poderia haver evolução sem os inevitáveis choques de interesses contrários, 
sem a luta constante entre o que se convencionou chamar de “bem” e “mal”. Posto que 
Daemon est Deus inversus,  como ensina a Cabala, o Diabo não é senão o contrário ou a 
sombra de Deus; não há nem mal nem bem, mas tão somente, em última análise, 
ignorância e conhecimento. “Avidya”, no sentido de ignorância da Lei ou desconhecimento 
da Verdade, é uma das doze  nidanas  dos budistas, e se lhe atribui a origem de toda 
infelicidade. Vidya (conhecimento e sabedoria) e Avidya são os dois pólos contrários a 
serviço da evolução. Aqueles que não evoluem passam a viver no sentido involutivo e, 
aumentando o peso do prato esquerdo da balança, retardam o progresso dos que se 
colocam no prato direito. 

 

Raças Solares e Lunares – Evolução dos Continentes 

Segundo a Teosofia, as leis evolutivas de cada continente se desenvolvem 
sucessivamente e nunca simultaneamente. Por isso, cada raça tem predominado sobre 
as outras por longos períodos em determinados continentes. Enquanto uma delas se 
expandia e alcançava a soberania, as outras, ao contrário , entravam em decadência e se 
dispersavam, pois todas elas nasceram umas das outras, ligando-se  à história dos 
respectivos continentes. A lenda dos Três Reis Magos, do Novo testamento, é um 
símbolo relacionado à expressão crística de um novo ciclo solar, que se encerra na 
significação dos próprios termos Cristo e Mitra, motivo por que eles teriam partido de três 
continentes para irem homenagear o recém-nascido quarto rei (sem coroa), guiados por 
uma estrela, cuja luz só poderia provir desse novo sol nascente... 

Cada continente é, por sua vez, o sol dos demais, passando com suas raças por 
uma sucessão de ascensões e declínios de civilização, enquanto nos outros se 
desenvolve civilização diferente. Cada raça transfere para as outras o resultado de sua 
evolução. Houve, pois, para cada raça uma idade de pedra de ferro, de bronze, de aço; 
sem contar as idades de ouro e de prata, segundo seus ciclos, possuindo cada uma sua 
cor e característica própria. 

Como as leis universais são rigorosamente as mesmas em todos os planos, basta 
conhecer o que representa um continente terrestre para se compreender o motivo pelo 
qual as raças se acham atualmente em estado de frança miscigenação, com intensos 
cruzamentos inter-raciais, favorecidos pelas invasões, imigrações, desenvolvimento do 
comércio internacional, multiplicação dos meios de transporte. Assim, cada raça 
continental ou autóctone assimila os indivíduos das outras, emprestando-lhes a cor e as 
tendências, aponto de se confundirem os biótipos nas gerações descendentes. 
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Analogia entre o Cosmos e o Homem 

Não há mais do que uma lei, eterna, inflexível, a reger soberana e impassivelmente 
a vida universal; não é boa nem má para ninguém; nem generosa nem avarenta;  não é 
tolerante nem vingativa. Não há sinônimo perfeito para ela, exceto um equivalente a 
Deus. Não há adjetivo, a menos que se queira designá-la pleonásticamente de Lei Justa. 
Em sânscrito ela se chama Dharma. O Homem é a sua  mais expressiva manifestação na 
Terra, de vez  que, espiritual e materialmente a representa  na sua multiplicidade. Não se 
atina com outra interpretação para o fato de haver ela mesma criado o universo finito 
dentro do infinito; o microcosmo-homem qual reprodução fiel do Macrocosmo-Deus. 

O Macrocosmo representaria o corpo físico de Deus, seus órgãos centrais seria is 
sóis, os planetas as suas células, de certo modo a causa primeira, tal como nosso corpo 
físico não constitui nosso verdadeiro Eu. Seriam como o suporte das forças divinas ou 
astrais em circulação. 

Quando se dá o fenômeno da morte, o corpo físico do homem volve à Terra, que o 
emprestara para mais uma existência; a alma – corpo psíquico intermediário – se 
transfere ao plano astral mais afim às suas próprias vibrações; ao passo que o Espírito, 
como  princípio causal, se dirige a outras paragens, digamos mais sutis ou mais puras, 
agindo e reagindo todos eles, como estados de consciência, em três planos ou mundos 
diferentes. 

Certo estava Plutarco, ao dizer que enquanto o homem viva na Terra, a esta 
pertence seu corpo, a alma à Lua e o  Espírito ao Sol.  Depois da  morte sucede que eles 
se desunem, para os “mortais”, ao passo que para os  “imortais” continuam unidos, a 
razão do “três em um” para aqueles cuja evolução na Terra foi tão alta que puderam 
alcançar o equilíbrio perfeito entre os três corpos. 

Daí a expressão  corpo eucarístico , designativa dos corpos de seres dessa estirpe, 
para cuja conservação não podia deixar de haver na Terra uma região apropriada; 
segundo a tradição, os  Manasaputras  ou Filhos do Mental da terceira raça-mãe, depois 
de terem desempenhado seu papel na Terra, foram guardados ou postos em custódia; 
mas nunca se revelou o lugar. 

Empregando processos grosseiros e antievoltivos, semelhantes aos adotados 
pelos magos da lendária Atlântida, os sacerdotes egípcios, seus descendentes psíquicos, 
enleavam a alma do extinto faraó a seu corpo físico (Ká e Rá), por meio de rituais 
necromânticos realizados enquanto se procedia a mumificação regulamentar. Eram 
extremamente prejudiciais os efeitos desse processo artificial adotado no antigo Egito,  
em contraste com os benefícios resultantes do processo natural ou evolutivo dos 
Manasaputras, a que podem atingir os homens pelos seus próprios méritos. 

 
Relação entre o Homem e seu Planeta 

Cada Sol, ou, melhor dizendo, cada Órgão-sol, com seu cortejo de planetas e 
satélites, gira em torno de um centro mais ou menos determinado, que é o Coração do 
grande Homem Universal. Não se dirige o Sol visível deste sistema para a constelação de 
Hércules? 

Cada homem se acha ligado por meio de seus sentidos, num total de sete, sendo 
que dois ainda permanecem latentes, bem como através de seus sete estados de 
consciência, a um dos sete planetas sagrados  e também aos sete planos do Cosmos. 
Esta maravilhosa correspondência entre o Universo e o homem permite a este 
desenvolver e utilizar os respectivos sentidos espirituais para situar-se em mais íntima 
ligação, no plano físico em que vive, com o divino centro de força que o engendrou e que 
é seu direto criador. 
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Essas místicas relações eram ensinadas aos  mystai  nos mistérios menores das 
antigas escolas iniciáticas, assim chamados por conduzirem à percepção das coisas 
somente através de um véu ou névoa , ao contrário do que sucedia nos mistérios 
maiores, em que os epoptai  podiam percebê-las claramente sem qualquer disfarce. Tais 
métodos de ensino, designados pelos nomes de maya-vada,  doutrina da ilusão ou maya-
budista, ainda hoje são adotados na Índia, pelas duas escolas, a do norte, a maha-yana  
ou grande barca de salvação, e a do sul,  a hina-yana  ou pequena barca, mas tudo 
implicitamente  envolvido na interpretação da letra que mata por ocultar o Espírito que 
vivifica. 

Intimamente unido aos planos cósmicos e achando-se sob a influência de um dos 
sete raios planetários, cada homem possui idéias e temperamento próprios que o levam a 
pensar, agir e reagir de maneira diversa dos demais, mesmo em face de situações e 
circunstância perfeitamente idênticas. 

 Em Medicina isto se torna tão evidente que levou um famoso médico patrício a 
pronunciar uma frase  que se tornou aforismo: “Não  há doenças, sim doentes”. A 
Medicina também conhece o fato, mas não sabe explicá-lo. Há pacientes que podem 
ingerir impunemente um grama ou mais de iodureto de potássio, enquanto outros nem 
sequer suportam o cheiro do iodo para as intolerâncias, hipersensibilidades, 
idiossincrasias alimentares ou medicamentosas, consequências da diferenciação do raio 
planetário a que está sujeito cada ser humano, convencionou-se chamar de “alergia”, com 
significação complementar ao que anteriormente se designava “anafilaxia”. 

 

Regime Alimentar 

Não se conhece um limite para as diversas conseqüências da multiplicidade de 
caracteres e de temperamentos originada de uma inelutável influência planetária, por sua 
vez subordinada à lei de causa e efeito. Os médicos, na sua nobilíssima missão de 
prevenir as doenças e restabelecer a saúde, estão diariamente em contato com tais 
enigmas: enquanto determinado tratamento e regime produzem  ótimos  efeitos a um 
paciente, a outro resulta ineficaz e a um terceiro se torna até nocivo. Não é aconselhável 
prescrever o mesmo tratamento  e regime alimentar a pacientes de temperamentos 
diversos; não é possível, por exemplo, a uma pessoa nascida sob a influência de Marte, 
sentir-se bem com um tratamento e regime favorável a um venusiano. Pela mesma razão, 
errado seria prescrever a um linfático um regime exclusivamente a base de alimentos de 
origem vegetal, que poderia conduzi-lo a uma anemia profunda; como também  prejudicial 
seria indicar uma alimentação com predominância de carnes a indivíduos pletóricos. 

O homem era na sua origem primeva essencialmente frugívoro. O regime 
vegetariano, tão fervorosamente recomendado por muitas escolas espiritualistas, não nos 
pode ser propício, como resulta da mais elementar observação. Não é exato que os 
animais herbívoros, pequenos ou grandes, tenham algo de comum com o aparelho 
gastrentérico do homem, que de resto pertence a um reino superior, mormente do ponto 
de vista  esotérico. È que tais escolas espiritualistas andam esquecidas dos ensinamentos 
ministrados pelos colégios de iniciação. 

O primitivo regime frugívoro não era imposto nem artificioso; era o natural enquanto 
durava a eterna primavera, isto é, até que os cataclismos que fizeram submergir a 
Atlântida inclinaram a posição do eixo da Terra, ocasionando os equinócios e solstícios, 
as quatro estações climáticas do ano. O homem foi se afastando cada vez mais da 
natureza, adquiriu os quatro temperamentos, sangüíneo, linfático, nervoso e bilioso, 
devendo adaptar-se a diferente lugares e climas, já sem as primevas condições de vida 
paradisíaca, da remotíssima era em que os deuses conviviam com os homens, do que a 
Mitologia e a Tradição nos oferecem alguns vislumbres. Dos motivos dessa involução 
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espiritual e conseqüente degenerescência física temos tratado em outros lugares e não 
seria oportuno repeti-los aqui. 

Através de gerações sem conta o homem habituou-se a um regime alimentar anti-
natural, tornando-se onívoro, e a própria constituição orgânica sofreu constantes 
adaptações, estudadas e classificadas pela Antropologia. 

 

Higiene Mental 

O regime alimentar é apenas um entre mil outros cuidados necessários para 
preservar a higidez. A isso se relaciona a sentença atribuída ao cristo: Não é tanto o que 
entra pela boca, mas principalmente o que dela sai, que pode causar dano ao homem. À 
higiene física se sobrepõe a mental. São causas de males físicos e ruína espiritual as 
palavras destrutivas, as pragas, a maledicência, a mentira, a intriga, a calúnia, as 
blasfêmias, filhas dos maus pensamentos.  A boca é o santuário de nosso corpo, onde se 
acham implantados os trinta e dois portais da sabedoria, representados pelos trinta e dois 
dentes. Santuário arquitetado para bendizer e abençoar, para glorificar e louvar a Deus, 
para difundir a Verdade e propagar a Fraternidade. 

 

Estados Místicos 

A consciência física pode desaparecer, proporcionando ao homem os melhores ou 
piores momentos, quando a imaginação ou a faculdade emocional entre em plena função, 
absorvendo-o inteiramente, tal como pode suceder ao assistir um espetáculo empolgante, 
ao presenciar uma cena que o emocione intensamente. Em grau ainda mais intenso o 
homem pode atingir o estado místico ou apoteótico, como  que Plotino diz ter 
experimentado algumas vezes em sua vida. 

Os estados de paz, de espiritual felicidade a que só os justos tem direito, podem às 
vezes ser obtidos pelo emprego de drogas entorpecentes que provocam os chamados 
“paraísos artificiais”, resultantes de intoxicações ou estados patológicos deprimentes, 
altamente perigosos. O uso de tóxicos, combatido em todos os países civilizados, é 
absolutamente condenável também pela Lei do espírito. Com a súbita paralisação de 
consciência provocada artificialmente nos mundos inferiores e seu brusco despertar nos 
superiores, o homem transgride a natureza, transpõe o ritmo normal, com evidente 
prejuízos para seu organismo e a sua própria evolução espiritual 2 . 

 

Lei Cíclica 

As três interrogações da Esfinge: – Quem  és, de onde vens, para onde vais? – se 
reduzem a uma só, de acordo com a lei cíclica ou cíclico-espiritual que rege todos os 
fenômenos da natureza e que mais evidencia nas órbitas dos astros, permitindo que na 
curva  ascendente se reproduzam os fenômenos verificados na metade  descendente, 
como se as duas curvas fossem ramos da grande parábola da vida e, entre si, se 
mantivessem em perfeita simetria; tal como simétrico, pelas sístoles e diástoles ou pelos 
estados radiante e latente, é tudo quanto nos cerca. 

Essa expressão “parábola da vida”, é uma impropriedade, porque a Mônada ou 
Consciência superior, em cada ciclo de   encarnação e desencarnação, descreve perfeita 
elipse em torno do Sol, e  nisto está a verdadeira base da Astrologia. Com efeito, segundo 
a harmonia universal, tudo quanto aconteça aos seres terrestres deve estar regido pela lei 
astronômico-biológica do mundo em que habitam, isto é, devem ter, como o próprio 

                                                        
2 A bem da clareza, devemos aqui observar um lapso de H. P. B nesse sentido, ao menos na maneira de explicar o fenômeno, salvo 
se o fez propositadamente; porque em tais ciclos aparece fatalmente o respectivo Avatara, donde resulta confundirem-se num só  os 
dois fenômenos: o do aparecimento do ciclo e o da manifestação da Divindade. (Nota do Autor). 
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planeta, seu periélio e seu afélio. O trajeto percorrido pela Mônada, do periélio ao afélio, 
se chama, em ocultismo, encarnação ou queda; e a volta cíclica do afélio e periélio, 
desencarnação, ressurreição ou volta à celeste morada solar de onde  partira. 

Se o Sol, ou seu Espírito, é o Deus do Sistema Planetário,  a famosa sentença 
semi-panteísta de S. Agostinho – “Para Ti nos criaste, Senhor, e nosso coração vive 
inquieto até que  em Ti descanse” – não é senão a mística revelação deste movimento de 
aproximação e afastamento que, de certo modo, é o verão e o inverno de nossas 
planetárias ou astrais vivências de seres manifestados. 

A órbita percorrida pela Mônada humana entre duas encarnações é, porém, mais 
excêntrica do que a da própria Terra, porque, a semelhança dos cometas planetários, por 
ser um verdadeiro cometa psíquico, quando seu afélio se encontra na  órbita terrestre sua 
elipse corta, em muitos casos, as órbitas de Vênus e de Mercúrio, e seu  periélio está 
situado entre o Sol e este último planeta. 

 

Importância do Planeta Mercúrio 

Daí a importância astrológica que o Ocultismo confere aos dois referidos planetas, 
que a bem dizer se completam em perfeito androginismo, principalmente ao segundo, 
acerca do qual H. P. Blavatsky assim se expressa em sua obra “A Doutrina Secreta”, Livro 
V: 

“Mercúrio, como planeta, é muito mais misterioso  e  oculto do que Vênus e idêntico 
ao Mitra mazdeísta, o Gênio ou Deus estabelecido, segundo Pausanias, entre o Sol e a 
Lua. (Ele por si só integra estes dois planetas e mais a Terra ou os quatro elementos,  na 
razão simbólica de companheiro perpétuo do Sol da Sabedoria e em  comum  altar com 
Júpiter). Possuía asas para expressar que assistia  ao Sol em seu percurso, e era 
chamado o Núncio e o Lobo do Sol,  solaris luminis particeps. Por tudo isso, era  ao 
mesmo tempo chefe e evocador das Almas, o grande Mago e Hierofante”. 

Virgílio descreve-o tomando sua vara para evocar as almas precipitadas no orco:  
tum Virgam capit, hac animas ille evocat Orco. É o áureo da teogonias, cujo nome os 
hierofantes não permitiam se pronunciassem. Digamos entre parêntesis que, 
esclarecendo as dúvidas criadas por alguns autores, sempre ensinamos ser amarelo-ouro 
a sua cor, bem como a da pedra correspondente. 

Na Mitologia grega é simbolizado por um dos vigilantes pastores que cuidam do 
rebanho celeste, ou Hermes-Anúbis, e também pelo bom demônio  Agathodaemon.  É 
ainda o Argus que vela sobre a Terra e todos os seres que a habitam, e que ela toma 
equivocadamente pelo próprio Sol. 

O Imperador Juliano orava ao Sol Oculto, por intercessão de Mercúrio, pois, como 
diz Vossius (Idolatria,  II, 3730, todos os teólogos asseguram que Mercúrio e o Sol são 
uma e a mesma coisa. 

Sol oculto, Sol espiritual, assim o temos denominado, Mercúrio é o mais eloqüente 
e sábio dos deuses, o que não é  para estranhar, pois se acha tão próximo da sabedoria e 
da Palavra do Deus Solar que com ele se confunde. Simbolizando o androginismo 
perfeito, relaciona-se com a Hierarquia dos Makaras ou “Manus-Karas”,  justamente 
aqueles que deram aos homens o mental e o sexo. 

Hermés, “Herr-man” ou o Senhor ou Mestre dos homens, um dos designativos de 
Mercúrio, é um significado autêntico.  

Se atmã, o sétimo princípio ou a Mônada humana, é misticamente o Sol, Budhi,  
nome sânscrito de Mercúrio, donde a teosófica afirmativa de ser  Buda-Mercúrio o 
dirigente da Quinta raça em que se desenvolve o mental superior – representa ao mesmo 
tempo o sexto e o sétimo princípios, uma vez que são inseparáveis; isto é , a esfera ou 
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órbita do referido planeta, onde se acha seu periélio e, como dissemos, para  onde se 
dirige a Mônada depois de cada peregrinação terrena. 

 

Peregrinação da Almas 

Plutarco, na mencionada máxima ocultista de Ísis e Osíris, ensina que quando se 
dá a primeira morte, a do corpo físico, Hermés, o eterno vigilante ou “pastor” que preside 
todo o complexo visível e invisível do Homem, arranca violentamente a alma do corpo 
para levá-la à região lunar chamada Perséfona, evocando-a do mundo inferior – do orco, 
para onde fora lançado Lúcifer, o Anjo rebelde – em que se encontrava prisioneira e 
peregrina. 

Também Juliano, ao dirigir-se ao Sol Espiritual e Oculto,  animador dos homens e 
dos astros, o faz por intercessão de sua Alma Espiritual (Budhi ou Mercúrio). 

Não foi por outra razão que a genial Blavatsky afirmou, no começo de sua citada 
obra: “Uma íntima correspondência astrológica ou vital existe entre os princípios humanos 
e os respectivos planetas do sistema solar, visto que  o Sol é o sétimo princípio 3 do 
referido sistema e do homem. 

Para complementar essa frase de H.P.B, poderíamos acrescentar: Mercúrio-Buda é 
o  sexto  princípio,   tanto que toma lugar à direita daquele, a guisa de seu primeiro 
ministro ou vice-rei, e com ele se confunde;  Vênus-Shukra,    o quinto, mente espiritual ou 
abstratA – chamando-se por isso em Ocultismo  ao olho físico, da direita, de  Budhi  ou 
Mercúrio, e ao da esquerda, de  Manas-taijásico  ou de Vênus; a  Terra, finalmente, o 
quarto   ou   mente concreta  e aprisionada, em parte, na região de  Kama-manas,  no 
plano passional demarcado pela órbita ou esfera da Lua, o que deu origem à expressão 
teosófica “Cone da Lua”, para significar a região das almas perdidas, a qual, menos 
impropriamente, se poderia chamar  “Cone da Terra”. Nosso  satélite, que em Ocultismo é 
considerado planeta, no seu novilúnio mais se aproxima do Sol do que da Terra, no 
plenilúnio mais se  distancia desta, isto é, mais profundamente penetra em regiões 
inferiores, na razão da natural seriação das esferas planetárias, todas, como dissemos,  
tulkus  umas das outras, a inferior da que lhe fica imediatamente superior, pela 
interdependência existente, quer entre os seres que habitam a Terra, quer entre os 
universos que povoam o Infinito. 

 

Elevação Espiritual das Mônadas 

Os potenciais fisio-químicos e eletromagnéticos do Sol, único manancial de vida, 
decrescem e aumentam segundo a maior ou menor distância em que  dele se encontre 
nosso planeta. Assim, a Mônada humana que, em elipse muito excêntrica, semelhante às 
que descrevem os cometas do sistema, tenha que cortar essas distâncias, 
sucessivamente, durante seu ciclo de encarnações, terá maior elevação espiritual ou 
poderes psíquicos quanto maior seja sua aproximação do divino foco. Em tais princípios 
se apoia a série de sucessivas transformações, metamorfoses ou “metempsicoses” a que 
está ela sujeita a percorrer o imenso ciclo de sua evolução. Essas, como tantas outras 
coisas, se encontram mais ou menos veladas nos livros das religiões, sobretudo  na 
Astrologia do velho e  caluniado Paganismo. 

 

                                                        
3 Essa afirmação de que o Sol é o sétimo princípio, merece um comentário. Não é bem isso, de vez que, como dissemos dá-se o 
nome de Sol também a outro Astro... aquele mesmo em que se fundem todas as cores, todos os sons, todas as verdades, todas as 
vidas enfim, não importando que se O chame de Zeus, Brama, Osíris, Deus, Jove, Júpiter, Jehove, Jeová, Alá... (Nota do Autor). 
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A Órbita da Alma 

Cada alma tem, no atual estado evolutivo, seu correspondente ciclo de 
encarnações e nele uma excentricidade maior ou menor, segundo o grau de sua 
espiritualidade. São Paulo, como iniciado que era, aludiu a esse fenômeno, ao dizer na 
usa primeira Epístola aos Coríntios, que há uma alma espiritual e outra material, e que ao 
morrermos todos ressuscitaremos, porém nem todos seremos mudados; o que eqüivale a 
dizer que, conquanto todos devamos fatalmente deixar a terra, nem todo estaremos aptos 
a mudar de lugar planetário. 

As almas vulgares, agarradas exclusivamente às coisas terrenas, terão órbitas 
psíquicas tão pouco excêntricas como a da Terra, isto é, não terão forças nem poderes 
para escapar do seu anel ou órbita, demarcada no espaço pela própria do próprio planeta. 
Com isso, ver-se-ão obrigadas a renascer pouco tempo depois do desenlace, como as 
nuvens que se desfazem e em seguida se formam nos mesmos lugares.  

Ao contrário, as almas divinamente evoluídas (como por exemplos a de Gautama, 
o Buda, e a de Jeoshua, o Cristo) atingem excentricidades tão sublimes que em seu 
periélio, ao desencarnarem, transpõem simultaneamente as quatro esferas: Terra, Lua, 
Vênus e Mercúrio e mergulham definitivamente no Sol, por não lhes ser mais necessário 
vivenciar no humano ciclo. 

O insigne teósofo Roso de Luna, assim descreve as órbitas psíquicas das almas. 
“As vulgares, em suas duas classes principais, permanecerão séculos e séculos 
prisioneiras entre a Lua e a Terra, no chamado cone sombrio da Lua. As mais elevadas, 
ao morrerem, serão libertadas ou mudadas deste par conjugado de astros, ou melhor, 
levadas em seu periélio psíquico à regiões mais excelsas de Vênus e de Mercúrio. As 
perversas, enfim, possuem na órbita terrestre, não seu afélio, como as outras, mas seu 
periélio, onde tão miserável estado, como o representado pela vida no vale profundo e 
obscuro, de solitário e tristonho pranto, segundo as palavras do místico Frei Luís de Lião, 
seja para elas e para a sua melancólica psiquis, um verdadeiro céu, dentro da relatividade 
de todas as coisas do Universo, exatamente como na vida dos homens decaídos, as 
casas de jogo, as tavernas, os lupanares e tantos outros infernais lugares significam para 
suas almas verdadeiros paraísos”. 

 

A Terra, Síntese de Todos os Estados de Consciência 

Não nos permite a transcendência do assunto abordá-lo como se devia. Diremos 
apenas que se este ou aquele ser tem a cumprir determinada missão na Terra, aqui 
permanecerá vinculado e não poderá desligar-se antes de a realizar integralmente. Há, 
por isso, determinadas regiões dentro da órbita terrestre, cujos estados de consciência 
são idênticos não apenas aos dos quatro planetas citados, inclusive a própria Terra, mas 
asos de todos os sete, visto possuir cada uma dessas regiões, colocadas fora ou dentro 
do âmbito terreno, seu espiritual governo. Este é ao mesmo tempo Uno e Trino, como 
reflexo do que se passa em cima... além do Dhyan-Chohan ou Planetário, cujo corpo 
físico, como dizem as escrituras sagradas do Oriente,  é a própria terra, quarto globo de 
nosso  sistema. 

Tal Ser, o Planetário dirigente do Globo,  deve portanto viver no interior do seu 
corpo físico, no seio da Terra,  pouco importa como ou por que; e deve receber o auxílio 
tulkístico de seus irmãos dirigentes dos outros seis globos, sem necessidade de se 
afastarem dos respectivos governos espirituais. Se assim não fosse, como se poderia 
conceber o desenrolar de sete raças-mães e respectivas sub-raças, desenvolvendo cada 
uma delas determinado estado de consciência? Cada raça-mãe se acha, pois , sob o 
influxo ou direção de Sete Raios Diferentes, que são os mesmos  Dhyans-Choans. 
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De público, não se deve ir além sobre o assunto, que por isso mesmo deixou de 
ser tratado também pelo ínclito Roso de Luna. Daí termos recorrido à irreverente 
comparação da página anterior. Por mais evoluída e sublime que seja uma alma, jamais 
poderá ser comparada à do cristo ou à do Buda. Com razão disse este que seu espírito 
continuaria no âmbito da Terra. Quanto às suas “vestes”, como ensinou H.P. Blavatsky, 
serviram para Shâkarachária e outros mais, vale dizer, para várias de suas tulkuísticas 
manifestações. 

 

As Três Vestes e o Estado Nirvânico 

Nos prolegômenos dedicados a Shvetashvatara, atribui-se a Shankaracharia as 
seguintes palavras: 

 “É uma idéia errônea aquela que impele os orientalistas a interpretarem 
literalmente os ensinamentos da Escola Mahavana  (Budismo do Norte da Índia) sobre os 
três corpos: Prulpa-ku (Nirmanakaya), Longchod-dzocpig-ku (Sambhogakaya) e Chos-ku 
(Dharmakaya),  apresentando-os como pertencendo todos  ao estado nirvânico. Há duas 
espécies de Nirvana: o terrestre (que é o Samadhi  ou oitavo passo da Ioga de Patanjali, 
relacionado com a oitava pétala do plexo cardíaco) e o dos  Espíritos desencarnados. 

“Esses  três corpos são os três invólucros, todos mais ou menos físicos (donde a 
possibilidade de Gautama se desfazer de qualquer deles, depois de deixar o mundo, em 
favor de outro ser, como o citado Shankaracharia), que se acham a disposição dos 
Adeptos que franquearam ou atravessaram as seis  Paramitas ou caminhos do Buda. 
Alcançada a sétima (preferimos falar de uma oitava), nenhum deles pode mais voltar à 
Terra”. 

 

Os Avataras 

Podemos afirmar que o Buda não foi um dos Avataras comuns, isto é, dos que 
figuram na série dos dez, o último dos quais é o  Kalkiatavara, o Cavaleiro do cavalo 
branco, de que tratamos em nosso livro “O Verdadeiro Caminho da Iniciação”. A brilhante 
autora de “A Doutrina Secreta”, embora não pudesse aprofundar a questão deixou 
transparecer que a manifestação de Gautama, o Buda, não era  apenas dessa  natureza. 
Falando  dos avataras, assim se expressou ela: 

“É claro que os primeiros Padres da Igreja, positivamente pagãos, haviam-se 
ocupado dos segredos dos templos, inclusive do mistério avatárico ou messiânico, 
procurando adaptá-lo ao nascimento do Messias. Mesmo assim, iludiram-se a si próprios 
porque esses números cíclicos de que se serviram referem-se ao fim das raças-mães  e 
não a esta ou aquela indivíduo propriamente dito 4 . Eus esforços mal dirigidos 
provocaram também um erro de cinco anos. Seria possível, diante do que eles afirmavam 
acerca de um  assunto de tal importância e tão universalmente conhecido, que erro tão 
grave fosse praticado em uma computação cronológica de antemão  organizada e inscrita 
nos céus pelo dedo de Deus? Por sua vez, que fariam  os Iniciados pagãos e judeus se 
tal afirmativa sobre Jesus fosse correta?  

Poderiam eles, como guardiães da chave dos ciclos secretos e dos Avataras; eles, 
os herdeiros de toda a sabedoria dos árias, dos egípcios e dos caldeus, deixar de 
reconhecer seu grande Deus encarnado como o próprio Jeová, seu Salvador dos últimos 
dias; Ele, que todas as nações da Ásia esperam, ainda, como seu Kalkiavatara,Maitréia 
Buda, Sossió, Messias, etc.?”. 

                                                        
4 A bem da clareza, devemos aqui observar um lapso de H. P. B nesse sentido, ao menos na maneira de explicar o fenômeno, salvo 
se o fez propositadamente; porque em tais ciclos aparece fatalmente o respectivo Avatara, donde resulta confundirem-se num só  os 
dois fenômenos: o do aparecimento do ciclo e o da manifestação da Divindade. (Nota do Autor). 
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Explicação desse Mistério 

Eis como Blavatsky desvenda o segredo, de que os sacerdotes das religiões 
naturalmente se esqueceram. 

“Existem ciclos menores contidos em outros maiores, dentro do único Kalpa de 
quatro milhões trezentos e vinte mil anos. É no fim desse grande  ciclo que se espera o 
Avatara Kalki,  cujo nome e características permanecem secretos. Virá de Shamballah,  
a cidade dos deuses, que se acha a Oeste para certos povos, a Este para outros e, para 
alguns ainda, ao Norte e ao Sul, Por isso, a começar pelo  Rishi  indiano, até Virgílio, ou 
por Zoroastro até a última Sibila desde o começo da Quinta raça, todos profetizaram, 
cantaram e auguraram a volta cíclica da Virgem (Virgo, a constelação, e não a mulher, a 
mãe) e o nascimento de uma criança divina, que faria renascer a Idade de Ouro  sobre a 
Terra. 

“Nenhum homem, por mais fanático que seja, será capaz de afirmar que a Era 
cristã tivesse jamais constituído semelhante Idade. Além de outras razões, que não vêm 
ao caso apontar, teríamos a  de não  ter aparecido o sinal celeste prometido, ou seja, o de 
Virgo na Balança”. 

Quanto à redenção esperada para aquela época, dispensa qualquer argumento 
para demonstrar não Ter sido Jesus o redentor final da humanidade, a espantosa 
confusão em que se encontra este mundo,  no qual os homens continuam a odiar-se e a 
matar-se, ignorantes, indiferentes ou esquecidos dos divinos ensinamentos e do trágico 
sacrifício daquele  luminoso   Ser. 

Ele,  como tantos outros, aparecendo nos ciclos menores dentro do maior, 
representa uma fração, ou um tulku  da forma total do Kalki-Avatara  que, na sua missão 
de verdadeiro Salvador do mundo,  só  aparecerá no fim de cada  Yuga ,  como, pela 
boca de Krishna, prometeu a seu discípulo Árjuna:  Para  salvação dos bons e destruição 
dos maus, Ele surgirá entre os homens no fim de cada ronda de que foi dirigente, no seu 
papel de Manu-colheita, justamente para levar aos céus todos os esforços realizados 
desde o momento em que se apresentou para a missão de Manu-semente, no início da 
Ronda (Bhagavad Gitâ). 

 

“Karma” e Estados de Consciência 

Entre as interessantes perguntas que os discípulos nos tem apresentado acerca da 
Lei de Causa e Efeito, apontamos esta: O sentenciado que cumpre  na prisão a pena do 
crime cometido, alivia seu Karma? 

Tudo na vida é condicionado por estados de consciência. Se por ventura o 
criminoso encontra na prisão um ambiente que lhe agrade, onde se sinta feliz, Karma 
algum é descontado. Dele, porém, será aliviado se suporta com resignação os 
sofrimentos morais e físicos, os remorsos, situações vexatórias inerentes ao 
encarceramento, o regime de penitenciária, sentindo com saudade amorosa a ausência 
da esposa, de membros da família ou de amigos. 

Para despertar estes estados de consciência é que deveriam existir em maior 
n[úmero as penitenciárias modelos, com escolas e educandários, onde os prisioneiros 
pudessem trabalhar, produzir e aprender em cursos adequados às suas condições, como 
seres humanos recuperáveis e dignos de melhor sorte. 

 

Os Poderes da Alma 

A Alma humana é  superior a tudo quanto se possa imaginar, e mais sábia que 
qualquer de suas obras. (Emerson).  
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Temporariamente mergulhados neste mundo de matéria grosseira, encarcerados 
em um corpo denso e trevoso, tolhidos por isso em nossos movimentos espirituais 
libertadores, não conseguimos sequer imaginar ou fantasiar os transcendentes estados 
de alma que podem os virtuosos atingir em outros planos. Positivismo ou materialismo, 
como cepticismo ou negativismo deturpam e pervertem a linguagem destinada a exprimir 
quanto existe nos planos do Espírito, o que levou  o citado autor a dizer que a corrupção 
do homem vai seguida  da deturpação de sua linguagem. Quando  o caráter e as idéias 
são deturpados pelos impulsos inferiores e pervertidos pelas emoções egoístas, então a 
falsidade e a dissimulação tomam os lugares da sinceridade e da verdade; cessam as 
criações mentais de novas imagens; aviltam-se as prístinas expressões, insinuando-se 
sentidos falsos às palavras e aos símbolos. Mas o erro e a mistificação tem seu  tempo de 
duração e círculo de expansão limitados pelo poder da Verdade que por si mesma tende 
a mostrar-se à luz do Sol sem máscaras nem véus.  

Nenhum fato ou acontecimento de nossa  existência, por mais insignificante que 
pareça, deixa de projetar no  Akasha   sua forma inerte. E assim cada homem, a seu 
turno, terá ensejo de  contemplar sua própria trajetória partindo do imo do seu corpo  e 
atingindo as regiões mais elevadas do Espírito. 

 

Linguagem Universal 

Tal acontecerá, com a marcha do tempo, a essas coisas do Céu, para onde se 
elevam os justo ao deixar a Terra, como predisse o clarividente Claude Bernard, ao dizer 
que o religioso, o filósofo, o artista e o cientista acabariam por falar uma só linguagem, a 
celestial linguagem, idêntica à astrológica, de há muito adotada pelos gênios ou  jinas, por 
ser de fato a verdadeira linguagem universal. Foi nela que Beethoven escreveu sua 
Décima Sinfonia, intitulada “Ressurreição”, que o mundo não conhece. 

Ressurreição, em planos celestiais, sim, bem o merecia aquele gênio da música, 
em sua época desprezado pela surdez dos homens aos rogos divinos, mesmo quando 
divinamente musicados!  E surdo ficou ele,  como cármica recompensa de seus 
melodiosos apelos ao mundo da mentira e da ingratidão; pois que é  destino dos homens 
superiores pregar em vão a seus contemporâneos, no vasto deserto desta vida. 

 

Sistema Orgânico do Cosmos 

Em cada sistema orgânico do grande Cosmos, o Sol em atividade ocupa um dos 
focos de uma elipse, na qual se movem e giram os planetas desse  mesmo Sol. O outro 
polo da elipse é ocupado por um conglomerado de matérias em estado fluídico ou etérico; 
é o  sol negro de cada sistema, destinado a iluminar-se com seu novo grupo de planetas, 
atualmente também etéricos, quando o sol branco de todo se extinguir. 

 Desse modo, realiza-se em cada sistema o equilíbrio perfeito que impede a ruptura 
do  equilíbrio geral, a que  aludimos no capítulo anterior, por isso mesmo exigindo dos 
seres humanos, equilíbrio, que, uma vez atingido, significa o resgate final de suas dívidas 
como habitantes da Terra. 

 

Alternativa de Vigília e Sono 

Em cada órgão-sol há duas seções, uma em sono (pralaya) e outra em atividade 
(manuântara );  uma desperta, enquanto a outra dorme  por períodos tão longos que 
equivalem a verdadeiras eternidades.  

A Lei é igual para todos os planetas. Quando o sol negro se ilumina, recolhe os 
elementos não ainda totalmente evoluídos do  sol branco , do qual portanto ele depende, 
e conduz a termo sua evolução. 
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Os Continentes 

Analogamente, cada planeta é formado por diversos continentes, que passam por 
seus períodos de sono e atividade. E cada continente se origina de um planeta anterior. 
Razão por que as escrituras tanto denominam  de  Dwipa a um continente como a um 
globo, fato que tem dado lugar a inúteis discussões entre teósofos e ocultistas, 
unicamente por desconhecerem esse particular. 

Há, necessariamente, um substrato para a antilogia entre solares e lunares. Nosso 
planeta possui  uma direita  e  uma esquerda,  cujas leis de evolução se sucedem. Nelas 
está implícito o fenômeno do dia e noite que se observa simultaneamente em toda a 
superfície do globo, a face-dia iluminada pelo Sol, e a face-noite pela Lua. 

Seria pueril querer aplicar ao continente asiático, por exemplo, as mesmas leis que 
regem a américa. Já o Sol nos aponta, à sua moda, que as leis, nesse caso não sendo 
diferentes, são no entanto sucessivas em sua aplicação. 

A Terra é, pois, constituída pela reunião no mesmo globo, de alguns continentes 
que foram outrora satélites de outro Sol. Assim, do mesmo modo que um Sol negro se 
ilumina e um Sol branco se extingue, na Terra um continente se torna solar e dirigente 
dos demais – acontecendo isso atualmente com o americano, como se verifica pela 
destruição dos outros, pouco importando a maneira pela qual se processa a destruição –  
e no hemisfério oposto outro continente desaparece ou se torna satélite do que lhe 
sucede.  Foi em obediência a essa lei que a Europa substituiu a Atlântida e este 
continente sucedeu o da Lemúria. 

 

Origem e Destino da Terra 

A vida e o destino do nosso Globo, como astro do Sistema solar, se acham 
estritamente vinculados aos demais planetas e particularmente aos mais próximos. A 
Teosofia ensina que a Terra, em sua vida planetária, constituiu a Quarta Cadeia, em 
união com seis outras esferas semelhantes que corresponderiam ao planeta 
desaparecido da órbita entre Marte e Júpiter, a Marte, à Lua, a Vênus, a Mercúrio e 
finalmente a um planeta futuro. 

Tudo quanto é terreno pertence, pois, aquela cadeia planetária representando, em 
síntese, algo semelhante a um sistema numérico, do qual ela fosse a unidade de milhar 
de um sistema setenário; o globo, a centena; a ronda; a dezena,  a raça, a unidade e as 
sub-raças, povos e famílias etc., até aos indivíduos, as frações das diferentes ordens 
desse ou de qualquer outro sistema de numeração indefinido. 

 

A   Dualidade 

A Terra é a esposa, a alma gemea da Lua, com a qual forma esse par sexuado 
que, em sânscrito, se chama   Soma . É lei geral, e não exceção, que tudo seja duplo: são 
duplos os sóis, conjugados se apresentam os deuses, os homens, os irracionais, as 
flores, as células e as moléculas; do mesmo modo se apresentam os átomos com seus 
ions – pistilos de sua planetária flor – e seus elétrons, verdadeiros estames que são 
planetas, protozoários, varonis heróis. 

Não escapam à regra os homens capazes de compreender um dia o Amor-puro, 
integral, uno e universal, que encerra em seu seio prolífero os mundos superiores e 
inferiores, na suprema realidade que se chama Cosmos, por sua amorosa e conjugada 
Harmonia. 

Origem dos Mundos 

É exatamente isso que, em linguagem velada e poética, ensina a Estância III do 
Livro de Dzyan: 
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“A última vibração da Suprema Eternidade estremece através do infinito. A Mãe se 
dilata, cresce de dentro para fora, como o botão do Loto. 

“A vibração subitamente se propaga, tocando com sua asa rápida todo o Universo. 
É o germe colocado nas trevas que sopram as águas adormecidas da vida. 

“As trevas irradiam a Luz e esta deixa cair um raio solitário nas águas, nas 
profundezas da Mãs. O raio atravessa, rapidamente, o  óvulo infecundo, ele concorre para 
que o ovo eterno se agite e faça cair o germe não eterno, que se condensa no ovo do 
mundo. 

“Então, os três se tornam quatro. A Essência radiosa torna-se sete para dentro e 
sete para fora. O Ovo Luminoso, que em si mesmo é Trino, coagula e se estende em  
fragmentos brancos, como se fora leite nas profundezas da Mãe, enquanto Raiz, por  sua 
vez, cresce nas profundezas do oceano da Vida”. 

Eis como na fabulosa gênese dos universos se poderia vislumbrar o 
processamento fisiológico e maravilhoso de algo como uma fantástica cópula dos siderais 
progenitores de miríades de expressões vivas. Sim, o que está em baixo é como o que 
está no alto... 

 

A  Vida  Circula  em Todo  o  Universo 

Encerraremos este capítulo com a transcrição de uma página extraída de um livro 
secreto, em verdade inacessível. 

“Na origem de cada Universo o Movimento perpétuo se converte em Hálito, de 
onde procede a Luz  primordial, em cujas radiações se manifesta o Pensamento Eterno, 
oculto nas trevas, e que chega a se expressar na Palavra ou mantram (Hino sagrado). 
Dessa Palavra Inefável surge o universo à existência...  A Vida imperecível é, pois,  o 
Movimento equilibrado por alternadas manifestações da Força; porém tal Movimento 
equilibrado por alternadas manifestações da Força; porém, tal Movimento se acha muito 
acima das forças operantes (ou em ação), em que alternativamente se manifesta. 

“A Matéria é Substância primordial, apenas, no início de cada nova reconstrução ou 
manifestação do Universo: é o primitivo Akasha ( o Éter), o Pater Omnipotens Aeter  dos 
antigos, em seu grau mais grosseiro ou inferior, embora o mais elevado, sem dúvida, para  
nós homens, esse Raio do  SOL BRANCO E PURO, que recebemos; prana, alento ou 
hálito universal de tudo quanto em nossa Terra vive e palpita.  Esse raio de Sol é para 
nós. 

“Ele tinge com a alvura apoteótica das suas auroras, a mais elevada camada 
atmosférica, rasgando as sombras da noite e dando vida, mesmo ali, a seres hiperfísicos,  
por isso, ainda, tingindo de violeta as primeiras nuvens distantes, lá para as bandas do 
Oriente...  

“E esse violeta inicial vai passando, insensivelmente, ao purpúreo, encarnado e, 
finalmente, ao oiro, o primeiro Oiro celeste, que forma seu régio trono, quando  a sua 
máscara  arredondada aparece lá para  os confins do horizonte... 

“As nuvens se tornam, então, durante alguns instantes, como se fossem de ouro 
puro... A seguir, essas mesmas nuvens se dissipam diante da amorosa carícia de seu 
calor fecundo ...E o áureo raio vai incidir diretamente sobre a Terra, que ansiosa por ser 
fecundada, recebe-o com infindáveis beijos, que a própria madrugada deposita sobre as 
folhas mais elevadas das palmeiras, até a erva rasteira das planícies... O homem, que 
esse matinal beijo, por sua vez, recebe... de pés descalços , sente o poder vitalizante 
desse mesmo Prana solar,  sob a carícia do raio doirado, que lhe vem retemperar as 
forças perdidas de uma véspera sempre agitada, repleta de temores e  desilusões, como 
sói acontecer à humana vida... 
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“E assim, continua o raio a acalentar toda a Terra, à medida que se levanta o dia, 
saturando a atmosfera com a sua frescura, com as áureas cintilações de sua longa 
cabeleira.  Aura solar dando  vida à traquéia, aos brônquios e aos pulmões das plantas, 
dos animais, do próprio homem... 

“Bata em cheio na face do globo, e as raízes do mundo vegetal, sentindo o contato 
de seu prana, restauram os eus vigores, ativando, desse modo, a ação química no seio 
dos fluidos ativos no subsolo, pelo hálito do raio solar... esse mesmo mundo 
superexcitado pelo vigor das correntes que atravessam os seus próprios nervos... 

“Excitada, também, a clorofila das partes verdes, verde-hemoglobina (de certo 
modo rubro-verde), como o  próprio sangue dos vegetais, iniciam, por sua vez, as reações 
redutoras de aldeídos, que passam a açúcares, destes – como  oiro respiratório nos 
organismos superiores, de onde logo saem, por desdobramento os prodigiosos álcoois, 
do catabolismo vegetal, que o homem preferiu substituir pelos procedentes de 
fermentações vinícolas ou de funestas destilações... 

“O divino raio solar penetra, no seio do mar, dando vida a quantos seres nele 
habitam, do mesmo modo que, no mais  profundo da Terra ,  que embora opaca para 
seus raios actínicos, no entanto,  transparente para outros raios infra e supra 
luminosos, que se lançam nos abismos de suas entranhas. ..” 

 

LIVROS 

 

“O  conhecimento secreto  do homem” 

Com este título foi editado   pelo Instituto Cultural Itaparica, de Belo Horizonte, 
filiado à S.T.B. um livro magnífico, que traz pela primeira vez a lume  uma coleção de 
aulas do nosso Colégio Iniciático, para divulgar verdades e conhecimentos que até agora 
só eram transmitidos secretamente aos discípulos dos últimos graus das Escolas de 
Iniciação. 

Nossas congratulações ao I.C.I que realizou a edição e ao departamento de 
Correspondência da S.T.B., cujos redatores foram os primeiros a dar forma concreta 
àquelas lições do verdadeiro Autor da obra, o Prof. Henrique José de Souza, e de seus 
dignos colaboradores Antonio C. Ferreira M. Tenreiro Corrêa, S. Vieira Vidal e outros. 

Seu prefácio diz com acerto que a leitura desse primeiro volume sobre o Plano 
emocional habilitará o leitor a iniciar-se na obra seguinte, relativa ao Plano Mental, cuja 
publicação aguardamos  com a sofreguidão natural dos que tem sede  de saber. 

 

 

Recomendamos aos leitores de “DHÂRANÂ” o estudo de “O CONHECIMENTO 
SECRETO DO HOMEM”, repositório de valiosos conhecimentos esotéricos inéditos até 
agora, o qual poderá ser adquirido na S.T.B. ou em qualquer dos Institutos a ela filiados. 

 

CONTRIBUIÇÃO À BIOGRAFIA DE 
HENRIQUE JOSÉ DE SOUZA 

Ilustração: foto 

Legenda: 

 Henrique José de Souza ( Foto de Isac Luztig – 1963)  
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EIS A LUZ DO OCIDENTE 

Teria sido há séculos? Há milênios?  Teria sido num lugar ermo do longínquo 
Oriente? Não. Foi aqui mesmo. Foi neste século da ciência, da experimentação, do 
racionalismo. Faz pouco tempo. Foi na madrugada de 9 de setembro de 1963, Segunda-
feira, lunedia, na capital de São Paulo, que se extinguiu uma vida humana, uma 
personalidade das mais estranhas, na atualidade. Permanece viva, entretanto, uma 
individualidade ímpar, por isso que vida e morte nada mais são que etapas de atividade 
em planos diferentes. Às 18 horas daquele triste dia era sepultado no cemitério de São 
Lourenço, Henrique José de Souza. 

A multiplicidade de aspectos da personalidade era o que mais o diferenciava dos 
demais. A 15 de setembro de 1883 a família Souza recebeu, na capital da Bahia, mais um 
ilustre membro. Não era uma criança que surgia. Era um dínamo em potencial para o 
brasil, para o mundo.  

A lei de causa e efeito, assim o determinara. Ex Occidente Lux substituía o Ex 
Oriente Lux. Sim, a luz do Oriente mudara-se para o Ocidente. O berço dos Avataras, dos 
iluminados, dos mestres, dos Budas passara a ser a nova terra – a América, o Brasil! E 
aqui, uma formosa cidade chamada do SALVADOR, por lei de causalidade, porque todo 
efeito tem uma causa e toda causa gera um efeito. O efeito, o grande efeito estava 
realizado: nascera, viera ao mundo das lutas um gênio, um mestre, um ser de compaixão, 
e portanto um incompreendido. 

Até então coubera ao Oriente a missão de emitir ciclicamente fachos de luz 
espiritual, centelhas do grande fogo cósmico gerador da inteligência, através de 
representantes humanos dos mais elevados planos de consciência. Quem são esses 
homens geniais que marcam pelo brilho de suas prodigiosas mentes a noite de nossas 
ignorância? A História pouco sabe a respeito deles. A Doutrina esotérica fala-nos que 
procedem da Ilha Imperecível, da Agarta, situada no Coração da Terra; de certo ponto 
cósmico, refletido no centro de nosso planeta, vêm ao mundo para trabalhar com a Lei, 
pelos seres humanos. Surgiam pelas terras do  Oriente. 

Hoje mudou o sentido. De certo ponto cósmico, refletido em outra zona geográfica 
continuam a brotar as sementes divinas que se apresentam agora no Ocidente. 

A humanidade é uma sucessão de etapas de um grande programa cósmico, para 
cuja realização a Lei envia periodicamente mestres, manus e avataras. 

A História da evolução do homem, a que se aprende nas escolas e se lê nos livros, 
é falha imperfeita, porque organizada à base de dados exteriores pela aparência de fatos, 
sem conhecimento das  verdadeiras causas. Raros estudiosos, os mais intuídos, 
alcançam parte da verdade, a respeito das origens do globo terrestre e dos seres que 
nele habitam. 

 

MENINO PRODÍGIO 

Mas, voltemos à criança que viera ao mundo em 1883 e que regressou aos seus 
penates em 1963, após intensos 80 anos de vertiginosa atividade. 

Desde cedo, apresentou peculiares características, observadas a princípio com 
estranheza pelos que o cercavam, tornando-se com o tempo, habituais aos seus parentes 
e pessoas mais chegadas. 

Prever fatos, curar doenças pelo toque de suas mãos, perfumar os objetos que  
tocava, ver o que não vê, pelo sentido da vista, eram manifestações do seu poder, 
repetidamente verificadas por amigos e membros de sua família. 

Essas , porém, eram apenas manifestações exteriores, acessíveis aos olhos de 
todos. 
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Faziam parte do impulso vital que trazia, da centelha de vontade que nele brilhava 
como característica mais importante de sua individualidade. 

 

HOMEM – FENÔMENO 

Muito  tem sido dito a esse respeito. Preferimos hoje citar outras manifestações 
acontecidas em hora de sua maturidade, do período em que, com meus próprios olhos, 
com ouvidos atentos, pude observar a criatura que conheci sob o nome de Henrique José 
de Souza. 

E não só na personalidade se observava a diferença: os ensinamentos que nos 
dava, aparentemente desordenados, ora intempestivos, sob uma didática toda especial, 
ocasionavam impactos mentais e emocionais que indigestaram muita gente e 
maravilhavam seus discípulos. Todavia, era natural no falar, humilde no fazer, gentil no 
ensinar, amável quando precisava reclamar, espontâneo para perdoar. Iniciava a palestra 
a propósito de um assunto em evidência nos jornais ou de simples conversa e, 
repentinamente lampejava suas maravilhosas revelações,  em qualquer ramo do 
conhecimento, conforme a tônica do ambiente. Essas revelações explicavam sua 
personalidade, definiam sua individualidade, tornando-a inteligível para seus discípulos, a 
quem, com a humildade que ra peculiar, chamava de “irmãos”, incentivando-os à ação, ao  
estudo, estimulando o discernimento. 

Sempre desejei aprender mais e mais. A oportunidade de conviver 26 anos com 
um Mestre e que era antes de tudo um paradoxo, um feixe de problemas e, como ele 
próprio dizia, “O maior dos absurdos”, estimulava minha mente. Apreciava eu os 
fenômenos, os fatos estranhos que se sucediam dia a dia, meses e anos. Imprevisíveis, 
diferentes, numa faixa que se alargava cada vez mais, um caleidoscópio que 
apresentasse combinações inesperadas e novas. Aprendia pelos ensinamentos e pela 
vivência extraordinária, e anotava em meu subconsciente, para explicação posterior, tudo 
que,  no momento, não pudesse compreender. 

 

CAMINHO DA INICIAÇÃO 

Deixara eu o Catolicismo, em cujos dogmas não  encontrara explicações para 
meus problemas interiores. Caíra nos caos da dúvida. Reagia, entretanto, contra a idéia 
da falta de continuidade da vida humana, tal como os materialistas a consideram. Não  
admitia que a mente, característica do ser humano, terminasse com a morte. 

Apresentavam-me algumas pessoas, nessa época, aspectos do espiritismo, mas 
sua  ideologia não me bastava e muito menos suas práticas.  

Debatia-me nessa ânsia interior, quando alguns sonhos, algumas manifestações 
psíquicas, desdobramentos (que eu desconhecia por completo) endereçaram-me para a 
grande porta que se abriria pouco depois para mim. Era uma verdadeira iniciação que eu 
recebia sem o entender. Eis que certo dia, no Rio, convidaram-me para uma conferência, 
exaltando-me  o assunto e o conferencista. 

Era na Sociedade Teosófica Brasileira,  na Rua Buenos Aires, 81, onde ainda hoje 
funciona. Hesitei em ir, mas  a afirmativa de que essa associação desaconselhava  a 
provocação de fenômenos anímicos, erroneamente chamados espíritas, tão comuns às  
sessões dessa natureza e  que repugnavam a meu modo  de pensar, decidiu-me. Fui e lá 
fiquei até hoje. Era o que eu sempre tinha procurado. Era a resposta a meus problemas, 
senão hoje, mas amanhã ou depois, quando o amadurecimento, progressiva e 
normalmente, se processasse em minha evolução pessoal. Primeiro, o conferencista de 
escol  Cuja memória exalto neste momento – Antonio Castaño Ferreira.  
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Depois, finalmente, o Homem-Fenômeno: Henrique José de Souza, o Professor, 
como o chamavam e como o chamei até o fim. Bastava-lhe esse título, sob o qual se 
ocultavam todos os demais. Títulos imensos para funções transcendentes. 

Na Sociedade Teosófica brasileira, nome que recordava a Grécia, e que dela trazia 
o impulso da beleza e sabedoria, aprendi o que fosse a verdadeira reencarnação, 
vulgarmente citada mas pouco entendida e que explica a maior parte dos fatos da vida 
dos homens. Tomei conhecimento da lei da causalidade que encadeia as coisas do 
passado em seu itinerário para um futuro. Recebi o “conhece-te a ti mesmo”, como única 
chave de progresso pessoal. Ensinaram-nos métodos específicos de evolução e,  como a 
infantes, nosso Mestre nos ia levando  pela mão, orientando-nos, avisando-nos, 
protegendo-nos, defendendo-nos, corrigindo-nos. E dele, como instrumento ímpar, 
irradiavam-se vários aspectos da sabedoria integral ou Teosofia, atualizada, adequada à 
era vigente. 

Assim cheguei, por minhas próprias possibilidades, fortemente pressionadas pelos 
métodos singulares do Professor, à convicção de que estava  lidando realmente com 
Seres que só de longe passam pela face  da terra. E agora achava perfeitamente naturais 
todas as maravilhosas coisas a que assisti e que num ligeiro bosquejo passo a 
apresentar, talvez desordenadamente mas deixando-as fluírem espontaneamente de 
minha memória. 

 

FASE FENOMÊNICA 

Henrique José de Souza possuía visão ampla e total das coisas, seres munidos, 
sistemas, universos. Descrevia-os constantemente e o que nos deixava mais perplexos é 
que do seu ponto de vista, sintético, apresentava-nos o  que via, como se todos nós 
pudéssemos acompanhá-lo integralmente nessa percepção. Dispunha, é claro, de outros 
órgãos de percepção além dos cinco sentidos. Aplicava-nos métodos para que 
desenvolvêssemos os outros dois que caracterizarão o futuro da humanidade. Métodos 
que utilizavam cores, formas, sons, perfumes, palavras, atitudes, idéias. Manejava as 
matérias física, astral e mental como um desenhista experimentado utilizava seu lápis, 
com a perícia e a paciência do escultor que modela sua obra prima. Dominava as leis da 
matéria mas só exercia esse poder em proveito da Lei. Era-lhe inato esse conhecimento, 
mas não devia infringir o estabelecido, sem razões muito fortes, e somente para favorecer 
a evolução. 

Trazia um programa que deveria cumprir a todo custo. Não tinha horário. Pouco 
dormia, pois era curto o tempo para cumprir seus deveres, transmitindo lições, oralmente 
e por escrito. Gostava de Ter perto de si alguém esclarecido para  transmitir certas 
comunicações a determinados irmãos. Diariamente escrevia à máquina para registrar no 
papel o que precisava dizer. 

Muito sofreu também por dificuldades financeiras. Certa vez, no rio, acompanhado 
de sua esposa e de um instrutor, sua Coluna, parou em frente de uma casa de câmbio. 
Na vitrina reluziam várias moedas de ouro. Olhou-as e logo duas delas sumiram por 
encanto. Então, apresentou uma delas à d. Helena e outra ao TAG.  

Obteve-as pelo processo de desmaterialização e posterior materialização, através 
do espesso vidro protetor. Entretanto, avisou: Vão lá pagar, porque senão é roubo. 
Possuía o poder, não o direito  de realizar tal coisa. 

 

TRÊS ESPÉCIES DE MATERIALIZAÇÕES 

No campo das materializações, que a ciência hoje ou amanhã explicará 
devidamente, longa é a relação das que presenciei: flores, medalhas, livros, pedras de 
vários locais e aspectos, perfumes, fitas de graus e ordens, cruzes cristãs, pétalas de 
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lótus, brinquedos, leques, comendas, areia de Itaparica e de outras praias, pomadas para 
determinadas doenças, pregos, parafusos, bandeiras brasileiras. 

As mais belas e freqüentes, o que bem demonstravam o valor que atribuía ao 
brasil, era as da bandeira nacional. Uma delas estava guardada em sua escrivaninha, e 
dela saia várias vezes em manifestações de caráter cívico, quando se tratava  de 
homenagear nossa Pátria e os  que por ela trabalham. 

Arrancou-a cera vez de sua carne, de seu peito, num esforço e entusiasmo que 
impressionaram todos que a isso assistíamos. E éramos muitos, em época de uma de 
nossas Convenções, realizadas aqui em São Lourenço. Parecia que a bandeira saía do 
interior de sua própria carne, como um filho se desprende de sua origem materna. Era 
uma exaltação  integral ao Brasil, Pátria do Avatara Maitréia. 

Havia materializações de três espécies: as que ele mesmo provocava; as que se 
processavam espontaneamente, quando em curso algum ritual  em que isso viesse 
patentear alguma coisa, documentando-a; e aquelas que eram apenas o transporte de 
objetos que seres de categorias diferentes lhe vinham trazer. Cita-se a devolução de 
objetos perdidos: canetas, jóias, chaves, óculos, papéis, passagens, documentos, 
retratos, medalhas. 

Abrir portas sem a chave fazia parte desse tipo de fenômenos. Pessoa muito 
conhecida em São Lourenço e já falecida, precisou certa vez retirar de um cofre algo de 
importância. A chave estava com alguém que viajara. Havia imediata necessidade dessa 
abertura. Veio implorar ao Professor que a ajudasse nessa emergência. Pois bem, ele foi 
atendê-la e abriu naturalmente o cofre. “Não vá agora trancá-lo de novo”, avisou. A 
senhora emocionada e nervosa, agiu por impulso contrário: fechou-o novamente. Sem 
perder a paciência,  o Professor abriu-o um Segunda vez, dizendo que não abriria uma 
terceira vez. 

Tudo isso, entretanto não me espantava. Sabia porque ele realizar tais fatos. 
Estavam dentro de uma ordem preestabelecida. Algumas das materializações se 
revestiram de circunstâncias de maior significação emocional. Um momento mais solene, 
uma hora de maior aplicação, um instante imprevisto, e a emoção se apoderava dos 
assistentes causando pranto coletivo inexplicável. Muitas dúvidas também derivaram da 
constatação desses fenômenos, provocando afastamento de membros da S.T.B. 

 

MAGIA MENTAL – MANAS TAIJASI 

Algumas pessoas curiosas e indiscretas vinham pedir-lhe que realizasse 
fenômenos ou materializações para que sua curiosidade fosse satisfeita. A uma delas, 
mais impertinente, respondeu: “Não sou saltimbanco, não vivo de fazer mágicas”. Certa 
vez, estudávamos, na sede do Rio, um assunto histórico. Havia dúvidas e algum debate.  
Nosso  Dirigente observava-nos um pouco de longe, sem opinar.  

De repente os mais sensíveis sentiram algo diferente no ar que nos envolvia e o 
olhar agudo do mestre acompanhou qualquer coisa para nós invisível. Esta pousou, ou 
antes foi  posta no alto de um quadro, na parede da sala, representando o Buda. Era  um 
pequeno rolo  amarrado com uma fita amarela. Com autorização do Professor, alguém 
subiu a uma mesa  e retirou o rolo. Era uma página de livro, não existente em nossas 
bibliotecas, esclarecendo o assunto discutido. Livro do mundo dos  jinas, outro tipo de , a 
sementeira  aproveitável, desta, em preparo  para a nova civilização. A referida página 
permanece em nossos arquivos, destinados aos que cursam nossa escola iniciática, nos 
seus quatro graus. 

Há um livro chamado a “Imitação de Cristo”, de autor desconhecido. O Professor 
dizia-nos lamentar não possuir um exemplar dessa obra, reputava de grande mérito. O 
assunto fora trazido à baila por um dos presentes naquela tarde, na sede do rio. Nem fora 
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o Professor quem iniciara. Fez uma pausa, a que  já nos acostumáramos ,  obrigando-nos 
a ficar atentos. Abriu as duas mãos, juntado-as... e o livro, que tanto desejara estava 
sobre elas, com uma dedicatória comovente e respeitosa de certo Ser de nosso 
conhecimento. Passou-o a um dos discípulos presentes e pediu que o guardasse após 
Ter sido devidamente examinado por todos nós. 

Morrera uma irmã dedicadíssima à Obra, e figura de relevo em nosso Movimento. 
Era o dia de uma homenagem e não quisemos avisar nosso Mestre para não entristecê-
lo, Santa ingenuidade! A mesa da diretoria estava ornamentada com uma cesta de flores 
em forma de coração.  

Ao iniciar a sessão, o professor que sempre a abria retirou de dentro das flores 
uma medalha e mandou que determinados membros presentes fossem levá-la à Irmã 
falecida, para que acompanhasse nessa despedida. Foi uma hora de emoção. E assim se 
fez. Essa medalha voltaria a aparecer, entre nós, várias vezes depois, veiculada sempre 
pela irmã que a levara para o túmulo e que, apresentando-a documentava sua viva 
presença. Essa medalha estava muito ligada à vida do Padre Anchieta, à falecida, à 
nossa Obra e ao Brasil. 

 

JHS RECEBE A VISITA DO PASTOR ANGELICUS 

Uma das passagens mais curiosas é a que se refere a fatos da vida de Eugênio 
Pacelli. Nosso Dirigente vaticinou que ele seria eleito Papa. Durante seu papado, 
desencadeou-se a Segunda grande guerra. Seu trabalho foi muito dificultado pela 
conturbação mundial. A despeito de sua sabedoria e descortínio, muitas questões sociais 
e religiosas permaneceram sem solução. Os jornais noticiavam passagens da vida do 
Pontífice. Nós a sabíamos com antecedência, dadas pelo Professor As suas 
comunicações ocorriam graças à capacidade recíproca da percepção direta. Tivemos 
ciência da famosa manifestação do Cristo a Pio XII muito antes de ser divulgada pelos 
jornais de todo o mundo. 

Morrera Pio XII. Então deu-se o fato mais notável: em presença de algumas 
pessoas da terra, bem conhecidas, e de membros da família de Henrique José de Souza, 
materializou-se uma esplêndida cruz, das usadas por eminentes autoridades 
eclesiásticas. O próprio Papa falecido viera trazê-la. Também sua augusta presença foi 
constatada pelos circunstantes. Essa cruz é uma das relíquias de nosso museu. Depois, 
um belo terço foi materializado e oferecido à nossa  dirigente  d. Helena Jefferson de 
Souza. Como se explicariam tais relações entre um ilustre desconhecido cidadão 
brasileiro, chefe de uma quase desconhecida Sociedade Teosófica Brasileira, e o  
poderoso Chefe da Igreja de Roma? É  tema  para profunda meditação. 

 

PREDIÇÃO DO REINADO DE PAULO  VI 

Depois de Pacelli, disse-nos o Professor,  deverá ser eleito Montini. Não fora feito 
cardeal, não poderia ser candidato. Veio então, como transição, Angelo Roncalli, sob o 
nome  de João XXIII, que preparou o caminho para Paulo VI. Muito poderíamos dizer 
acerca desses pontífices em relação  com os  primeiros Apóstolos Pedro e Paulo. Mas é 
assunto de nossas aulas internas. Há homens que renascem para ocupar seus lugares de 
guias espirituais da humanidade em suas horas mais difíceis. 

 

ASCENÇÃO E DERROTA DO NAZISMO 

1940-1944. A guerra ia acesa. A Alemanha avassalava o mundo. Hitler era o ídolo 
das multidões. Que era o gênio destruidor, sabíamos. Sua superioridade militar era cada 
vez mais nítida. O massacre dos judeus era a ordem do dia. O pretenso anjo vingador 
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castigava um povo atribulado. Nossa confiança na democracia estava se tornando mais 
fraca a despeito dos avisos que recebíamos de longo em longe, como se merecêssemos 
sofrer as angústias da dúvida. 

Certo dia o Professor informou-nos: “A situação vai melhorar. Reparem o noticiário 
da imprensa nos próximos dias”. Curiosos,  novamente animados em uns quinze dias 
constatávamos  radical mudança nos quadros da guerra. Hitler, antes todo poderoso, 
agora hesitava. Ficamos sabendo que mesmo em guerra há leis. Anunciou-nos depois o 
Professor:  “Aparecerão seres diferentes , em certa parte do mundo e auxiliarão os 
aliados”. E logo após os jornais publicavam que “Homens altos e estranhos, em massa, 
devastaram as hostes inimigas”. Graças a eles, os Aliados puderam vencer a épica 
batalha de Stalingrado. Sobreveio daí a total derrota do Nazismo. 

A propósito da moderna arrancada do homem rumo aos planetas, muitas lições 
recebemos do Professor. Algumas já forma comprovadas pela ciência, outras restam à 
margem para futuras verificações. Dizia Ele que o homem não devia buscar a lua. E 
explicava: Ela é o passado da Terra. È um cadáver sideral. 

 

TRANSFIGURAÇÃO – RADIANTE  “BUDDHI TAIJASI” 

Fala-se muito em iluminação. Teosoficamente, quando por meio de processos de 
ioga, o homem vulgar se transforma em homem integral, ilumina os sete princípios. A 
mente se ilumina. Mas, o que aconteceu em certa época, não muito remota, com nosso 
Mestre, foi diferente. 

 Ele se iluminou tangivelmente aos nossos humanos sentidos. Ora se iluminava por 
dentro, como se fosse uma imagem dessas que vemos no meio de objetos religiosos; ora 
se iluminava em determinadas partes do corpo: mãos, coração, cabeça. No coração 
rutilava uma jóia, um grande rubi, meio púrpura, meio dourado. E durante vários dias, uma 
auréola circundou a cabeça do homem simples, prosaicamente sentado de pernas 
cruzadas, conversando, por vezes assuntos caseiros, sociais, do mundo humano em que 
vivia. Não era sobrenatural, acessível só aos videntes. Era visão física. Todos os  
presentes entendessem ou não do  assunto, percebiam-no nitidamente. Cheguei a fazer 
em casa um “croquis”, um rudimentar desenho daquela visão maravilhosa. Ele só se 
apercebia disso pelos olhares estupefatos dos circunstantes. 

 Queixava-se às vezes de que sua pela ficava queimada, como se estivera exposta 
ao sol. Não foi um dia ou dois; o fenômeno durou semanas, meses, sem ritmo certo, mas 
sempre, relacionado com a evolução da Obra nessa etapa. Sua luminosidade empolgava-
nos a todos. 

 

REPERCUSSÃO HIPERFÍSICA  DOS MARTÍRIOS DA CRUZ 

Quando, porém, nos dias tristes de sua vida e da Obra lhe sangravam a testa, as 
mãos e o coração, como inúmeras vezes se deu, a angústia nos envolvia. Entristecia-nos 
vê-lo a porejar sangue da fronte, das palmas das mãos ou avermelhando a camisa que 
vestia, à altura da ferida aberta em seu peito de menino pela ponta de uma lança de 
gradil, quando brincava n jardim de sua casa. O fenômeno sangrante, acompanhado de 
angústia, coincidia sempre com fatos graves, obstáculos difíceis no caminho. O mal estar 
que Ele sentia era tão intenso que nos contagiava e não sabíamos o que dizer ou fazer. 
Era esperar que passasse. Os motivos, ele os explicaria depois. 

Tudo isso acontecia em ritmo correspondente às várias fases da Obra. Tudo estava 
relacionado, embora os discípulos só mais tarde viessem a saber o porquê daqueles 
acontecimentos de múltiplos aspectos. 
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CURAS   MILAGROSAS 

Curas de pessoas à morte, avisos de acidentes a que estivéssemos sujeitos, 
músicas que ele compunha conforme a hora e o que precisasse ser feito sem que nunca 
houvesse estudado música: letras para suas composições; talismãs protetores com 
indicação do material de que deveriam ser executados, hora e dia; levitações e sempre 
aulas e conselhos e recomendações. 

 

LABOR 

Mas horário para cumprir aquilo que considerava como determinação de Lei, não 
tinha , ou antes,  o horário a que obedecia era regulado pelas leis cósmicas e não pelos 
nossos relógios. Assim, de repente, às duas ou três da madrugada, ou a qualquer hora, 
resolvia viajar, e o fazia de carro, com quem pudesse conduzi-lo naquele momento. Não 
viajava por prazer; sim por dever. Então, mesmo doente, passando mal, realizava a 
viagem que estava no seu programa,  a despeito dos transtornos que isso pudesse 
causar na administração da família, que girava , aliás, em torno de sua Missão. E os 
motoristas que corressem, porque Ele tinha pressa! 

Era-lhe habitual interromper o sono para ir à sua máquina de escrever, ficando 
longas horas a datilografar os ensinamentos e as instruções que nos queria dar. Muitas 
vezes eram epístolas de difícil interpretação, que Ele dirigia ao instrutor mais graduado, a 
quem chamava de “Eco de Sua Voz”, para que este as transmitisse e as comentasse com 
esclarecimentos verbais aos discípulos de cada casa capitular. 

 

SILÊNCIO PARA CONCENTRAÇÃO 

Entre milhares de fatos curiosos, vejamos mais um: Realizava-se uma sessão 
interna que chamamos de ritual. Rio de Janeiro, vésperas de Carnaval. Lá fora, enchia os 
ares um pandemônio de gritos, buzinas, pandeiros, gargalhadas, cantorias, apitos. Nossa 
concentração se tornara impossível. Com um simples gesto, para nós  inédito, e no 
momento apenas constatado, o silêncio se fez, e pudemos realizar a reunião 
tranqüilamente até o final. 

Depois então explicou-nos o que fizera. Tão simples, para Ele! 

 

MUNDOS   SUBTERRÂNEOS 

Ao falar-nos sobre os mundos subterrâneos, ilustrava-nos acerca dos  Seres de 
várias  hierarquias que os habitam e de suas  modalidades de vida. Mundos em outras 
dimensões, onde nossos  corpos físicos não poderiam ir. Grande preparo  se fazia 
necessário e nossas condições de vida não o permitiam. Ele, entretanto, foi  algumas 
vezes, em corpo físico, às regiões de Duat, Agarta e Shamballah – e dessas viagens 
fazia-nos relatos impressionantes. Para quem vive a três dimensões, respirando o ar que  
envolve a superfície da Terra, sabiam-nos à Ficção e pareciam-nos absurdos. 

 Ele mesmo não  podia permanecer lá muito tempo e na volta  apresentava 
alterações em seu físico. Então relatava-nos o sucedido, aos poucos, como quem nos dá 
um remédio forte, em doses gradativamente crescentes. Mesmo com essas precauções, 
e apesar da viva autenticidade desses e de outros fatos maravilhosos, muitos alunos 
duvidaram e abandonaram a Escola. Alguns passaram até a combatê-la. Todos foram por 
Ele perdoados. 

Da aparente confusão do início da Obra, “um círculo com um ponto de interrogação 
no meio”, como Ele próprio dizia, as noções foram se tornando mais lógicas e claras até 
formar-se a história integral que era seu dever deixar para os que o acompanhassem até 
o fim de sua vida na face da Terra, lugar que Ele denominava “Região das  tormentas”. 
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DISCOS VOADORES 

Quando começaram a aparecer Discos Voadores, objetos aéreos não identificados, 
como os técnicos preferiram chamar,  o Professor silenciou a princípio, revelando-nos 
depois sua origem e finalidade. Eles são originários da Atlântida, continente desaparecido 
sob as águas, antes da nossa pré-história. Os atlantes já dominavam a energia atômica, 
que em nossos dias está sendo conhecida e manejada, e que movimentava tais veículos, 
denominados naquela época “vimanas”. 

Trazem mensagens e advertências de outros mundos, mas relacionados com 
diversos estados de consciência, de evoluções, de adiantemente. São seres dessas 
regiões a que nos referimos como subterrâneas, embora tal nome não possa expressar 
realmente “uma localização”. Poder-se-ia aceitar que procedam de Marte, de Vênus, de 
outro planeta, mas como “seus reflexos” internos  na Terra. 

Há relação entre os planetas conhecidos por esses nomes e o Sistema geográfico 
oculto nos espaços vazios dentro do nosso Globo. 

Talvez os Discos estejam tentando evitar que os detentores dos governos das 
grandes potências se desequilibrem e percam o senso da Responsabilidade. Seria uma  
grande esperança de prevenir a terceira grande guerra. Então, diríamos que eles são os 
Emissários da Paz. Esta cidade de São Lourenço, por diversas  ocasiões, recebeu e 
recebe visitas dos misteriosos Discos voadores, vistos por grande número de pessoas 
daqui. Um deles, em fevereiro de 1955, numa tarde ensolarada, veio e permaneceu longo 
tempo na colina fronteira à Vila Helena, residência de nossos Dirigentes. Em dado 
momento três seres, de humana aparência, porém muito maiores, se fizeram notar, fora 
do engenho, e os saudaram à moda teosófica da S.T.B... 

 

A REDENÇÃO DOS JUDEUS 

Henrique José de Souza dedicou muitas de suas epístolas ao povo hebreu. 
Afirmava que não mais deveria  ser perseguido por acusações do passado. A Lei de 
causa e efeito eximira esse povo de todas as culpas que porventura, coletivamente 
tivesse cometido. Chegava a hora da redenção dos judeus. Revelou-nos sua história 
oculta desde a divisão da tribos, em lógica seqüência. 

Falou-nos de Melki-Tsedek; Rei de Salém  e sacerdote do Altíssimo, nome 
sacrossanto exaltado na Bíblia, como Senhor da Paz e da Justiça, a quem Abraão pagava 
Dízimos cármicos e o próprio Cristo reverenciava. Rei e Sacerdote autogerado, o único 
Ser que poderia julgar os homens e que não poderia deixar de tomar forma humana na 
hora predestinada. 1956 foi o ano do Julgamento. Os trabalhos para eximir os judeus do 
crime de deicídio que lhes fora imputado, iniciaram-se com Pio XII e João XXIII. Agora, 
após a votação do Concílio, Paulo VI proclamou a absolvição.Com isso, vimos realizado 
mais um vaticínio de nosso Mestre. 

 

A   ERA  DE   MAITRÉIA 

Henrique José de Souza é tema para ser desenvolvido nos livros da futura Doutrina 
Secreta. É a espada que luta contra a ignorância e separa o joio do trigo. É o báculo que 
encerra o poder de evolução da espécie humana. Ele escreve no Livro das Vidas o 
programa a ser realizado e determina suas etapas. É Chefe Espiritual mas reveste-se 
necessariamente de corpo material, sofrendo as angústias da constrição de uma forma 
imperfeita. 

Ao despedir-se aqui em Vila Helena, em julho de 1963, a caminho  da capital 
paulista, de onde não mais voltaria com vida, advertiu-nos: “Mudanças radicais se darão 



RRReeevvviii ssstttaaa   DDDhhhââârrraaannnâââ   
Dhâranâ nº  s 28 – 29  – Janeiro a Dezembro de 1966 – Ano XLI 

Redator : Hernani M. Portella 

na Terra em pouco tempo e mesmo aqui em São Lourenço. Breve não mais 
reconhecereis esta cidade. Nosso trabalho foi vitorioso, em sua estrutura interna. Vosso 
trabalho é apenas difundir e construir externamente. Contar ao nosso país e ao mundo o 
que vistes, ouvistes, aprendestes. 

Não 12 discípulos apenas, mas número muito maior, com a missão de divulgadores 
da Era de Aquário, em que um Ser Integral, representando o verdadeiro valor humano, 
virá ao mundo. Ser que conhecemos pelo nome de  AVATARA MAITRÉIA , mas que terá 
um nome bem dentro da sagrada língua portuguesa. 

“Ser que encerrará em si próprio o amor da Mãe, a sabedoria do Pai, a onipotência 
do eterno; palavras ainda incompreensíveis. 

“Ser que, nascido a 24 de fevereiro de 1949, trará para a Terra, renascida das 
cinzas, a idade de paz, felicidade, tão desejada e profetizada desde longos séculos, como 
a Idade de Ouro”. 

 

NOTICIÁRIO 
 

HELENA JEFFERSON DE SOUZA visita os E.U.A. 

Seu regresso à Guanabara 
 

Rio de Janeiro (De nosso enviado especial) – Galeão – GB, 1º  de outubro de 1966. 
Saturdia, Aeroporto internacional. Primavera no ar e nas  almas. Madrugada de sol 
esplendente em céu de anil translúcido. O mar de turquesa esparramava pelo orla da 
maravilhosa Guanabara seus matinais amplexos numa propiciação cambiante, Ilhas, 
praias, penedos e alcantilados despertavam ao balouçar acariciante das ondas que, 
espumejantes e sôfregas, comprimiam-se à entrada da barra, no afã de virem derramar 
seus carinhos mansos e úmidos ao fundo da majestosa baía. As gaivotas, em vôo sereno, 
alongavam seu olhar para as águas profundas, prelibando o desjejum. Nos arvoredos, os 
pássaros chilreavam sons sincopados. Bandos alacres de pardais pipilavam, fazendo coro 
ao canto mavioso do sabiá, o primeiro a saudar o astro rei. Corolas de todas as cores 
trescalavam os perfumes inebriantes da primavera tropical. A brisa levava por toda a parte 
a mensagem da natureza em festa. 

Os deuses e os elementais aprimoraram-se nos preparativos. A festa devia ser 
bonita e memorável. Era para acolher uma Rainha que regressava à pátria. Ela merecia 
receber honras e homenagens de todos os súditos de seu infinito Reino, que não é só 
deste mundo. 

Os filhos consangüíneos e os espirituais aprestaram-se em amanhecer no Galeão. 
Muitos vieram de longe. Viajaram centenas de quilômetros e caminhariam mais algumas 
centenas, para ganhar a primeiras bênçãos da mais santa das mães, para manifestar sua 
gratidão à mais amorosa e mais sacrificada de todas as mães. 

Congregavam-se no aeroporto internacional da Ilha do Governador, os 
componentes da grande família espiritual  JHS. Adultos e jovens de ambos os sexos 
acorreram de vários Estados e madrugaram  no Galeão para trazer-lhe os cordiais 
augúrios de boas vindas, para lhe desejarem êxito e felicidade, e também a todos de seu 
lar, que, em verdade, se multiplica e  se projeta em tantos lares quantos somos os 
obreiros da Sociedade Teosófica Brasileira. 

Lia-se nas fisionomias uma alvissareira expectativa. As atenções voltavam-se para 
as cabeceiras da pista de concreto.  O avião da “Varig”, procedente de Nova York, era 
esperado às sete da manhã. A todo instante consultavam-se os relógios. Os ponteiros 
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pareciam emperrados e os minutos não queriam passar. É que as coisas boas demoram 
a chegar. As más assaltam-nos de inopino. 

O avião chegou pontualmente. A aterrissagem do possante “Boing 707” foi o 
prólogo doe espetáculo. Manobrou e parou ali ao alcance dos olhares ansiosos. 
Desligaram-se  os   “Rolls Royce”. Baixaram-se as escadas e os passageiros começaram 
a descer, lentamente. 

Cada senhora que apontava na porta do avião, aumentava a impaciência geral. 
Será que Ela pode vir?. Afinal, como última passageira, surgia D. Helena no topo da 
escada, sobraçando flores, caixas e pacotes, alegre e sorridente. As primeiras a 
reconhecê-la foram suas netinhas, que logo se puseram a bater palminhas e clamar, com 
o timbre cristalino e sonoro que só as crianças podem emitir: “Olha a vovó, viva a vovó!...  
Foi o mágico toque de clarim que alvoroçou a grande família que havia lotado a sacada 
do aeroporto. Vivas, acenos de mãos, risos e lágrimas de contentamento agitaram as 
emoções até ali represadas pela expectativa. E todos, como se comandados por uma 
Manu invisível, precipitaram-se pela escadaria abaixo e foram sofrer outros longos 
minutos de espera, no portão intermediário da saída para os passageiros. 

Era a longa pausa indesejada mais inevitável a todos os viajantes internacionais, 
para preencherem as formalidades policiais e a conferência  aduaneira das bagagens. 
Enquanto isso, todos fremiam por um abraço, um  sorriso, uma benção, um beijo da Mãe, 
rainha e Grã Mestra. 

Valeu a  espera. Ali estava Ela, enfim, depois de uma  ausência de vinte e três 
longas  semanas. Nada se alterara na sua majestosa figura. O  mesmo sorriso alegre e 
comunicativo, o olhar manso, porém perspicaz, a  naturalidade no falar, espontânea em 
distribuir seus sentimentos afetivos, sem reservas nem distinções. Rainha de seus 
súditos, firme e serena, mas sem qualquer altivez, nem acinte. Mãe e Mestra cônscia de 
suas responsabilidade, educando, e iniciando seus filhos com a infinita bondade  de Mãe 
divina, a inesgotável paciência inerente à sua condição de portadora das virtudes 
celestiais e continuadora  da Obra do  Grão Mestre. Suprema dirigente, justa e perfeita, 
tolerando com resignação os erros de seus subordinados hierárquicos, sem contudo 
deixar medrar o abuso, nem qualquer menoscabo aos sagrado deveres assumidos na 
Instituição e no Templo. 

Sim. Ali estava novamente a Mãe, saudosa dos carinhos e do convívio de seus 
filhos e filhas, feliz e exultante por estar de novo em seu meio, a beijá-los e abraçá-los, 
magnetizando-os com a força de seu amor infinito. Estavam contentes e confiantes por 
sentir os eflúvios das bênçãos emanadas de um coração magnânimo e amoroso, como só  
pode ser o da Mãe de todas as mães, e por isso mesmo o coração de todos os martírios. 

 

Um filho convidou-a para, antes de ir para casa de Selene, deter-se alguns minutos 
na sede da S.T.B., a fim de ser-lhe ali prestada  um a singela homenagem. Com seu 
benévolo consentimento, assim  se fez. No histórico salão da rua Buenos Aires, 81, pediu 
a palavra o prof. Virgílio Alexandrino da Silva, que proferiu a seguinte 

 

ALOCUÇÃO 

 

Venerável  Mãe, 

Nós, vossos filhos, sentimo-nos felizes com o vosso regresso  do país que foi o 
primeiro a formar, no continente americano, uma cultura e uma civilização grandiosa, 
admirada por todos os povos do mundo. 
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Acabais de voltar de Norte América, para onde vos dirigistes  há cinco meses, 
numa confirmação dos desígnios divinos. 

Realizastes em síntese, em essência, a Missão “Y”, da Sexta e sétima  Raças-
Mães, com a presença ativadora dos valores espirituais de “Ain-Suph”  nas mônadas 
julgadas salvas, atraindo-as para as terras abençoadas do continente sul americano e, 
mais notadamente, para o Brasil, gloriosa pátria do Avatara Maitréia. 

Vós que nascestes, para o mundo  que vivemos, na encantadora capital da Bahia, 
que passa por ter sido também  a cidade natal de Vosso Excelso Companheiro de 
Missão, com o vosso regresso uní com o Sul, o Pensamento com o Sentimento, 
propiciando ao Leste harmonizar-se com o Oeste, o perceber com o intuir. 

Sim, porque apesar dos erros cometidos, Norte América ainda encerra a apuração 
evolucional dos ramos raciais das mônadas eslavas, da qual a representante espiritual de 
maior projeção foi a Helena Petrovna Blavatsky, mestra, heroína e mártir do século  XIX. 

E da Norte América, de imensas reservas naturais, de espantoso progresso 
intelectual e técnico, do fabuloso país que se relaciona com a  sexta cidade agartina     
é que acabais, venerável Mãe, de regressar para o nosso convívio, trazendo ainda em 
vosso esplendoroso aura de Mãe divinal as marcas brilhantes das interligações com as  
vossas precedentes vivências. 

Aqui em nosso incomensurável Brasil, santuário do mundo, onde se plasma a Raça 
Atabimânica por estar ligada à sétima cidade agartina, de há muito vós teceis em 
exaustivas peregrinações, a maravilhosa tela de uma Nova Civilização. 

E quando a Eterna Lei que a tudo e a todos rege determinou, fostes lá buscar, e 
agora trouxestes , as cores complementares para abrilhantar  o esplendor de vossa coroa 
de rainha do mundo e para tornar ainda mais gloriosa a Obra em que está empenhada a 
Sociedade Teosófica Brasileira, que há quarenta e cinco anos vós e vosso divino esposo 
  o saudoso Professor Henrique José de Souza  fundastes nos cimos da Montanha 
que se tornou sagrada. 

Sede, pois, benvinda ao vosso abençoado lar que, por serdes a Mãe divina, se 
multiplica e se projeta em tantos  lares quantas sejam as  almas  que habitam o mundo. 
Mas sabemos que para fazer-vos Mãe verdadeiramente feliz, seria mister o impossível: 
Que houvesse paz e fraternidade entre vossos filhos; que os homens se tornassem 
sábios e santos. Seria mister o milagre da verdadeira iniciação coletiva de toda a 
Humanidade. 

Querida Mãe. Resignai-vos ao pouquinho que vos podemos oferecer. Que a Terra  
seja bendita  com a  Vossa augusta e sereníssima presença. 

 

INSTITUTO CULTURAL ITAPARICA 
Belo Horizonte 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

 Belo Horizonte. Sede do Instituto Cultural Itaparica, filiado à S.T.B., - 22 de março 
de 1966 – A digníssima Presidente da S.T.B., D. Helena Jefferson de Souza (centro)  
entrega um diploma de sócio benemérito do I. C. I. à Exma. Senhora Dr. Clóvis Salgado 
(então vice-governador do Estado de Minas Gerais). Inaugurada na ocasião a tela do 
pintor A. Gonçalves, que oferece esplêndida vista de nosso Templo, em São Lourenço, 
MG. 
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ENSAIO   BIOGRÁFICO   SOBRE   J.H.S 
 

Capítulo   IX 

 

ESCOLA – TEATRO – TEMPLO 

 

Selene, Jefferson, Hermés: Três presentes para os GÊMEOS, 

A Visita de Roso de Luna ao Mestre 

 

                                                                                     Sylvia Patrícia 
 

Desce o divino Hálito de Sua Região como Senhor de Glória, e depois de infundir 
ao ser consciente a Suprema  emanação daquele Plano, de novo ascende ao seu  
primitivo Trono, de onde vigia e guia sua inumeráveis mônadas. Elege para seus avataras 
únicamente os que possuíram as sete virtudes em suas encarnações precedentes. 

No Rio de Janeiro e em São Lourenço, cidades em que, por imperativos da Lei, 
habitou J.H.S. com sua família durante vários anos 5 ,  onde quer que se encontrasse, 
estava sempre o Mestre  cercado de discípulos, famintas abelhas em busca do Mel da 
Sabedoria, a doce e amarga Ambrosia, o licor dos deuses, que a deuses que famoso, nos 
faz retornar. 

Certa vez, falando sobre “A Queda no Sexo e a Humana Redenção”, assunto de 
dupla face, desde que seres superiores a tanto se dignaram para formar a Humanidade 
que por seus próprios esforços terá de redimir-se, embora guiada ou instruída por esses 
mesmos seres superiores, o Mestre verberou os erros por ação e omissão das religiões, 
mormente daquelas que deixam de  ensinar as leis da Reencarnação e do Karma. Sobre 
a  escolha de um Ideal, além de Teosofia, citava uma passagem do Bhagavad-Gitâ: 
“Aqueles que adoram aos deuses,  vão aos deuses;  os que adoram os Pítris, vão aos 
Pítris; os que sacrificam em aras dos Bhûtas, vão  aos Bhûtas. Porém os meus 
adoradores (da Consciência Imortal, o sétimo Princípio ou Crístico) vêm  a Mim!” Porque 
os verdadeiros adoradores, acrescenta o Mestre, reconhecem que  a Essência que 
brilhou em Krishna, é a mesma que iluminou Moisés, Gotama, Jeoshua, Pitágoras, 
Zoroastro e outros. E, voltando ao Bhagavad-Gitá, citava , à  guisa de tema para 
meditação: “O melhor de todos os meus adoradores é o sábio que, constantemente 
harmonizado, adora o  UNO.  Eu sou supremamente amado pelo sábio e este é por mim 
amado ...” 

 

1940 

Depois de uma larga volta, chegamos a 1940. O primeiro acontecimento desse ano 
– dos  que aqui  podemos assinalar – foi a sessão presidida pelo Venerável Mestre, após 
a realização do Arcano 17, As Estrelas, no dia 17 de abril, na qual foi revelada a 
verdadeira idade dos Gêmeos Espirituais. 

A 1º  de maio, descreveu-nos a futura constituição da Obra. Missão cruciante do 
“Peregrino da Vida”. 

No dia 5 de maio realizou- se o quinto Ritual Eucarístico, em São Lourenço; houve 
a benção do Rei do Mundo e, após uma saudação de Rigden-Djyepo, a consagração do 
Cavaleiro VOS. 
                                                        
5 Nos últimos anos de sua vida o Venerável Mestre residiu na capital de S. Paulo. – (N. da redação) 
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Deste modo, apresentados veladamente tais acontecimentos, pois que de outra 
maneira não é possível fazê-lo, a nossa História parecerá talvez inverossímil. Ela é, no 
entanto, a fonte cristalina da Sabedoria iniciática, manancial inexaurível de revelações 
deslumbrantes. 

O ano de 1940 foi assinalado por muitos fatos de relevância. Em 2 de abril 
inaugurou-se a última embocadura: Pouso Alto. A 26 de agosto, numa suave manhã de 
sol, nascia a menina-sorriso, a esperada Selene, encanto do casal Henrique e Helena. No 
dia 29 de setembro a Chave-Símbolo foi exposta no Santuário, tendo sido levada, em 
cortejo, pela cidade de São Lourenço. No dia seguinte realizou-se o mistério da oitava 
Cidade: SHAMBALLAH – tendo sido a Chave de Púshkara,  nome que significa Flor de 
Loto, símbolo do sétimo continente – reconduzida pelo Chacravartim. Por essa  ocasião 
ficou também exposto o fac-símile contido no Livro Síntese. Dias depois era a Chave 
entregue no relicário da Pedra da Gávea, no Rio, onde tantos segredos palpitam. No 
decorrer desses acontecimentos, foram revelados os mistérios da Mercabah, com a 
descrição do que se tinha passado nas regiões percorridas por J.H.S. quando fora fazer a 
entrega, ou antes, a devolução da Chave de Púshkara. Descreveu-se  em aula o roteiro 
da Confraria da Gávea, com suas ramificações para o Sistema Geográfica Sul Mineiro. 
Foi por ocasião desses acontecimentos que nosso Mestre pronunciou estas palavras: 
“Jinas deverão ser todos quantos acompanham os Gêmeos. Pois quem diz heróis, diz 
Kshattryas, guerreiros ou Jinas”. 

A densidade das florestas não permite que se vejam as árvores. Entre as coleções 
de Dhâranâ, de apostilas e anotações, consultando inéditas obras   do Mestre, perco-me 
nessa “floresta” de  preciosos ensinamentos e, aturdida, hesito   na escolha que devo 
fazer para apresentar ao leitor as plantas mais viçosas, as flores mais perfumadas e 
belas. 

A 23 de  novembro disse-nos que os Adeptos do oriente viriam para o Ocidente e 
que os Dharânis, Adeptos do Ocidente, seguiriam para o Oriente; mudanças e 
transferências essas que muitas vezes se realizam sob mandatos da Lei. Falou-nos da 
teoria  dos Avataras, mostrando como o Planetário  tivera 78 tulkus, em formas duais, ou 
sejam 156 vestes que dirigem os destinos humanos. Cristos, Crestos que ao mundo tem 
vindo, por amor e compaixão à humanidade, que mal  Os reconhece. 

A 14 de dezembro, novas pérolas eram distribuídas. Novas revelações, falavam do 
Mundo Jina ou Duat de Dananda, onde existem clãs intermediários entre a Agarta e a 
face da Terra. Mundos subterrâneos dos quais, sob o véu do mito ou da fantasia, falam  
as lendas de todos os povos. Busque-se na literatura de diversos países, e se 
encontrarão narrativas acerca dos seres misteriosos que vivem debaixo da terra e que 
aparecem na superfície para cumprir determinadas missões. 

Certa vez, em São Lourenço, palestrava o Professor com um irmão chegado de 
Belo Horizonte; necessitando  de alguns documentos comprovadores do que estava 
dizendo, lamentou JHS: – “É pena que os papéis não se achem aqui..”  No momento 
preciso em que assim falava, os documentos (que se encontravam no Rio) caíram a seus 
pés. 

Ao fim de um serão, em que haviam sido tratados os mais transcendentais 
assuntos, lembrou o bom Mestre, que seus alunos precisavam de uma pequena ceia. 
Então, materializada, ou projetada, surgiu sobre a mesa uma caixa de doces procedente 
do Tibete, que todos saborearam maravilhados. 

De uma cabaça, inteiramente fechada,  retirou Ele, em outra ocasião, duas 
reluzentes libras esterlinas. Voltemos, porém, ao Calendário magnífico, aos gloriosos 
marcos da Estrada da Obra, ao longo da qual, peregrinos e peregrinas vêm 
acompanhando um Rei e uma Rainha. 
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A 23 de dezembro foi aberto, na Vila Helena, o Livro Sarcófago, que precedeu 78 
horas  à Ressurreição e  entrega ao Templo da Gávea da Chave-Símbolo. E  a 24, 
véspera do Natal do Cristo Jesus    Ressurreição! Medite, leitor; não indague. Tudo será 
desvelado um dia... 

 

1941 

E mais um ano assinalou o relógio do tempo; relógio simbólico que, apenas para a 
humana limitação, assinala meses e dias, horas e momentos.  Porque o Tempo é 
estático. 1941. A 12  de janeiro, houve uma Consagração de pupilos, entre os quais 
sorriam Selene e Heleonora. No dia imediato rumavam  os Gêmeos Espirituais  para São 
Lourenço, onde houve a realização dos primeiros Arcanos menores. Foi nessa  ocasião, 
num ritual dedicado a Gabriel, que nosso irmão e instrutor Sebastião Vidal, respondendo 
a uma pergunta  difícil, foi contemplado com uma insígnia do dragão de Ouro, que o 
Mestre  materializou para o discípulo. 

A 24 de dezembro, primeiro aniversário da Ressurreição, deram entrada na cidade 
de Teresópolis, os veneráveis Seres de Itaparica, ilha onde as palmeiras se debruçam ao 
sopro das brisas que vêm do mar e se curvam saudando, num murmúrio de prece. 
Alguém que ali se encontra. Salve, Lorenza! 

Um outro recanto do Rio de Janeiro ia acolher agora   Família Henrique José de 
Souza, que se mudava para a rua Campos Sales, n.º  50. 

 

1942 

A 13 de maio, o mês de Míriam, o mês  das rosas, à Mãe Divina consagrado, foi 
que ao mundo veio, o menino Jefferson Henrique de Souza, mais uma rosa na grinalda de 
HELENA . A sua grinalda de flores-vivas, pois que a outra, a de espinhos. Ela há muito  
que a cinge, partilhando-a heróica, a fim de que fira um pouco menos a fronte do Mestre, 
que outra coroa invisível ostenta. 

Curiosidade, anseios, sede de saber, busca da Verdade. Crescia em volta de 
J.H;S; o círculo de discípulos. Muitos apenas começavam e logo desistiam. Eram os que 
não tinham “olhos para ver, nem ouvidos para ouvir”, e Ele,  conhecendo as razões 
secretas dessas desistências, ingratidões e traições, sofria, calava. Não podia dar aos 
que não queriam receber. Como legar tesouros de paternal amor e sabedoria a quem os 
despreza? 

Numa hora de desespero, num desses momentos em que se perde a coragem de 
continuar na estrada da vida, alguém chegou à S.T.B., na busca instintiva de um abrigo 
contra a tormenta. Na secretaria achava-se  o Mestre. Aquela que chegava saudou-o de 
longe e foi sentar-se na outra sala, quase vazia então. Pouco depois, deixando a sua 
poltrona habitual, J.H.S. atravessou o salão, foi sentar-se ao harmônio, onde executou um 
dos seus mantrans. Finda a música, retornou à secretaria, sem parecer atentar na pobre 
“refugiada”. Mais tarde porém, ao sair, falou à irmã Martha Queiroz: “Pergunte à sua miga 
que esteve aqui esta tarde, se  está melhor de alma; foi para ela que toquei o mantram”. 
Assim é o Pai que sempre quer confortar-nos em nossas dores. 

Em nossas fileiras, tal como em todas as fileiras da Vida, faziam-se claros de vez 
em quando. Carmas já cumpridos sobre a face da terra. “velas” que lá do outro lado  se 
apagavam, nomes assinalados no livro dos Lípikas por ordem do Senhor Yama, o deus 
dos mortos. Depois, nos mundos subterrâneos,  a estrada prosseguiria. 

A 12 de julho – 1942 – uma preciosa irmã partia: a Venerável Gracília Batista, 
tendo sido sua perda muito sentida. Quatro dias após o seu falecimento, durante uma 
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reunião presidida por J.H.S, apresentou-se ela , materializada e já resplendente em sua 
veste de Ahrat, trazendo entre as mãos  a cruz com que fora agraciada. 

Tivemos ocasião de dizer que, sem  jamais Ter estudado música, Henrique tem 
composto os mais belos mantrans. Estando Ele  uma noite ao piano, as cadeiras da sala 
puseram-se a bailar, ao  mesmo tempo que o “homem dos mistérios”  era  todo envolvido 
por um rolo de barbante que se desenrolava ao compasso das notas. Em outra ocasião, 
enquanto compunha, sentiu que invisível mão afagava-lhe as costas; pediu aos presentes 
que verificassem se encontravam na roupa ou sobre a pele, a  marca deixada pelo 
estranho visitante. E nas costas, bem estampado, no tecido do paletó, viram os discípulos 
o desenho de uma grande mão, de longos dedos e magros dedos. E a composição que 
Henrique acabara de tocar, denominou-se “Sur  le tombeau” – uma  página póstuma de 
Chopin... 

Por vezes entretinha-se o Mestre, naquela época de fenômenos, úteis para 
convencer as pessoas, que não sabem crer sem ver, por vezes, dizíamos, entretinha-se 
em transformar o velho salão da S. T. B.  em horta ou em jardim. O Capitão de Mar e 
Guerra, Tancredo de Alcântara Gomes, coluna B, hoje em mundos outros, recebera de 
Henrique determinada erva medicinal de ignota origem, que muito aliviara os seus 
padecimentos. Terminado o remédio, pediu que lhe fosse dada outra  porção, J.H.S 
retorquiu sorrindo: “Meta as mãos nos bolsos, procure também no hormônio e por trás dos 
quadros da parede”. O “paciente” obedeceu, pasmando então  os assistentes ante  a 
estranha colheita: nos bolsos do Capitão, dentro do harmônio naquele momento aberto, 
atrás de diversos quadros, a misteriosa erva parecia ter acabado de brotar! Foi esse um 
caso, entre muitos e muitos, de medicamentos materializados que  eram distribuídos entre 
doentes. Singulares fatos, poucos em  meio a tantos que deixamos de narrar por força de 
síntese e pelo dever de calar acerca de outros que só poderão vir à  luz quando forem 
chegados os tempos... 

A 9 de setembro foi inaugurado o Templo do Caijah, o templo do  lago azul. Um 
templo que se situa no mundo de Duat, no qual se erguem quatro  altares, freqüentados 
por damas e cavaleiros que se vestem de azul e amarelo ouro. 

Quem visitar o nosso pequeno museu em São Lourenço, poderá ver,  entre 
relíquias outras, um grande garrafão todo envolto em fina palha. Certa vez, estando  
quem estas linhas escreve, de guarda ao museu, acolheu um jovem que ali chegava em 
visita de curiosidade. Perguntava diversas coisas.  

As explicações iam sendo dadas, e ele ia fazendo trejeito de dúvida. Atentou no 
garrafão  e indagou: Que é isso? Achando mal formulada a pergunta, dissemos: “Veio 
com água , veio do lago azul... Pode pegar!” Ora, o garrafão de vidra, embora grande, é 
leve como uma pena. Desconfiado, o forasteiro indagou onde ficava o “lago azul”, e  sem 
esperar a resposta, saiu apressadamente do museu... Se pudéssemos ler seus 
pensamentos, talvez descobríssemos que ele quis fugir  da “maior das mentirosas”. 

Dizíamos da inauguração do templo do Caijah, época em que J.H.S. se avatarizou 
nos Três Reis Magos do Tibete. E falando nos Reis Magos, três nomes logo ocorrem: 
Baltazar, Gaspar e Melquior. Nomes do passado. No horizonte dos tempos empalidecia o 
velho  Pramantha; no horizonte dos tempos o novo Pramantha resplandecia. Reis Magos. 
Que representam afinal esses três personagens das lendas do Natal de Jesus? Ouçamos, 
elucidando o assunto, a palavra do Mestre: 

“Tais personagens, podemos afiançar hoje, não mais do que a  representação dos 
três chefes da Agarta, à parte o simbolismo de três ramos raciais, na razão de raça 
branca, amarela e negra (como se apresentam os três referidos Reis). Mahanga oferece 
ao cristo o ouro e a salvação, como Rei; Mahatma oferece incenso, como Sacerdote; 
enfim, Brahmatma oferece ao Mestre a mirra, como símbolo da  incorruptibilidade, 
imagem do Amrita e a salvação, como Profeta ou Mestre espiritual por excelência. A 
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homenagem assim prestada ao Cristo recém-nascido, nos três mundos que são domínios 
de três reis, como autênticos representantes da Tradição Primordial, é ao mesmo tempo, 
desde que como tal se considera, a origem da perfeita ortodoxia do Cristianismo, 
relativamente a este assunto.” 

E naqueles dias, findava-se, qual sol que descamba no ocaso, o velho Pramantha, 
um ciclo que na ronda dos tempos, de época em época vai terminando e também se 
renovando, sempre em relação com os quatro pontos cardeais e com os doze signos do 
Zodíaco.  Fanava-se a Flor de Lis que, altiva ,  coroava a Svástica. Vieram, porém , dias 
negros e aos embates da tormenta, a  Flor despetalou-se, tinta em sangue. Ficou então, 
apenas a Svástica, simbolizando a “Jóia do Céu”. Longe, no horizonte, começa a 
anunciar-se o novo ciclo, aquele que trará à Terra o Senhor Maitréia – o Cristo Síntese. 
Manifesta-se o novo Pramantha, enquanto ao norte cintila a estrela Sírius. Longínquos 
toques de invisíveis clarins anunciavam o despertar do IV ciclo, que tem por dirigente 
Júpiter. 

Nesse mesmo ano, Mário Roso de Luna, deixava sua pátria, dirigindo-se para a  
América do Sul. Vinha pela vez primeira  aportar no Brasil, para encontrar-se com seu 
irmão e mestre, o Prof.  Henrique José de Souza. Assim  conheceram-se, ou melhor, 
“reconheceram-se” os dois gênios que, com a genial  Blavatsky, constituem o luminoso 
triângulo da  Doutrina Esotérica, os brilhantes mestres do Ocultismo e da Teosofia. 
Completa foi a alegria daquele encontro. E de tal modo soube Roso de Luna compreender 
e sentir a magnificência da “Missão Y”, que muitas vezes declarou ser aqui no Brasil , 
berço da Raça Futura, que ele desejava reencarnar. 

Nem tudo porém era paz, tranqüilidade; muitas lutas ainda se sucederiam. Os 
motivos? Assim os explica, num dos capítulos de “O Verdadeiro Caminho da Iniciação”. 

A humanidade civilizada, por mais cuidadosamente amparada que esteja, por seus 
invisíveis guardiães, os Nirmanakayas brancos, que incessantemente  velam sobre raças 
e nações, encontra-se entretanto, em consequência do seu Karma coletivo, terrivelmente 
submetida à influência dos tradicionais adversários, os Nirmanakayas negros, irmãos da 
sombra, encarnados e desencarnados”. O  APTA,   a  Obra dos Deuses na Face da Terra, 
não podiam deixar de ser visados por esses mesmos sombrios irmãos. Tentavam eles 
ferir por todos os modos o Portador da Luz, ora procurando atingir sua própria Pessoa, 
ora um dos  seus familiares. Do mesmo modo atacavam a Obra.  E assim se repetiam as 
lutas que, em  outras eras suportaram nossos Supremos Dirigentes. Certa feita, na rua 
Uruguai, foi tentado o rapto de Hélio. Pequenino então, Hélio que a todos sorria, ignorava 
em sua inocência, o mal que podia ser tramado. Um anjo, porém, velava... 

 

1944 

Dias azuis raiavam também, suavizando o árduo caminho trilhado, desde séculos 
sob outros nomes, outras roupagens e terras outras – pelos Gêmeos Espirituais. Assim 
alvoreceu 1944 e com o novo ano, a 6 de fevereiro, nascia Hermés, sobre cujo bercinho 
branco se debruçavam encantados, um momento esquecidos das travessuras, Hélio e 
Selene. 

Logo, porém, outra tormenta surge, para maior martírio do Casal de  Mártires. 
Tormenta mais dolorosa, mais revoltante, por partir de criaturas que haviam pertencido às 
nossas fileiras, que tantos benefícios espirituais haviam recebido, mas, incapazes de 
reconhecer a alta dignidade que lhes fora conferida, em algozes se transformaram, 
amargurando os corações paternalmente os acolheram. Maus discípulos em todos os 
tempos tem cercado os Cristos que  ao tem vindo. Calúnias, infâmias, intrigas, traições 
martirizaram seus dias. Desencadeou-se sobre a Sociedade Teosófica Brasileira, e 
pessoalmente contra os dois Seres mais dignos de respeito e de eterna gratidão, virulenta 
campanha difamatória. Veio, feriu, passou. Aqueles que  eram vilmente atacados, são 
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imunes à toda e qualquer peçonha. Tempos depois os caluniadores e traidores se 
arrependeram, retiraram-se, desmentindo de público tudo quanto haviam dito e escrito, 
rogando perdão ao veneráveis Mestres. Dizem  que “o mal é o bem que se não 
compreende”. Nessas ocasiões os indecisos, os fracos acovardam-se, negam  o Mestre. 
Mas  os que o conhecem e reconhecem, que em outras existências o haviam 
acompanhado, esses mais se achegam a ele, numa demonstração de filial carinho, de 
inabalável confiança. 

Toda uma biblioteca não bastaria para relatar os fatos maravilhosos, os estranhos 
acontecimentos que vêm assinalando, como preciosos marcos a história de nossa Obra. 
Sublimes aulas, maravilhosa revelações, vibrantes rituais, fenômenos transcendentes não  
poderiam ser aqui narrados ou desvelados, por não ser ainda possível retirar todos os 
véus de Ísis. O tempo não tem pressa e vem trazendo as coisas à superfície como e 
quando determina a Lei que a tudo e a todos rege. 

Ao raiar do século XXI o mundo  conhecerá o Kalki Avatara, Luz do alvorecer de 
um novo ciclo, a volta da Essência divina. Surgirá enfim nestas  abençoadas terras do 
Brasil o esperado Maitréia. Então muitas coisas ocultas tornar-se-ão compreensíveis. 

 

NOTA  DA REDAÇÃO 

Encerramos com este capítulo a colaboração, por todos os aspectos preciosa, da 
ilustre autora, que a escreveu cerca de três anos antes da descida do nosso amado 
Mestre. Apresentamos a ela nossos efusivos agradecimentos, fazemos um apelo aos 
demais colaboradores de “Dhâranâ” para imitarem seu belo exemplo. Esperamos receber 
novas contribuições ao estudo da vida e da obra do Mestre, dirigindo este apelo 
particularmente aos discípulos intelectuais que mais de perto e por mais tempo com eles 
conviveram.  

À guisa de comentário, e não dispondo de uma fita de ouro e brilhantes  para 
encerrar com um laço de  significação iniciática o magnífico trabalho de Sylvia Patrícia, 
vamos buscar de empréstimo algumas palavras do príncipe dos escritores teósofos e que, 
justamente nesse capítulo nº  IX (o Adepto), comparece pela primeira  e única vez na 
maravilhosa Guanabara a fim de ver  perto o Mestre; palavras escolhidas para um remate 
condigno. 

Leiamos, pois, Roso de Luna. É a  transcrição da nota nº  109, comentando o livro  
“Por las Grutas y Selvas del  Indostán”, de H.P. Blavatsky (pág. 446) e que, de certo 
modo, adapta-se à obra “Ocultismo e Teosofia”, de Laurentus. 

“Coerente com o exposto nas notas anteriores, a Mestra encerra sua sábia obra, 
tida injustamente por conto de viagens, porquanto é um profundo e bem dissimulado texto 
de Ocultismo,  convidando a ciência oficial para deixar o leito de Procrusto e abrir suas 
nobres asas sobre mais dilatados horizontes, nos quais a virtude e o conhecimento 
confraternizam-se dentro desse mesmo caráter dual de Ciência e Amor que em todos os 
povos antigos integraram o verdadeiro conceito de Sabedoria e se no abriria o caminho –    
obstruído quiçá desde os negros tempos da Atlântida – para que, descerrando o Véu de 
Ísis de nossos pecados e mau carma, pudéssemos dialogar com aqueles seres jinas, 
super homens, heróis ou como se lhes queira chamar, que se acham separados de nós 
pelo tênue véu de maya de nossa maldade e ignorância e aos quais intuímos em tantas 
passagens de nossa obra “ De gentes del outro mundo”. Clara e transparente, aliás, é a 
profecia contida nas  últimas palavras da Mestra ao dizer:” 

“Quando a ciência oficial entrar  finalmente por esta senda de tolerância... os 
fenômenos chamados espiritistas se elevariam acima do triste nível das cartas ou de 
materializar, à força de evocações, os espectros: os célebres “espíritos” evocados se 
evaporariam provavelmente, e em seu lugar outros espíritos vivos que não pertencem a 
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este mundo seriam melhor conhecidos e compreendidos pela Humanidade, porque os 
homens não chegarão a abranger a harmonia do conjunto do universo enquanto 
desconhecerem os detalhes de todos os fios desta inextricável rede que liga o mundo 
visível com o invisível”. 

“Que pode haver que impeça à Humanidade reconhecer a existência de duas 
forças ativas dentro dela,  uma puramente animal e a outra puramente divina? – termina 
dizendo a Mestra.” 

E assim, com palavras tomadas de  Roso  de Luna e de H.P.B., concluímos esta 
Nota da Redação. 

 

MAGNETISMO 

Tal como as pessoas, os animais, as plantas, os objetos, sem qualquer exceção, 
possuem mau ou bom magnetismo, de acordo com as vibrações de deles emanam. 
Essas e outras teorias, consideradas absurdas, são postas em prática diariamente e, 
algumas delas, por infelicidade, contra  vida do globo terrestre e dos seres que nele 
habitam. 

                                                                                     HENRIQUE JOSÉ DE SOUZA 

 

 

NOTÍCIA DE NÚPCIAS 

 

JEFFERSON  e FELÍCIA  unidos pelos laços indissolúveis do casamento 

 

São Lourenço, 24 de fevereiro de 1966  (Especial para “Dhâranâ”) 

 

A cidade está em festa, para acolher hospitaleiramente os convencionais da 
Sociedade Teosófica Brasileira, que todos os anos, nesta data, aqui se reúnem para 
comemorar sua data magna. É o  Natal do novo ciclo de Aquário, segundo as revelações 
de seu Fundador. 

A S.T.B. está em festa porque a data, memorável por gratos motivos, o será de 
hoje em diante também por ser o dia do casamento do Sr. Jefferson Henrique de Souza, 
filho dos fundadores e supremos dirigentes daquela Sociedade, coma Srta. Felícia, filha 
do Sr. Paschoal Forlenza e de D. Leonor Forlenza, membros da Casa Capitular Cruzeiro 
do Sul de São Paulo. O contrato civil havia  sido celebrado naquela capital, na residência 
dos genitores da noiva. 

A consagração matrimonial realizou-se na tarde de hoje, no Templo da Sociedade, 
em Vila Canaã, tendo a benção aos noivos sido ministrada pela própria mãe do noivo, D. 
Helena Jefferson de Souza, na sua qualidade de Grã Mestra da Ordem do Santo Graal. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

 Instantâneo tirado no momento em que a Venerável Grã Mestra oficiava a 
consagração do casamento, diante do altar do Templo. Ao fundo, Cindoca e Hélio, irmãos 
do noivo. 

 

Ilustração: foto 
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Legenda: 

 Os noivos bebem na taça da felicidade e do sonho. Acompanham o brinde augural 
D. Helena Jefferson de Souza e D. Sele de Souza Carvalho, respectivamente, mãe  e 
irmã do noivo. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

 Os noivos em Vila Helena, momentos antes da cerimônia no Templo. A seu lado os 
encantadores sobrinhos, filhos de Hélio e Cindoca e de Udomeri e Selene. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

 Os noivos felizes, numa pose exclusiva para seus familiares e futuros 
descendentes.  

 

O recinto do Templo, dedicado ao Avatara Maitréia, era insuficiente para acolher os 
numerosos convidados, que eram todos os membros da S.T.B., além de parentes e 
amigos procedentes de vários estados. O pátio  e a escadaria do Templo acolheram os 
que não couberam no amplo recinto. 

Após a cerimônia, que se revestiu de caráter solene e sagrado., a família do noivo 
ofereceu uma recepção aos convidados, que se dirigiram para o palacete conhecido pelo 
nome de Vila Helena, na avenida Getúlio Vargas. 

A festa decorreu em ambiente da maior alegria, tendo os noivos e seus genitores 
recebido de todos os convidados as mais efusivas demonstrações de apreço e amizade 
fraternal. 

São desse feliz evento os instantâneos que os clichês fixaram nestas páginas, para 
uma duradoura recordação no arquivo dos leitores e colecionadores de  DHÂRANÂ,  
revista que esteve presente nos esponsais de São Paulo e de São Lourenço e que, por 
intermédio de seus diretores e colaboradores se integrou nas manifestações de 
coracionais augúrios aos distintos noivos. 

As fotografias no Templo e em Vila Helena foram tiradas pelo cadete Darwin 
Francisco Pinheiro 

 

EXCERTOS DO LIVRO 

 

MÍSTICOS E MAGOS DO TIBETE 6  

 

                                                                     David Neeel 

 

I. A INAUGURAÇÃO DO TEMPLO DE MAITRÉIA EM JIGATSÉ 

 

                                                        
6 Alexandra David-Neel, “Místicos y Magos del Tibet”, Ediciones Ercella, Santiago de Chile, 1941. 
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O FENÔMENO DA DESAPARIÇÃO DE KIONGBOU RIMPOTCHÉ 

“Durante  minha visita a Jigatsé estavam terminando o templo que o  Trachi-Lama 
erguia em honra do futuro Buda Maitréia, a encarnação de toda a bondade. Vi a imensa 
estátua colocada no hall provido de galeria, que permitia aos fiéis dar a volta no subsolo, 
à altura dos pés, depois, sucessivamente, no primeiro, segundo  e terceiro andares, 
contemplar a cintura, o peito e a cabeça. Uns vinte ourives elaboravam as jóias que 
deviam adornar o gigantesco Maitréia, transformando  para tal fim as oferecidas pelas 
damas da aristocracia de Traug, entre as quais figurava, em primeiro lugar, a mãe do 
Trachi-Lama. 

...”Conta-se que Restchoungpa desapareceu dessa maneira e que a esposa 
Marpa, Dagmedma, incorporou-se a seu marido no curso de uma meditação  particular. 

“Claro está que essas tradições, cujos heróis viviam há séculos, parecem-nos pura 
lenda. O fato seguinte, d data relativamente recente, é mais próprio para despertar nosso 
interesse, inclusive porque não se produziu em um ermida solitária. O milagre teve lugar, 
dizem, em pleno dia, diante de centenas de testemunhas. Devo declarar que eu não me 
encontrava entre estas, e creiam que o lamento. Minhas informações procedem de 
pessoas que asseguraram ter visto o fenômeno. O único laço que me une ao  milagre é o 
de haver conhecido o herói. 

“Este era um dos guias espirituais do Trachi-Lama. Chamavam-lhe Kyongbou 
Rimpotché, de quem já falei nos primeiros capítulos. Durante minha  permanência em 
Jigatsé, já era velho e vivia como ermitão a alguns quilômetros da aldeia, na margem do 
Yesron Tsangpo (Bramaputra). A mãe do Trachi-Lama lhe dedicava grande veneração e, 
durante o tempo que estive com ela, ouvi muitas histórias extraordinárias a seu respeito. 
Dizia-se que à medida que os anos transcorriam, o porte do sábio e santo asceta 
diminuía, o que, segundo os tibetanos, é sinal de alta perfeição  espiritual. Numerosas 
tradições existem sobre os místicos magos que, tendo sido homens de grande estatura, 
foram gradualmente reduzidos a proporções  minúsculas e, finalmente, desapareceram. 

“Quando começou a falar-se da consagração da nova estátua de Maitréia, o Trachi-
Lama expressou o desejo de ver Kyongbou Rimpotché proceder à cerimônia, porém este 
declarou que morreria antes de que o templo que continha a estátua estivesse terminado. 

“O Trachi-Lama, disseram-me, rogou ao ermitão que retardasse a sua morte a fim 
de poder consagrar o templo e a estátua. Tal súplica pode parecer absurda a um 
ocidental, porém ela concorda com a crença tibetana de que os grandes místicos 
possuem o poder de escolher o dia  de sua morte. 

“O ermitão, aquiescendo ao desejo do Trachi-Lama, prometeu que oficiaria na data 
da consagração. 

 “Um ano após minha saída de Jigatsé, templo e estátua foram terminados e fixou-
se  o dia da inauguração. Nessa data o Trachi-Lama enviou uma esplêndida liteira e uma 
escolta  Kyongbou Rimpotché para  acompanhá-lo a Trachilhumpo. 

“Os homens da escolta viram o ermitão tomar lugar na liteira, fecharam a portinhola 
e se pusera,  em marcha. 

“Durante esse tempo, milhares de pessoas se reuniram em Trachilhumpo para 
assistir à cerimônia. Qual não foi seu assombro quando viram chegar Kyongbou 
Rimpotché, só e a pé. Atravessou o templo em silêncio, adiantou-se para a gigantesca 
estátua, aproximou-se até tocá-la e, gradualmente penetrou nela. 

“Um pouco mais tarde chegou a  liteira, acompanhada de sua escolta. Abriram a 
portinhola ... estava vazia. 

“Muitos afirmam que o Lama nunca mais foi visto. O prodígio, quando me contaram 
em Lhassa, pareceu-me ultrapassar toda imaginação. Interessava-me particularmente, 
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porque tinha conhecido o ermitão,  havia estado no lugar onde ocorreu o fenômeno e fui 
diretamente informada das circunstâncias que o haviam precedido; isto é , a súplica do 
Trachi-Lama e a promessa feita por Kyongbou Rimpotché de retardar o dia de sua  
morte”. 

 

II. OS BUDAS VIVOS E O MISTÉRIO DOS “TULKUS” 

 

HISTÓRIA DE SUA ORIGEM, DEFINIÇÕES 

E CONCEITOS  OCULTISTAS TIBETANOS 

 

“Além dos funcionários eleitos que exercem sua autoridade nos mosteiros ou 
administram seus bens temporais, o clero tibetano compreende uma aristocracia 
eclesiástica cujos membros são denominados lamas tulkus. Os estrangeiros os 
denominam muito impropriamente, de “budas vivos”. 

“Os tulkus constituem a singularidade mais notável do  lamaísmo. Por ela  se 
distingue nitidamente de outras seitas búdicas. A existência na sociedade tibetana, dessa 
nobreza religiosa, face à nobreza leiga e a preponderância da primeira sobre a Segunda é 
igualmente um fato especial no Tibete. 

“A natureza dos tulkus não foi jamais corretamente definida pelos escritores 
ocidentais  7 . Embora a existência de avataras de deidades ou de outras poderosas 
personalidades tenha sido admitida desde longo tempo no Tibete, a aristocracia dos 
tulkus não se desenvolverá até atingir sua forma atual senão depois de  1650. 

“Nessa época, o quinto grande lama da seita dos Gelpugspas, chamado  Lobsang 
Gyatso, acabava de ser proclamado soberano do Tibete, por um príncipe mongol, e 
reconhecido como tal pelo imperador da China. No entanto, não se deu por satisfeito com 
tais honras. O ambicioso lama atribuiu-se a si mesmo outra mais alta dignidade, dando-se 
por uma emanação ou tulku de Tchénrezigs, alta personagem do  Panteão “mahayanista”. 
O  mestre que o havia instruído e lhe testemunhava um paternal afeto, como grande lama 
do mosteiro de Trachilhumpo, declarou que era um tulku de Eupaméd, um buda místico 
do qual Tchénrezigs é o filho espiritual. 

“O exemplo dado pelo lama-rei animou grandemente a criação dos tulkus. Logo 
todos os mosteiros um pouco importantes fizeram ponto de honra ter à sua frente a 
encarnação de um personagem célebre. 

“Algumas palavras sobre a origem de duas das mais ilustres linhas  de tulkus: a do 
Dalia-Lama, avatar de Tchénrezigs, e a do Trachi-Lama, avatar de  Eupaméd, bastarão 
para fazer compreender que não se trata, em seu caso, como acreditavam com 
freqüência os estrangeiros de avataras do Buda histórico. 

“Literalmente, o termo tulku significa uma forma criada por um processo mágico. 
segundo os letrados e místicos tibetanos, devemos considerar os tulkus como fantasmas, 
emanações ocultas, bonecos fabricados por um âmago para servir a suas intenções. Em 
apoio dessa idéia, citarei a explicação que me foi dada pelo Dalai-Lama. 

“Conforme relatei no primeiro capítulo deste livro, em 1912, quando o  Dalai-Lama 
vivia temporariamente no Himalaia, eu lhe fiz deficientes perguntas relativas à doutrina 
lamaísta. Respondeu-me primeiro oralmente. Depois, a fim de evitar confusões, pediu-me 

                                                        
7 A ilustre autora tinha toda razão de exprimir-se dessa maneira, porque na época em que esteve no Tibete a palavra “tulku” ou 
“tulkou” nem  sequer figurava nos glossários ocultistas e teosóficos. (N. da R.)  
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que redigisse uma lista de novas perguntas acerca dos pontos que ainda me pareciam 
obscuros, e as respostas me foram dadas por escrito. 

Um bodhissattva – disse o  Dalai-Lama – é a base da qual podem surgir 
inumeráveis formas  mágicas. As forças que engendra por uma perfeita concentração de 
pensamento lhe permitem exibir simultaneamente um fantasma parecido a ele nos 
milhares de milhões de mundos. Pode, não só criar formas humanas, como também 
objetos inanimados, tais como casas, árvores, estradas, pontes etc. Pode produzir 
fenômenos atmosféricos, bem como a bebida de imortalidade que sacia toda sede”. (esta 
expressão, explicou-me ele, deve ser entendida ao mesmo tempo em sentido literal e 
simbólico)”. 

“De fato – termina o Dalai-Lama seu poderio de criar formas mágicas é limitado”. 

“A teoria sancionada pela maior autoridade do lamaísmo oficial é idêntica à que se 
encontra enunciada nas obras búdicas mahayanistas. Dez classes de criações mágicas 
são enumeradas como podendo ser produzidas pelos bodhissattvas (os seres de um grau 
espiritual  imediatamente abaixo ao de Budha). 

“Quanto se disse da maneira como um  Budha pode produzir formas mágicas, 
pode-se aplicar a qualquer ser humano, divino ou demoníaco. Não existe mais do que 
uma diferença no grau de poder, e este depende unicamente da força de  concentração 
do espírito e da “qualidade” do espírito mesmo. 

“Aos tulkus de personalidades místicas coexistentes com o seu criador, pode 
ocorrer-lhes que suas distintas personalidades sejam veneradas separadamente, o que 
constitui uma prova mais de que os tibetanos não crêem que a  personagem divina ou 
outra esteja inteiramente encarnada em seu tulku. Assim, enquanto o Dalai-Lama, que é o 
tulku de Tchénresigs, permanece em Lhassa, o próprio   Tchénresigs diz que reside em  
Nankai Potala, uma ilha próxima da costa  chinesa. Eupagmed, do qual o trachi-Lama é 
um tulku, vive no paraíso ocidental: Noub Dawatchen. 

“Dois homens podem, segundo isso, coexistir com seu progenitor mágico. 
Exemplos desse fato se vêem relatados nas lendas tibetanas sobre o rei Srongbstan 
Gampo, do chefe guerreiro Guesar de Ling e de outras personagens. De nossos dias, 
conta-se que quando fugiu de Jigatsé, o Trachi-Lama deixou em seu lugar um fantasma, 
perfeitamente parecido com ele, que se comportava absolutamente como ele tem 
costume de fazer, iludindo a quantos o viam. Quando  o Trachi-Lama se encontrou em 
lugar seguro mais além da fronteira, fantasma desvaneceu-se (Podem ler-se detalhes da 
fuga do Trachi-Lama na obra “Viagem de uma Parisiense  a Lhassa”). 

“As personalidades que acabo de mencionar são elas mesmas  tulkus, porém, 
segundo os salmistas, esta circunstância não impede a produção de formas mágicas. 
Estas últimas surgem umas das outras e existem  denominações de segundo e terceiro 
grau. Finalmente nada se opõe a que a série passe do terceiro grau. 

“Ocorre também que um mesmo defunto se multiplica, post mortem,  em vários 
tulkus reconhecidos oficialmente, que existem simultâneos.  

De outra parte, certos lamas passam por ser, ao mesmo tempo, o tulku de várias 
personalidades. Assim, Trachi-Lama é não somente o tulku de Eupagmed mas também o 
de  Soubhouti, um discípulo do Budha histórico. Igualmente com o Dalai-Lama que, além 
de ser o tulku do místico Tchénresigs e o de Gedumdoup, é discípulo e sucessor do 
reformador Tsong-Khapa. 

“Apesar das diversas teorias mais ou  menos sutis que correm entre o s mais 
letrados, concernetes aos tulkus, estes são, na  prática, considerados como verdadeiras 
reencarnações de seus predecessores e as formalidades que precedem a seu 
reconhecimento oficial são realizadas em consequência. 
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“Ocorre com frequência que um lama em seu leito de morte, prediz a região em vai 
renascer. Às vezes acrescenta certos detalhes referentes a seus futuros pais, a situação 
de sua casa, etc. Geralmente, uns dois anos depois da morte de um lama tulku, é quando  
seu intendente-chefe e os demais funcionários de sua casa se põem à busca de sua 
reencarnação. Se o defunto lama fez predições ou deixou instruções relativas às 
investigações que se devem fazer, os investigadores se inspiram nelas. Na falta de 
indicações, consultam a uma lama astrólogo e clarividente, que designa, por vezes em 
termos obscuros, o país em que se encontra a criança e os sinais que permitirão 
reconhecê-lo. Se se trata de um tulku de elevada classe, consulta-se a um dos oráculos 
do estado. Esta consulta é obrigatória para as reencarnações do Dalai-Lama e do Trachi-
Lama. 

“Algumas vezes se encontra rapidamente o menino a que se refere a descrição do 
adivinho. Em outros casos, passam anos sem encontrá-lo. Mais aflitos ainda, ficam os 
monges do mosteiro, já que este, na falta de seu chefe venerado, não mais atrai viajantes 
benfeitores, escasseando as propinas e donativos. Enquanto, porém, os devotos e os 
“trapas” se lamentam,  intendente ambicioso se regozija talvez, em segredo, já que 
durante a ausência do dono legítimo, ele é quem administra seus bens, sem controle 
efetivo e tal circunstância lhe proporciona com freqüência, o meio de fazer fortuna 
rapidamente. 

“Quando descobrem um menino que aproximadamente responde às condições 
anunciadas, consulta-se um  adivinho lama, novamente, e se ele se pronuncia em favor 
do candidato, este é posto à prova da seguinte forma: Certo número de objetos pessoais 
do defunto lama são misturados a outros parecidos; a criança deve designar os primeiros, 
testemunhando reconhecer coisas que foram suas em sua existência anterior. Ocorre que 
muitos meninos comparecem como candidatos à cadeira vaga pela morte de um tulku. 
Sinais igualmente convincentes foram notados em todos, cada um deles reconhece sem 
erro os objetos pertencentes ao lama, ou, ainda, os lamas astrólogos e advinhos não se 
põem  de acordo em sua eleição e designam candidatos diferentes. 

“Isso acontece sempre que se trata da sucessão de um dos grandes tulkus,  
reinando em mosteiros importantes e vastos domínios. Muitas famílias sentem o desejo 
de colocar seus filhos no trono do defunto senhor. Às vezes se permite aos pais do jovem 
tulku viver no recinto do mosteiro até que não mais necessite dos cuidados maternos. 

“Um sem fim de histórias correm de um rincão a outro do Tibete, em torno dos 
tulkus meninos, que demonstram sua identidade relatando incidentes de sua vida 
passada. Nela encontramos a  mistura característica do Tibete: superstições, caçoadas, 
elementos cômicos e fatos desconcertantes. Poderia narrar dezenas delas, porém prefiro 
limitar-me a contar duas em que eu me vi envolvida. 

“Perto do palácio do lama tulku Pegyai, em que eu vivia, em Koum-Boum, estava  a 
residência de outro tulku chamado Agnai-Tsang, o grande, tulku senhor de Koum-Boum, 
citado anteriormente. Haviam passado sete anos desde a morte do último Agnai-Tsang e 
sua “reencarnação” ainda não tinha sido descoberta. Não creio que sua ausência afligisse 
muito ao intendente da casa...  Administrava os bens do lama e os seus não pareciam ir 
mal por isso. Ocorreu que durante uma de suas excursões comerciais o intendente entrou 
em uma casa de chá para beber e descansar. Enquanto a  proprietária  preparava o chá, 
tirou de seu bolso uma tabaqueira de jade e ia tomar uma “pitada” quando um menino, 
que até então estava brincando a um canto da cozinha, o deteve pondo a mão sobre 
aquele objeto e lhe perguntou em tom de repreensão: 

“Por que se serve de minha tabaqueira? 

“O intendente ficou como fulminado. Na realidade a preciosa tabaqueira não lhe 
pertencia. Era do defunto Agnai-Tsang. Não tinha precisamente a intenção de roubá-la, 
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mas levava no bolso e se servia de la diariamente. Permaneceu indeciso, tremendo, 
enquanto o pequeno o fitava, a feição mudada instantaneamente, severo e ameaçador. 

“Dê-ma imediatamente reclamou, é minha. 

“Cheio de remorsos, aterrorizado e confuso, o monge supersticioso caiu ais pés da 
reencarnação de seu dono. 

Alguns dias mais tarde vi como, entre grande pompa, levavam o garoto à sua nova 
residência. Vestia uma túnica de brocado amarelo e montava orgulhoso  um ponei de cor 
preta, puxado ao cabresto pelo intendente. Quando o cortejo chegou ao palácio o jovem 
observou: 

“Por que viramos à esquerda para chegar ao segundo pátio? A porta está à direita. 

“A porta que indicava,  ignora-se o motivo, foi mudada depois da morte do lama e 
se havia aberto a outra. 

“Os monges admiraram a nova prova de autenticidade de seu lama e o levaram a 
seu apartamento onde devia ser-lhe servido o chá. O menino, sentado sobre macias 
almofadas, olhou a taça de jade com o pires de prata dourada e tampa ornada de 
turquesa colocada numa mesa diante dele. 

“Dê-me a outra taça grande de porcelana – ordenou; e descreveu minuciosamente 
uma taça de porcelana chinesa, sem omitir seu decorativo desenho. 

“Ninguém tinha visto a taça grande, o intendente e os monges se esforçavam 
respeitosamente para convencer o menino lama que ela não existia na casa. 

“Foi nesse instante quando, autorizada pela minha amizade com o intendente 
entrei na  habitação. Tive conhecimento da história da tabaqueira e desejava conhecer de 
perto meu extraordinário vizinho... 

“Ofereci-lhe, segundo o costume do Tibete, um manto  de seda e outros presentes. 
Aceitava-os sorrindo com  gentileza, porém, preocupado com o desaparecimento da 
referida taça. 

“Procurem-na bem que hão de encontrá-la, acrescentou. 

“E continuando, como se uma lembrança súbita iluminasse seu espírito, disse mais 
algumas explicações sobre um  quarto  onde se guardavam objetos de uso pouco 
frequente. 

“Os monges se puseram sucintamente a par  de quanto  ocorrera e eu permaneci 
no quarto do tulku, desejosa de ver o que ia suceder. 

“Antes de meia hora, a taça, o pires e a  tampa tinham sido encontradas no  fundo 
do cofre descrito pelo garoto. 

“Eu ignorava completamente a existência dessa taça – completamente a existência 
dessa taça – assegurou-me depois o intendente. O próprio lama ou então o meu 
antecessor tê-la-á guardado  naquele cofre que não continha outro objeto de valor e que 
não fora aberto há muitos anos. 

“Também fui testemunha do encontro de um tulku em circunstâncias muito mais 
fantásticas que as precedentes. O acontecimento teve lugar no pobre  albergue de um 
povoado não distante de Ansi, no Gobi. 

“Os caminhos que vão da Mongólia ao Tibete, atravessam, nessa região, a estrada 
que se estende de Pequim à Rússia cortando todo um continente. Contrariou-me, porém, 
não me assustou, em chegando ao albergue, na hora do poente, encontrá-lo invadido por 
uma  caravana mongólica.  Os viajantes pareciam excitados como se acabasse de ocorrer 
um incidente extraordinário. Contudo, graças à cortesia habitual, aumentada pela 
aparência dos trajes religiosos lamaístas que Yodgan e eu usávamos, os mongóis 
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desocuparam um aposento para nós. Nossos servidores encontraram lugar na quadra 
para cuidar de nossos cavalos. 

“Enquanto me distraía com meu filho, contemplando os camelos acocorados no 
pátio, abriu-se a porta de uma  casa  e apareceu um jovem de alta estatura, de feição 
agradável, pobremente vestido em traje tibetano, deteve-se no umbral e nos perguntou se 
éramos tibetanos. Respondemos afirmativamente. 

“Então um velho lama, que pelo seu porte adivinhamos ser o chefe da caravana, 
apareceu por trás do jovem e nos dirigiu a palavra em tibetano. 

“Como de costume, em tais encontros, trocamos perguntas e respostas 
concernentes ao país de que vínhamos e ao que íamos. O lama nos manifestou  que 
tinha desejo de ir a Lhassa por Sutchou e pela  rota de inverno, porém que tal viagem 
agora era inútil e desejava voltar para a Mongólia. Os criados, ocupados no pátio, 
inclinaram a cabeça em sinal de aquiescência. 

“Perguntava-me  a   mim mesma que podia ter acontecido para lhes fazer mudar de 
idéia , mas como o lama se recolheu a seus aposentos, não julguei conveniente segui-lo 
para pedir explicações. 

“Mais tarde, depois de terem tomado informes a nosso respeito por intermédio de 
nossos criados, os mongóis nos convidaram para tomar chá com  eles e então 
conhecemos toda a história. 

“O belo jovem era nativo da longínqua província de Ngari, no sudoeste do tibete. 
Parecia ser algo visionário. Pelo menos os ocidentais o teriam assim julgado, porém 
estávamos na  Ásia. 

“Desde sua juventude, Migyur – tal era o seu nome – tido sido atormentado pela 
idéia de que não se encontrava  no lugar que devia ocupar. Sentia-se estrangeiro em sua 
aldeia e em sua família... Em sonhos via paisagens que não existiam em Ngari: soledades 
arenosas, barracas redondas de feltro, um pequeno mosteiro erguido numa colina. Até 
desperto lhe apareciam as mesmas imagens, sobrepunham-se aos objetos que o 
rodeavam, velando-os e criando em torno dele um espelhismo perpétuo. 

“Não tinha ainda 19 anos quando fugiu de casa, incapaz de resistir ao desejo de 
tornar realidade as visões. Desde essa época tinha vivido como um andarilho, 
trabalhando de tempo em tempo, aqui e ali, pelo caminho para ganhar a subsistência, 
mendigando com freqüência, vadiando sem poder dominar  sua agitação e fixar-se em 
parte alguma. No momento, procedia da Ásia, do norte do deserto. 

“Caminhando a esmo, como era seu hábito, tinha chegado horas antes que nós 
diante do albergue onde acampava a caravana. Viu os camelos no pátio, franqueou a 
porta, sem saber por que, encontrou-se de frente com o velho Lama... e, então, com a 
rapidez do raio, a lembrança de fatos passados iluminou sua memória. 

“Viu ao lama como um jovem, um discípulo, e ele se contemplou como um lama 
idoso. Os dois viajavam pelo mesmo caminho, regressando de uma longa peregrinação 
aos lugares santos do Tibete e voltavam a sua casa no mosteiro situado sobre a colina. 

“Todas essas coisas as recordou ao chefe da caravana com os detalhes mais 
minuciosos sobre a vida do mosteiro distante e muitas e diversas particularidades. 

“Pois o motivo da viagem dos mongóis era o de rogar ao Dalai-Lama lhes indicasse 
o meio de descobrir o tulku senhor de seu mosteiro, cuja sede havia mais de vinte anos                   
que permanecia vaga, apesar de todos os esforços feitos para descobrir sua 
reencarnação. 

“O vagabundo de Ngari foi logo submetido às provas de costume e, sem erro nem 
vacilação, tirou de uma sacola, onde estavam misturados objetos análogos aqueles  que 
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tinham pertencido ao defunto lama. Nenhuma dúvida existia no espírito dos mongóis 
quanto à legítima identidade do tulku encontrado. 

“No dia seguinte vi  a caravana, voltando sobre seus passos, distanciar-se ao lento 
marchar de seus grandes camelos e desaparecer no horizonte, na solidão do Gobi. O 
novo tulku lá ia para seu destino”. 

 

III. TEORIAS TIBETANAS  SOBRE  AS CRIAÇÕES MENTAIS 

 

A AUTORA EXPERIMENTA FORMAR UM FANTASMA, 

E O CONSEGUE, SURPRESAS E DIFICULDADES PARA DESTRUÍ-LO. 

 

“A criação de um fantasma, tal como  o vimos no precedente  capítulo acerca do 
Yidam, tem dois fins: um elevado, ensinar ao discípulo que não há outros deuses além 
dos que cria sua imaginação; e outro, de interesse pessoal, procurar uma proteção. Como 
um fantasma pode proteger seu criador? Comparecendo em seu lugar.  

Esta é uma prática corrente. Cada manhã o lama iniciado reveste a personalidade 
de seu deus tutelar (também poderia revestir outra se assim o quisesse) e imagina que os 
seres maléficos, em lugar de vê-lo como um homem, o vêem sob o aspecto de uma 
deidade terrível que os afugenta.  

“Falta muito para que os que seriamente praticam cada manhã o rito consistente 
em revestir a forma de seu Yidam, sejam capazes de notá-lo. Eu não sei se chegam a 
enganar os demônios, porém o que sei é que não chegam a enganar os homens. Ouvi 
contar que os lamas podem aparecer, inesperadamente sob o aspecto de certas 
personagens do panteão lamaísta. Quanto aos magos, não vêem na criação de um toulpa 
(fantasma) outra coisa senão prover-se de um instrumento que executará suas vontades. 
E, nesse caso, o fantasma não há de ser um deus tutelar, mas outro ser qualquer ou 
objeto inanimado próprio para servir a seus desígnios. 

“Uma vez bem formado o fantasma, tende, dizem os ocultistas tibetanos,  a livrar-
se da tutela do mago. Ocorre que se converte em filho rebelde, e contam que lutas de 
trágico epílogo muitas vezes para o feiticeiro se iniciam entre ele e sua criação. 

“Conta-se também o caso de um fantasma enviado para cumprir uma missão, que 
não regressou e que continua suas peregrinações como um boneco, meio pensante e 
semiconsciente. Outras vezes a operação da dissolução acarreta esses dramas; o mago 
se esforça em destruir sua obra, ao passo que o fantasma se obstina em conservar a vida 
que lhe infundiu. 

“No que concerne  à possibilidade e criar e animar um fantasma, eu não posso 
nutrir qualquer dúvida. 

“De natureza incrédula, quis tentar a experiência eu mesma e, a fim de não deixar-
me influenciar pelas formas  impressionantes das deidades lamaístas que costumava ver 
ante meus olhos, em quadros e estátuas, elegi uma personagem insignificante: um lama 
corpulento do tipo inocente e jovial. 

“Depois de alguns meses, o bom homem estava formado. Fixou-se pouco a pouco 
e se converteu numa espécie de comensal. Não esperava que eu pensasse nele  para 
aparecer, porém se mostrava no momento em que  eu tinha a menta ocupada em outra 
coisa. 

“A ilusão era sobretudo visual, mas cheguei a sentir a carícia de um rosto e a 
pressão de sua mão em meu ombro. Nessa ocasião eu não estava reclusa, montava a 
cavalo todos os dias, vivia em minha tenda e gozava como antes de excelente saúde. 
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“Uma transformação operou-se gradualmente em meu lama. Os gestos 
emprestados se modificaram, seu rosto que era gorducho se tornou comprido e adotou 
uma expressão vagamente embusteira e má. Tornou-se inoportuno. Fugia de mim. Um 
dia, um pastor que me fornecia manteiga, viu meu fantasma que ele tomou por um lama 
de carne e osso. 

“Eu deveria ter deixado que o fenômeno seguisse seu curso, porém sua presença 
insólita começava a enervar-me. Convertia-se num pesadelo. Decidi-me a dissipar o 
encanto do qual eu já não era completamente dona. Consegui-o, afinal, mas depois de 
seis meses de esforços. Meu lama insistia em querer viver”. 

 

HIGIENE MORAL 

 

A higiene física é, de fato, uma necessidade. Não menos necessárias são, porém, 
as higienes mental, psíquica, moral e, se o quiserem, espiritual, para que esta parte  mais 
elevada de cada indivíduo não sofra o menor prejuízo. 

 

                                                                                     HENRIQUE JOSE DE SOUZA 

 

 

O REI DO MUNDO 
 

                                                 René Guenón 

 

Capítulo  XI 

 

LOCALIZAÇÃO DOS CENTROS ESPIRITUAIS 

 

No que precede, deixamos quase que inteiramente de lado a  questão da efetiva 
localização da “mansão suprema”, questão muito complexa e, aliás, completamente 
secundária do ponto de vista  em que nos quisemos colocar.  Parece que  houve ocasião 
de se encarar diversas  localizações  sucessivas, correspondentes a diferentes ciclos, 
subdivisões de um outro ciclo mais amplo que é o  MANUÂNTARA;  se, entretanto, se 
considerasse o conjunto deste colocando-se de algum modo,  fora do tempo, Ter-se-ia 
uma ordem  hierárquica a observar entre essas localizações, correspondendo à 
constituição de formas tradicionais que, em suma, não  são mais do que adaptações da 
tradição principal e primordial que domina todo o  MANUÂNTARA.  Além disso, 
lembraremos, ainda uma vez, que aí, também, simultaneamente pode haver, além do 
centro principal, muitos outros centros que se unem e que dele são outras  tantas 
imagens, fato este  que é uma fonte de confusões assaz fáceis de serem cometidas, tanto 
mais que estes centros secundários, estando mais exteriorizados, são, por isso mesmo, 
mais  aparentes do que o centro supremo  8 . 

 

Sobre este último ponto, já notamos em particular  a semelhança de Lhassa, centro 
do Lamaísmo, com a  AGARTHA;  acrescentaremos  agora que, mesmo no Ocidente, 

                                                        
8 Segundo a expressão que Saint-Yves empresta ao simbolismo do Taro, o centro supremo é entre outros centros como o “zero 
fechado dentro dos vinte e dois arcanos”. 
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conhecem-se ainda, pelo  menos duas cidades cuja disposição topográfica apresenta 
particularidades que, em sua origem, tiveram uma mesma razão de ser: Roma e 
Jerusalém (e vimos que esta última era, efetivamente, uma imagem visível da misteriosa  
SALÉM  de  MELKI-TSEDEK ) . Havia, efetivamente, na antigüidade, como já indicamos, 
o que se poderia chamar uma geografia sagrada ou sacerdotal, e a posição das cidades e 
dos templos não era arbitrária, mas determinada segundo leis muito precisas  9  ; po r 
esse fato pode-se pressentir os laços que uniam a "arte sacerdotal"  e  "arte real” com  a  
“arte  dos construtores”  10 , bem como as razões pelas quais as antigas corporações 
estavam de posse de uma verdadeira tradição iniciática  11 . Aliás,  entre a fundação de 
uma cidade e a constituição de uma doutrina (ou  de uma nova forma trdicional, pela 
adaptação às várias condições definidas de tempo e de lugar), havia uma tal relação que 
a primeira era freqüentemente tomada paa simbolizar a segunda  12  . 

 Naturalmente, devia-se recorrer a precauções especiais quando se tratava de fixar 
a localização de uma cidade que estava destinada a se tornar, sob um  outro aspecto, a 
metrópole de toda uma parte do mundo; e os nomes das cidades, assim como o que se 
relacionasse com as circunstâncias de sua fundação, mereceriam ser examinados 
cuidadosamente sob este ponto de vista 13  . 

Sem nos estendermos sobre essas considerações que não se relacionam senão 
indiretamente com o nosso objetivo, diremos ainda que um centro do gênero destes que 
acabamos de falar , existia em Creta na época pré-helênica  14 , e que parece que o Egito 
contava com muitos provavelmente fundados em várias épocas sucessivamente, como 
Memphis e Tebas  15  . 

O nome desta última cidade, que foi também o de  uma cidade grega, deve prender 
mais particularmente nossa atenção, como designação de centros espirituais, em razão 
de sua manifesta identidade com o da THEBAH  hebraica, isto é a Arca do dilúvio. Esta é 
ainda uma  representação do centro supremo considerado especialmente enquanto ela 
assegure a conservação da tradição, de algum modo em estado de envolvimento 16  , no 
período transitório que é como o intervalo de dois ciclos e que é assinalado por um 
cataclismo cósmico destruindo o estado anterior do mundo para dar lugar o novo estado     
                                                        
9 O TIMEU  de Platão parece conter, sob uma forma velada, certas alusões à ciência de que se trata. 
10 Lembraremos aqui o que dissemos do título de PONTIFEX;   aliás, a expressão de “arte real” tem sido conservada pela Maçonaria 
moderna. 
11 Entre os romanos,  Janus era ao mesmo tempo deus da iniciação aos Mistérios e o das corporações dos artesãos (collegia 
fabrorum); há nessa dupla atribuição um fato particularmente significativo. 
12 Citaremos como exemplo, o símbolo da Amphion batizando os muros de Tebas com os sons de sua lira; ver-se-á imediatamente o 
que significa o nome  dessa cidade de Tebas. Sabe-se qual a importância que tinha a lira no orfismo e no Pitagorismo; é, 
freqüentemente o assunto de instrumentos de música que desempenham um papel semelhante e evidentemente, o que foi dito deve 
também ser entendido simbolicamente. 
13 No que diz respeito aos nomes poder-se-á encontrar alguns exemplos no que precedeu, notadamente, pelo que se prende à idéia 
de brancura e vamos ainda indicar alguns outros. Haveria também, muito para se falar sobre os objetos sagrados aos quais estavam 
ligados, em certos casos, o poder e a conservação da cidade: assim era o  lendário  PALLADIUM  de Tróia: assim eram também em 
Roma, os escudos dos Salianos se compunha de doze membros); esses objetos eram sustentáculos das “influências espirituais”, da 
mesma forma que a Arca da Aliança entre os hebreus. 
14 O nome de MINOS é por si mesmo uma indicação suficiente a este respeito, como o de MENÊS  no que se refere ao Egito; 
retornaremos igualmente a Roma, quanto ao que dissemos do nome de  NUMA,   lembraremos a significação do de SHLOMOH para 
Jerusalém. – A propósito de Creta, assinalamos, de passagem, o uso do LABIRINTO, como símbolo característico, pelos construtores 
da idade média; o mais curioso é que o percurso do Labirinto, traçado sobre o lajedo de certas igrejas, era considerado como 
substituindo a peregrinação à Terra Santa para aquele que não podiam realizá-la. 
15 Vimos, também, que Delfos tinha desempenhado este papel para a Grécia, seu nome evoca o do golfinho, cujo simbolismo é muito 
importante. Um outro nome notável é o de Babilônia:  BAB-ILU  significa “Porta do Céu”, que é uma das qualificações aplicadas por 
Jacó à LUZ ; aliás, também, pode Ter o sentido de “casa de Deus”, como BEITH-EL ,  mas torna-se sinônimo de “confusão”  (BABEL) 
quando a tradição é perdida, dá-se, então, a transposição do símbolo, a  JANUA INFERNI  tomando o lugar  de  JANUA COELI. 
16 Este estado é semelhante àquele que representa para o início de um ciclo o “Ovo do Mundo”, contendo em germe todas as 
possibilidades que se desenvolverá no curso do ciclo; a Arca contém, igualmente, todos os elementos que servirão para a restauração 
do mundo, e que, assim, são os germes de seu futuro estado de ser. 
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17. A ação do NOAH  18 bíblico é semelhante ao que representa na tradição hindu  
SATYAVRATA , que se torna em seguida, sob  o nome de  VAIVASWATA, o MANU  
atual; mas é preciso notar que, enquanto esta última tradição se relaciona com o início do 
presente MANUÂNTARA , o dilúvio bíblico marca somente o início de um outro ciclo mais 
restrito, incluído neste mesmo  MANUÂNTARA 19 : não se trata  do mesmo 
acontecimento, mas somente de dois acontecimentos análogos entre si  20  . 

O que é ainda mais digno de ser aqui consignado, é a relação que existe entre o 
simbolismo da Arca e o do arco-íris, relação que é sugerida, no texto bíblico, pelo 
aparecimento deste último depois do dilúvio, como sinal da aliança entre Deus e as 
criaturas terrestres  21 . A  Arca , durante o cataclismo, flutua sobre o oceano das águas 
inferiores; o arco-íris, no momento em que marca o restabelecimento da ordem e a 
renovação de todas as coisas, parecia  “dentro das nuvens”, isto é,  na região das águas 
superiores. Trata-se portanto, de  uma relação de analogia, no mais estrito sentido da 
palavra, isto é, que as  duas figuras são inversas e complementares uma da outra: a 
convexidade da Arca é virada para o lado de baixo, a do arco-íris para cima, e sua 
reunião forma uma figura circular ou cíclica completa da qual eles são como que as duas 
metades  22 . Esta figura era, efetivamente, completa, no início do ciclo: ela é o corte 
vertical de uma esfera cujo corte horizontal é representado pelo cinto circular do paraíso 
terrestre  23 ; e este é dividido por uma cruz que forma os quatro rios saídos da “montanha 
polar” 24  . A reconstituição deve se operar no fim do mesmo ciclo; mas, então, na figura 
da Jerusalém celeste, o círculo é substituído por um quadrado  25 , e isto indica a 
realização do que os hermetistas designavam simbolicamente como a “quadratura do 
círculo”: a esfera que representa o desenvolvimento das possibilidades pela expansão do 
ponto primordial e central, se transforma em um cubo quando este desenvolvimento é 
terminado e que o equilíbrio final é atingido pelo ciclo considerado  26 . 

                                                        
17 É ainda uma das funções do “Pontificado” assegurar a passagem ou transmissão tradicional de um ciclo a outro; a construção da 
arca tem aqui o mesmo sentido que  o de  um ponto simbólico, porque ambos são igualmente destinados a permitir a “passagem das 
águas”, que aliás tem significações múltiplas. 
18 Deverá ser notado também, que Noé é designado como tendo sido o  primeiro que plantou a videira (Gênese, IX, 20 – ), fato que se 
relaciona com  o que dissemos sobre a significação simbólica do vinho e seu papel nos ritos iniciáticos a propósito do sacrifício de 
Melki-Tsedek. 
19 Uma das significações históricas do dilúvio bíblico pode ser relacionada com o cataclismo em que desapareceu a Atlântida. 
20 A mesma observação naturalmente se aplica a todas as tradições diluvianas que se encontram entre grande número de povos; 
existe entre eles alguns que se referem a ciclos ainda mais particulares, especialmente, é o caso, entre os Gregos, dos dilúvios do  
DEUCALIÃO  e de OGYGES. 
21 Gênese, IX, 12-17. 
22 Essas duas metades corresponde às do “Ovo do Mundo” como as “águas superiores e as “águas inferiores” próprias; durante o 
período da  perturbação, a metade inferior que se produziu então o que Fabre d’Olivet chama a “Reunião das espécies”. As duas 
figuras complementares de que se trata podem, ainda, sob certo ponto de vista, ser assimiladas a dois crescentes lunares, virados em 
sentido inverso (sendo um como o reflexo do outro e seu simétrico pela ligação com a linha da separação das águas), no que se refere 
ao simbolismo de Janus, do qual o navio, além disso é um dos emblemas. Notar-se-á , também, que existe uma certa equivalência 
simbólica entre o crescente, a taça e o navio e que a palavra “navio” serve para designar ao mesmo tempo estas duas últimas ( o 
“Santo Vaso” é uma das denominações mais comuns do GRAAL  na idade média). 
23 Essa esfera é ainda o “Ovo do Mundo”: o Paraíso terrestre se encontra no plano que o separa em duas metades superior e inferior, 
isto é, no limite do Céu e da  Terra. 
24 Os Cabalistas fazem corresponder a estes quatro rios as quatro letras que formam, em hebreu, a palavra  PARDES ; assinalamos, 
além disso, sua relação analógica com os quatro rios dos Infernos. 
25 Esta substituição corresponde à do simbolismo vegetal pelo simbolismo mineral, do qual  algures demos a significação. As doze 
portas de Jerusalém celeste correspondem naturalmente aos doze signos zodiacais,  do mesmo modo que as doze tribos de Israel; 
trata-se de uma transformação do ciclo zodiacal em virtude da pausa da rotação do mundo e a sua fixação em estado final que é 
restauração do estado primordial, quando for terminada a manifestação sucessiva das possibilidades que esta continha. –  A “Árvore 
de Vida”, que estava no centro do Paraíso terrestre está, igualmente, no centro da Jerusalém celeste e aqui traz doze frutos; estes não 
deixam de apresentar uma certa relação com os  doze  ADITYAS,  da mesma forma que a  própria  “Árvore da Vida” em uma relação 
com  ADITI,  a essência única e indivisível da qual eles são originados. 
26 Poder-se-ia dizer que a esfera e o cubo correspondem aqui, respectivamente aos dois pontos de vista dinâmico e estático; as seis 
faces do cubo são orientadas segundo as três dimensões do espaço, como os seis braços da cruz traçada a partir do centro da esfera. 
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O TIBETE E A TEOSOFIA 
                                                Mário Roso de Luna 

 

Capítulo XIX 

 

SHADUS E NALDJORPAS 

 

O curiosíssimo tema ocultista desenvolvido nos últimos capítulos pode ser 
ampliado até o infinito, porque as leis do ocultismo, diferentes das humanas, escapam 
aparentemente de toda  regra, fato a que faz alusão o grande iniciado São Paulo  ao 
pronunciar a incompreendida frase: “Quando conheci o pecado, conheci também a lei”. 
De fato, queria ele dizer com isso, que as elevadas questões do espírito se acham muito 
acima de todas as leis correntes, por obedecer a um cânone superior e incompreendido 
para o vulgo, tal como o são as leis da puberdade para os impúberes  27  . 

O coronel Olcott em seu Old Diary Leaves (História Autêntica da S.T.), refere-se a 
diversos encontros parecidos de misteriosos personagens, que logo são reconhecidos 
como seres superiores, pois, além do mais, o enchem de espanto em seus primeiros  
passos como discípulo... Ora é aquele sábio que depois de “lhe fazer ver a luz astral”, dá-
lhe os sinais de sua morada para o  mesmo acabar descobrindo que se tratava  ... de uma 
livraria católica: ora, a própria H.P.B., que  lhe faz presenciar os fenômenos mediúnicos 
da granja dos Eddys”; quando não é ela própria a precipitar outros mais surpreendentes, 
ainda, “pelo poder de sua força mágica, vontade e pensamento”. Mais tarde, obriga seu 
“Guia espírita” a dizer que é a alma desencarnada de um velho pirata inglês, até que,  
finalmente, ouve dizer a tal “Guia”, que ele não passa de um manequim, um tulku, que 
veremos depois, manejado à distância pela vontade daquela verdadeira naldjorpa. 

Por sua parte , Alexandra David-Neel, no decorrer de sua narração sobre tilopa, o 
bengalês, conta-nos estes fatos, de análogo alcance: 

“Narota ou Naropa – diz Alexandra – nasceu no século X, em Chachemira. Era filho 
de brâmanes, muito culto e tido por mago. Quando desempenhava as funções de capelão 
junto  de certo rajá, foi por este seriamente maltratado, resolvendo narota vingar-se de 
seu ofensor por meios ocultos. Com efeito, procurou isolar-se e, traçou um círculo mágico, 
com o fim de matar à distância o príncipe. Ao realizar as respectivas conjurações, 
apareceu-lhe uma Dakini, que logo o interpelou se se achava em condições de 
encaminhar a alma do futuro defunto para uma esfera luminosa, ou se era capaz de fazê-
la entrar novamente no corpo, com isso ressuscitando-a . 

O mago viu-se forçado a confessar que sua ciência não ia além do poder de matar 
o rajá... A fada  logo o recriminou severamente, dizendo que não se tinha o direito de 
destruir senão aquilo que se pudesse construir, ajuntando: “Por causa desse ato indigno e 
inconsiderado, seria ele a reencarnação do morto em um dos múltiplos purgatórios do 
Bardo”. 

                                                                                                                                                                                        
– No que se refere ao cubo, será fácil  fazer uma  aproximação com o símbolo maçônico da “pedra cúbica”, que igualmente se refere à 
idéia de acabamento e de perfeição, isto é, para a realização da plenitude das possibilidades incluídas em  um certo estado. 
27 “Dhâranâ”, em sua edição nº  19/20 de 1962, noticiou a seus leitores a valiosa oferta  dos filhos de Roso de Luna, ao Prof. Henrique 
José de Souza, de vários originais e recortes encontrados no seu arquivo, para futuros capítulos de uma obra mais completa. A revista 
El Loto Blanco, editada em Barcelona, havia publicado apenas os 21 primeiros capítulos, entre os quais não figuraram os de número 
19 e 29. 
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Aterrorizado, Narota quis saber o meio de evitar tão dolorosa sorte, obtendo da 
fada o conselho de ir procurar o sábio Tilopa, rogando-lhe que o iniciasse no “Reto 
Caminho” que destrói os resultados dos atos, sejam quais forem, além de assegurar a 
obtenção do Nirvana  em uma única encarnação, porquanto, acertando o sentido desse 
ensinamento e assimilando seu resultado, escaparia de um novo nascimento e, por  
conseguinte, aos tormentos do purgatório. Narota, impressionadíssimo abandonou seu 
Kyikhor (círculo mágico) dirigindo-se para bengala onde vivia Tilopa. 

O mestre Tilopa gozava de grande reputação quando Narota foi á sua  procura. 
Depois de sua iniciação, tinha-se  transformado em uma espécie de asceta  avadutha, ou 
seja, daqueles que “nada mais amam ou odeiam, nem se rebaixam ou buscam glórias”, 
desprendidos, portanto, de todo liame terreno, seja religioso, social, familiar, etc. Narota, 
ao contrário, era um ortodoxo hinduista, cônscio de sua superioridade como letrado e 
membro da casta superior dos brâmanes. O encontro desses dois homens de tão 
diferentes caracteres parecia favorável a desenvolver  uma recreativa comédia, mas 
nunca, um drama comovente, como esperava Narota. 

“O primeiro encontro com seu guia espiritual teve lugar no claustro de  certo 
mosteiro budista. Tilopa, quase despido, sentado no chão, comia peixes fritas, cujas 
espinhas ia atirando despreocupadamente para os lados. Não desejando macular a 
pureza de sua casta. Narota ia afastar-se do comensal, quando um monge, saindo da 
cozinha, dirigiu-se ao primeiro repreendendo-o por ser desrespeitoso e pouco compassivo 
para com os seres vivos, alimentando-se com o que havia custado a vida a vários animais 
e, pior, no recinto sagrado de um pagode: pelo que, o expulsava de tal lugar. Tilopa, 
impassível, nem sequer olhou para quem o repreendia tão severamente, cingindo-se 
apenas a recitar um mantram, com o qual as espinhas começaram a cobrir-se de carne e 
os peixes  assim redivivos voaram pelos ares desaparecendo por completo no horizonte. 
Nada restava pois,  do ímpio banquete... logo o asceta  abandonou o recinto... 

Narota, diante de tal milagre, ficou como que petrificado: mas, súbito, uma idéia 
luminosa atravessou a sua mente tão singular taumaturgo não podia ser outro, senão 
Tilopa, a quem ele procurava. Porém, o iogue tinha desaparecido. Iniciou-se, então, para 
Narota uma série de peregrinações que seus biógrafos desenvolvem de modo quase 
infindável mas que possuem provavelmente no fundo, algo de autêntico ou verdadeiro. De 
povoação em povoação, o aspirante a discípulo perseguia o invulnerável Tilopa. Quando 
ouvia dizer que o  mesmo se achava em tal lugar,  corria pressuroso  em sua busca, 
porém, invariavelmente o mestre Tilopa havia partido no momento justo de sua chegada. 
Vêm logo encontros que parecem fortuitos, mas que, de fato, são provocados pelo mago, 
que multiplica, assim, suas ilusórias aparições. Certo dia, em plena estrada, junto a uma 
casa, convidam Narota para comer. De fato, um homem abre a porta da casa, 
oferecendo-lhe vinho, que o  mesmo recusa como bom brâmane. Dissipa-se então, a 
ilusão desaparecendo a casa e fica Narota só na estrada embora ouvindo a irônica voz de 
Tilopa, que lhe dizia:  “Era eu quem estava na habitação!”. Mais adiante, um aldeão pede 
que o auxilie a retirar o couro de um animal morto, o que é apenas próprio dos párias 
“intocáveis”. 

 Pois só com a simples  aproximação (e não com um contato  direto com o animal) 
é motivo para macular a qualquer hinduista das três castas puras. Narota, repugnado e 
irritado, afasta-se do lugar, mas sem que a mesma voz do invisível Tilopa deixasse de se 
fazer ouvir em tom de sarcasmo: “Era eu quem estava ali !” De outra vez, vê um homem 
arrastando  pelos cabelos  uma pobre  mulher que, banhada em lágrimas, pedia socorro.  

O bárbaro esposo diz  ao viandante: “é minha esposa, quero matá-la; ajuda-me, ou 
então segue teu caminho!” Narota, porém, indignado, lança-se sobre o miserável, mata-o 
livrando assim a sua vítima de ser morta por ele. Mas ... encontra-se só, como um simples 
joguete de outra fantasmagoria, ouvindo sempre a voz sarcástica: “Eu e encontrava ali!” 
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As aventuras se multiplicam cada vez mais, sempre de modo enganador ou ilusório para 
Narota.... 

“Por mais   valioso que fosse Narota na arte da  Magia, jamais poderia pensar que 
houvessem semelhantes processos ilusórios, que ameaçavam enlouquecê-lo. Entretanto, 
seu desejo de encontrar Tilopa e por ele ser aceito, se avolumava cada vez mais, 
obrigando-o a vagar através do país, clamando em altas vozes pelo grande mago. E 
como o considerasse capaz de tomar esta ou aquela forma, prosterna-se diante de 
quantos encontra no seu caminho. Certo dia, finalmente, chega a um cemitério: os restos 
de uma fogueira fumegavam a um canto; uma pequena chama ergue-se de quando em 
vez, deixando ver entre os tições restos humanos queimados e enegrecidos. Narota 
distingue vagamente uma silhueta estendida no solo; procura reconhecê-la melhor e... um 
estremecimento singular agita seu ser; compreende Narota de quem se tratava, cai de 
joelhos agarrando-se ao pés do Mestre, que desta vez já não desaparece como outrora. 

“Durante muitos anos o ex-capelão segue seu Mestre sem que este procure, de 
nenhum modo instruí-lo, preferindo antes, exercitá-lo, expondo-o às provas de silêncio, 
obediência, confiança etc. Falarei apenas de algumas destas  provas: 

“Segundo o costume dos ascetas indianos, Narota tinha ido mendigar e voltava 
com uma grande vasilha contendo arroz e guisado, com a qual presenteou o seu Mestre, 
porquanto, a regra exige que o  discípulo não coma até que o Mestre  esteja satisfeito... 
Tilopa devorou todo o conteúdo do prato, declarando que o mesmo estava excelente e 
que comeria ainda mais. Sem esperar nova ordem, o discípulo tomou novamente da 
vasilha e foi à hospitaleira casa onde havia recebido a refeição, que tanto havia agradado 
o Mestre, porém, encontrou a porta fechada. Nem por isso esmoreceu o solícito discípulo; 
entrando na casa, descobriu na cozinha o caldeirão ainda no fogo, do qual se serviu 
largamente, enchendo a vasilha que levara. Foi justamente na ocasião em que chegavam 
os donos... para logo lhe darem tremenda surra. Muito mal pôde arrastar-se Narota até 
junto de seu Mestre que nem ao menos se dignou demonstrar qualquer compaixão pelo 
discípulo, dizendo friamente: – Em que triste aventura te meteste por minha causa. Não te 
arrependes com isso , em seres meu discípulo? 

“Quantas forças restavam ainda ao pobre Narota, teve ele de empregá-las para 
demonstrar ao seu Mestre, que jamais sentiria arrependimento em seguir um guru como 
ele, e que se considerava feliz de tamanho privilégio, embora isso lhe viesse a custar a 
vida. 

“Certa vez, passando diante de imunda cloaca, que se achava descoberta, Tilopa 
perguntou aos seus discípulos, qual deles era capaz de beber daquelas águas, se tal lhes 
ordenasse? . Como se deve prever, não se tratava apenas de repugnância natural, 
porém, muito mais, de contrair uma impureza ritualística, coisa gravíssima para um  
indiano pertencente a uma das três castas puras. E que se a realizasse, faria dele, ipso 
facto, um pária. Entretanto, enquanto os outros resistiam, o brâmane lançou-se de bruços 
sobre a borda da cloaca e bebeu o imundo líquido. 

“Mais bárbara ainda a seguinte prova: “Mestre e discípulo viviam em uma gruta na 
estrada  do bosque. Certo dia, ao regressar de uma viagem, Narota notou que durante 
sua ausência, Tilopa havia corado várias setas de bambu e as endurecia ao fogo. 
Admirado, perguntou-lhe que ia  o Mestre fazer com elas. O iogue sorriu de modo 
singular, interrogando-o por sua vez,  se resistiria estoicamente a qualquer  padecimento 
que ele lhe infligisse. E como o discípulo respondesse que se sujeitaria a tudo, Tilopa 
fincou-lhe uma daquelas seta debaixo de cada unha dos pés e das mãos e ...  fechando o 
paciente na cabana, foi-se tranquilamente, ordenando-lhe que o esperasse até o seu 
regresso. Vários dias se passaram até que o feroz guru regressasse. E quando o fez 
encontrou o fiel discípulo de cócoras na gruta e com as agulhas fincadas onde o mesmo 
as havia deixado. 
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“Em que tens pensado enquanto estavas só? Perguntou-lhe Tilopa. Não vês que 
sou um mestre desalmado e que te é preferível abandonar-me? 

“ – Sonhei, replicou Narota, na vida atroz que levarei no purgatório,  se não 
alcançar por vossa graça, a iluminação na  doutrina do Caminho Direto, escapando desse 
modo a novos nascimentos. 

“Citarei, enfim, outra prova de firma caráter, ao menos para quem não foi seu herói: 

“Passeando Tilopa com alguns de seus discípulos, encontrou um cortejo nupcial 
que conduzia os recém-casados ao  seu domicílio. O iogue disse aos que o rodeavam: 
“Quem de vós será capaz de apoderar-se dessa mulher para trazer-ma?  Eu a desejo”.  
Antes que Tilopa acabasse    de falar, Narota atirou-se sobre o cortejo que, ao reconhecer 
nele um brâmane, todos abriram alas, julgando que fosse abençoar a recém-casada. Mas 
quando compreenderam que sua intenção era raptá-la, caíram-lhe  em cima, maltratando-
o com quantos objetos encontraram ao seu alcance, enquanto o obediente discípulo 
ficava por terra  sem sentidos. Quando tornou a si do desmaio, teve apenas forças para 
voltar   onde se encontrava Tilopa, o qual tornou a fazer-lhe a mesma pergunta de após 
cada uma das provas a que o submetia, isto é, “se não estava arrependido de o seguir 
etc”, ao que respondia sempre Narota  de que “mil mortes lhe pareciam bem pouca coisa, 
em troca do altíssimo privilégio de ser seu discípulo”. Finalmente, em outras ocasiões, sob 
a ordem do Mestre, realizou façanhas extraordinárias, como por exemplo, a de atirar-se 
do alto de um telhado, atravessar as chamas de uma fogueira e outros atos temerários, 
que puseram mais de uma vez a sua vida em perigo. 

“Ao cabo de todos esses sofrimentos, Narota recebeu a recompensa, porém, não 
sob a forma de uma iniciação e ensinamento regulares. Se formos obrigados a crer na 
tradição, Tilopa pareceu empregar nesse caso um método estranho, bastante parecido ao 
de que se servem certos mestres chineses da seita de Ts’na. Não resta dúvida de que 
embora, nada lhe houvesse ensinado, Narota havia aprendido grande número de 
doutrinas professadas por seu Mestre. Não obstante, a iluminação veio ao discípulo 
segundo se segue. 

“Estava Narota sentado  junto a uma fogueira, em pleno campo, com seu guru, 
quando este, sem proferir uma só, descalçou  um pé  e com a sandália lhe deu um golpe 
no rosto. Narota viu, como vulgarmente se diz, “estrelas ao meio dia”, mas logo o 
profundo sentido do “Caminho Direto”  iluminou seu espírito. 

“Narota teve numerosos discípulos, aos quais, contrariamente à tradição, preferiu 
dispensar todas aquelas provas, cuja dureza e crueldade conhecia por experiência. 
Depois de se ter distinguido como filósofo, consagrou-se doze anos consecutivos à 
contemplação, à espera do “sublime acontecimento”, ou seja  a condição de Buda. Em 
idade bastante avançada, retirou-se para os Himalaias, para ali dedicar-se à vida de  
eremita. 

“Narota é conhecido, sobretudo no Tibete, como  o guru  de Marpa, quem, por sua 
vez, o foi do célebre asceta poeta Milarespa, cujo nome, história e cânticos  religiosos (por 
escrito), são popularíssimos entre os tibetanos. 

“Se Narota foi indulgente com seus discípulos, outro tanto não aconteceu  a Marpa, 
que  torturou durante anos a Milarespa, ordenando-lhe a construir e destruir inúmeras 
vezes a mesma casa, a qual existe até hoje em Lhobrag  (Tibete meridional). 

“Digamos, enfim, que os tibetanos não duvidam de um só ponto a respeito da 
autenticidade de todos esses relatos. Se não podemos alcançar essa mesma confiança, 
devemos, entretanto, evitar considerar como puras invenções as estranhas aventuras dos 
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noviços naldjorpas, ou de pensar que se trata, apenas,  de  fatos antigos, impossíveis de 
ser hoje repetidos” 28  . 

Examinaremos, por nossa parte, tais assuntos no próximo capítulo. 

 

INTERCÂMBIO   CULTURAL  FRANCO – BRASILEIRO 
 

VISITA DE FRANCESES ILUSTRES 

 

Livros Franceses Falam da Agartha 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

A arquitetura iniciática de Brasília homenageia os Gêmeos,  a Taça e o “H” 

 

Os jornais de abril deste ano noticiaram a visita dos senadores Louis Gros, George 
Lamousse, Jacques Bordeneuve, Jean Fleury e Maurice Verillon. Vieram em comissão 
oficial para o estreitamento de nossas relações técnicas e culturais. Visitaram a “Capital 
da Esperança” e ficaram encantados. 

 

BRASÍLIA,  IMPRESSÃO MÁGICA 

Brasília causou-nos uma impressão mágica, é uma cidade do futuro, afirmaram os 
visitantes franceses. Recebidos por Castelo Branco mantiveram longo conversa com o 
Presidente. 

 

IDIOMA   PORTUGUÊS,   MUNDIAL 

Os senadores franceses esperam que a lingua portuguesa seja mais difundida na 
Europa e na França,  “pois o Brasil é o país do futuro e logo  chegará o tempo em que o 
idioma português galgará a posição de língua internacional, ao lado do inglês e do 
francês”. 

Se eles soubessem que o português é o idioma do futuro, também porque será o 
veículo do verbo sagrado de  MAITRÉIA,  Avatara integral do Ciclo de Aquário... 

 

                                                        
28 A letra mata e o espírito vivifica, diz o Evangelho. E com efeito o primeiro passo no Ocultismo, é aprender a diferenciar o abstrato 
do concreto (“Salto nas trevas”, de certas iniciações ocidentais); o permanente do transitório; o real do ilusório, em resumo: a Verdade, 
de seus isíacos véus ou vestiduras. Assim, o famoso Baphomet dos Templários não era mais do que uma dessas provas que chegam 
até nós, com a crença vulgar de que “pisavam o Cristo”... Do mesmo modo que o “escarrar” três vezes sobre um símbolo em madeira 
ou marfim que se conhece, nem a Doutrina era propriamente o livro, como veículo material das idéias nele expostas mas sim, o que se 
achava nas entrelinhas e... que poucos são capazes de divisar, exceto os que o fazem por Intuição. O vulgar, em troca, retrocede 
inevitavelmente horrorizado, ante o que este supõe ser o maior dos sacrilégios. 

Nas “Mil e uma noites”, livro iniciático, quando se lê, também nas entrelinhas, surgem por toda parte, passagens semelhantes que se 
tomadas em seu morto sentido sexual (como a violação da rainha das fadas, por Tilopa, ou a de Wotan com a Mãe-Terra, para 
arrancar-lhe seus segredos, do drama wagneriano), não pode, senão, conduzir à magia negra. Enquanto salvador se torna, no mais 
elevado grau, quando se interpreta a passagem no sentido do heróico esclarecimento da verdade sem véus, pelo candidato. Véus que 
têm ainda o sentido de desvendar a deusa Ísis, pelo discípulo adiantado, quando aplicado ao véu, velório, cortina ou membrana, Hímen 
da flor em botão, relacionado, nesse caso ás virgens. Daí o termo himeneu para casamento, festa nupcial, termo que procede do grego 
Humenaios, nome da divindade pagã que presidia aos casamentos.  
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BRASIL, PAÍS DE MAIOR EVIDÊNCIA NAS AMÉRICAS 

“É  indispensável portanto que a Europa mantenha contatos mais íntimos com a 
vida brasileira, sobretudo no que se  refere aos seus aspectos culturais. O Brasil é o país 
de maior evidência nas Américas, afirmaram os integrantes da Missão Cultural Francesa 
à reportagem  de “A Gazeta” -  ( S. Paulo , 7-4-1966). 

 

FRANÇA  E  BRASIL 

Em nossa edição anterior,  pág. 73 teremos que colocar o número da página 
atualizada ou não? ,  transcrevemos as palavras de André Malraux,  pronunciadas por 
ocasião das festas  inaugurais da nossa Capital. Recordamos os nomes de alguns 
franceses que  através das colunas de “Dhâranâ”, vêm contribuindo para o 
aprimoramento de nossa cultura esotérica.  A França tem  sido amiga e benfeitora da 
humanidade, defensora de seus direitos e liberdades, cultora do progresso técnico e 
espiritual. “Dhâranâ” se regozija com o estreitamento das relações políticas e econômicas  
franco-brasileiras. Paris, cidade-luz. Brasília, capital da Esperança.  

 

OS DOIS GRANDES CONDES 

Em nossa edição nº  24/25 de 1964, comentado um capítulo de René Guenón, (Le 
Roi Du Monde), aludimos à interpretação de Alexandre Dumas (Memórias de Um Médico) 
relativa ao  EX OCCIDENTE LUX (pág. 29) e, mais adiante (pág.73), dissemos do alto 
conceito de CAGLIOSTRO  na opinião do famoso romancista e historiador. Em torno 
desse Conde e de outro conhecido pelo nome de  de  SAINT- GERMAIN   sempre existiu 
para o mundo profano, uma auréola de lenda e superstição. No entanto, o século XVIII 
teria sido obscuro sem as luzes e o trabalho dos dois misteriosos  CONDES.  

Baseado nas memórias da Condessa Adhemar, Cooper Oakley, no livro “Incidentes 
da Vida do Conde  de Saint-Germain”, fala de seus apelos e conselhos a “uma corte 
frívola e dissoluta”, que oprimia um povo faminto e pacífico. Sábias advertências que 
ouvidas teriam evitado os morticínios de 1789 a 1793. 

 

DONZELA HEROÍNA E MÁRTIR  “JINA DA AGARTA” 

A Escola da S.T.B. ensina o que a História ignora quanto à origem e à missão não 
apenas de Cagliostro e S. Germano, mas também de outros vultos da França, 
revolucionária e renovadora. 

Nenhuma outra Escola falou da origem oculta da imortal Donzela de Domremy. 
Visionária em 1424, guerreira, heroína aos dezesseis anos de idade. Prisioneira, aviltada 
e excomungada, um processo infame leva-a viva à fogueira, como herege, Mártir a 30 de 
maio de 1431. Reunidos em Rouen, os eclesiásticos exultavam. A justiça dos inimigos da 
frança estava satisfeita. 

Depois de quatro a cinco séculos... Leão XIII considerou Joana D’arc venerável. 
Pio X proclamou-a beata e a 16 de maio de 1920, o Papa Benedito XV inscreve seu nome 
no álbum dos Santos. 

Contudo,  resta interpretar estas expressões do prof. Henrique José de Souza: 

Joana D’Arc – Joana da Arca – Jina da Agarta. Ele também viera lá de  BAIXO. 

 

LIVROS FRANCESES FALAM  DA “AGARTA” 

“DHÂRANÂ’  almeja o estreitamento das relações ocultistas e teosóficas franco-
brasileira, para que o mundo ocidental conheça mais depressa a Mensagem da S.T.B.:  
“EX OCCIDENTE LUX”   de J. H. S.  Procura-se  um editor brasileiro para obras que falam 
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da Agarta e dos mundos subterrâneos, como “Le Roi du Monde” de René Guenón e “La 
Mission de l’Inde” de Saint-Yves d’ Alveydre, obras que viriam contribuir para melhorar a 
cultura esotérica de nosso país. Divulgação franco-brasileira que, por força da Lei de 
retorno, haveria de repercutir na vetusta Europa, onde, a despeito de sua supercivilização, 
poucos ouviram falar do assunto e raríssimos o tem levado a sério. 

 

O VERDADEIRO TEOSOFISTA... 

• Lê e propaga as obras de HENRIQUE JOSÉ DE SOUZA e LAURENTUS – “O 
VERDADEIRO CAMINHO DA INICIAÇÃO” e “OCULTISMO E TEOSOFIA” 

• Relê e divulga os trabalhos que o MESTRE publicou  em “DHÂRANÂ”, 
“LUZEIRO” , “ALQUIMIA”, no  “DIÁRIO DE S.PAULO”. 

• Comenta e oferece, pelo menos a um de seus parentes ou amigos, os livros e 
periódicos editados e reeditados pela SOCIEDADE TEOSÓFICA BRASILEIRA e 
suas Casas Capitulares. 

• Assina e prestigia o semanário “FOLHA DO POVO”,  de S. LOURENÇO. 

• Colabora na divulgação do opúsculo intitulado  “CONHECIMENTO SECRETO 
DO HOMEM” e outros editados pelo Instituto Cultural Itaparica, de Belo 
Horizonte. 

• Interessa-se e procura atrair o interesse de outros leitores para os artigos da 
SOCIEDADE TEOSÓFICA BRASILEIRA publicados aos domingos (Soledia) no 
“DIÁRIO DE S.PAULO”. 

 

O VERDADEIRO TEOSOFISTA... 

• Estuda, lê, aprende, ouve, observa, trabalha, medita, sabe, conhece ... e sabe, 
também, que hoje TODOS OS BRASILEIROS e os estrangeiros residentes no 
BRASIL, TEM O DIREITO DE CONHECER A HISTÓRIA DA SOCIEDADE 
TEOSÓFICA BRASILEIRA, BEM COMO A BIOGRAFIA DE SEU FUNDADOR, 
PROF.  HENRIQUE JOSÉ DE SOUZA. 

Departamento de Divulgação da  

                                                    Sociedade Teosófica Brasileira 

 

A NOVA RAÇA 
 

                                                 Paulo Machado Albernaz 

Os Dragões e as Serpentes na Simbologia arcaica 

 

A humanidade e as estrelas estão indissoluvelmente unidas entre si,  pelas simples 
razão de que são “Inteligências”  que governam a estas últimas. As “Serpentes de 
Sabedoria” conservam em  custódia os seus anais e a história da humana evolução  está 
traçada no Céu, como também o está nos murais subterrâneos das Fraternidades 
Ocultas. 

Escreve Staniland Wake, em sua obra “A Grande Pirâmide”: “É indiscutível que o 
dilúvio, nas lendas de alguns povos orientais, está associado, não só às Pirâmides, como 
também às constelações. O “Dragão Antigo” é idêntico à  “Grande Inundação”, e continua, 
citando por sua vez  o astrônomo Richard  A. Proctor, em sua obra “Conhecimento”: 
“Sabemos que no passado, a constelação do dragão estava no polo, ponto culminante da 
esfera celeste. Nos templos estelares... o Dragão seria a constelação superior ou 
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dominante... ÉW singular quão estreitamente estas constelações correspondem, em série 
e ordem de ascensão reta, com os fatos registrados na Bíblica, sobre o dilúvio”. 

O primeiro grande dilúvio foi astronômico e cósmico, ao passo que vários outros o 
foram terrestres. 

Gerald Massey declarou que a submersão e o dilúvio atlantes eram tão  somente  
fantasias antropomorfizadas de gente ignorante, e que a Atlântida não passa de uma 
“alegoria astronômica.  A grande alegoria zodiacal está baseada em fatos históricos e a 
alegoria não pode intervir na história. Além disso, o estudante de Ocultismo sabe o que 
significa a alegoria astronômica e zodiacal. O assiriólogo inglês George Smith, mostra no 
poema épico de Nimrod das Tabletas Assírias, o significado verdadeiro da alegoria: 

“Seus doze cantos se referem ao curso do Sol durante o ano, através dos doze 
meses. Cada tableta corresponde a um mês especial e contém uma clara referência às 
formas animais dos signos do Zodíaco... 

Sendo o canto número onze consagrado a Rimmon, o Deus das tormentas e da 
chuva, se harmoniza com o décimo-primeiro signo do Zodíaco: Aquário ou o barqueiro”. 

Porém, mesmo isto está precedido nos anais antigos, pelo Dilúvio Cósmico ou de 
Noé, mas, nada tem a ver com a Atlântida. As Pirâmides estão estreitamente relacionadas 
tanto com as idéias sobre a constelação do Grande Dragão, os “Dragões de Sabedoria”, 
ou os  grandes iniciados da terceira e quarta raças, como com as inundações do Nilo, 
consideradas como uma lembrança divina da grande inundação atlante. Nos anais 
astronômicos da História Universal, se diz no entanto,  que tiveram seu princípio com a 
terceira sub-raça da quarta Raça-mãe. Quando se deu tal fato? Desde o tempo do 
estabelecimento regular dos cálculos zodiacais do Egito antigo, os pólos foram invertidos 
três vezes. 

 O nome do Dragão na Caldéia não era  escrito foneticamente e sim representado 
por dois monogramas, significando, provavelmente, segundo os orientalistas, “o 
escamoso”. Aliás, George Smith observa, de maneira muito significativa: “Esta descrição 
pode-se muito bem supor que  se aplique ora a um dragão fabuloso, ora a uma serpente e 
até a um peixe”. A  isto, poderemos acrescentar, que sob um  aspecto, se aplica à 
hierarquia dos Makaras, representadas pelo décimo primeiro signo do Zodíaco. Em 
sânscrito, Makara designa um animal anfíbio não descrito, chamado geralmente de 
Crocodilo, mas que na realidade significa algo mais. Esta é, pois, uma admissão virtual de 
que os  assiriólogos nada sabem ao certo a respeito da condição do Dragão na antiga 
Caldéia, da qual os judeus obtiveram seu simbolismo, que depois foi copiado pelos 
cristãos, os quais por seu turno,  transformaram o “escamoso”, numa entidade vivente e 
num poder maléfico. 

Encontra-se no Museu Britânico um exemplar de “Dragões alados e com escamas”. 
Nesta representação de fato as da Caldeia, segundo a mesma autoridade, existem 
também duas figuras sentadas, ladeando uma árvore que lhes fica no centro, estendendo 
a mão para a “maçã”, ao passo que por trás da “árvore” se acha a Serpente-Dragão. 
Esotericamente as duas figuras são um  casal de “Caldeus” disposto a receber a 
iniciação; simboliza a Serpente de Sabedoria”.  Serpentes que tornaram a descer... que 
ensinaram e instruíram à Quinta Raça”, diz uma das  Estâncias do Livro de Dzyan. Qual é 
o homem, em seu pleno juízo, capaz de crer que se trata de verdadeira serpentes? 
Aqueles que na antiguidade escreveram sobre os dragões e Serpentes Sagradas não 
eram crédulos e supersticiosos nem tinham a intenção de enganar. 

“Terríveis são os Deuses quando se manifestam”, esses Deuses a quem os 
homens chamam Dragões. Eliano, tratando em seu  DE NATURA ANIMALIUM,  destes 
símbolos ofídicos demonstra que compreendia sua natureza. Referindo-se ao verso 
homérico que fala desses Dragões, explica, muito propriamente: “Pois o Dragão uma vez 
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que é sagrado e se lhe deve render culto, traz dentro de si algo mais, além da natureza 
divina. 

O símbolo do Dragão tem  um significado sétuplo e destes sete significados pode-
se expor o mais elevado e o inferior. O primeiro é idêntico ao “Nascido por si mesmo”, o 
Logos. Entre os gnósticos cristãos, chamados Essênios, ou adoradores   da Serpente, era  
a  Segunda Pessoa da Santíssima Trindade, o Filho . Seu símbolo era a constelação do 
Dragão. H. Lezaray Devoilée”, escreve que estando o Dragão colocado entre o Pai 
imutável (Purusha) e a matéria mutável (Prakriti), ele transmite a esta última as influências 
que recebe do primeiro do qual provém o seu Nome:  O VERBO.  Suas sete Estrelas são 
as mesmas que estão na mão daquele que é o  Alfa e Ômega, no Apocalipse. Em seu 
significado mais terreno, o termo Dragão  foi aplicado aos homens sábios.  ( Com vistas à 
fotografia tirada de J.H.S. no Horto Florestal de São Paulo, quando de sua visita aquele  
lugar). 

Os astrônomos, além dos ocultistas e astrólogos sabem que, em sentido figurado, 
a Luz Astral, a via Láctea, o Caminho do Sol  do trópico de Câncer ao de Capricórnio, 
assim como os Círculos do ano sideral ou  tropical foram sempre chamados de 
“Serpentes” na fraseologia alegórica e mística dos Adeptos, seja no sentido cósmico, 
como no metafórico. Posseidon é um Dragão; o “Dragão  Chozzar”, chamado Netuno pelo 
Profano. Segundo os gnósticos Peráticos, a “Serpente boa e perfeita”; o Messias dos 
essênios cujo símbolo no Céu é  Draco. Porém, devemos distinguir entre os diversos 
caracteres  deste símbolo. 

Certos ensinamentos esotéricos declaram que o Polo tomara o lugar do equador e  
que a  “Terra da Felicidade” da Quarta Raça e sua herança da Terceira  se converteram 
agora numa região desolada e cheia de miséria.  Somente isso seria bastante para 
constituir uma prova insofismável da grande antiguidade das Escrituras Zoroastrianas. Os 
neo-ários da idade pós-diluviana apenas podiam presume-se, reconhecer as montanhas 
em cujos cimos se encontravam seus antepassados antes do dilúvio e haviam 
conversado com os puros “Yazatas” ou Espíritos Celestiais dos Elementos, cuja vida e 
alimento espiritual, já se vê, haviam por uma  vez compartilhado. 

Os egípcios, segundo Eusébio,  simbolizavam o Cosmos por um grande círculo 
ígneo, uma serpente com cabeça de falcão, traçada através de seu diâmetro significando 
o polo terrestre dentro  do plano da eclítica, seguido de todas  as conseqüências t´rmicas 
que resultam de tal estado de coisas nos espaços siderais; quando todo o Zodíaco dentro 
de cerca de vinte e cinco mil e poucos anos (precessão dos equinócios) tiver “se 
abrasado com os raios solares”, e cada signo ficar por sua vez, perpendicular à região 
polar. 

O Monte Meru, a Mansão dos Deuses, era colocado no Polo Norte, ao passo que 
Patala, a Região inferior, e supunha encontrar-se para o Sul. Como cada símbolo, na 
Filosofia Esotérica tem  sete chaves, Meru e Patala possuem, geograficamente um 
significado e representam localidades, ao passo que, astronomicamente tem significado 
diverso e representam os dois pólos. Isto deu motivo para que fossem muitas vezes 
erroneamente interpretados como a “Montanha” e o “abismo”, ou como o Céu e o Inferno. 
Se nos restringirmos aos significados astronômico e geográfico,  verificaremos que os 
antigos conheciam as regiões Ártica e Antártica  e que tinham boas razões para chamar a 
um de Montanha e ao outro de abismo. Este assunto relacionado com os 23 graus de 
latitude Norte e outros tantos  de latitude Sul, o “Itinerário de IO”, de que falaremos em 
outro trabalho. Jamais houve um grande reformador que não tenha sido uma emanação 
direta do Logos, isto é,  uma encarnação (Verbo Encarnado) essencial de um dos sete, ou 
melhor, do espírito Divino, que é sétuplo: e que não  haja aparecido no cenário mundial 
por mais de uma vez em ciclos anteriores.  



RRReeevvviii ssstttaaa   DDDhhhââârrraaannnâââ   
Dhâranâ nº  s 28 – 29  – Janeiro a Dezembro de 1966 – Ano XLI 

Redator : Hernani M. Portella 

Daí a impossibilidade de os historiadores fixarem a época certa  do aparecimento 
de Zoroastro, o qual é consignado uma dúzia de vezes no Dabistan, que oferece bons 
subsídios para a história das diversas religiões, principalmente dos povos Parsis; daí  a 
confusão das escrituras na identificação dos  Rishis e Manus; assim se explica porque 
Krishna e Budha falam de si mesmos como  reencarnações. Identificando-se o primeiro 
com o Rish Nârâyana e o segundo com uma série de nascimentos anteriores; porque 
Osíris é um Grande Deus e ao mesmo tempo um Príncipe da Terra, que  reaparece em 
Thoth-Hermes. 

 

Origem das Raças 

Dizem as tradições orientais e ocidentais que as raças humanas se originaram das 
Raças Divinas, qualquer que seja o nome que se lhes dê: os Rishis hindus; os Chim  nang   
e Tchangy chineses, com seu Homem Divino e seus Semi-Deuses; o Dingir e Mul-lil 
acádio – o Deus Criador e os Deuses   do Mundo dos Fantasmas; o Ísis-Osíris e Thoth 
egípcios; os Elohim hebraicos; Manco Capac e sua progênie incaica et. A história é a 
mesma em toda parte. “Das esferas estelares onde moram os Deuses da Luz, emana a 
sabedoria para as esferas inferiores... No sistema dos antigos sacerdotes (Hierofantes e 
Adeptos) todas as coisas, sem exceção (Deuses, Gênios, Almas Manes, o mundo todo) 
são desenvolvidas conjuntamente no espaço e no tempo. A pirâmide pode ser 
considerada como o símbolo desta magnífica hierarquia  de espíritos”. (Creuzer). 

Os sacerdotes egípcios possuíam os Zodíacos de Assura Maya, da Atlântida, como 
o possuem ainda os hindus modernos, Sinnett, em seu livro “Budhismo Esotérico”, 
escreve que os egípcios, bem como os gregos e os romanos primitivos, de cerca de 
alguns milhares de anos, eram ários-atlantes, descendentes da última raça da ilha, cujo  
repentino desaparecimento foi referido à Solon, pelos Iniciados egípcios. A dinastia 
humana dos egípcios mais antigos, que principiou com Menes, possuía todo o 
conhecimento dos atlantes, mesmo quando já não havia mais sangue atlante em suas 
veias. 

Já se haviam passado muitos milhões de anos desde o princípio da Raça atlante, e 
a 11.000 anos ainda  se encontravam seus remanescentes mesclados com o elemento 
ário. A Filosofia Oculta ensina que atualmente, sob nossas vistas, opera-se a 
miscigenação precursora da nova raça, em todo o continente americano, em particular no 
Brasil, como tem sido apregoado nas colunas desta Revista desde sua fundação. Seus 
tipos avançados, as crianças precoces que se desenvolverão como homens e mulheres 
de alto padrão moral e intelectual, serão  considerados anômalos. À medida que seu 
número se torne maior,  a ponto de se constituir a maioria os homens atuais irão sendo 
superados e naturalmente relegados a um plano equivalente àquele em que se encontram 
os silvícolas de nossos dias. 

Sobreviverão apenas em pequenos grupos, à margem da civilização, degenerando-
se e por fim se extinguirão, talvez dentro de milhares de anos, como se extinguem os 
astecas, os niams-niams, os anões Mula-Kurumba dos montes Nilghiri, os patagões e 
outros resíduos  raciais cuja recordação se apagou por completo da memória das 
gerações  presentes. Os últimos do Quinto Continente só desaparecerão milênios após o 
nascimento da nova Raça, depois que ressurgir do abismo oceânico o Sexto Continente, 
para receber seus hóspedes que serão todos  aqueles que tiveram  a fortuna de escapar 
á catástrofe mantendo-se fiéis à Lei, ouvindo e atendendo as  advertências do Manu. 

Como a natureza não procede por impulsos nem saltos repentinos, o cataclismo 
final será precedido de muitas inundações e destruições menores, pelos rios, pelas ondas 
dos oceanos, abalos sísmicos e fogos vulcânicos. A vida será depois mais exuberante 
nas terras da América; não mais haverá separação de europeus, asiáticos ou africanos; 



RRReeevvviii ssstttaaa   DDDhhhââârrraaannnâââ   
Dhâranâ nº  s 28 – 29  – Janeiro a Dezembro de 1966 – Ano XLI 

Redator : Hernani M. Portella 

pois Ter-se-ão convertido, as elites destes povos numa “nova Raça e em muitas nações 
novas”. 

A humanidade desse Novo Mundo, naturalmente mais evoluída, tem a missão e o 
carma de lançar as sementes de uma Raça Futura, maior e muito mais gloriosa do  que 
todas as precedentes. E o lema “SPES MESSIS IN SEMINE” , adotado pela Sociedade 
Teosófica Brasileira, significa justamente que a esperança da colheita reside na semente. 

 

A DINÂMICA DA EVOLUÇÃO 
 

                                      J. L. SEIXO DE BRITO 

 

Contam as lendas que certa vez um homem, observando as humanas glórias e as 
riquezas do mundo, e não tendo maios de consegui-las, dirigiu-se a Deus, e implorou: 

– Senhor! Dá-me oportunidade de ser um homem de governo, para que eu possa 
sobrepor-me aos meus semelhantes. 

Pois bem, meu filho, se este é o teu desejo, terás o que pedes. 

Em breve, operou-se a transformação e obteve o governo. 

Como dirigente do seu povo, mandou e desmandou. E,  na deslumbrância do 
palácio, viveu momentos de  êxtase e  de glórias efêmeras. Todavia, sentiu, também, o fel 
dos seus  auxiliares insatisfeitos e ambiciosos. 

Assim, mesmo nos requintes da vida palaciana, no apogeu do poder, as 
preocupações e o sentimento de insegurança tiraram-lhe toda a alegria e toda a paz. 

Desiludido, voltou a pedir: 

Senhor, fartei-me dessa vida nababesca! O poder estrangula a liberdade e a 
hipocrisia campeia nesse ambiente. Não quero mais esse tipo de vida, pois lá não 
encontrei o que procurava. Dá-me agora, Senhor, apenas a riqueza! O ouro com que 
possa comprar tudo! O ouro, com que terei  o mundo aos meus pés! E sentirei o máximo 
de felicidade, pois não terei de me preocupar com governo nem com traidores! Viverei 
sem preocupações, gozando a riqueza. 

Pois bem, meu filho, falou-lhe a voz compassiva da experiência: se esse é o teu 
desejo terás toda riqueza. 

E logo foi-lhe dado viver no ambiente da fartura, do supérfluo. Mergulhou numa 
vida inconseqüente, sofreu o tédio, enjoou-se das sensações dos prazeres do mundo. 
Mesmo no meio da multidão, sentia-se isolado, sem amigos. 

Voltou ao Senhor, queixou-se e rogou. 

Senhor, não quero mais esse tipo de vida!  Explorei-o em toda a sua profundidade 
e não encontrei a alegria e o prazer tão desejados. Pelo contrário: Aniquilou-se as forças 
e a riqueza de nada valeu para recuperá-las. Não quero mais esse viver! Acredito, 
Senhor, que um corpo jovem, de forças inesgotáveis, de saúde férrea, encerra a alegria e 
a felicidade que tanto anseio possuir! 

Senhor, quero ser um Hércules, nada mais! 

– Pois bem, meu filho, se esse é o teu novo desejo, será o que pedes! 

Agora,  investido na bela roupagem física, de força hercúlea, saiu galante pelo 
mundo, á cata de emoções e prazeres. Criou os mais complicados  problemas. A paixão 
afogou-lhe a alma! As más aplicações de sua força lhe criaram situações difíceis e 
desconcertantes. 
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Farto dessa vida sem rumo,  mais uma vez voltou ao Senhor e disse: 

Meu Deus! Embora forte na saúde física, sinto-me  um mendigo mental e, 
moralmente, pois em todas essas experiências não consegui atingir minhas aspirações! 

Onde, Senhor, estão a Paz, a Alegria e a felicidade com que tanto sonhei? Por que 
Senhor, a Felicidade  é tão fátua que nem o poder, a riqueza e a força são capazes de 
conquistá-la? Se os bens que usei  na sua plenitude, não me fizeram feliz, qual o caminho 
a seguir? 

Volto,  Senhor,  a implorar: 

Não quero mais  poder, riqueza, juventude. Dá-me, agora, apenas o Saber! Talvez 
venha eu a compreender a causa das minhas desilusões. 

 

QUE A LEI NÃO PODE DAR 

Ao ouvir esse pedido, assim falou, na sua potente sonoridade, a voz clara da 
Razão: 

Meu filho, tenho seguido a tua caminhada. 

Pediste-me poder, riqueza e força. Nada te neguei. Eram coisas externas que Eu te 
podia dar, atendendo aos teus rogos. Mas, agora, me pedes coisa diferente! Queres o 
Saber! Isto EU não te posso dar! É uma coisa interna. Terás que conseguí-lo por esforço 
próprio! E uma vez conseguido, jamais  o perderás! Será teu para todo o sempre! E não 
precisarás do ouro e nem das  glórias para te tornares sábio. De posse do Saber, 
levantarás o véu que encobre a Verdade de todas as coisas! E ficarás sabendo porque 
ela é velada! Vai! E não desanimes! Luta por ele! É teu dever! Luta pelo dever! Consegue-
o e tornarás a MIM sem precisares pedir mais nada. 

A Natureza é o laboratório constante onde efetuarás a tua transformação, ouvindo 
melodias divinais! Eu sou o Compositor e o regente da Orquestra, orientando a tua 
evolução! Como a orquestra não pode ficar sem “maestro”, não  ficarás sem o teu  
Regente! Segue a tua gloriosa e redentora jornada em busca   da Transformação, da 
Superação e da Metástase! Conhecerás e Verdade e ela te libertará. 

 

I I 

Assim tem sido a história da evolução humana! Aureolada por um misticismo 
impenetrável e inócuo, o Saber foi substituído pelo Acreditar! E o homem fator que deve 
ser intrinsecamente Ativo, a fim  de conquistar individualmente e por esforço próprio o 
Saber Total, posta-se num estado Passivo, na doce ilusão de que se tornará sábio e 
santo depois da morte! Como se esta fosse um passaporte para o Céu, e transformasse o 
ignorante em sábio! 

– Pode um edifício vir a existir sem ser construído por alguém? Se alguém 
pudesse construir a sabedoria de outrem, quem construiria a sua? Em que 
época isto se daria, se todos temos que viver juntos as experiências de um 
mesmo ciclo evolutivo? 

 

É a Lei do Livre Arbítrio que atuando na sua plenitude, respeita e ampara minha  
Vontade e minha decisão, pois a Lei é soberana e não há força que a possa modificar! 

Os monstros que habitam no interior de cada ser humano, com os nomes de 
Egoísmo, Tirania, Prepotência, Vaidade, Cobiça, Avareza e congêneres, só  poderão ser 
destruídos se e quando cada um  resolver destruí-los, à proporção que cada um tiver 
Vontade de se tornar melhor. 
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A Grande Lei, na sua eterna sabedoria, tange os  seus filhos para o mesmo 
destino, até que se integrem total r conscientemente Nela!  Para viver em eterna e 
absoluta harmonia com Ela, realizando a Obra Sem Limites do Supremo Arquiteto! 

Para conduzir a humana gente a esse estado, é que de época em época, de ciclo 
em ciclo evolutivo, surge na face da terra um Avatara, portador dos novos ensinamentos 
que regerão a evolução no período seguinte. 

Para não retrocedermos a um passado mais longínquo, pois a bruma do tempo não 
permitiria recompor a história como os homens a gostariam de ouvir, lembre-mo-nos de 
que, em vez de um Messias, surgiu no Século XIV Christian RosenKreutz, que preparou o 
advento da Renascença. Assim, na Idade Média,  quando se esperava um Cristo, o que 
veio foi a Renascença, com todo o seu fulgor, libertando a Arte e a Ciência, do jugo  
escravizante que as oprimia! 

Nos  Séculos XVII e  XVIII outros enigmáticos seres – os Condes de São Germano 
e Cagliostro – agiram  e reagiram na Europa, visando alargar seus horizontes e libertá-la 
do obscurantismo medieval. 

Nos fins do século passado, surge na frança, Allan Kardec e, sob os auspícios de 
certa Fraternidade Mexicana, mostrou aos homens o perigo decorrente do materialismo 
grosseiro a que se deixaram arrastar pela crença de que  um dia serão salvos pelo tão 
esperado Messias... 

O Espiritismo veio servir de ponte de ligação entre a Superstição e a Teosofia. Ele 
veio como chave capaz de substituir na mente do homem o  acreditar em Deus, pelo 
libertador conhecimento de deus! 

Pouco depois, comparece a genial Helena Blavatsky e desvenda para os filhos do 
ocidente o prólogo da Sabedoria Iniciática das Idades ou Religião Sabedoria. 

Blavatsky anunciou que no começo do Século XX, aportaria  na face da terra um 
Ser de maiores poderes e Senhor do Conhecimento: Esse augusto Ser veio, e inundou a 
Terra de Luz e de Saber. Suas revelações, de caráter universal, tiveram por finalidade, 
além de outras, sacudir os homens e acordá-los, despertando-os para o ano do 
Julgamento e para o advento do Novo Ciclo a se iniciar em 2005, com o Avatara Maitréia 
Buda.  

Suas mensagens iniciáticas reboaram pelos quatro cantos do mundo, em forma de 
advertência, de esclarecimento do divinal desejo de levar os homens à união, à concórdia 
e ao amor universal, na sublime comunhão com o Deus Único e Verdadeiro! 

 

III 

Os ensinamentos legados  pelo nosso Dirigente, crescem de vibração e se 
avolumam cada vez mais. Um fato é  meridianamente verdadeiro: o horizonte mental de 
cada indivíduo amplia-se a cada instante, aumentando-lhe  capacidade de compreensão! 

De queda em queda, cansado da caminhada e extenuado pela sede, desejava o 
peregrino da lenda, beber na fonte a água cristalina e pura, pois que a outra não lhe mata 
mais a sede. Entretanto,  trazendo  apenas um pequeno cálice, não pode receber toda a 
água dos quatro grandes Rios. 

A  FONTE  DO  SABER 

Na Sociedade Teosófica Brasileira, a mais jovem Escola Iniciática do mundo, o 
venerado e emérito Professor Henrique José de Souza, construiu uma fonte inesgotável 
de Saber, como Senhor do Conhecimento. 

Nesta Escola aprende-se que a evolução nada mis é do que a transformação da 
energia em vida consciência. E  que essa transformação se opera nos laboratórios da 
própria  natureza. Cada ser é energia, ou melhor, é uma tônica magnética vibrando 
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intensamente, e cuja freqüência vibratória cresce a cada instante. A maior ou menor 
freqüência, já no caso do ser humano, dá um  maior ou menor grau de consciência! 

Como a Substância primordial ou Energia Una,  para se manifestar, bipolariza-se, 
digamos,  em positivo e negativo depreende-se que em toda e qualquer  manifestação, 
desde o micro ao macrocosmo, estão presentes os dois pólos. Não é possível uma 
lâmpada acender-se apenas com o polo positivo ou o negativo da  eletricidade. Ambos 
têm que ser ligados para que a  energia se manifeste! Não  existe homem sem os dois 
polos. A freqüência vibratória de ambos cresce incessantemente e com ela cresce o  
estado de consciência da criatura humana. Ao atingir a freqüência da Consciência 
Universal, Deus, o homem se ilumina ou se Diviniza. Nesse estado, os dois pólos se 
funde, na harmoniosa e absoluta neutralidade! Desta forma, o ser humano torna-se 
Andrógino! Tem os dois pólos em si, funcionando em perfeita harmonia. O ser, assim, 
gera sozinho os  seus filhos, tanto espirituais como físicos. Isto explica o Mistério das 
Mães Imaculadas, das Virgens Mães dos Avataras. 

 

OS  TRÊS  CAMINHOS 

Três eram os caminhos apontados pela Tradição, capazes de transformar o 
homem em ser divino: o do conhecimento, o do amor e o da ação. Os  orientais os 
chamam de Jnana Bhakti e Karma. 

Hoje existe mais um Caminho que conduz o homem à Divinização: É o quarto ou 
Caminho Direto. Esse reúne as experiências e os ensinamentos resultantes dos três 
caminhos conhecidos pelos orientais como Jnana Bhakti e Karma Yoga, que, na nossa 
Escola Iniciática, são chamados de Caminhos do conhecimento, do Amor e da ação. 

Logo, o Caminho direto a que também poderíamos chamar de Caminho Teosófico, 
é a Síntese dos outros três. O discípulo que o segue, conquistará sua divinização através, 
simultaneamente do Conhecimento, do Amor  e da  Ação! Ele é, pois, o Caminho por 
excelência. 

Sob a batuta do Mestre, Regente Supremo dessa orquestra evolutiva, o discípulo, 
através da meditação busca e adquire por esforço próprio, o Conhecimento 
transcendental das coisas, com os porquês das causas; na lide constante com os 
homens, ele vive o  Amor resultante desse  conhecimento, pois o  conhecimento é o 
Saber e quem sabe ama universalmente! Só o ignorante se apaixona! Entre o Amor e a 
Paixão,  vai uma diferença sem limites! Enquanto o amor gera entendimento, 
compreensão, amizade, colaboração, harmonia, equilíbrio, a paixão gera interesses 
grosseiros, desentendimentos, rancores, desconfianças, ódios e crimes. Sabendo e 
amando, o Discípulo emprega o seu Saber e o seu Amor em Ação luminosa e altruística, 
sempre em benefício da evolução humana, mesmo sem ser reconhecido ou 
compreendido por ela. 

Sublime trilogia essa que,  pertencendo à alquimia dos Deuses, pode ser revelada 
aos homens por quem de direito e de poder para tanto! 

Vejamos, agora, outro aspecto dessa dinâmica evolução: 

O homem que medita e estuda a Lei de Karma e reencarnação, chega à luminosa 
e absoluta realidade de que é  o engenheiro que constrói sua própria vida eterna; à 
certeza indubitável de que é o único e exclusivo responsável, perante  a sua própria 
consciência, seu Deus interno, por tudo quanto fizer ou deixar de fazer; persuade-se de 
que em  cada reencarnação é grande o sofrimento, mesmo levando-se  uma vida  pura; 
compreende que suas más ações resultarão em pesados sacrifícios sobre seus ombros 
na encarnação seguinte, que até poderá gerar  um corpo físico defeituoso, pois essa Lei 
de Causa e efeito é inexorável; compreende, enfim, o sentido das palavras do Cristo: 
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“A  Semeadura é Livre, cada qual planta o que quiser; mas a Colheita é 
Obrigatória; cada um só colhe aquilo que plantou”. 

Desse ponto da Vida, tendo ouvido e entendido os clarins da bendita Alvorada, já 
desperto e liberto, ele empreende a caminhada para as alturas. 

Em nossa Escola Iniciática, encontramos tudo o que desejamos Saber como 
orientação segura de nossa caminhada.  A STB é uma Instituição de idéias e programas 
de ensino próprios,  absolutamente certos, com  que o Seu Supremo Fundador 
revolucionou a pragmática da evolução, cultivada milernarmente pela tradição oriental, 
dando-lhe novos rumos, tornando-a  dinâmica  em benefício dos seus discípulos e da 
Humanidade. 

Dinamismo, eis a ordem que ecoa do Logos! Pois tem-se que recuperar o tempo 
perdido.  Evolução  dinâmica, eis uma realidade atual, no campo da Teosofia ! 

 

INTERPRETAÇÃO  MATEMÁTICA 

Completemos essas apreciações sobre a Dinâmica da Evolução, interpretando 
matematicamente, e depois espiritualmente, a frase do mestre Kut-Humi: 

“Quando alguém entra no caminho,  uma vez que concentre todas suas energias 
nesse ponto, seu avanço não será mais progressão aritmética, ou  mesmo geométrica, 
mas Transcendente”. 

Como se sabe, progressão aritmética é uma série de  números em que um 
qualquer é igual ao anterior, somado de uma constante chamada razão. 

Exp.: 2, 4, 6, 8, 10, 12 etc. ...  A razão é 2.  8  é  igual a 6 mais 2 ou 8 =   

= 6 + 2.  10 =  8 + 2;   4 =   2 + 2;    12  =    10 + 2  etc. ... 

O sexto termo é apenas 12. É lento o seu crescimento. 

Na progressão geométrica, um termo  qualquer é igual ao anterior, multiplicado 
pela razão.  

Exp.:  2, 4, 8, 16, 32, 64, etc. ...   8 = 

           =  4  x 2;   32 = 16 x 2; etc. 

Nesta o sexto termo é 64, valor  muito maior do que o 6º  termo da Progressão 
Aritmética, mas muito pequeno ainda ... 

Progressão Transcendente: Um termo qualquer é igual ao anterior multiplicado por 
si mesmo ou elevado ao quadrado.  

Exp.:  2, 2², 4² , 16², 256 ², 65.536², .... 

        4 = 2 x 2;  16 =  4 x 4;   256 =  16 x 16 

 etc....  O sexto termo já é da ordem de bilhões:  4.294.967.296... Este  o seu 
crescimento, a  sua evolução... 

Na progressão aritmética o valor absoluto dos termos e do crescimento bem lento. 
No exemplo exposto, o 6º  termo ainda é 16. 

Na geométrica, esse crescimento é mais ligeiro: o seu 6º  termo já é 64. 

Na progressão transcendente, o crescimentos é impressionante  acelerado: pois o 
seu 6º   termo tem o seguinte valor absoluto:  4.294.967.296! Isto expressa a Dinâmica da 
Evolução e esclarece a idéia do excelso Kut-Humi. 

E mais facilmente se compreende,  também a razão por que  o Supremo Dirigente 
da Sociedade Teosófica Brasileira orientou seus discípulos, física, psíquica e 
espiritualmente, dentro do rítmo seguro da  Evolução Dinâmica. 
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INSTITUTO CULTURAL ROSO DE LUNA 

Campinas – SP 

 

INAUGURAÇÃO DA SEDE PRÓPRIA 

 

A 15 de maio, soledia, inaugurou-se a sede própria do Instituto Cultural Roso de 
Luna à  rua  Francisco Teodoro, 897, que há dezesseis anos vem desenvolvendo na 
progressista cidade de Campinas, seu intensivo programa de atividades culturais e 
espiritualistas, baseadas nas diretrizes eubióticas do Prof. Henrique José de Souza, 
Fundador da Sociedade Teosófica Brasileira. 

A solenidade foi abrilhantada  com a presença de delegações  das Casas 
Capitulares da   S.T. B. nos vários Estados,  bem como  de altas autoridades civis e 
militares daquela importante cidade. 

A cerimônia inaugural de caráter esotérico deu-se no dia 14 de abril jovedia, com a 
honrosa presença de d. Helena Jefferson de Souza,  DD.  Presidente da  Sociedade 
Teosófica Brasileira. 

A diretoria do Instituto Cultural Roso de Luna, a revista  DHÂRANÂ  apresenta 
efusivas congratulações por essa realização e sinceros augúrios de progresso na 
concretização de seus ideais. 

 

EUCLIDES LOBO VIANNA 
 

A coletividade da S.T.B., como grande família espiritual JHS, registra 
pesarosamente nesta edição de “Dhâranâ”, o falecimento de um dos mais ativos e 
valorosos elementos de sua fileiras.  Inscrevera-se no ano de 1925, em Niterói, quando  a 
Sociedade completava seu primeiro ano de existência. Afeiçoou-se desde logo aos 
Mestres Henrique  José de Souza e Helena Jefferson de Souza e freqüentou 
assiduamente às aulas de sua escola. 

Atencioso e gentil, conquistava simpatias e amizades em todos os ambientes. 
Traços marcantes de seu caráter eram  a humildade e a perseverança. Como teosofista 
brasileiro da primeira hora, dedicou-se até o fim de sua vida, durante quarenta anos, aos 
ideais da S.T.B., tendo nela ocupado diversos cargos relevantes dos quais sempre se  
desincumbiu de maneira louvável, evidenciando seus esforços e operosidade. 

Viveu as lutas e a  evolução da Sociedade até nossos  dias, enfrentou com outros 
raros discípulos de sua têmpera, situações graves para a Instituição e a Obra , mas nunca 
vacilou em sua confiança nelas e na sua fiel dedicação aos Veneráveis Mestres. 

Lobo Vianna, pequeno no porte e modesto na aparência, era forte e valoroso, pois 
a Virtude habitava em seu coração. De boa índole, adaptou-se serenamente  aos 
métodos e à disciplina da Escola, os quais tendem a rearmonizar os elementos e veículos 
de nossa constituição psíquica e mental, além de revigorar os do corpo físico. Era pontual 
nas aulas e reuniões, praticava convictamente os exercícios e “yogas” d autoria de  
J.H.S., consagrando-se à sua orientação espiritual. 

Euclides tinha boa memória. Costumava contar-nos episódios e fatos 
interessantes, por ele e seus contemporâneos vividos há longos anos. Conhecia a história 
da S.T.B., a cujas portas, por lei de causalidade, foi um dos primeiros a bater. E dela não 
mais saiu, senão para reintegrar-se nos etéreos planos do espírito. 

Conversava educadamente, em voz baixa, talvez temendo incomodar os 
circunstantes. Estava  sempre rodeado de curiosos.  Era o decano dos discípulos. Fora 
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apelidado de Arquivo ambulante da S.T.B. e não se fazia  de rogado para ensinar e 
informar, embora encolhido dentro de sua proverbial modéstia. 

Lobo Vianna foi um dos teosofistas mais integrados em nosso Movimento e que 
mais decididamente tem vencido  as dúvidas e as hesitações inerentes à Iniciação. Seu 
exemplo é digno de ser imitado por todos aqueles que ambicionam realizar o sentido dos 
quatro verbos – QUERER, OUSAR, SABER, CALAR – para atingir, pelos seus próprios 
esforços, o luminoso triângulo da – TRANSFORMAÇÃO – SUPERAÇÃO – METÁSTASE. 

Amigo e irmão Euclides Lobo Vianna. Eis nossa humilde, porém, sincera 
homenagem. 

 

XVIII  CONVENÇÃO   NACIONAL  DA  S. T. B. 
 

A Sociedade Teosófica brasileira realizou conforme foi divulgado pela imprensa 
falada e escrita, entre  os  dias 20 e 27 de fevereiro último, sua XVIII Convenção Nacional 
em São Lourenço, onde se acha a sua sede e Templo. 

Também este ano foi enorme o afluxo de teosofistas de todos os rincões do brasil 
onde  a  S.T.B.  tem  Casas  Capitulares. 

O programa estabelecido desenrolou-se tanto n aparte interna como externa 
brilhantemente,  contribuindo os visitantes para aumentar o movimento comercial e 
hoteleiro  da estância. 

Quando Y parte espiritual e artística teve movimentada freqüência o grande 
auditório da Sede, na avenida Getúlio Vargas, com a presença de autoridades ou seus 
representantes, amigos e simpatizantes do movimento em que se empenha a   S.T.B. 

Os oradores e os temas pela ordem de apresentação, foram: Feliciano Nahimy, 
Campinas – SP – “Professor Henrique José de Souza, Nosso Mestre e a Obra da 
Sociedade Teosófica Brasileira”; Dra jacy Silva, Guanabara – “Conceito Teosófico da 
Civilização tendo por Centro  a Mulher”, Laís Rodrigues Lima, Campinas - SP – ”Brasil no 
Mundo do Futuro” ; Profª   Martha Queiroz, São Lourenço , MG – “Professor Henrique José 
de Souza”; Mário Dias, Juiz de Fora , MG – “Sistema Geográfico Brasileiro”; Paulo 
Machado Albernaz , São Paulo - SP – “Perspectivas Históricas e Futuro da Missão 
Civilizadora”,  Alda Bernardes, São Paulo – SP,    “A Mulher como Mãe e Educadora”; 
Ernesto Matinho Filho , São Paulo, – “O Brasil na Sociedade Futura”. 

A parte artística esteve a cargo do Instituto Cultural “Roso de Luna”, de Campinas, 
SP,. Apresentou o contralto Gledys Pieri, que deliciou o auditório com belas canções 
nacionais e estrangeiras; o Coral Roso de Luna, sob a direção da  Profª   Joseida Frizarini, 
conjunto de 20 vozes; e a declamadora Maria José Cabral Guilherm, apresentando 
belíssimas poesias, num desempenho digno de nota. Finalizando esta parte artística, o 
conhecido poeta e declamador Pompílio Diniz, brindou os presentes com poesias de sua 
lavra, com naturalidade ímpar e expressiva interpretação que lhe valeram calorosos 
aplausos do público. 

O encerramento da Convenção reuniu num verdadeiro espírito de confraternização 
os representantes de diversas religiões e correntes filosóficas, com liberdade no uso da 
palavra. Falaram: o orador oficial da S.T.B., Dr. Adalberto José Pizarro Loureiro; Frei 
Osmar Dirks, Ofm, Reverendo Vigário da Paróquia de São Lourenço, Sr. José Roque de 
Abreu,Venerável  da Loja Maçônica Beneficente São Lourenço  e o Sr. José Dagno 
Bernardes, pela Igreja Adventista do 7º Dia. 

Finalmente, pediu a palavra o Dr. Juvenal Barros, espírita, residente no Rio, em 
visita à nossa cidade, para testemunhar de público sua grande alegria  por ter tido o 
privilégio de assistir a uma reunião fraterna, enaltecendo o trabalho da Sociedade 
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Teosófica Brasileira pela feliz iniciativa de reunir numa mesa redonda os representantes 
de várias religiões com a finalidade de se irmanarem, visando à paz e à  felicidade de 
todos os seres da Terra. 

Da Convenção constou ainda uma Exposição de Artes Plásticas e Artesanato, 
cabendo prêmios a vários trabalhos de pintira e escultura, ente os quais aos do  Dr. 
Januário de Paschoal, A. Gonçalves, Manoel Noronha, Fernando e  Sônia Maria frança  e 
Leite. “Folha do Povo” foi contemplada com um diploma “hours-concours”, pelos 
relevantes serviços de divulgação que tem prestado à coletividade. 

A XVIII Convenção Nacional da S.T.B., que teve início no dia 20 de fevereiro com a 
solenidade da obliteração de correspondência com o carimbo postal alusivo à  
Convenção, foi mais uma feliz realização da Sociedade Teosófica Brasileira, pelo que nos 
congratulamos com a Sra. Helena  Jefferson de Souza, Presidente dessa entidade 
espiritualista. 

 

 

ALBERT SCHWEITZER 

1965, dia 7 de setembro. Os jornais noticiaram o falecimento de Albert Schweitzer. 
O mundo rendeu-lhe as últimas homenagens. Paulo VI expressou-se almejando que seu 
nobre exemplo seja seguido por maior número de missionários da causa da fraternidade 
humana e cristã. O  Presidente Johnson, falando em nome da nação norte americana, 
disse que o grande Schweitzer nos recorda, com sua vida e obra, quais as coisas que 
realmente  contam em última análise. A Rainha Elizabeth da Inglaterra aludiu ao senso de 
humanidade que será fonte de inspiração para esta e as gerações vindouras. Estadistas e 
pensadores da França, da Alemanha, da Itália e de outros países manifestaram-lhe 
respeito  e admiração com expressões equivalentes. 

 Límpido exemplo de fraterna dedicação à causa da solidariedade humana. Nesse 
verdadeiro cidadão do mundo pulsava o coração de um grande benfeitor da humanidade. 
Schweitzer era uma  luz na noite, uma luz no amor. Idealistas e Espiritualistas de todas as 
escolas vêem no grande abnegado uma concretização viva de seus ideais e de seus 
ensinamentos filosóficos. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

“Dhâranâ”, órgão oficial de uma entidade cultural espiritualista, não podia estar 
ausente no concerto mundial das homenagens póstumas à memória de um maiores 
teósofos de nossos dias. Sábio e humilde, cientista e artista, escritor e filósofo, voluntário 
da inglória batalha contra a doença e a miséria, bem merece, os honrosos títulos de “O 
maior homem do século” (1963); “Doutor honoris causa” de várias Universidades; “Prêmio 
Nobel da Paz” (1953); “Orem do Mérito” do Governo Grã Bretanha (1955); “Ordem da 
Nação” da França (1955), que o citou como Exemplo de Sacrifício e Abnegação. 

Denunciou ele, com veemência, o perigo atômico, em conferências e artigos 
divulgados pela imprensa. Em 1957 lançou um apelo às grandes potências para que 
assinassem um acordo para a cessação das experiências nucleares. 

Nessa e noutras ocasiões, o Mestre Henrique José de Souza, vendo que ele 
comungava seus ideais, manifestou-lhe seu caloroso aplauso e referiu-se aos trabalhos 
da S.T.B. no mesmo sentido. 
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VIAGEM AO MUNDO JINA 
 

Otto Jargow 

 

O Enigma das Pirâmides – De um  “Subway”  Silencioso a um Submarino 
Teleguiado – As “Televisões” do Mundo de Duat – Instalações Supereletrônicas – S. 
Lourenço e o Templo Vistos de Baixo – O Livro de Pedras – 777  Setores e 777 
Iniciadores – A  “Kábala” do Exegeta de Vitória da Conquista – O Livro da Morada Oculta 
–    O Monstro de Palo Gordo – O Jaguar da Guatemala – Totens da América do Sul e do 
Sul  de  Minas – 1001  Coisas. 

Os maiores monumentos, ao lado da esfinge de gizé, são as três grandes 
Pirâmides que datam do reino Antigo (3ª  e 6ª   dinastias, 2780 a 2270 a.C.), construídas 
pelo Faraó Khéops, seu filho Khefren e o filho deste, Micerinos. A de Khéops media, de 
início, 146 metros de altura, hoja reduzida a 137 m,  com uma  base quadrada de 227 m 
de lado. A de Khefen media 143m  e a  de Micerinos apenas 63 m de altura. 

Quanto à construção das Pirâmides, que constituem verdadeiras obras primas da 
arquitetura egípcia, transcrevo um trecho da obra de Chagas Franco, “A Evolução da 
Humanidade”, Edição de Lisboa, fascículo V (O Nilo e a Civilização Egípcia): 

“Vistas de longe, no meio da areia movediça, as grandes pirâmides parecem 
montanhas que rompem a monotonia da  cordilheira Líbia; contempladas de mias perto as 
suas proporções vão-se como que atenuando na refulgência da luz; admiradas junto das 
suas bases e seu efeito é assombroso, porque os seus vértices desaparecem no céu   
fora do alcance do olhar humano.  Todos os problemas mais complicados da técnica –   
peso, altura dos seus vértices, largura dos seus lados na base, inclinação dos seus 
diedros, a imaculada pureza das suas linhas , os os complicados meandros do seu interior 
profusamente aberto em nichos, em galerias, em capelas, em câmaras e recâmaras 
funerárias – foram estudados e resolvidos com o mais perfeito engenho de que se 
possam orgulhar os homens. Jomard, falando das três grandes pirâmides, diz: “O  seu 
efeito provém da grandeza e da simplicidade das formas, do contraste e da desproporção 
entre a estatura do homem e a imensidade da obra que saiu das suas mãos: o olhar não 
pode abrangê-las, o próprio pensamento só o faz  com dificuldade.  Podemos ver, 
podemos palpar centenas de blocos de pedras de duzentos pés  cúbicos, mas há 
milhares de outros semelhantes e procuramos descobrir que força deslocou, transportou, 
elevou um tão grande número de pedras colossais, quantos homens o fizeram, que tempo 
lhes foi preciso, de  que engenhos se serviram – e quanto menos se podem explicar  
todas essas coisas tanto mais se admira  o poder que se divertia com semelhantes 
obstáculos”. 

“A grandeza assombrosa do exterior corresponde no interior à sábia complicação 
das galerias, das capelas, dos nichos, dos depósitos, das pequenas câmaras e galerias 
dispostas em andares para aliviarem os tetos das partes principais da obra  de imenso 
peso que tudo poderia esmagar. 

“São por toda  parte os mesmos blocos gigantescos onde todas as asperezas 
foram  eliminadas, onde o polido é tão perfeito, unido, inalterável que se não pode 
introduzir a ponta dum canivete nas junturas. 

“E como se julgava que o “duplo etérico” ficaria tanto mais tranqüilo quanto mais aa 
câmara funerária fosse dissimulada e obstruída, no interior das pirâmides havia  em  
muitos pontos, grandes blocos de granito que, depois da  inumação interceptava, para  
sempre o acesso das galerias. 

“Um vasto  recinto quadrado – com alamedas orladas de pilares e estátuas –   
cercava as pirâmides; a célebre Esfinge, que se encontra junto da pirâmide de  Khéops.., 
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pertencia a um desses recintos.  Aqueles que construíram as pirâmides – como o nota 
Perrot-Chipiez na  sua   “Histoire de l’Art” – dispunham de utensílios muito rudimentares: 
pontas de ferro, maços de madeira, martelos, brocas para furar a pedra. Custa a acreditar 
que se realizassem tais prodígios com recursos tão modestos. Mas as pirâmides foram na 
realidade erguidas com o gênio, o suor, o sangue, a ansiedade, o sofrimento de muitas 
centenas de milhares de homens.” 

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

Continuar com a parte “histórica”, isto é, aquilo  que se conhece oficialmente 
cansaria o leitor. Meu intuito, desde aquela reportagem sobre a explosão semivulcânica 
ocorrida recentemente em  São Lourenço, é penetrar nesta região que faz parte do 
chamado Sistema Geográfico Sul Mineiro: Pouso alto, Itanhandu, Carmo de Minas, Maria 
da Fé, São Tomé das Letras, Conceição do Rio Verde e Aiuruoca. 

Procurei colocar-me entre Carmo de Minas e o interior da Pirâmide de Khéops, 
porque exatamente este é o lugar onde existem os maiores enigmas das profecias 
“escritas” sobre o destino dos homens e o futuro do mundo, baseadas na geometria,  na 
astronomia, na música, nas cores e tudo quanto faz vibrar os átomos no campo 
eletromagnético, tanto no Macrocosmo quanto no Microcosmo. Recordei o que já lera em 
diversas obras. Relembrei as palavras do saudoso Mestre HENRIQUE JOSÉ DE SOUZA 
naqueles  inesquecíveis serões em que encantava seus discípulos com ensinamentos e 
revelações de horizontes ilimitados. 

Na madrugada do dia 6 de abril, cuja soma, incluindo o número deste ano de 1966, 
dá 32, redutível a 5 – símbolo do Espírito que domina a Matéria – saí da órbita do ilusório 
numa espécie de êxtase. Desprendi-me da realidade deste plano ingressando 
subitaneamente no do aparentemente irreal. 

Encontrei-me como único passageiro de um veículo teledirigido, que deslizava mais 
do que corria, por uma estrada clara mas sem panoramas, algumas curvas e raras 
lombadas. Era como um fantástico subway veloz, confortável e silencioso, do qual, depois 
de algum tempo 9não pude avaliar quanto), baldeei para uma embarcação que me 
pareceu um pequeno submarino, também teleguiado, sem outro passageiro.  

Senti-me tranquilo como um turista, embora sem idéia de qualquer itinerário 
premeditado. Tive  entretanto a intuição de estar subnavegando as profundezas do 
Atlântico, rumo a Gibraltar e, depois de um cochilo, de haver entrado nas águas do 
Mediterrâneo. A viagem continuava sendo estranha, porém agradável. Pela imaginação, 
pareceu-me estar costeando as Baleares, a Sardenha  e a breves distâncias a Sicília, 
Malta  e Creta, enquanto meu subconsciente me traz a mente alguns acontecimentos 
marcantes das civilizações que floresceram em vários pontos dessas  ilhas. À redução da 
velocidade do fantástico submarino, antevi um rápido desembarque em Alexandria, como 
de fato se verificou. Em seguida, sem transição perceptível, encontrei-me num local 
aprazível do Cairo, uma espécie de aeroporto ajardinado, onde me  aguardava – para 
minha maior surpresa – um senhor de expressão simpática e acolhedora. Apesar da alta 
hierarquia que emanava de suas atitudes e de sua voz, apresentou-se-me como um 
simples “cicerone”. Para começar, disse-me num tom familiar: “vou conduzi-lo às famosas 
pirâmides”. Avistando-as de longe, perguntou-me sobre minhas impressões da viagem. 
Um tanto embaraçado pela minha situação, misto de clandestino e de passageiro “V.I.P.”, 
e ansioso por ver “maravilhas”, respondi sem cerimônia que até aquele momento nada 
havia visto que pudesse merecer um relato, mas que, estava certo, iria daí por diante ver 
algo instrutivo e interessante. 

Com um sorriso franco, respondeu um simples “Espero que sim”, seguido de  um 
gesto para acompanhá-lo. 

Entrando na pirâmide de Khéops por  um caminho nebuloso – as paredes e portas 
de granito pareciam transparentes, de uma cor azul-esverdeado – pude ver tudo quanto 
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se conhece através da história e da literatura. Mas, onde estaria aquilo que os homens 
ainda não encontraram e que só conhecem pela imaginação ou revelações secretas? O 
amável guia leu meu pensamento e convidou-me a seguí-lo, com a condição de não lhe 
fazer perguntas. 

Andamos por muitos caminhos, subindo e descendo, entre paredes  de grossos 
blocos de pedras, passando por portas que se abriam e fechavam automaticamente, até 
chegarmos numa sala enorme, onde se achavam grandes placas de pedras com 
inscrições que gostaria de decifrar, ma como prometera nada perguntar, contentei-me em 
apenas ver. O amável senhor me disse simplesmente: Deixemos as curiosidades desta 
câmara para mais tarde.  Siga-me. 

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

Passando por outras salas e corredores, chegamos a uma área descoberta, 
ajardinada, através de uma longa alameda, um verdadeiro parque  ajardinado com 
árvores, plantas e flores. O ambiente anterior, parcialmente transparentes, transformou-se 
em  NATUREZA PURA.  Natura sanat, medicus curat (O médico dá o remédio, a natureza 
cura). Senti a mudança do ambiente como se tivesse ingerido um elixir miraculoso. Essa 
brusca mudança desorientou-me. Perdi a  noção de tempo e espaço. Não sabia se me 
encontrava na face ou no interior  da terra, nem em que parte do Globo. Erguia-se ao 
longe, em forma circular, um grande prédio branco, em estilo jônico, circundado por sete 
prédios mais baixos. 

O guia explicou-me: “Saímos da pirâmide por um caminho subterrâneo e aquilo que 
o senhor vê a sua  frente é o Centro de Estudos Científicos, Técnicos e Culturais”, dividido 
em um total de 777 setores  , onde trabalham, em cada uma das sete divisões 777 
iniciadores (4 em relação a raças passadas, 1 em relação à raça atual e 2 em relação 
com as futuras raças que completarão a evolução da Quarta Ronda de nosso Sistema 
Solar).  Cada um  na sua especialidade profissional, como fruto de experiências de vidas 
passadas, portanto, num total de 5439 homens. Este número, acrescido da Chefia ou do  
G. O . M. , é, dentro    da matemática divina, imutável, a realização dos 22 Arcanos 
Maiores da Kábal, cuja última lâmina “O Mundo, significa o Absoluto, a realização da 
Grande Obra. E para este fim estamos trabalhando.” 

Foi uma explicação, mas, confesso, pouca coisa compreendi. Continuamos o 
caminho. À entrada do prédio central, apareceu outro ser, de avental branco, como se usa 
nos laboratórios, que recebeu a incumbência de me guiar e mostrar as instalações e salas 
dos instrumentos óticos e físicos que orientam sobre a situação de regiões ligadas àquele 
trabalho. 

O guia despediu-se de mim, prometendo  “logo mais” um novo encontro para 
conduzir-me novamente ao interior da grande Pirâmide de Khéops. 

Inicialmente, meu novo guia informou-me sobre a finalidade desse centro de 
estudos, explicando e mostrando algumas salas, bibliotecas, laboratórios, onde havia um 
movimento imenso, que me perturbou. Não sabia em que região estava, nem tinha noção 
do que via. Tudo me parecia fora das dimensões normais. Fiquei impressionado e preso 
ao ambiente, o qual, parece, só pelo  pensamento mudou por completo, encontrando-me 
ora entre homens de laboratório, ora entre poetas, escritores, musicistas, engenheiros,  
arquitetos, pintores, escultores, do passado e do presente. 

 Mas,  que  vi depois? Era uma estação ou Departamento que  registra tudo que se 
passa no mundo, por meio de complicados aparelhos, registros, painéis de vidro, relógios, 
condensadores, formando  um descomunal cérebro eletrônico. Tudo é anotado pelo som 
(pessoal ou musical), pela letra (divulgação pela imprensa ou livros), pelas vibrações que 
aí se recebem. Senti um arrepio. Lembrei-me da frase que se diz às crianças: “Não minta, 
deus vê e sabe tudo!” 
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----------------- 

Depois de algumas explicações, disse-me o guia: “Agora vou levar o amigo a uma 
seção particular. Estamos numa das salas onde o senhor terá uma visão panorâmica da 
região que lhe interessa. Aqui nesta mesa poderá ver, em alto relevo, o centro do 
Sistema, rodeado por sete cidades. As linhas coloridas que ultrapassam o limite de cada 
região, indicam que existem uma estreita ligação histórica com o passado de certos 
países das Américas do Sul e Central, indicada ainda por certos “totens”, sem falar das 
existentes ligações com Portugal, Espanha, Índia, Egito e outros países. Assim, cada 
cidade tem sua denominação simbólica desde a sua  fundação  extraterrena, como 
Aiuruoca (a mais antiga), que significa “Caverna da Luz”, cujo totem é a  Anta; Conceição 
do Rio Verde, cujo nome verdadeiro é Água Vertente, totem jaguar ; São Tomé das Letras 
( a mais misteriosa) Mundo dos  Deuses, raposa; Carmo de Minas – Peito do Mundo, 
cascavel; etc. 

 Apontou Aiuruoca e perguntou: o senhor está vendo esta linha azul que vai a 
Teresópolis? Pois bem, aí se encontra a ligação em torno de um “Cavaleiro Celeste” –  
Cabaru da tribo solar Guripira e da tribo lunar Caacupê. Entre  estas duas tribos foi 
travada tremenda batalha, da qual saiu vencedora a tribo solar, os filhos do céu, quando 
um ruído enorme vindo do seio da terra abalou as montanhas. Uma chuva de pedras 
aniquilou os “lunares”, os inimigos da Lei, e  os vencedores, os “solares”, o povo da 
montanha Itapira, onde  hoje  se   avista o Dedo  de deus, em Teresópolis foi conduzido 
pelo seu chefe Cabaru para a região que tem o nome de Aiuruoca,  “Buraco da Rocha” ou  
“Caverna da Luz”. 

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

Agora continua o  guia, vou mostrar-lhe uma sala chamada das “dimensões, onde 
se vêem aparelhos semelhantes aos telescópios dos submarinos, mas cujo 
funcionamento é muito diferente, já pela perspectiva obtida por lentes e espelhos 
especiais  refletindo panoramas  em dimensões  diferentes. Eis aqui um aparelho 
chamado D-3, pelo qual o senhor poderá ver um panorama restrito da terceira dimensão, 
que não atinge uma região inteira de montanhas e planícies.  Querendo ver por exemplo, 
a região do Sistema Geográfico ou qualquer outra, é preciso servir-se dos aparelhos D-4, 
D-5, D-6 ou D-7. Bem, vamos usar o  D-5 e o senhor vai ver tudo junto, inclusive o  Centro 
que é São Lourenço, com o seu Templo. Pode movimentar as lentes até encontrar um 
perfeito contraste e fique à vontade!” 

Qual foi a minha surpresa quando vi toda região do Sul de Minas, destacando-se o 
Sistema Geográfico e com nitidez singular a cidade de São Lourenço e o magnífico 
Templo, na Praça da vitória , na Vila Canaã. 

Qual a significação dos algarismos dos aparelhos  D-4 a D-7? Será a dimensão? 
Meu guia havia desaparecido, e além do mais, não devia perguntar. 

Saindo daquela sala encontrei-me num labirinto de corredores e salas, mas embora 
desorientado, consegui achar a porta de saída, onde me esperava o meu “amigo”. Fui 
conduzido para uma rampa situada mais abaixo do prédio central e entregue a outro guia 
que me levou para o interior da Pirâmide  de Khéops. 

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

Logo abaixo da rampa, tomamos um veículo veloz e confortável, que deslizava 
silenciosamente sobre trilhos reluzentes. Não tenho noção do tempo que viajamos. 
Paramos em frente de uma  parede de grossas pedras de granito, superpostas, que 
terminava em forma triangular. Não vi a entrada. Após alguns momentos encontramo-nos 
em uma sala enorme. Era uma das “Câmaras dos reis”. Outras salas formavam a 
biblioteca, cujos livros apresentavam complicados hieróglifos. Algumas alas haviam sido 
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outrora utilizadas para estudos astronômicos e astrológicos. O amável guia explicou a 
situação da Pirâmide em relação a números matemáticos. 

Mostrou o célebre Livro de Pedras que contém  todas as profecias a respeito à 
evolução da humanidade, ciclos evolutivos,  religiões e o trabalho dos missionários, 
chefiados por um grande Ser que vem se empenhando na  OBRA DE DEUS  e dos 
Deuses para forjar a futura civilização, cujo berço será o Brasil. 

Profundamente mergulhado no ambiente, observando tudo, esqueci-me por 
completo de meu guia. Este  aproximou-se e perguntou-me se gostaria  de voltar, 
oferecendo-se para acompanhar-me até “chegar em casa”. Aceitei, agradecendo. 

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

Recordando os acontecimentos e voltando ao assunto da Pirâmide de Khéops, 
quero citar alguns fatos e homens que falam de tudo isso  e autorizam plenamente a 
aceitação do que presenciei e dos estudos divulgados como “ciência oculta”. 

Quanto às peculiaridades geométricas, em relação à ciência e religião egípcia, 
aplicadas na construção da Pirâmide de Khéops, transcrevo uma interessante página de 
Iolando Fonseca, intérprete do espírito da Verdade,  através de suas obras publicadas em 
doze volumes. Assim, o leitor terá melhor  idéia da semelhança do Microcosmo com o 
Macrocosmo, sabiamente apresentada no interior da Grande Pirâmide. Vejamos a Cabala 
do  exegeta de Vitória da Conquista: 

“O Livro de Pedras da Pirâmide de Khéops, marcou todas as fases do êxodo, como 
traçado esquemático da Geometria Divina, como livro escrito por Deus, que Isaías não 
soube ler, e que passou desapercebido por todos os apóstolos de Cristo:    Vai, pois, 
agora, escreve isto num livro para que fique escrito para o tempo por vir, para sempre e 
perpetuamente  (Isaías, 30:8), palavras de um livro, dizendo: – Ora, lê isto, e ele dirá: Não 
posso porque está selado (Isaías, 29:11), cujo livro fala do testemunho de cristo: – Se 
estes se calarem, as própria pedras clamarão (Lucas,19:14). 

 Nessa histórica e memorável apóstrofe, o Filho de deus tanto apontava a 
Pirâmide, como livro microcósmico escrito pela Intuição Divina, que assim  põe em 
matemática conexão, o microcosmo com o macrocosmo, o microcosmo que é o homem, 
cuja respiração corresponde ao número da volta giratória das doze constelações do 
zodíaco, como a  base da Pirâmide se mede pelo número igual aos dias de um ano solar, 
conforme o pronunciamento das seguintes provas matemáticas: O nosso sistema 
planetário percorre os doze signos do zodíaco em 25,920 anos, chamado o grande ano. O 
homem respira 18 vezes por minuto; em 60 minutos respira, pois, 1080 vezes; 
multiplicando-se 1080 por 24 horas, respira, cada dia, 25.920 vezes, onde o  dedo da 
Infalível Sabedoria de deus, tanto igualou o respiro de um sistema planetário, como o 
respiro de um homem – um ano e um dia, como fez mover um sistema  atômico, com as 
mesmas leis de gravitação, imperantes nos sistemas astronômicos, cujos elétrons 
representam os mundos que gravitam em torno do espantoso sistema atômico, como 
assim tomou a Unidade de Medida, da base, da pirâmide, pela Unidade da Medida, de um  
ano solar, onde mais de uma vez a sua Divina Sabedoria se manifesta,  conjugando os 
fenômenos do Macrocosmo com  os fatos pertinentes ao microcosmo: – “A base tem um 
perímetro de 365,24 polegadas, igual número de dias do ano solar: dividido este número 
por 4, temos a base de cada um dos lados, – 9,131 polegadas, igual ao tempo que separa 
os equinócios, que dividido por 25 (número de polegadas compreendido no côvado 
egípcio e hebraico) nos leva de novo a 365,24.” 

Outra curiosidade da Pirâmide é a Câmara dos reis, da qual fala o Livro dos 
Mortos, cujo título deveria ser Livro da Morada Oculta, conforme o título original no Papiro 
de Turim. P. Pierret Champollion,  E. de Rougé R. Lepsius atestam a existência dessa 
sabedoria e cultura, mas quero que tudo quanto o mundo chegou a conhecer oficialmente 
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ainda é pouco coisa em relação ao que existe para ser decifrado e descoberto. Nas 
últimas folhas do Livro lêem-se as seguintes palavras, segundo Pierret: 

Este livro é o maior dos mistérios. Não o deixeis ver a homem algum. È uma 
abominação fazê-lo conhecer. 

Encobri sua existência. 

Na literatura da “ciência oculta” muito se fala em animais  sagrados. Aquele “Centro 
de Estudos”, lugar desconhecido, e Conceição do Rio Verde, cujo nome  vem de Itaquera, 
significando `Água  Vertente, relacionam-se do ponto de vista esotérico,  com o jaguar. 

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

Quando escrevia este trabalho recebi a revista “Impressões da Alemanha”, de 26 
de maio. Do índice, chamou-me atenção um artigo intitulado  “O Monstro de Palo Gordo” 
(foto), do qual transcrevo os seguintes trechos: 

“Hamburgo (Por  Milton Zweig) – Os etnólogos aguardam com ansiedade a 
publicação de um trabalho do etnólogo hamburguês Prof. Franz Termer, que  na selva 
guatelmateca descobriu os vestígios de uma cultura ameríndia e declarou ao repórter: 
“Não tem semelhança comas culturas ameríndias até agora conhecidas. É relativamente 
simples e indica a existência de uma população agrícola da época do nascimento de 
Jesus Cristo”. O que o Prof. Termer conta,  lembra antes um romance de aventuras do 
que um estudo científico. Em  1927 uma firma hamburguesa mandou roçar o mato para 
plantar cana de açúcar. De repente os índios pararam o seu trabalho: Tinham diante de 
seus  olhos um monstro que os encheu de terror.  

Apesar da espessa camada de musgo, reconheciam-se os contornos. Não restava 
qualquer dúvida: era a estátua de um deus  dos  índios. A guerra  impediu uma 
investigação  científica. Quando finalmente, 23 anos mais tarde cheguei a Palo Gordo, o 
monstro ainda estava no seu lugar. Trabalhei durante cinco meses. Reunia ao todo 8.000 
cacos, pedras lavadas e pequenos vasos de barro. É impossível subtrair-se ao encanto 
desta curiosa cultura. Os vasos de barro são profusamente ornamentado. A técnica de 
olaria é de alto nível. Os índios de Palo Gordo sabiam lavrar pedras utilizando como 
ferramentas outras pedras, areia e instrumentos  de madeira. Foi com  esta simples 
ferramenta que esculpiram  o monstro de Palo Gordo. Transformaram um grande bloco na 
figura de um jaguar, na posição de um homem sentado. O jaguar é o símbolo da fôrça e 
da fertilidade. Não é raro na Cultura dos Maias. Os tocos de velas indicam que os índios 
ainda crêem no seu poder. O Professor Termer não pode realizar a sua intenção de trazer 
o monstro de Palo Gordo para o célebre Museu de etnologia e pré-história de Hamburgo.  

Na opinião desse Catedrático Jubilado da Universidade de Hamburgo e ex-Diretor 
do Museu de Etnologia e de pré-história, muitas culturas são rigorosamente autóctones. 
Onde oceanos e continentes separa os homens, formaram-se culturas semelhantes sem 
que haja  a necessidade de pensar em migrações. São provas disso os grandes edifícios 
no norte da África, da Índia e na América do Sul.” 

É curioso que  JAGUAR , animal totem de Conceição do Rio Verde, tenha sua 
história ligada à América Central. Teriam os primitivos habitantes de Conceição do rio 
Verde (Itaquera) sua origem na Guatemala? Até lá se estendia a Atlântida, sendo o  Brasil 
o centro desse Continente desaparecido, do qual  restam muitos vestígios. 

Duvidar-se-á por certo da autenticidade deste trabalho que parece conto das Mil e 
Uma Noites. Poderá alguém  perguntar: Seus guias falavam  português ou o Sr. Entendia 
sua língua? Observação razoável. Saudoso Professor Henrique  José de Souza, em suas 
aulas e publicações, muitas vezes se referia ao Egito, Índia, Chile, Peru, México e Brasil e 
dizia que todos os seres da elevada hierarquia da Fraternidade Branca, que trabalham na 
Grande Obra, estejam ou não na face da terra, tem a obrigação de saber falar e escrever 
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a língua portuguesa, justamente por ser o “Brasil o Santuário da Iniciação do Gênero 
Humano a Caminho da Sociedade Futura”. 

Falei de Totens ou animais sagrados que há em cada região ou lugar por onde 
caminham civilizações com seus Manus ou Dirigentes à frente. Esses animais sagrados 
sempre são acompanhados de um cereal adequado. 

Entre os Incas, por exemplo,  segundo o citado Professor, o animal era a Lhama e 
o cereal o milho. Mato Grosso é considerado herdeiro presuntivo desse povo, mesmo que 
o “totem” se tivesse modificado de Lhama para ANTA ( animal de Aiuruoca, que conduzia 
as tribos da raça tupi), continuando, porém, o mesmo cereal. 

A Serra do Roncador é um “tabu”, Aqueles que procuram invadir a região pagam 
caro sua ousadia, caindo varados pelas flechas dos pseudo-ferozes silvícolas, que tem o 
nome de Xavantes (Chave-Antas, Chave-Andes), porque, de fato, possuem as “chaves” 
andinas ou incas dos mistérios  que envolvem esse lugar ... (“Ocultismo e Teosofia” , 
Laurentus). 

A evolução completa só se verificará quando o Homem se tornar  senhor de todos 
os segredos que existem no Céu e na terra e puder entrar no reino de Deus, fazendo-se 
imortal, não mais sujeito à Lei do Karma, que o faz reencarnar. 


