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¿ TEOSOFOS Y ASTROLOGOS ? 1 

 

Cobardes son, y traidores 

Ciertos críticos que esperan, 

para impugnar, a que mueran 

los infelices autores... 

porque, vivos, respondieran. 

Iriarte: Fábula de “La lechuza, los perros y el trapero”. 

 

Doña Concepción Espina, señora de todos mis respetos, dice en su reciente 
artículo, Teósofos y astrólogos, cosas tan peregrinas, que no se pueden dejar sin 
comentario. 

Después de entonar el articulo en cuestión un himno a la “ciencia oficial”, o como si 
dijéramos a la “ciencia dogmática”, quiere estabelecer “una linde, una frontera tácita, 
invisible y respetada como por previo acuerdo, que define y separa la ciudad insigne de la 
ciencia de sus aledaños e arrabales, sobre todo en lo que éstos tienen de ruina y vestigio, 
de sombria supervivencia, de tradición inerte”. 

Pero ¿ no habiamos convenido ya en que la verdadera Ciencia del hoy para el 
mañana esplendoroso; la Ciencia que, después de transmutar el Radio en Helio, da la 
razón a los calumniados alquimistas, no tiene fronteras? El sentimiento religioso universal, 
no obstante ser tan sólo el más respetable de los sentimientos, ¿ no ha creado ya, com 
Max Müller, la ciencia y las cátedras oficiales de Religiones comparadas? ¿Vamos as 
seguir teniendo ya, como antaño, el cerebro “partido por gala en dos”, o sea con un lóbulo 
para la Ciencia todo “verdades demonstradas”, y otro para las fes “todo Misterio, 

                                            
1
 O presente artigo é publicado em substituição ao intitulado Un moderno error de orientación en la Sociedad Teosófica, do mesmo 

autor, não só por já ter sido este publicado no “O Fluminense” de 28 de Fevereiro p.p., como também pelo fato da dissolução da Ordem 
da Estrela, responder pela razão de ser do estudo crítico feito pelo ilustre jurista e homem de letras que é Roso de Luna, sobre esse e 
outros erros por ele apontados na orientação da S. T. Porém, como diz o adágio “antes tarde do que nunca”, é bem provável que tudo 
mais tenha o mesmo destino da Ordem da Estrela e, desse modo, despojada a S. T. de todas essas intromissões ilegais que 
desnaturaram por completo os fins a que foi criada, venha ocupar novamente, o lugar que merece, como um dos mais eficientes 
núcleos espiritualistas construtores do grande Edifício humano. Nota da Redação 
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sublimidad y Divino consuelo”, que dicen los creyentes de las respectivas religiones y 
decimos también nosotros, los libre-pensadores teósofos, a condición de dar a la palabra 
“fe” su valor etimológico latino de “fides”, confianza, no de “subordinación ciega” a la 
ciencia o a la creencia de otro? 

Armonizar las religiones entre si, por proceder todas de un único y primitivo Tronco, 
y como ecos miticos que son ellas de perdidas verdades cientificas del Pasado sabio, en 
una excelsa Sintesis cientifico-religiosa, en la que entren por igual el corazón y la cabeza, 
la razon y la poesia, la Verdade y el Amor, el pasado, el presente y el futuro, es la 
aspiración genial – teosofica o no teosofica, pues el nombre es lo de menos – que 
carateriza a los dolorosos anhelos del alma contemporanea, y es asi mismo la aspiración 
de la verdadera Filosofia en todos los momentos de su historia humana. Los teósofos de 
hoy, y muchos tambíén que con tal apelativo no se honran, como los teósofos 
alejandrinos de ayer, desde Ammonio Sacas hasta Plotino, como Draper y como tantos 
otros los tiempos, nos esforzamos por conseguirlo en nuestra vida y nuestros libros, en 
los que no ofrecemos “panacea milagrosa” alguna, pues no admitimos “transgresiones” de 
la eterna Ley Natural, sino juego verdaderamente admirable – que ésta es la etimologia 
de “milagro” o “mirabilia” – de leyes cósmica o armónicas, unas conocidas, otras por 
conocer aún, pero cuyo conocimiento, en bien de la pobre Humanidad, hay que perseguir, 
cueste lo que cueste, siquiera sea por aquello del doctor Fausto, el rebelde heroe 
moderno de Goethe de “justo nos es buscar lo no sabido, por no bastar a nuestro ser lo 
conocido”. 

La “ciudad eterna de la Ciencia” no tiene aledaños ni arrables, porque Cielos y 
Tierra le pertenecen. Con titulos universitarios como el primero, si ellos hiciesen al caso, 
somos ya muchos los que estudiamos el Ocultismo teórico en las ingentes e inestudiadas 
obras de la bruja “H. P. Blavatsky”, “la Rasputin con faldas, epidérmicamente 
occidentalizada, que fumaba cachimba”, porque, como dice esta principesca mujer, mártir 
de las incompresiones modernas, el Ocultismo, moneda legítima presupuesta en el mero 
hecho de existir tantas “monedas falsas” que por Ocultismo se tienen, no es sino “la 
reforma de interior, el mejoramiento de uno mismo por la Virtud y el Estudio”, el “emmite 
lucem tuam et veritaten tuam”, enseñado en el Monte Santo, que canta el poético 
comienzo de la Misa católica, diferenciandose el tanto  de las “ciencias ocultas” o 
“malditas”, por los charlatanes explotadas, lo que la luz del Sol de la de una pobre 
luciérnaga, según llevamos dicho en estas mismas columnas. 

Por ello, por su propia sublimidad mistica, el Ocultismo, “la ciencia de lo 
desconocido cognoscible”, está ya tan “arraigado en los países anglosajones” como en 
todos los demás del planeta, España inclusive, pese a los asertos de la señora Espina, 
asertos de buena fe, sin duda, pero equivocados por error de datos –. Las disciplinas, no 
“secretas”, sino “discretas” del Ocultismo, gozan, si de gran favor entre aquellos países 
anglosajones, precisamente porque ellos son los más cultos, los de la vanguardia humana 
hoy, cual nosotros ayer, y allí donde la “ciencia oficial” está más apreciada y cultivada. 
¿Engañados, quizá? Puede; pero nadie más fáciles de engañar, por su nobleza, que los 
verdaderos cabaleros. 

“¡Tradición inerte!...” Pero, ¡si los muertos mandan y han mandado siempre, según 
la intuitiva frase de Blasco Ibáñez!... “¡Tradición inerte!...” ¡Pero si sólo los animales 
carecen de tradición! – Los árabes son grandes porque conservan hasta la genealogia de 
sus caballos – ¡Paz a los muertos!, aunque éstos se llamen Oscar Wilde, Blavatsky o 
cualquier otro genio que haya enriquecido a la Humanidad con sus obras, pese a su vida 
dudosa o no dudosa, discutible o no discutible, y, sobre todo, dentro del feminismo 
verdad, ¡que una señora no ataque a otra con conceptos injustos, contra la solidaridad de 
su sexo! 
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Si no respetamos a nuestros mayores – hombres e pueblos – no seremos 
respetados por nuestros nietos. Si renegamos del pasado, nos labraremos karmicamente 
muy mal porvenir, por aquello que dice el Evangelio de que “con la vara que midieres, con 
ella serás medido”, ya que por lo de la tremebunda sentencia de San Pablo de que “si 
hacemos lo que en otros criticamos, pronunciamos nuestra propia condenación”. 

Y ¿en qué otra cosa, sino en la “tradición inerte”, o, mas piadosamente dicho, en la 
Tradición Eterna, se basan todas las religiones de la Humanidad, con arreglo al dicho de 
San Augustin de que el propio Cristianismo – con sus veinte siglos de existencia – no es 
sino “una forma nueva de una Religión Eterna”: ¡La Primitiva Religión de nuestros 
primeros padres, haga de ello cinco mil años, como muchos creen, o cinco millones de 
años, como presumimos nosotros! 

El hombre es un ser eminentemente religioso, aunque sus formas confesionales 
varien hasta el infinito y sigan variando hasta que aquela Ciencia sintética futura las 
armonice e integre. De su “sabor” divino viene el clásico “sapere” o “sabiduria”: “##star” 2, 
paladear lo inefablemente Dulce; sintesis salomónica del Amor con el Conocimiento, de la 
Verdade con la Poesia, para preparar ese dia futuro, anunciado por Claude Bernard, en 
que “el filósofo, el cientifico y el poeta hablen el mismo lenguaje, y en él se entiendan 
todos”. 

¿Es esto “ver la India bajo la mentalidad inglesa”? No, sino ver a la India, y demás 
gloriosos pueblos del pasado, bajo sus propias ideas religiosas, no con prejuicios 
cristianos ni positivistas posteriores, y como tambien los vieran los sabios de cualquier 
tiempo y lugar. Intentario no es “querer saberlo todo”, sino aspirar legitimamente a la 
poligrafia integral, pues que la Ciencia es una que nos enseñaran los titanes del 
Pensamiento: Kapila, Hermes, Zoroastro, Pitágoras, Isidoro, Tomás de Aquino, Vives, 
Lulio, los polígrafos árabes o los modernos Menéndez Pelayo, tratando de tornar redivivos 
“los continentes desaparecidos, las razas muertas, las ciudades de maravilla, los pueblos 
y civilizaciones histórico-legendarios”, para saber, o soñar saber, que para el caso es lo 
mismo, quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos, única labor que sacarnos 
puede de la baja categoria de topos sublunares. ¡Peregrinos del Bien, en fin, como los 
ensalzados por el soneto de José de Maturana, que canta: 

¿A dónde vais, hermanos, de la quimera errante, 

soñando en las orillas de algún lírio islote, 

con vuestras inmortales andanzas de Quijote 

y el lanzón victorioso donde luce un diamante? 

 

¿Cuál es la roja estrella que os guía hacia el Levante, 

bajo la sombra trágica de mercenario azote? 

¿A dónde vais, montañas en marcha, sin que brote 

la luna en vuestras cumbres y camino adelante? 

¿Qué porvenir, qué arcadia, qué libertad, qué gloria 

buscáis, oh dolorosos romeros de la Historia, 

que vais sembrando sin saber para quién? 

¿Que habéis hecho, gitanos de la vida, 

Para que así desoigan vuestra canción florida? 

¡Mártires y profetas, románticos del Bien...! 

                                            
2
 As duas letras que foram substituídas pelo símbolo “#” estão apagadas no texto original. 
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Si ello es ciencia, ¿qué pecado hay en cultivarla?; si poesia, ¿qué pecado es el ser 
poeta? Poetizar la Ciencia, en todo lo que tiene de bella; racionalizar la poesia en cuanto 
de humana tiene, es una labor armónica, redentora, digna de filósofos sintéticos. Hay en 
nuestro ser energias dormidas para futuras evoluciones; notas de suprema y propia 
superación, pues que “dioses fuimos y lo hemos olvidado”, que dijeron Pitágoras, David y 
Jesús. Si tales energias no existiesen, ¿qué esperanzas les quedarian al progreso 
cientifico y artistico futuros? En cuanto a “apelar al sanscrito” para ahondar en esas ideas, 
a la lengua soberana de las catorce vocales y treinta y cinco consoantes, más arcaica y 
sabia que ninguna de sus sucesoras, no es, al fin, sino imitar a la “ciencia oficial”, que ya 
emplea el griego, y a la “iglesia oficial”, que usa del latin, para, como dijo aquel 
catedratico, expresarnos con mayor claridad... 

“¿Rito bestial del hierofante?”... ¡No hablemos de ritos, que el moderno Código-
penal está vigente ya! Quien mire con desprecio a las “teogonias primigenias” no tiene 
derecho a estimar al Mahabarata, a la Iliada, a la Biblia ni al Popol-Vuh. A bien que la 
verdadera Sabiduria, por encima de todos los templos humanos, tiene al gran Templo de 
la Divindad que se llama Naturaleza, donde lucen la Luna, el Sol y los millones de 
millones de los soles y nebulosas del Cosmos, sin el “sombrio caserón, lóbrega portada y 
escalera de peldaños crujientes” del astrólogo al que alude pintorescamente el artículo, y 
que “no sabía la hora que era” porque no vivia en lo temporal, sino en lo Eterno; mas aún: 
en su propio corazón, al tenor de la dulcísima poesia mística gallega que acaba: 

 

Imaxe que vive en min, 

De noite venme arrobar... 

¡Vivo na hora de durmir, 

soño na de traballar! 

M. Roso de Luna 

 

“NOCIONES”   3 

 

Cuando aprendi la primera noción de algo que ya olvidé y de lo que – en su tiempo 
– me senti muy ufano, no reparé en el valor intrínseco ni extrínseco de lo aprendido, sinó 
tan solo en que “sabia” ese algo aprendido. Como a mi, nos pasa a casi todos, salvo que 
se trate de genios de concepción sintetizadora en amplísimos limites. 

Híceme esta reflexión cuando me apercibi de la futilidad de nuestra “sabiduria”, de 
su impermanencia y de su deficiencia constitutiva. Las nociones mas comunes – 
fundamentales en nuestras concepciones de ese gran fenómeno que llamamos “universo” 
– son las menos conocidas en su “esencia”, si es que tienen alguna, son los llamados 
factores de “tiempo”, “espacio” y “mocion”, en los cuales, implicitamente, va incluido el 
factor “substancia”. 

Casi todos estamos dominados por la ilusión que sobre nuestras nociones de la 
vida ejercen esos factores. Sin embargo, a muy pocos se les ocurrirá detenerse a 
reflexionar sobre si esos factores tienen alguna “realidad”; mejor dicho, a nadie 
practicamente se le ocurre negarles esa “realidad” que nos parece tan objetiva e 
indiscutible. Tendiente – por la índole constitutiva de nuestra mente – nuestra concepcion 
de las cosas “esenciales” a estar siempre en el nivel “horizontal”, nuestra conciencia vaga 

                                            
3 O presente artigo do ilustre e digno Presidente da Associação “Samveda” de Buenos Aires, foi escrito especialmente para esta 
revista, por expontânea e nímia gentileza do seu autor para com a S. T. B. que, como a Associação que tão esforçada e eficientemente 
dirige, possui a mesma missão entre os povos ibero-americanos. Como esta revista seja distribuída entre pessoas de certa cultura, 
preferimos não traduzi-lo para a nossa língua, a fim de não prejudicar o sentido e o estilo de seu ilustre autor. 
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entre los “fenómenos” del proceso cósmico, intentando variedad de identificaciones 
siempre en un mismo nivel, por mas que varie de “sitio” o de “forma”. 

Conviene, pues, saber a que atenernos en cuanto a esta modalidad de nuestra 
mente analítica y comparadora, pues, sabiéndolo, nos servirá grandemente ayudandonos 
a orientarnos con mas certeza e independencia en nuestra investigacion de las leyes 
primarias y fundamentales. ¿Que “realidad” tienen los factores que hemos mencionado? 
¿Que es el “tiempo”? ¿Que es el espacio? ¿Que es la “moción”? ¿Que es la 
“substancia”? 

Hay una sola verdad que nadie osará discutir o negar: “YO SOY”. He ahí un 
concepto basico que no es solo un postulado filosofico, sinó es una ÚNICA REALIDAD 
autoevidente, “nuestra”, que no necesita laboriosos procesos de justificación, puesto que 
es un “hecho” puro y simples, causal y base de todos los hechos posibles, de toda 
emoción y de todo acto mental o intelectual. Quizas esa es la única Verdad que existe en 
este mundo de la limitación, respecto de la que no puede decirse “que la única verdad en 
la tierra es que la verdad NO ESTÁ en la tierra”. 

En esa base estabeleceremos nuestro punto de vista sobre el tema en estudio. 
Normalmente medimos nuestras manifestaciones de vida, en sus generalidades, por las 
nociones experimentales – diriamos “empíricas” – respecto del tiempo, espacio y moción. 
Pero rara vez analizamos el fondo de concepto de esos factores, que rigen nuestra vida. 
Considerando em si mismos esos factores, a poco que nos detengamos en su estudio, 
notamos que se trata de valores negativos en vez de hechos efectivos de la Naturaleza. 

En realidad, no podría nuestra mente concebir ningun “espacio” en si, como no sea 
con la “condicion” de que exista una determinada masa de substancia, cuyas partes se 
desplacen (en mérito de las causas conocidas y estabelecidas por la Física). No entran 
aquí las comunes nociones de partes aisladas del espacio por la voluntad o el ingenuo 
humano. Nuestra noción del espacio en si está muy influida por el hecho del movimiento 
de las partes de la substancia, como ser planetas, soles, estrellas y otros cuerpos 
cósmicos. En cuanto eliminamos de nuestra conciencia ese aspecto de moción, ya no nos 
es posible nocion alguna “determinada” del espacio. 

Si algun atributo “fijo” pudieramos asignar al espacio, que nos sirva para analizarlo 
## ##, aparte de todas las determinantes condicionales, ese atributo sería el de la 
“extensión”. Pero aun esta palabra, involucra los fenómenos de “contracción”, etc, la que 
parece ser contraria al atribu... #...# de que nuestra nocion del espacio es simplesmente 
circunstacial y que espacio, en si, es una mera “negación”, en el sentido extensivo que 
concedemos. Sin embargo, el espacio “existe”, es decir, se manifiesta. Analizando el 
concepto mas estrechamente, llegamos a la conclusión de que el espacio es un “grado de 
condicion” de nuestra conciencia, al fijarse ésta sobre un punto particular de la substancia 
en transformación. 

Seria necesario analizar aqui que es la “substancia”, condicion tan fundamental en 
nuestra concepcion del espacio, lo que es tan verdad que el espacio y la substancia 
parecen ser simplesmente dos aspectos indisolubles de una misma cosa, pudiendose 
estabelecer, sin embargo, dos características en esos aspectos, uno opuesto al otro, es 
decir, “extensión” y “dilatación-contraccion”, inherentes respectivamente al espacio y a la 
substancia. Habitualmente confundimos las relaciones puramente espaciales con las 
características de la substancia condicionada y es asi como nacen las especulaciones 
dimensionales, puestas  tan en boga actualmente por ciertos matemáticos. Conviene 
recordar aquí que estas modernas especulaciones no destruyen la naturaleza 
tridimensional inherente a la substancia, tal como la conocemos y hasta donde la 
conocemos. El concepto mas simple, geométrico, de la substancia, el “punto”, que 
podemos desarrollar – por “dilatacion” – hasta la mas vasta esfera, encierra en su 
naturaleza todas las dimensiones posibles, por cierto, pero todas ellas están sintetizadas 
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en las tres dimensiones posibles, por cierto, pero todas ellas están sintetizadas en las tres 
dimensiones conocidas: longitud, latitud y profundidad. Las especulaciones sobre otras 
dimensiones, especialmente la “pretendida” cuarta dimensión, escapan ya de los limites 
de la substancia, para invadir nociones puramente “espaciales”. De ahí su dificultad. 
Sabemos que el agua y la tierra, dos elementos de la substancia, con los que tan 
familiarizados estamos, son de la misma naturaleza esencial. Sin embargo, a nadie se le 
ocurrirá “medir” las porciones de un elemento en los términos del otro. Eso es lo que 
parece intentar el moderno afán cientifico, del que el notable hombre de ciencia, Einstein, 
es el eje, al intentar expresar en términos “especiales” las características dimensionales 
de la substancia cósmica. 

Resumiendo, podríamos decir que el espacio en sí es una modalidad de la 
naturaleza constitutiva de nuestra propia conciencia, que se sabe omnipresente, en un 
simple momento de tiempo, val decir, simultáneamente, pero no en la comum concepcion 
de las extensiones del tiempo, sinó como un eterno “ahora”, sin sucesión alguna de 
tiempo. Mas adelante estudiaremos este asunto, al tratar de los factores tiempo y moción. 
Debemos tener en cuenta que nuestra normal expresion de la conciencia no es 
“completa” en toda la infinita plenitud de la misma – única realidad en el Universo, 
inconmovible y eterna, sintetizada en el “YO” (soy) – sinó una expresión “parcial”, 
desenvuelta a traves de las limitaciones de forma en las que se “educe” y transforma de 
“latente” en “activa”. Debemos recordar aquí que la Conciencia en sí es Homogeneidad y 
Unidad, mientras que la substancia (en y de la que se constituyen las formas) es 
heterogenea y múltiple. En cuanto al hecho de “porqué y como se origina la substancia”, 
es assunto que no tenemos espacio para tratar en este artículo, bastando apuntar que ella 
es una “reflexión” de la Conciencia en “proceso” de autoconocimiento, que es la suprema 
NECESIDAD de la “vida” o manifestación (“felicidad”) de la Conciencia. 

Examinemos ahora la noción “tiempo”. Para mas de uno será yá mas subjetivo este 
factor, pues habrá tenido ocasion de observar como el placer contrae esa noción y como 
el dolor la dilata. Pero no se trata de eso. Deseamos asir la nocion misma de lo que “es” el 
tiempo en “si”. Nuestra nocion corriente del tiempo está condicionada por ciertos 
fenómenos que se repiten, debidos al cambio de lugar, – “mocion” – de ciertos cuerpos 
cósmicos. Dias, meses, años, etc., son medidas de tiempo fundadas en el movimiento de 
los astros. Nadie – en general – puede formarse una nocion del tiempo como no sea 
mediante el factor moción. Si nos costamos a dormir, careciendo de relojo, encerrados en 
un sitio donde no podemos observar el cambio de posición de los cuerpos celestes (índice 
del movimiento cuyos se hão calculado previamente), cuando despertamos de un 
profundo sueño, nos será imposible, determinar si hemos dormido una hora o diez, o mas 
o menos: tenemos la impresión de como si nos hubiéramos acostado recien y despertado 
en seguida. Carecemos, en definitiva, de la nocion del tiempo en si. 

Tenemos, pues, pleno derecho de considerar el tiempo como una simple negación 
de términos, carente de toda realidad en si mismo, ya que es simplesmente el resultado 
de causas independientes de el, como el movimiento de los astros. Será bueno tener en 
cuenta que no es menos negativo este concepto que el del espacio que hemos tratado 
precedentemente; quizás sea por ello que con frecuencia medimos la distancia (inherente 
al espacio-substancia) en los términos del tiempo, cuando decimos, por ejemplo: “tantas 
horas” de este al otro punto, en vez de decir, como pareceria propio, “hay tantos 
kilómetros”. Esto no ocurre solo en el lenguaje popular, sinó tambien en las ciencias: si 
nó, véase la comun expresión científica, tan frecuente en Cosmografia, tantos “años luz”, 
al hablar de las distancias interplanetarias. 

Ello obedece al hecho de que nuestra conciencia es indivisa en el tiempo, asi como 
lo es en el espacio. Su tiempo es el eterno siempre ahora sin sucesion alguna posible, 
incomovible en su fijeza absoluta como tal, ya que carece de “partes” o condiciones. Solo 
para la conciencia “expresada” a traves de una “forma” limitada y condicionada, pueden 
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tener lugar las concepciones de espacio y de tiempo limitadas, para fines comparativos de 
su propio progresso y manifestación. Es decir, la conciencia se educe a sí misma (“Dios 
evoluciona”) de lo Absoluto “latente” (“Chaos” de los griegos), que nuestra moderna 
Psicofisiologia llamaria “subconsciente”, a las excelsitudes de lo Absoluto “patente” o 
activo y plenamente consciente (inteligente), vale decir, a lo que los griegos llamaros 
“Theos” (manifestado en el “Kosmos”), vale decir, el estado “superconsciente” para la 
Psicologia comparada. 

En cuanto al tercero y último factor que nos propusimos estudiar en este artículo es 
decir, “Moción”, trátase del mas negativo de los tres factores mencionados. En realidad, 
siempre que hablamos del movimiento, nos referimos a un “objeto” ### se mueve, jamás 
de la moción en si, la que no sabrimos ni podriamos separar y distinguir de aquel. Por otra 
parte – lo que corrobora aun mas su naturaleza negativa – esta noción está 
fundamentalemente condicionada por los otros dos factores antes mencionados, es decir, 
“espacio” y “tiempo”. Verdad es que la mocion solo puede desarrollarse en el tiempo y en 
el espacio, pues se trata de cambios en partes de la substancia, respecto a sus mútuos 
desplazamientos en el espacio, en virtud de las leyes físicas conocidas. ¿Porqué existe la 
moción? ¿Cual es su ”necesidad”? Verdaderamente, la moción es la única forma posible 
de expresion de la vida: todo está en perpétuo movimiento, ya se trate de vibraciones de 
radio inverosimilmente pequeño, dentro de la infinidad de los mundos ultramicroscopicos, 
o de movimientos de infinitamente extensas “elípticas” (ú otras formas de movimiento) de 
los sistemas solares, de la inagotable inmensidad del infinito (mejor dicho, pseudo infinito) 
espacio. 

Y no hablaremos aquí de las múltiples características de cada uno de esos tres 
factores contemplados, de las triplicidades que le son características a cada uno de ellos 
y de las mútuas correlaciones: intentar hacerlo, con el deternimiento que requieren cada 
detalle y particularidad, con las nuevas complicaciones que originan, seria obra de titanes, 
muy superior a la ignorancia de quien estas líneas escribe. Referimos al lector a quien 
esta línea de estudio agrade, se documente al respecto en obras avanzadas de 
Cosmografia. Sin embargo, aquí solo indicamos el asunto y la vastedad del tema. 

Al pensar lo que hemos dicho, no ha sido nuestra intencion entrar en el campo de 
la ciencia “experimental” (?), en sus ramas de Física, Cosmografia o Astronomia. Nos 
hemos propuesto mostrar los elementos cientificos en los que puede buscarse  Y 
HALLARSE demostraciones palmarias y razonadas de que el único NOÚMENO, La Única 
CAUSA Suprema de todos los fenómenos posibles, es el Universal, Eterno y Absoluto 
Acto de Conciencia: “YO” (soy). Deseábamos demonstrar que las investigaciones 
llamadas “metafísicas” no salen del campo ## métodos científicos, sinó que so su 
ampliación y sublimización, al buscar “causas”; en vez de invetigar “fenómenos” y 
agruparlos friamente en el catálogo enciclopédico, que constituye la actual “Ciencia” 
academica, dividida en “especializaciones” que – por lo general – se ignoran mutuamente, 
la Metafísica obliga, por su expansion, a normas éticas. 

Infortunadamente, el lenguaje comun que empleamos en nuestras relaciones 
diarias de la vida, la necesidad de formar ua lenguaje popular para uso de toda la 
comunidad idiomática, ha dado lugar a la pérdida de la noción fundamental de las 
palavras que hemos analizado, tiempo, espacio, mocion, pasa otro tanto con casi todas 
las palabras que representan substantivos, especialmente de las de origem griego. 
Tenemos la firme convicción de que si conociésemos completamente el signficado original 
y radical de la idea representada por una determinada palabra, nos ahorraríamos muchos 
penosos errores de concepto y grandes equivocaciones de criterio. Piensa quien estas 
líneas escribe, que una sola palabra ha hecho mas daño a la humanidad, a causa de ser 
mal entendida, que todas las maldades humanas. Nos referimos a una simple palabra: 
“Dios”. Si conociésemos en su origen y en su formación radical esa palabra y 
comprendiésemos la “NOCION” que representa, mucho derramamiento de sangre, 
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muchos dolores, luchas, sectarismos exclusivistas, odios absurdos, etc, seriam evitados. 
¿Cuantas veces no hemos comprobado que la diversidad de nociones sobre una misma 
palabra ha creado situaciones violentas? Recordemos que el “Verbo”, Logos, la “Palabra” 
mística, por fin, es la facultad creadora por excelencia. La palabra es un “don de Dios”, 
dicen las tradiciones sagradas de todas las latitudes y tiempos. Es nuestro deber de 
cultivarlo y mantenerlo puro. 

Es con esta idea que sugerimos el estudio de las nociones que representan las 
palabras “tiempo” y “mocion”. Ojalá el lector continue este estudio con las demas 
palabras, que forman el mundo conceptual en nuestro lenguaje. Los conceptos son 
CIENCIA i la Ciencia es la expansión de nuestro SER en el mundo de la Manifestación, 
que representa nuestra capacidad de Omnipotencia, es decir nuestra heredad celeste, 
puesto qeu nos dá el poder sobre lo ilimitado, con la consiguiente libertad – 
AUTODEPENDENCIA – única modalidad posible para ser realmente “felices”, sin 
“mancha”, es decir, sin la simiente de dolor que hay en los vulgares “placeres” de los 
sentidos. En esto estriba la sabiduria de la sentencia que Pithagoras hizo esculpir en el 
pórtico del templo: “Hombre: ¡Conócete a TI MISMO!” 

Es que la Gran Ley de la propia Autorealización, como Conciencia, requiere que 
cada uno de nosotros vuelva hacia si mismo el poder de las facultades desarrolladas, que 
volvamos el ciclo de nuestras búsquedas de realización “fuera” del “YO”, en el mundo de 
los fenómenos, que atan. Nos exige imperiosamente, con la presion del dolor consiguiente 
a nuestro “fatal” error, de que busquemos la SINTESIS UNIVERSAL en la Gran Causa 
Una, única en la que está y que Es la VERDAD misma. Quiere la Ley que nos hagamos 
universales – por el Amor – en vez de esforzarnos en mantener nuestro aislamiento 
personal, nuestra cristalización en la forma, que es “pecado” contra esa Gran Ley de 
Unidad Homogénea de la CONCIENCIA, que es Nosotros Mismos, en la mas sublime 
noción del “YO”. He ahí la base ética por excelencia. ¡Que sea con todos la Paz del YO! 

Buenos Aires, febrero de 1929 

Santiago Köhler 

 

 

A MINHA MENSAGEM AO MUNDO ESPIRITUALISTA 
Terceira e Quarta partes 

(CRISTIANISMO) 

(Conclusão) 

 

“Deus! Ó Deus! Onde estás que não respondes?! 

Em que mundo, em que estrela tu te escondes 

Embuçado nos céus? 

Há dois mil anos te enviei meu grito, 

Que desde então corre o infinito... 

Onde estás, Senhor Deus?... 

 

(Vozes d’África – Castro Alves) 

 

Seria o fato de nos tornarmos um insensato ou orgulhoso, querendo definir a 
personalidade divina! E por isso mesmo, a Sabedoria nos recomenda que não abordemos  
essa questão, senão, com a maior reserva e... mesmo assim, servindo-nos das palavras 
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dos chamados Maiores ou Aqueles que, por todos os princípios, se acham à vanguarda 
da Humanidade. 

Vejamos, por exemplo, o que diz um deles, a quem nós, querendo plagiar a Sra. 
Helena Petrovna Blavatsky, chamaremos de Kut-Humi: “A nossa filosofia não crê, nem 
nós tampouco, em um Deus, principalmente em um Deus cujo pronome exige uma 
maiúscula. Nossa filosofia responde à definição de Hobbes; ela é antes de tudo, a ciência 
dos efeitos por suas causas e a ciência das causas por seus efeitos. E como é ela 
igualmente a ciência das causas deduzidas dos primeiros princípios, segundo a definição 
de Bacon, somos obrigados antes de admitir um novo princípio de o conhecer, sem 
mesmo ter o direito de admitir a sua probabilidades  4. Toda a vossa explicação está 
baseada sobre uma só e única admissão, concebida como fins de argumentação em 
Outubro último. 

Nosso saber, vos foi dito, era limitado ao sistema solar: ergo para filósofos, 
desejando permanecer dignos desse nome, não mais podíamos negar, mas sim afirmar a 
existência além dos limites do sistema solar, de um determinado Ser, por vós chamado 
Supremo, Onipresente e Inteligente. Porém, se uma existência semelhante não é 
absolutamente impossível, nós mantemos – a menos que a uniformidade das leis naturais 
não seja compreendida além desses limites – que ela é extremamente improvável. 
Repelimos, portanto, com a maior energia, a atitude tomada nesse sentido pelo 
agnosticismo; e no que concerne ao sistema solar, nossa doutrina é intransigente: ou ela 
afirma ou nega, porque ela não ensina senão o que ela sabe ser a verdade. Eis aqui a 
razão pela qual negamos a Deus, ao mesmo tempo como filósofos e como Buddhistas. 
Sabemos que existem Planetários e outros seres espirituais; sabemos ainda que não 
existe em noss sistema nada que se assemelhe a um Deus pessoal ou impessoal. 
Parabrahm não é um Deus, mas a Lei absoluta e imutável. Ishvara 5, é o efeito de Avidya 
e de Maya: a ignorância filha da grande ilusão. 

A palavra “Deus” foi inventada para designar a causa desconhecida, efeitos que o 
homem admirava ou receava, sem os compreender. Ora, do momento que pretendemos e 
que somos capazes de provar nossa pretensão, isto é, o conhecimento dessa causa ou 
dessas causas, temos o direito de sustentar que não existe nenhum Deus atrás dela. A 
idéia de Deus, é uma noção adquirida, não inata, e por isso mesmo, temos com os 
teólogos um ponto comum – nós revelamos o infinito. Mas enquanto atribuímos a todos os 
fenômenos procedendo do espaço, da duração e do movimento infinitos e ilimitados, 
causas materiais, naturais, sensíveis e conhecidas (de nós, ao menos), os teístas 
atribuem-lhes causas espirituais, sobrenaturais, ininteligíveis e desconhecidas. O Deus 
dos teólogos, é simplesmente um poder imaginário, um “lobisomen”, como diz Hobback, 
um poder que jamais se manifestou. Nosso fim principal, é livrar a Humanidade deste 
pesadelo, de ensinar ao homem a praticar a virtude por si mesmo e a caminhar na vida 
contando com seus próprios meios, em lugar de apoiar-se na muleta teológica, causa 
direta, durante idades sem conta, de quase toda a miséria humana. 

Podem-nos chamar de panteístas; agnósticos, nunca. 

Se se consente em aceitar e conceber como Deus, nossa “Vida Una”, imutável e 
inconsciente em sua eternidade, poderão fazê-lo; no entanto, deixa a conservar, ainda, 
um termo prodigiosamente falso: somente é preciso dizer com Spinoza que esse termo 

                                            
4 Notas do Mestre Kut-Humi sobre um Capítulo preliminar intitulado “Deus”, por A. O. Hume, escrito para servir de prefácio a um 
exposto da “Filosofia Oculta”. Veja-se “Les premiers enseignements des Maitres”, pág. 280. 
A Bíblia, que nada mais é do que um “plágio confuso” do Livro de Enoch e outras tradições antigas, inclusive a Kabballah (que em si já 
quer dizer “tradição”), dá dez nomes para especificar a Deus, a saber: Ehyeh (eu sou); Jah-Jehovah (aquele que foi, é, e será); Elohim 
(Deuses); Elohah (Deus); Elohim – Jehovah, Jehovah – Tsabath; Elohim – Tsabaoth; Elohah (meu Deus); Adonai (meu Senhor). 
Segundo a Kabbalah esses dez nomes correspondem aos atributos ou Sephirot  de Deus. 
5
 Ishvara (Sânscrito: Senhor). O Ser Supremo, o Logos donde são emanadas todas as individualidades; é o centro de consciência 

imutável que existe no seio da existência única. É o Logos solar, o espírito cósmico, Atman. 
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não existe e que não podemos conceber outra substância senão Deus; ou como esse 
famoso e desventurado filósofo se exprime em sua décima quarta proposição – Praeter 
Deum neque dare, neque concipi potest substancia – e assim tornar-se panteístas. É 
preciso ser um teólogo nutrido do sobrenaturalismo mais absurdo, para imaginar um ser 
existente em si, necessariamente infinito e onipresente, além do Universo, manifestado e 
ilimitado. A palavra infinito, é uma simples negação excluindo a idéia de limites. É 
evidente que um sêr independente e onipresente, não pode ser limitado por causa alguma 
que lhe seja exterior e que possa existir fora dele – nem mesmo o váculo. Onde colocar, 
então, a matéria? Porque um se manifesta apesar da limitação do outro? Perguntamos 
aos teístas: “Vosso Deus é o vácuo, o espaço ou a matéria?” Eles nos responderão que 
não, e no entanto, eles sustentam que Deus, sem ser ele próprio a matéria, a penetra. 

Falando de nossa “Vida Una”, dizemos, igualmente, que ela penetra muito mais; 
que ela é a essência de todo átomo de matéria e que, por conseguinte, ela não só tem 
correspondências com a matéria como também, todas as suas propriedades, etc; 
finalmente, que ela é material e a matéria mesma. “Como pode a inteligência proceder ou 
emanar da não inteligência?”, me havíeis perguntado o ano passado. Mas, se abordarmos 
este assunto, por minha vez, também posso perguntar: Como os idiotas de nascimento, 
os animais privados de razão e o resto da criação poderiam ter sido criados pela 
sabedoria absoluta ou dela saído por evolução, se essa Sabedoria é um sêr pensador, 
inteligente, autor e monarca do universo? Como se exprime o Dr. Clarke em seu exame 
da prova da existência de Deus: “Deus que fez o olho, não veria? Deus que fez o ouvido, 
não ouviria?” Mas para aceitar esse gênero de raciocínio, era preciso admitir que, criando 
ele o idiota, por sua vez, ele fosse um idiota; que tendo ele feito tantos seres privados de 
razão, tantos monstros físicos e morais, deva ser privado de razão. Nós não somos 
Advaitis 6, mas a nossa doutrina concernente à “Vida Una”, é idêntica à do Advaiti, quanto 
a Parabrahm; idêntica em todos os pontos com a vida e a alma universais. O macrocosmo 
é o microcosmo, etc. O Advaiti sabe que não existe Deus exterior a si mesmo, nenhum 
criador, nenhum ser. Tendo achado a Gnose, não lhe podemos dar as costas, tornando-
nos agnósticos. Se fosse preciso admitir que, mesmo os Dhyans-Chohans mais elevados 
são suscetíveis de ilusão, não haveria verdadeiramente para nós nenhuma realidade e a 
ciência oculta seria uma tão grande quimera como Deus. Se é absurdo negar o que não 
conhecemos, mais extravagante é citar leis desconhecidas. A lógica definiu o termo nada; 
porque tudo pode ser verdadeiramente negado e nada verdadeiramente afirmado. A idéia 
de um nada que seria finito ou infinito, resulta uma contradição. Portanto, segundo os 
teólogos, “Deus, o ser existente por si mesmo, é um ser muito simples, imutável, 
incorruptível, sem partes nem formas, nem movimento, nem divisibilidade, nem nenhuma 
propriedade semelhante àquelas que encontramos na matéria, porque a própria noção de 
todos esses atributos, resulta em limitação e não pode, absolutamente, concordar com a 
infinidade completa”. Assim o Deus proposto à adoração no décimo nono século (como no 
vigésimo, dizemos nós), não apresenta nenhuma das qualidades sobre as quais a 
inteligência humana possa basear nenhum julgamento. Finalmente, não é ele um ser de 
quem nada se pode afirmar que não seja imediatamente contestado? Sua própria Bíblia, 
sua revelação, destróem todas as percepções morais de que a sobrecarregam; a menos, 
evidentemente, que não se chame de perfeições, as qualidades denominadas pela razão 
e o bom senso de todo outro homem, “imperfeições, vícios odiosos e maldade brutal”. 

Direi mais: o leitor de nossas escrituras buddhistas, feitas para as massas 
supersticiosas, não encontrará um demônio tão vingativo e injusto, tão cruel e estúpido 
quanto o tirano celeste a quem os cristãos prodigalizam seu culto servil e os teólogos, as 
perfeições acumuladas, contraditórias em cada página de sua Bíblia. De fato, vossa 

                                            
6
 Advaiti (Sânscrito: sem segundo). Principal seita Vedantina não reconhecendo, senão, o Absoluto e considerando toda manifestação 

como ilusória; fundada por Sancharacharya (Vide Vedanta e seis sistemas). 
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teologia não criou seu Deus, senão para o reduzir a pedaços; vossa igreja é um Saturno 
fabuloso que não gerou filhos, senão para os destruir”. 

E é justamente a esse Deus inexistente a quem o inspirado poeta Junqueiro se 
refere na “Velhice do Padre Eterno”, quando diz: 

 

“E muito embora a vossa Igreja se contriste 

E a excomunhão papal nos abrase e destrua 

A análise é feroz como uma lança em riste 

E a verdade cruel como uma espada nua. 

 

Cultos, religiões, bíblias, dogmas, assombros, 

São como a cinza vã que sepultou Pompéia. 

Exumemos a fé desse montão de escombros, 

Desentulhemos Deus dessa aluvião de areia. 

...... 

E um dia a humanidade inteira, oceano de calma 

Há de fazer na mesma aspiração reunida, 

Da razão e da fé, os dois olhos da alma, 

Da verdade e da crença, os dois polos da vida. 

 

A crença, é como o luar que nas trevas flutua; 

A razão, é do céu o esplêndido farol; 

Para a noite da morte é que Deus nso deu lua... 

Para o dia da vida, é que Deus fez o Sol. 

 

Pelo que fica exposto, pergunta-se: para que perder tempo em dirigir preces a uma 
pura abstração? O incognoscível só pode entrar em relação consigo mesmo; porém, não 
admite relações finitas. 

A existência e os fenômenos do universo visível, dependem de suas formas ativas 
e suas leis, e não da oração. 

E eis porque H. P. B. diz na “Chave da Teosofia”: “não cremos na eficácia da 
oração quando composta de palavras que se recitam verbalmente, ainda mais como 
súplica externa dirigida a um Deus desconhecido, como fizeram os judeus e 
popularizaram os fariseus. 

Cremos, sim, na oração da vontade que é mais uma ordem ou mandamento 
interno, do que pedido; e feito ao nosso Pai que existe em segredo e não a um Deus 
extracósmico e, portanto, finito. O “Pai” está no próprio homem. 

Chamamos “Pai no Céu”, a deífica essência que reconhecemos em nós, em nosso 
coração e consciência espiritual e que nada tem que ver com o conceito antropomórfico 
que possamos formar em nossa imaginação. Não sabeis que soi o Templo de Deus e que 
em vós habita o seu Espírito? 

A oração não é um pedido, é um mistério; um processo oculto pelo qual os 
pensamentos e desejos condicionados e finitos, incapazes de se assimilarem no espírito 
absoluto, que é incondicionado, se transformam em desejos espirituais, na vontade. 
Chama-se este processo “transmutação espiritual”. 
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Mais adiante, ainda, diz ela: “Não oramos a seres criados e finitos, como deuses, 
anjos, santos, etc., porque o tomamos como idolatria; nem podemos rezar ao Absoluto, 
pelas razões já expostas. Assim, substituímos a oração estéril pelas boas obras”. 

O grande gênio de nosso século – o Dr. Mario Roso de Luna – aconselha em uma 
anotação à pág. 32 de sua maravilhosa obra iniciática “La Esfinge”: “Não deve esquecer o 
teósofo: ’devoção’ vem de ‘devas’ e ‘man’, ‘manu’ o ‘homem’, vem da radical sânscrita 
‘manas’ o ‘pensamento’, e portanto, só exercitando a sua própria mente com o estudo, e 
não impetrando favores de ninguém, por excelso que seja, poderá o homem chegar a ser 
um ‘welsungo’, um ‘divino rebelde’, em suma: um ‘Prometeu’”. 

De fato, a oração aniquila a confiança em si próprio. 

E foi por esse motivo que Gautama, o Buddha, ensinou: “a mente humana 
iluminada, é maior do que um anjo e um Deus; a razão intuitiva, está acima do sacerdote 
e da revelação; o domínio de si mesmo, é melhor que o jejum, que a mortificação e a 
prece; a caridade, maior que o sacrifício e o culto”. Seu lema era justiça e de seus 
ensinamentos se deriva com maior clareza, a lei do Karma, ou seja: causa e efeito, ação e 
reação, distribuição e retribuição, através das encarnações da alma em diversos corpos 
humanos. 

“Quando Jesus disse: ‘Qualquer cousa que peçais em meu nome (o do Cristo), eu 
o farei’.” 

Considerando essa citação em sentido literal, parece argumento contrário. Porém, 
se descobrirmos o significado esotérico do “Christos”, que para nós é Atmã-Buddhi-
Manas, ou seja, o Eu, veremos que o único Deus a quem temos de pedir, ou melhor, com 
quem temos de agir de acordo, é o “espírito que mora em nosso corpo”. 

Assim, acrescentamos: De que serviria fazer um pedido do qual não temos 
merecimento algum para alcançá-lo? Seria desconhecer a lei do Karma, ou a Suprema 
Lei do Universo, fonte das demais da Natureza, a lei infalível que nos planos físico, mental 
e espiritual do sêr, ajusta o efeito à causa. “Assim como não há causa sem efeito, desde a 
perturbação cósmica até o movimento de nossas mãos; e do mesmo modo que cada 
cousa engendra sua semelhante, assim também o Karma, é aquela lei infalível e 
desconhecida, que sábia, inteligente e equitativamente, ajusta cada efeito à sua causa e 
leva esta ao seu produtor”, de nada serviria interpormo-nos à sua vontade, tal como diz “A 
Voz do Silêncio”: “Nada desejes. Não te irrites contra o Karma, nem contra as leis 
imutáveis da natureza. Luta, somente, contra o pessoal, o transitório, efêmero e mortal”. 7 

                                            
7
 Tanhâ ou “o desejo não satisfeito de existência; a sêde de viver; o desejo da vida física, causa dos renascimentos. Tendo feito o sêr 

aquilo pelo qual deve ser recompensado ou castigado no futuro e tendo Tanhâ, terá um renascimento pela influência de Karma. 
Segundo o Buddhismo, aquilo que nasce “é um novo agregado de Skandhas ou de personalidade, produzido pelo último pensamento 
fecundo da pessoa que morre. 
As Skandhas são cinco, a saber: Rûpa, Vedanâ, Saññâ, Samkhârâ e Viññâna. 
Rûpa, as qualidades materiais; Vedanâ, a sensação; Saññâ, as idéias abstratas; Samkhârâ, as tendências da mente; Viññâna, os 
poderes mentais ou consciência. Pelos skandhas se tem consciência da existência; e por eles nos comunicamos com o mundo que 
nos cerca. 
O Karma amadurecido pelo indivíduo em seus precedentes nascimentos, dá causa às diferenças na combinação dos cinco Skandhas, 
que fazem que cada indivíduo difira de todos os outros. 
Tanhâ, a vontade de viver, é a força ou energia que opera sob a guia de Karma para produzir o novo ser. 
Em um sentido, é um novo ser; em outro, não. Em pâli, é “nacha so nacha añno”, que significa que não é mesmo nem outro. Durante 
esta vida, os Skandhas, estão modificando ou cambiando constantemente (fisiologicamente falando, o corpo do homem se transforma 
completamente de sete em sete anos); e enquanto que o homem Fulano de tal, de quarenta anos, é idêntico a respeito da 
personalidade ao jovem de igual nome de dezoito anos, entretanto, pelo contínuo gasto e reparação de seu corpo e a transformação 
de mentalidade e caráter, é um sêr diferente. Porém, o homem ancião colhe justamente a recompensa ou sofrimento consequentes 
aos seus pensamentos e ações em cada prévia etapa de sua vida. Assim, o novo sêr de um renascimento, sendo o mesmo indivíduo 
que antes, porém, com forma mudada ou uma nova agregação de escandas, colhe justamente as consequências de seus atos e 
pensamentos na anterior existência. 
Não temos recordações das vidas anteriores porque a memória faz parte dos skandhas; e havendo transformado ou mudado os 
skandhas com cada nova encarnação, desenvolve uma nova memória, arquivo dessa existência particular. Entretanto, o registro ou 
reflexo de todas as vidas terrenas passadas deve sobreviver; pois, quando o príncipe Sidhârta se converteu em Buddha, viu a plena 
sequência de seus prévios nascimentos. Se seus diversos incidentes não houvessem deixado sinal, isto não poderia ter ocorrido, pois 
nada existiria que ele pudesse ver. E qualquer que alcance o quarto estado de Dhyâna (conhecimento profundo interno), pode seguir a 
linha de suas vidas. 
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Provada a inexistência desse Deus aceito pela Igreja, e por isso mesmo, a 
ineficácia da oração a ele dirigida, ipso facto, cai do mesmo modo por terra a concepção 
que ela faz do Diabo ou Satan. 

Tal como já foi dito, Deus é o Absoluto, etc. Assim sendo, pergunta-se: 

O absoluto existe sem o relativo? Não. 

O infinito existe sem o finito? Não. 

O amor existe sem o ódio? Não. 

O mal pode existir sem o bem? Não. 

Como se poderia compreender o bem, se o mal não existisse? A luz não pode 
existir sem as trevas. Um quadro não ressai sem as sombras. Como se poderia saber ser 
há vida, se nenhum sêr morresse? 

Existe, pois, um princípio de morte, de treva e de mal, que é figurado por Satan. 

Deus, é princípio de vida. 

Satan, é princípio de morte. 

Deus, é princípio de beleza. 

Satan, é princípio de fealdade. 

Deus, é princípio de amor. 

Satan, é princípio de ódio. 

Por toda a parte, pois, onde exista a fealdade, o erro, o ódio, vós encontrareis o 
Diabo ou Satan. 

O assassino encarna o demônio do assassínio; o mentiroso, o demônio da mentira; 
e assim por diante. 

Mârâ, o tentador e destruidor, é o “Príncipe deste mundo”, personificado em Satan 
(Sat-Om), que melhor deveria ser chamado de ASAT, o falso ou contrário de SAT, a 
existência abstrata ou Parabrahm. 

Suas manifestações sobre o plano físico se traduzem pelo instinto que leva a fazer 
o mal, pelas doenças mais ou menos estranhas que ferem os homens e os animais, pelas 
decepções inexplicáveis, as perseguições atrozes, as cadeias, os cadafalsos, as cadeiras 
elétricas, etc., etc., e até mesmo, pela queda do ser humano no abismo, queda que o 
conduz ao terror da segunda morte8; sendo que a causa principal desse fato, é Avidya ou 
a ignorância, pela ilusão dos sentidos, ou em linguagem profana: a falta de conhecimento 
no homem do seu verdadeiro papel na escala evolutiva dos sêres, ou ainda, da sua 
procedência divina, tal como diz Santo Agostinho: “Vimos de Deus e para Ele havemos de 
ir” e que ainda encontra explicação na parábola do “Filho Pródigo”. 

O homem, tal como diz Putarco, possui 3 princípios: “o Espírito ou Inteligência 
(nus); a alma (psyké) e o corpo físico (soma). Da união do Espírito com a alma, nasce a 
razão; da união da alma com o corpo, nasce a Paixão. Daqueles três elementos, a Terra 
deu o corpo; a Lua deu a alma e o Sol deu o Espírito; pelo que, o Homem justo, 
consciente de todas essas cousas, é ao mesmo tempo, durante a sua vida física, um 
habitante da Terra, da Lua e do Sol”. 

Três princípios constituem Deus (o Absoluto): o princípio ativo, figurado pelo que a 
Igreja chama de Pai; princípio passivo, pelo que ela chama de Filho, e finalmente, o 
princípio equilibrante, pelo que ela chama de Espírito Santo. 
                                                                                                                                                 
Todas essas séries de transformações ou mudanças, tendem para um só e único ponto: o Nirvana. Cathecismo Buddhista de H. S. 
Olcott. 
8 Avitchi (Sânscrito) – A “Oitava Esfera”, o inferno considerado como um estado, e não como um lugar, e podendo existir na própria 
Terra. É o estado dos que matam em si a vida espiritual e... são projetados “para fora da corrente”. É a segunda morte dos “magos 
negros” e de todos aqueles que fazem o mal por simples amor ao próprio mal. (Dic. Rhéa). 
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O universo considerado como o tudo, é composto de três princípios que são: a 
natureza, o homem e Deus ( o absoluto), ou melhor, segundo os hermetistas: o 
Macrocosmo, o Microcosmo e o Arquétipo. 

Portanto, verificamos: três princípios no homem que formam a sua unidade; três 
princípios em Deus (o Logos na sua tríplice manifestação) 9, que reunidos formam a sua 
unidade; três princípios no Universo, que formam a sua unidade; três princípios no 
Universo, que formam a sua unidade. 

Reunindo essas três unidades – Universo, Homem e Deus, acharemos o... 
Absoluto! 

Quanto ao diabo ou Satan, se nós representarmos a Deus por um triângulo 
equilateral, cujo cume esteja no alto, ele será representado por outro igual, entrelaçado no 
primeiro e cujo nome esteja para baixo, tal como nos ensina a Kabballah: “Daemon est 
Deus inversus”. 

Poderá, ainda, servir-nos de exemplo sobre o que seja Deus e o Diabo ou Satan, 
uma das belas passagens do Bhagavad-Gitâ, quando o avatar Krishna se apresenta em 
toda a sua imponente majestade a Arjuna e diz: “Eu sou a bondade do bom e a maldade 
do perverso; a luz do Sol e a treva do Abismo; o vagido do recém-nascido e o suspiro do 
moribundo; o bálsamo e o veneno; o frio e o fogo; o visível e o invisível; o infinito e o 
ínfimo..., a soma total de todos os contrário, esses contrário que, com as sua eterna 
oposição dual, mantêm o equilíbrio do mundo”. 

O próprio Pasteur, no seu discurso de recepção na Academia francesa, diz: “Os 
antigos haviam compreendido o misterioso poder do avesso das cousas”. 

E melhor ainda, Giordano Bruno: “Non est umbra tenebre, sede vel tenebrarum 
vestigium in lumine, vel luminis vestigium in tenebris”. 

Os sacerdotes católicos, costumam lançar o seguinte exorcismo contra Satan – o 
chamado “espírito malígno”: “Vade retro Satanás”. E ainda: “Sunt mal quæ libas. Ipse 
venena bibas”, quando o toma pela “serpente do mal”... 

Nós outros, poderíamos também dizer: “Para trás, Mârâ – deus da falsidade, das 
exterioridades mundanas, eterno tentador, filho de Kama ou das paixões... deixa-nos 
alcançar a alta espiritualidade ou o divino Ser que dentro em nós habita... bebendo tu 
mesmo o veneno que destilas! porquanto. Verdade és, apenas, para aqueles que não 
souberam, ainda, vencer as paixões terrenas, dominando a sua parte animal ou infernal. 
Para o verdadeiro iniciado, tu não passas da “maya” mais ridícula que Avidya – a 
ignorância – oferece, como provas a vencer, a todos aqueles que ousam palmilhar a 
Vereda da Iniciação, a fim de que possam dizer tal como no “Ritual funerário egípcio: 
‘Estendo o braço como senhor do diadema. Estendo as pernas, como corredor e levanto-
me ornado do uroeus’...” sim, do uroeus mágico – a víbora olho, que doravante ornará a 
sua fronte, para afirmar a sua onipotência na divina região inferior, porquanto sendo ele 
de procedência divina, tem que dominar ou escravizar tudo quanto nele é infernal ou 
inferior. 

E quanto ao mito da “Virgem Maria” – a chamada “Imaculada Conceição” ou aquela 
que esmaga a cabeça da “serpe venenosa”, outra cousa não representa para nós outros, 
do que o símbolo da “Ísis vitoriosa” – Sofia ou Verdade, sobrepujando a ignorância, causa 
de quase todos os males que afligem a Humanidade; como também o compreendemos 
através de outras tantas Mayas ou Marias, que são as “virgens-mães” de todas as 
religiões, como: Adha-Nari, a hindu; Isis, a egípcia; Astaroth, a hebraica; Astarté ou 

                                            
9 Logos (Grego: Verbo) – Da causa sem causa desconhecida, provém a causa que aparece como tríplice: Vontade, Sabedoria, 
Atividade. Se se considera seu papel ativo, chama-se-lhe o Demiurgo, ou ainda, Viswakarma o Deus arquiteto, construtor do Universo; 
sob qualquer nome que Ele seja apresentado, é sempre o Deus com atributos Brahma-Saguna, proveniente da Divindade abstrata sem 
atributos – Brahma-Nirguna. (V. Reynaud). 
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Haschtoreth, a síria; Afrodite, a grega; Vesta, a romana; Herta, dos germanos; Ina, a da 
Oceania; Iza, a japonesa; Ching-Mu, a chinesa; e outras muitas, inclusive a que o nosso 
“TUPI” denomina de Jacy – a mãe dos frutos, a LUA, etc., pois como é sabido, Maria é 
Mare – o mar (simbolicamente, a grande ilusão). 

Daí, a mãe de Mercúrio (Buddha, Thot, Hermés, etc.), ser Maia, como o foi a do 
próprio Gautama – Mayâ. Essa mesma idéia se encontra no Egito: Mût, que em certo 
sentido, significa “Mãe” e mostra o lugar que lhe é assinalado na Tríade desse país. “Ela 
era, ao mesmo tempo, a Mãe e a Mulher de Amon e um dos títulos principais do Deus, 
era o de “Marido de sua Mãe”. 10 

Assim é, que a deusa Mût, como as demais, é invocada pela Igreja, com o nome de 
“Nossa Senhora, Rainha do Céu e da Terra”. 

Seria fastidioso citar o nome de todos os autores que demonstram o plágio feito 
pela Igreja, não só de outras religiões mais antigas; como também, do “Livro de Enoch” e 
de outros livros sagrados do Oriente e que, no entanto, ela apresenta como cousa sua. 
Porém, nenhum melhor do que H. P. B., quando na Doutrina Secreta – a futura Bíblia da 
Humanidade – destrói por completo os frágeis alicerces em que está edificada a Igreja 
Romana. E a prova disso, foram as terríveis perseguições que lhe moveram os “jesuítas”, 
receosos do mal que lhes poderia advir com “a venda dos olhos da mor parte da 
Humanidade”, ser arrancada pelas valorosas mãos daquela mulher titã, a quem até hoje 
amaldiçoam o nome. 

No número anterior desta revista, onde demos início a esta parte de nossa 
Mensagem dedicada ao Cristianismo, citamos, entre muitos, o nome do escritor francês, 
Louis Jacolliot, quem prova aos olhos do mundo, ser a vida de Jesus, um mito extraído da 
de Sri Krishna (melhor dito Kristna), passada 3.000 anos antes de J. C., como também o 
Padre Huc (católico romano) revelando através de suas viagens ao Tibete, etc., fatos que 
demonstram o plágio da sua própria Igreja, tirado do Buddhismo (por sua vez, anterior 
600 e tantos anos à vida de J. C.) – já se vê expulso da Igreja e até da Academia 
francesa, por obra da “mão nefasta” dos “jesuítas” de seu tempo, por ter tido a devida 
coragem de agir de acordo com a sua consciência de Homem honrado, não querendo 
sujeitar-se, portanto, às cadeias férreas do “perinde ac cadaver”, nem tampouco ao “ad 
majorem Dei gloriam...” fora de todas as Constituições do mundo. 

De extraordinário valor, o que diz o afamado arqueólogo alemão Heinrich 
Schlimann, na sua obra “Antiguités troyennes”. Aí, o descobridor das várias Troias 
soterradas e que encontrou na segunda, o célebre tesouro de Príamo, relata haver 
achado várias cruzes do tipo denominado Suástica, a maior parte. 

Consultando o célebre sancristista Burnouf, este respondeu-lhe ser essa cruz um 
símbolo religioso védico e muito anterior ao Cristianismo, pelo menos mil anos e 
representando o meio de se obter o fogo; por isso mesmo, altamente religiosa. 

                                            
10

 O simbolismo das “Virgens-Mães” ainda se relaciona com as célebres Profecias de Ezequiel. É a Sétima Trombeta ou “O Gênio 
Religioso da Mulher” – o grande pentáculo da Luz refletida sobre os atributos da Lua e da Mulher. 
Pena é que nem todos possam compreender o sentido puríssimo de tal simbolismo e... desgraçadamente, resvalem para o terreno da 
animalidade – mui principalmente esses doentes psíquicos que desprezam o poder de uma mente iluminada pelo “místico 
devocionalismo” erótico, como acontece a muitos que conhecemos, sem falar em certos “santos” da Igreja Romana, como: um Antônio 
de Pádua, com demonstrações sensuais (é ele próprio quem o confessa com outras palavras que não desejamos repetir...) diante da 
Maya ou Maria Santíssima ; como também, uma Thereza de Jesus, que supliciava suas carnes de jovem com um ferro em brasa “a fim 
de aplacar seu ardente amor por Jesus”, seu esposo mítico dado pela Igreja!... Por que ciliciar assim o corpo, se a consciência não lhe 
acusava nenhum pecado, até mesmo por pensamento? Esta é a prova mais racional de que algo lhe apontava a falta cometida! E 
como não acontecer fatos tais a pobres sêres que vivem enclausurados, sem ar puro, sem luz suficiente, sob as mais terríveis 
mortificações por jejuns forçados e tudo mais quanto aniquila a vida humana? Até que ponto podem levar o Fanatismo e a Superstição, 
filhos da ignorância?!! 
Já basta que até hoje esta pobre Humanidade não soube resolver o “problema do sexo” e, por isso mesmo, vive sujeita às verdades 
contidas nas célebres “teorias de Freud!!” 
E eis a razão das palavras do Buddha: “Uma mente iluminada vale mais do que o jejum, a mortificação e a prece...”, pois que todos nós 
possuímos um princípio de morte e um princípio de imortalidade. A morte, é a besta; e a besta produz a bestialidade. O Espírito divino 
se chama o espírito da inteligência; como pode o homem, sua criatura, ser diferente dele? 
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Achou ainda, Schlimann, além da Suástica, uma outra com quatro braços iguais e 
retos, larga, com um círculo no centro e quatro pontos semelhantes a pregos nos quatro 
braços. 

Segundo as pesquisas do erudito sábio, concluiu que essa cruz com o nome de 
“en”, “esti”, era dos símbolos religiosos no tempo em que os Germanos, Hindus, 
Pelasgos, Celtas, Persas, Slavos, Iranios, formavam uma única família e falavam uma 
única língua, na Bactriana e nos vales do Oxus. 

Encontrou, ainda, esta cruz na cadeira de Santo Ambrósio em Roma (o que prova 
que naqueles tempos não era, ainda, considerada pela Igreja como símbolo satânico, 
como mais tarde o foi; porém, venerada como símbolo que deu origem à atual cruz cristã). 
Nas catacumbas de Roma encontram-se centenas. Do mesmo modo, ele a achou 
repetida sessenta vezes em tres linhas de vinte, cada uma, em uma antiquíssima urna 
funerária céltica. 

Segundo Burnouf, cuja opinião é corroborada pelo sábio Schlimann: “O suástica 
representa dois pedaços de madeira, que para não se moverem, são cravados com 
quatro pregos e na junção dos braços da cruz passa uma corda, que pela fricção produz 
fogo”. 

O Pai do Fogo Sagrado – Agni – é o divino Carpinteiro, Tuashtri, que prepara a 
cruz e o Pramantha (aparelho destinado a produzir fogo pela fricção), que devia gerar o 
filho divino. A mãe do fogo sagrado, é a divina Maya, ou a Maria – cristã. 

Quando o pequeno Agni nasce, é colocado num berço entre animais e ao lado fica 
a Vaca Mugidora (Vach, em sânscrito, tem ainda o sentido de Verbo Sagrado, Palavra 
Criadora ou o Logos de Platão). 

O sacerdote toma-o e coloca-o sobre um altar, espalhando manteiga clarificada 
sobre ele (será daí, ainda, que a Igreja copiou os santos olhos?); aí ele toma o nome de 
“ungido” – akta, em sânscrito – e “christos”, em grego. Ele torna-se, então, resplandecente 
e tudo ilumina. As trevas desaparecem, os maus demônios fogem espavoridos ante a sua 
lux cintilante. Ele é o Guru dos Gurus, o Mestre dos Mestres, e toma o nome de 
Jâtavêdas ou “aquele em quem a Sabedoria é inata”. 

Como se vê, a lenda do Cristo, de Maria e José ou Yosef – o carpinteiro – se 
encontra nos Vedas”. 

Assim termina Burnouf e nós ajuntamos: Que não só é um símbolo religioso este 
mito solar do Cristo, como alegórico das revoluções e ciclos solares. Tuashtri ou 
Vishvakarman, o divino Arquiteto ou construtor, crucifica Sûrya (o sol da mitologia védica), 
no seu torno ou cruz suástica e aí fixo com os quatro pregos, Sûrya é despojado da oitava 
parte dos seus raios. Assim obscuro, com uma verdeira “corôa de espinhos”, toma o 
nome de “Vikarttana”. Vemos claramente aqui o simbolismo astronômico, mas ainda tem 
outras seis interpretações místicas, sendo que a mais elevada se relaciona a um mistério 
da mais alta iniciação, segundo nos refere H. P. B. na Doutrina Secreta. 

O interessante é que todo esse simbolismo de Agni, a cruz, os pregos, a corôa de 
espinhos, o carpinteiro, Maria, a manjedoura, a cerimônia da unção, a crucificação, etc, 
que nos impinge o Novo Testamento, está melhor relatado e com um simbolismo claro 
nos Vedas, que tem milhares de anos de existência!... 

A Igreja nada mais tem feito do que se apropriar das alegoria sábias dos mistérios 
antigos, sem mesmo dar-se ao trabalho de disfarçar a espoliação, modificando o 
simbolismo. Quando estava repleta, destruía a fonte onde saciara a sede, para que outros 
aí não fossem buscar as origens dos dogmas que ela apresentava rígidos aos seus 
adoradores. Então, aqueles deuses pagãos que lhe serviram de modelo, passaram a ser 
obra do eterno perseguidor do homem, a “grande serpente antiga”, o Satan mítico da 
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idade média – outro símbolo pagão tão desvirtuado pelos doutores cristãos. Bem razão se 
tem em dizer que, os “deuses de nossos pais, são os nossos demônios”. 

Vejamos rapidamente mais algumas cópias: Em cada nação antiga, havia um 
templo iniciático que era superior a todos os demais. Aí residiam os grandes sacerdotes 
chefiados pelo Supremo Hierofante – o Guardião da Palavra Perdida. Na Índia, é 
denominado “Bramâtmâ” e é o chefe do Colégio Sacerdotal Bramânico. Usa uma mitra, 
na qual estão cruzadas duas chaves simbolizando as que fecham o cofre onde se 
encontram os pergaminhos sagrados e o cofre que guarda a “Palavra Sagrada”. Somente 
na hora da morte Ele revela esta Palavra ao seu sucessor. Este passa a usar, então, os 
símbolos sagrados. Na Caldéia este Ser era denominado Java Aleim; no Egito, o 
“Pontífice Pironiis”, e no Tibete, é o “Maha-Chohan”. Este Chefe Supremo de uma 
Religião, existiu sempre entre todos os povos: no México era “Quetzalcohualt” – a 
“serpente alada” (assim preferimos traduzir, em lugar de “serpente com penas”). É o 
Votan dos Tzentals; o Kucumatz dos Quichuas primitivos e o Inca dos Peruanos, etc. 

E o que fez a Igreja para copiar mais essa tradição? Cria o Sacro Colégio dos 
Cardeais, simbolizando o Colégio Iniciático desses povos a que nos referimos e elege 
dentre eles um Chefe que conserva nas suas mãos as duplas chaves de S. Pedro... Do 
mesmo modo, usa a mitra Sagrada, as vestes brancas, o nome de Supremo Pontífice e 
de Santidade (os pagãos tinham o tratamento de Divino), etc, etc.11 

É ou não, uma cópia servil do passado que, no entanto, a Igreja renega com tanta 
ingratidão? Traduttore, traditore!... 

Poderíamos, ainda, acrescentar que, aqueles seres a que nos referimos, moravam 
em uma Cidade Sagrada, denominada “Cidade dos deuses”, como: Shamballah, no Tibet; 
Gan-Eden, na Caldéia; Tulla ou Tollan, Tenochtlan (Cidade do Sol), no México; 
Chicomoztoc (o lugar das 7 cavernas) e Aztlan, dos Astecas; Na-chan (casa da serpente, 
entre os Tzentals); Mayapan, entre os Mayas, etc. Daí, a origem de Roma ou a Santa Sé, 
hoje para todos os efeitos, mais do que até há bem pouco, “Cidade do Vaticano”, por obra 

                                            
11

 Na Doutrina Secreta H. P. B. demonstra com documentos irrefutáveis ter sido Paulo, e não Pedro, o verdadeiro fundador do 
Cristianismo. Entre muitas outras cousas, diz ela o seguinte: “Paulo, foi o único apóstolo que compreendeu as idéias subjacentes nos 
ensinamentos de Jesus, embora nunca tivesse andado com ele. Resolvido a implantar uma nova e ampla reforma, que abrangesse a 
humanidade inteira, encarnou suas próprias doutrinas sobre a sabedoria dos tempos passados e sobre os mistérios antigos e a final 
revelação dos Epoptae. 
Para demonstrar que Pedro nunca foi um iniciado, diz ela: 
“Outra prova de que Paulo pertencia ao círculo dos “iniciados”, temo-la em que se tonsurou em Cencrea, onde foi iniciado Lucio 
(Apuleio) “porque havia feito um voto. “Os nazar ou nazarenos (postos à parte), como vemos nas Escrituras hebréias, não cortavam os 
cabelos “nem consentiam navalha em sua cabeça, até o dia de sacrificar a sua cabeleira no altar da iniciação. E os nazarenos 
representavam uma classe de caldeus teurgos ou iniciados”. 
Declara São Paulo: “Segundo a graça de Deus que se me há dado, lancei o cimento como mestre de obras judicioso” (I, Corinthios, III, 
10). A palavra mestre de obras, aparece uma vez apenas em toda a Bíblia; porém, na boca de São Paulo pode considerar-se como 
uma completa revelação. A terceira parte dos mistérios se chamava Epopteia, que quer dizer revelação ou entrada no segredo; porém, 
essencialmente, significa o supremo e divino estado de clarividência... embora que o significado real da palavra seja “vigilante” (do 
grego, que quer dizer “me vejo”). 
A palavra epopteia  compõe-se de epi, sobre, e optomai, mirar; isto é, vigiar, inspecionar, como fazem os mestres de obras. O título de 
mestre maçom da Franco-Maçonaria, se deriva disto, no verdadeiro sentido dos mistérios. Portanto, quando Paulo se chama a si 
mesmo “mestre de obras”, emprega uma palavra eminentemente Kabbalistica, teúrgica e maçônica, não usada por nenhum outro 
apóstolo. Desse modo, se intitula adepto, com direito de iniciar a outros. 
Se buscarmos nesta direção, guiados experientemente pelos mistérios gregos e a Kabballah, acharemos facilmente, o secreto motivo 
por que Pedro, João e Santiago perseguiram e detestaram a Paulo. O autor do Apocalipse, era um kabbalista de pura origem e 
alimentava hereditário ódio contra os mistérios pagãos. É desnecessário advertir que o Evangelho segundo S. João, o escreveu um 
gnóstico ou um néo-platônico, e não João. Em vida de Jesus, teve João ciúmes até de Pedro, e pouco depois da morte de seu mestre 
comum, vemos aos dois discípulos (dos citados apóstolos, o primeiro usou a mitra e o petaloon dos rabinos judeus) defender 
ardentemente o rito da circuncisão. Aos olhos de Pedro, era Paulo um mago, porque o havia vencido intelectualmente e reconhecia 
sua “superioridade em conhecimentos de filosofia e erudição gregas”; daqui o lhe chamarem Simão, o mago, por analogia e não por 
apodo, considerando-o contaminado com a Gnosis, “a sabedoria dos mistérios gregos”. 
E noutros lugares, ela H. P. B. citando vários autores eminentes, que procuraram demonstrar que Pedro não teve a menor parte na 
fundação da Igreja latina; que o suposto nome Petra ou Kiffa, assim como tudo quanto concerne a seu apostolado em Roma, são 
simples incubações derivadas da palavra que, em uma ou outra forma, significa em todos os países, Hierofante, ou intérprete dos 
mistérios; e por último, que longe de morrer martirizado em Roma, onde segundo parece, jamais esteve, morreu em Babilônia em 
idade muito avançada. 
No antiquíssimo manuscrito hebreu intitulado Sepher Toldoth Jeshu, cujo mérito está testemunhado pelo zelo com que os judeus o 
ocultam aos cristãos, se fala de Simão (Pedro) como de um “rei servo de Deus”, kabbalista e nazareno, que levou vida austera e 
contemplativa em Babilônia, “no alto de uma torre, compondo hinos e pregando a caridade, até a sua morte ali acontecida”. 
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e graça do padre polaco L... – o “geral dos jesuítas”, que tão sorrateira e manhosamente 
soube tecer a teia de malhas sólidas e... de valor inestimável (pois que para certas 
cousas... não se mede preços!...) junto a um “fac-totum reinante” ou ditador e... que não 
nos perdoaria, jamais, uma “dose de óleo de rícino”, se a lei infalível de Karma não nos 
houvesse dado a grande felicidade de possuirmos uma missão, que exigia por todos os 
princípios, o nosso nascimento em um país cuja Constituição permite falar-se livre e 
independentemente, não só de “religião”, como também de tudo quanto possa concorrer 
para a felicidade material e espiritual de todos os povos, sem distinção alguma, pese isso 
ao célebre adágio de que “cada povo tem o governo que merece”. 

“Qui nescit dissimulare, nescit regnare!”... 

Por existirem homens no mundo com coragem bastante para dizer tais cousas, é 
que, do mesmo modo, surgem de quando em vez, escritores de nomeada, mas de caráter 
duvidoso (por venderem a sua consciência a bom preço), tal como um Marquês de 
Mirville, por exemplo, que escreveu seis grossos volumes segundo ele chamava seis 
grandes “memórias à Academia francesa”, cujo fim único era provar que o Catolicismo era 
uma fé inspirada e revelada. Forneceu como provas, fatos sem número, tendendo todos a 
demonstrar que “todo o mundo antigo, desde o dilúvio, tinha com o auxílio do diabo (?), 
plagiado sistematicamente os ritos, as cerimônias e os dogmas da futura Santa Igreja, 
que não devia nascer, senão, muitos séculos depois”. O que importa dizer, que graças ao 
seu conhecimento futuro, ele ou eles (diabos) anteciparam os acontecimentos, porque 
haviam descoberto “os segredos dos Anjos”. 

Assim sendo, transformaram, por completo, a Lei Universal, demonstrando, 
portanto, possuir muito maior poder do que o Deus antropomórfico da própria Igreja 
Romana! 

To be or not to be...! 

E a maioria dos homens que só pendem para o lado da Balança onde o peso já é 
bastante grande – o da “lei do menor esforço”, fica “in nomine” com o deus indolente, 
ignorante e sem nenhum poder e, “francamente”, com o diabo poderoso, ativo, inteligente 
e que facilita todas as cousas... assim como diz o adágio popular: “acendendo uma vela a 
Deus e outra ao Diabo!” 

E daí, o motivo pelo qual as fileiras dos “irmãos da Sombra” – os eternos inimigos 
dos Nirmanakayas – vão engrossando e dificultando a ação lenta, mas contínua e eficaz 
dos “Irmãos da Luz” – “os Magos Brancos” – pois que estes só trabalham de acordo com 
a Lei Universal, que não dá saltos nem produz “maravilhas”, a menos que se tome como 
tal, tudo quanto existe de “maravilhoso” na evolução de homens e cousas!... 

–––––– 

“Quem veio primeiro: a ave ou o ovo?” Eis o enigma de que se servem como 
escudo frágil, os nossos antagonistas, na expectativa de fazer-nos calar com tão pouca 
cousa! 

Porém, em questões de ovo... não seremos nós que ficaremos a chocar 
eternamente, dentro de um mísero “ovo teológico”, sem termos, jamais, o direito de lhe 
quebrar a casca e, com isso, alçar um vôo amplíssimo às regiões sublimes da Verdade, 
onde não alcançam os que vivem ocupando o espaço limitado da concretização do divino 
no terreno – ou do Sat no Asat: o Real no ilusório! 

Assim, procuremos ouvir o que diz um dos mais antigos livros conhecidos – o “Livro 
de Dzyan”: “As trevas irradiam a luz e esta deixa cair um raio solitário nas águas, na 
profundeza da mãe; esse raio penetra o ovo virgem, fá-lo estremecer e deixa cair o 
gérmen periódico que se condensa no ovo do mundo”. 
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O raio solitário que cai nas profundezas da mãe, significa que a inteligência ou 
Pensamento Divino fecunda o Caos. O gérmen periódico contém em si a promessa e o 
poder – “a fecundação de todo Universo”. 

“Este símbolo do ovo, exprime um fato ensinado pelo ocultismo, que a forma 
primordial de toda cousa manifestada, é esferoidal (o ovo, portanto); esta forma existindo 
sempre em toda parte, isto é, entre todos os povos e em todos os tempos – o símbolo do 
infinito – é o Ourobouros, a serpente mordendo a ponta da cauda.” 12 

Daí a serpente vir para tornar-se o símbolo da sabedoria e o emblema dos Logoi, 
ou dos “nascidos de si mesmos”. No tempo de Philæ, no alto Egito, preparava-se 
artificialmente um ovo com argila misturada com diversos perfumes. Ele partia-se por um 
processo especial e dele saía um cerasto ou víbora de cornos. Do mesmo modo, nos 
templos das Índias, pela cobra. O Deus criador emerge do ovo que sai da boca de Kneph, 
sob a forma de uma serpente alada, porque a serpente é o símbolo da sabedoria 
absoluta. Entre os hebreus, a mesma divindade é representada pelas “serpentes 
ardentes” ou voadoras de Moisés no deserto; e entre os místicos de Alexandria, ele 
tornou-se o Orphio-Christos, o “Logos dos Gnósticos”. 

De fato, o Ovo do mundo é um dos símbolos mais universalmente admitidos, já no 
sentido espiritual, já no sentido cosmológico, já no sentido fisiológico; todas as teogonias 
do mundo no-lo mostram quase sempre associado ao ourobouros, que é por sua vez, o 
símbolo do Infinito, da Eternidade, da Regeneração e da Sabedoria. 

O ovo virgem, é o símbolo microscósmico do Protótipo macrocósmico da Virgem-
Mãe – o Caos ou o Abismo primordial. 

O criador macho (Osíris, Brahmâ, o nome que lhe quiserem dar), faz nascer da 
Virgem imaculada, ainda que frutificada pelo Raio solitário ou Pensamento Divino, e 
desde logo o ovo gerado dá nascimento ao Kosmos. O ovo de ouro está cercado dos sete 
elementos naturais, dos quais quatro aparentes (éter, ar, fogo, água), e três secretos. 

Diz H. P. B. à pág. 384 da Doutrina Secreta (ed. Fr.): “O ensinamento secreto 
explica a veneração pelo simbolismo das raças pré-históricas. No começo, a ‘causa 
primeira’, não tinha nome. Mais tarde, ela foi representada na imaginação dos pensadores 
por um pássaro sempre invisível e misterioso, deixando cair no caos um ovo que se 
tornou no Universo. Eis porque Brahmã foi chamado Kâlahansa, o “Cisne no (Espaço e) 
Tempo”. Tornando-se o cisne da Eternidade, Brahmâ põe, no começo de cada 
Mahâmanvantara, um ovo de ouro que representa o grande Círculo, ou que é ele próprio 
um símbolo do Universo e de seus corpos esféricos”. 

A idéia de que o Universo existia no começo sob a forma de um ovo, era geral e, 
como diz Wilson: 

“Uma narração semelhante da primeira agregação dos elementos sob a forma de 
um ovo, é dado nos Purânas, com o epíteto habitual de Haima ou Hiranya “de ouro”, 
como se encontra no Manu, I, 9 (Vishnu-Purâna, 1, 39)”. 

Do mesmo modo, o grande letrado hindu – Swâmi Dayanand Sarasvati: 

“A Inteligência (Mahât)... aí compreendidos os elementos grosseiros (não 
manifestados), formou um ovo... e o Senhor do Universo o habitou ele próprio, sob o 
aspecto de Brahmâ. Neste ovo, ó Brahmana, se achavam os continentes, os mares e as 
montanhas, os planetas, os deuses, os demônios e o gênero humano”. 

–––––– 

                                            
12 Ourobouros (grego) – Diz-se da serpente simbólica que morde a cauda. Embora que a serpente linear represente o indivíduo, a 
circular mostra a volta do indivíduo à unidade sintética de que o círculo é a imagem; é a reintegração da Unidade e a solidariedade 
cósmica. Este símbolo refere-se à nona letra hebraica Teth, do Theta grego, do número nove latino, hierático egípcio, persa, armênio, 
birbano, tibetano, etc, e ao novo Tchy dos chineses, em relação com a idéia de feixe, apanhado, e ligadura. 
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Acrescentaremos a tudo quanto temos citado sobre a questão do ovo primordial, o 
que diz Mr. Ernest Bosc, na sua obra “La Doctrine Ésotêrique”. 13 

“O sábio Florentin Redi, membro da Academia del Cimento, anunciou em seu seio, 
em 1668, que os vermes nascidos nas carnes são produzidos por moscas e não pela 
putrefação das carnes; e para demonstrá-lo, cobriu simplesmente com uma gaze de seda, 
carnes em putrefação e que nessas condições nada nasceria nelas, enquanto que o véu 
que as cercava estava coberto de ovos depositados pelos insetos atraídos pelo cheiro da 
carne. 

E Redi tirou deste fato a seguinte conclusão: Omne vivum ex ovo. (Nenhuma vida 
sem precedente vida). 

É a doutrina denominada nos dias atuais – Diogenese. 

Desde 1745, Needman, membro da Sociedade real de Londres, sustém como 
primeiro, a tese contrária: a geração expontânea ou Abiogênese. Ele afirmou que se a 
putrefação não gera insetos, como diz Redi, ela dá, não obstante, nascimento a míriades 

                                            
13 O erudito escritor francês Mr. Ernest Bosc, de quem nos servimos para citar vários trechos de sua obra “La Doctrine E’sotérique”, foi 
um tanto injusto para com H. P. B., embora nesta mesma obra lhe teça rasgados elogios, como se pode verificar nas págs. 5 e 6, onde 
diz “esta obra notável”, etc. Assim, julgamos de dever aclarar alguns pequenos pontos obscuros ou mal entendidos pelo mesmo em 
sua supra-dita obra. 
Por exemplo, na pág. 217 (Cap. X), em continuação ao Livro dos Mortos, fazendo um estudo crítico do Cap. LXXXVIII da Doutrina 
Secreta, diz ele: “Assim, a propósito do Cap. LXXXVIII nós lemos na Doutrina Secreta de H. P. Blavatsky, cousas curiosas, para não 
empregar uma expressão malsoante para um autor já falecido”. 
Não temos certeza de que, por sua vez, o estimado escritor fancês já seja um “autor falecido”; porém, em qualquer caso as nossas 
intenções, para consigo, são as melhores possíveis, como prova citarmos palavras suas. 
Dentre outras considerações, o autor de Doctrine Esoterique implica com o termo “interchangeable” de que se serviu H. P. B., dizendo 
em uma anotação: “Este termo denota um pouco a indústria americana; ele não é usado, senão, em técnica”. 
Antes de tudo, devemos dizer que Mr. Bosc com toda a sua perspicácia não pôde descobrir que nem sempre era a H. P. B. “mulher 
gorda, extravagante e feia”... quem dizia tais cousas; pois como deveria saber, foi ela própria quem disse: a Doutrina Secreta não ser 
propriamente sua, mas dos Mestres que lh’a ditaram, esses mesmos Mestres aos quais Mr. Bosc tece rasgados elogios e, portanto, lhe 
merecem toda fé. 
Assim sendo, dar-se-á o fato que um autor tão valioso não houvesse feito a leitura de “O Mundo Oculto” de A. P. Sinnett e à pág. 151 
(ed. Port, por exemplo) encontrado que o Mahatma Koot-Hoomi – um daqueles mesmos Sêres de sua inteira confiança – houvesse 
empregado em uma de suas “cartas precipitadas” dirigidas àquele teósofo, o termo skepticismo em vez de scepticismus, por exemplo, 
com o que implicaram alguns e cujo fato H. P. B. teve de explicar que não se tratava de americanismo, mas de um capricho filológico 
da parte de K. H. ... quando ela poderia ter dito o mesmo que nós dizemos agora, que a palavra “skepticismo” por ele empregada, 
provém da palavra grega “skeptikismo”, que tanto vale pela palavra “scepticismo” do latim “scepticismus”. Daí, não dever causar 
admiração a sua preferência por uma língua com a qual estava mais relacionado. Não seria o mesmo fato com o “interchangeable” 
com que tanto implicou o ilustre escritor francês? O que haverá nisso de errôneo para desmerecer do valor de alguém ou ser 
prejudicial a isso ou aquilo? Por acaso, teria a Terra se desviado de seu eixo? Os homens melhorado ou piorado? Os rios e os mares 
secado? A Kali Yuga terminado por completo ou voltado ao seu início? 
Se Mr. Bosc fizesse tal crítica em uma obra sobre etimologia, havia razão de ser o fato; mas, em se tratando de uma completamente 
diferente, isto é, sobre “esoterismo”, é resvalar de um terreno firme para um outro alagadiço...! 
Não seria de admirar que o mesmo autor, cujas obras demonstram uma mentalidade desenvolvida, também achasse que a autora da 
Doutrina Secreta tinha o gravíssimo defeito de não se trajar “à la parisienne”, preferindo quase sempre uns vestidos negros e pesados, 
muito fora de moda, quer no inverno, quer no verão, e por isso mesmo, não tinha o direito de escrever corretamente o inglês, e muito 
menos o francês!!! Tableau! 
Vamos adiante: na pág. 22 da mesma obra, diz ele ainda: “Tudo isso é engenhoso, porém, de modo algum justificável; assim é a 
primeira vez que nós vemos Osiris chegando ao mundo invisível, no além túmulo, com uma cabeça de crocodilo”. 
O ilustre autor de Doctrine Esoterique ignora, talvez, que H. P. B. quis referir-se a Osiris N e não, Osiris Pai (o Espírito planetário que 
se encarnou no início da Ronda, tal como diz o Mestre Koot-Hoomi – vide pág. 244 de “Les premiers enseignements des Maitres”). 
O “Livro dos Mortos”, diz: “O adepto transformado em Deus mumiforme com cabeça de crocodilo, etc”, isto é, o adepto experimentou 
os poderes do mal, a fim de nunca ceder a eles. Portanto, H. P. B. deu a verdadeira interpretação quando diz que “Osiris chega no 
mundo invisível com cabeça de crocodilo”. 
No entanto, muito mais sujeito a crítica estaria aquele que afirma em sua obra “Belisama ou l’Occultisme celtique”, que todos os povos 
tiveram a sua origem céltica. 
Isso, além de estar em discordância com tudo quanto dizem aqueles Mestres a quem Mr. Bosc acredita e respeita, também com outros 
muitos escritores de não menos nomeada, inclusive compatriotas seus, como por exemplo, o grande Camille Flamarion, quando na sua 
obra “Pluralidade dos Mundos habitados”, à pág. 17, diz o seguinte: “Os celtas-gaulezes, nossos antepassados, e em particular, os 
Eduanos, que certos arqueólogos de nossa raça, por demais patriotas, talvez, consideram como o povo primitivo do Globo (Habitantes 
do Éden), etc., etc. ...” 
Mr. Ernest Bosc, muito ao contrário, deveria pensar com outro escritor francês – Mr. Louis Jacolliot – quando diz na Bible dans l’Inde: 
“È tempo já de abandonar essa imensa bagagem de tímidas credulidades, e deste modo, chegarmos a compreender que não nos 
pertence a nós, os povos ocidentais, a nós que somos os últimos chegados, pretender fixar a origem do mundo, apagando de uma só 
penada, a civilização e a história dos povos orientais que nos hão precedido muitos milhares de anos na superfície da terra. Muito mais 
lógicos que nós, esses povos, que bem poderiam contentar-se com a sua própria antiguidade, colocam sua origem em outros povos 
mais antigos que os precederam e que uma série de cataclismos semelhantes ao de que guardam memória todas as nações atuais, 
fizeram desaparecer de sobre a face da terra”. 
É ele, ainda, que assim fala dos europeus na mesma obra: “Todos os conhecimentos adquiridos na Europa de nada servem para 
aprofundar a antiga Índia; é preciso começar como uma criança que aprende a ler, e mesmo assim, a colheita está muito longe para as 
fracas coragens”. 



RRReeevvviii ssstttaaa   DDDhhhââârrraaannnâââ   
Dhâranâ nº   37 a 48  – Janeiro a Dezembro de 1929  – Ano V 

Redator : Henrique José de Souza 

 21 

de animálculos microscópicos, e publicou sobre o assunto uma obra que teve muita 
repercussão no mundo científico. 

Em 1750, Buffon expôs um novo sistema, dito das Moléculas orgânicas, no qual ele 
combateu, valorosamente, em favor da heterogenia; o ilustre autor chega mesmo a dizer: 
“Afirmar-se-á mesmo que essa maneira de geração, é não somente a mais frequente e a 
mais geral, como a mais antiga, isto é, a primeira e mais universal. 

Segundo a hipótese de Buffon (as moléculas orgânicas), a vida seria a propriedade 
de certas moléculas materiais que existiriam nos corpos vivos, e possuiriam uma atividade 
própria que a distinguiria da matéria não dotada de vida”. 

Isso não nos parece admissível, diz Bosc; pois que as experiências de Flourens 
sobre a renovação dos ossos, o contradizem. Sabe-se perfeitamente que pais privados de 
tal ou qual parte de seu corpo, podem perfeitamente produzir filhos completos ou 
perfeitos. 

A ciência renunciou, pois, à hipótese de Buffon e passou à Epigênese, que nós 
resumiremos assim: “O desenvolvimento de cada organismo efetua-se por uma série de 
formações novas, e seja no ovo, seja nos espermatozoários, não existe o menor traço das 
formas definitivas do organismo. Daí, o ovo não conter um sêr todo formado, mas 
somente os materiais do sêr.” 

Hoje parece demonstrado, pelo que se vê, que tudo nasce de um ovo, e mesmo 
pela sua composição, que tudo provém de um protoplasma primordial, uniforme e 
eminentemente plástico. 

E o que é o ovo? Foi ele que produziu o primeiro animal ou o animal que o produziu 
antes?!... 

O ovo contém a vida, desde que o óvulo penetrou na matriz; é um fato indiscutível, 
porém, ele contém também todas as teorias de vida, e é esse o grande problema que 
vamos tentar resolver. 

Vê-se pelo que precede, que o estudo dessa pequena semente de vida abre ao 
espírito do pensador, perspectivas consideráveis sobre os mais graves problemas da 
vida. O mesmo estudo tem para o anatomista, o fisiologista e o patologista, grandíssimos 
atrativos. Mas, esse atrativo é, sobretudo, considerável para o filósofo, porque o ovo é a 
representação microscópica de um mundo, ou se se quiser, um microcosmo: um pequeno 
mundo. 

A ovogenia ensina-nos bastante donde provém o ovo, e a Embriogenia, no que ele 
se torna, mas... é tudo o que conhecemos; de sorte que hoje, não podemos melhor definir 
o ovo, senão por esta bela expressão de nosso Mestre fisiologista, Claude Bernard: o ovo 
é um Porvir! 

Tudo vem do ovo, tudo se reproduz pelo ovo, tudo confina no ovo; é o alfa e o 
ômega de toda existência, seja o que for; é o anel da série de existências; ele toma uma 
parte da vida àquele que o criou, e a dá àquele que vai chegar. 

Nós acabamos de dizer que o ovo é um Porvir, porém é um Porvir que já existe, 
que tem sua própria vida, sua própria existência, e que é, por assim dizer, uma 
personalidade, uma individualidade, talvez. Se tomarmos um pedaço de hulha, uma 
gotazinha d’água, essas duas substâncias são, por sua vez, Porvires (por-venire) do 
mesmo modo que o ovo. 

Que encerra o bloco de hulha? Calor, luz, as mais brilhantes cores, a vida, a saúde, 
mas também a morte. 

A gota d’água, segundo o meio ambiente, pode tornar-se cristal ou vapor, fonte de 
vida ou de destruição, enquanto que o ovo é criado pela reprodução e somente para esse 
fim; e, cousa interessante, ele reproduz toda sorte de animais. Bem que composto sempre 
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dos mesmos elementos: albumina, glicogênio, corpo gordo, invólucro, uma certa dose de 
calor e oxigênio. E essa composição sempre una, sempre idêntica para todas as 
espécies, produz, segundo seu criador, um avestruz ou um pequeno pássaro, e até um 
mosquito; e o mesmo ovo, da mesma composição, produz, igualmente, uma abelha ou 
um verme, uma borboleta, um peixe ou um crocodilo, um pássaro ou uma serpente, uma 
tartaruga ou uma lagarta, actínias, esponjas, corais brancos ou vermelhos, etc, etc. 

Com Flourens, nós poderemos muito bem dizer: “Todo ovo é composto do mesmo 
modo”, mas não poderíamos ajuntar: e o resultado de sua criação é sempre o mesmo. 

Com efeito, o resultado é sempre um animal, uma existência, porém não é o 
mesmo animal. 

Podemos, pois, concluir do que precede, que tudo provém de um “protoplasma 
primordial, uniforme, instável, eminentemente plástico, onde o poder criador traçou, em 
primeiro lugar, as grandes linhas da organização, depois as linhas secundárias, e 
descendo do geral ao particular, todas as formas atualmente existentes, que são as 
nossas espécies, nossas raças e nossas variedades. 

Esta grande síntese, resultado direto do princípio de continuidade, corresponde nas 
ciências morfológicas, à hipótese de Laplace em Astronomia. Como esta última, ela 
demonstra a passagem gradual do homogêneo ao heterogêneo, do informe ao figurado, 
do simples ao múltiplo, da organização mais elementar à organização mais complicada; 
demonstra-nos, ao mesmo tempo, a integração crescente da força evolutiva, à medida 
que ela se divide nas formas produzidas e o decrescimento proporcional da plasticidade 
dessas formas, à medida que mais se afastam de sua origem e que são melhormente 
sustidas. É afirmar que houve para o conjunto do mundo orgânico, um período de 
formação, onde tudo era mutável e móvel, uma fase análoga à vida embrionária e na 
infância de cada sêr particular. Nessa idade de mobilidade e crescimento, sucede um 
período de estabilidade, ao menos relativa, uma espécie de idade adulta, durante a qual a 
força involutiva tendo cumprido sua obra, não mais se ocupa, senão, em mantê-la e sem 
poder produzir um novo organismo. 

Limitada em quantidade, como todas as forças em jogo num sistema sideral inteiro, 
esta força não pôde cumprir, senão, um determinado trabalho, trabalho este limitado; e, 
do mesmo modo que um organismo animal ou vegetal não cresce indefinidamente, e para 
em proporções, que nada lhe pode fazer prosseguir; do mesmo modo, o organismo inteiro 
da natureza parou em um estado de equilíbrio, cuja duração, segundo toda aparência, 
deve ser muito mais longo que o da fase de desenvolvimento e crescimento. 

–––––– 

De acordo com o que diz H. P. B. na Doutrina Secreta (págs. 232 e seguintes da 
ed. Francesa): “A Mônada, é uma gota d’água tirada do Oceano sem margens que está 
além do plano da diferenciação primordial, ou mais correto, neste plano. Ela é divina em 
seu estado superior e humana em seu estado inferior”, são empregado por falta de outros 
melhores – porém sempre uma Mônada, salvo no estado nirvânico, em todas as 
condições e sob todas as formas exteriores. Do mesmo modo que o Logos reflete o 
Universo no Mental Divino e que o Universo Manifestado se reflete em cada uma de suas 
Mônadas, como o explica Leibnitz reproduzindo um ensinamento oriental, do mesmo 
modo a Mônada deve, durante o ciclo de suas encarnações, refletir-se em cada forma-
mãe de cada reino. Os kabbalistas se exprimem corretamente, pois, quando dizem que “o 
Homem é uma pedra, uma planta, um animal, um homem, um espírito e, finalmente, um 
Deus”, cumprindo assim seu ciclo ou circuito e voltando ao ponto donde partiu em 
qualidade de Homem Celeste, sendo que por “Homem” aqui se entende a Divina Mônada 
e não a Entidade Pensante e muito menos seu corpo físico. Os sábios de hoje, recusando 
admitir a existência da alma, procuram encontrar os traços de sua passagem através de 
uma série de formas animais, desde a mais baixa até a mais alta, enquanto que, em 
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verdade, toda a fauna atual descende dos monstros primordiais de que falam as 
Estâncias. Os animais – os rastejantes e os que vivem nas águas e que precederam o 
homem durante a Quarta Ronda atual, do mesmo modo que aqueles que eram 
contemporâneos da Terceira Raça e mesmo os mamíferos que são posteriores às 
Terceira e Quarta Raças – são todos fisicamente, e de uma maneira direta ou indireta, o 
produto mútuo e correlativo do Homem. É uma verdade dizer que o Homem deste 
Manvantara, isto é, das três Rondas precedentes, passaram por todos os reinos da 
Natureza, que foi “uma pedra, uma planta, um animal”, porém, essas pedras, plantas e 
animais eram os protótipos, os espécimes rudimentares daqueles da Quarta Ronda e, 
mesmo os do começo da Quarta Ronda eram as sombras astrais, como dizem os 
ocultistas, das pedras, das plantas e dos animais atuais. Do mesmo modo, nem as 
formas, nem os gêneros dos homens, dos animais ou das plantas, eram o que se 
tornaram mais tarde. Assim, os protótipos astrais dos seres inferiores do reino animal da 
Quarta Ronda, que precederam os Châyâs dos Homens, eram os invólucros 
consolidados, bem que ainda muito etéreos, das formas ou modelos mais etéreos ainda, 
produzidos nos fim da Terceira Ronda sobre o Globo D, como se expõe no Budhismo 
Esotérico: “modelos tirados ‘dos resíduos’ da substância; da matéria proveniente dos 
corpos mortos de homens e (de outros) animais (desaparecidos) da Ronda precedente”, 
ou Terceira Ronda, precedente – como ensina a Shloka 28. Assim, enquanto que os 
“animais” não descritos que precederam o Homem Astral sobre nossa Terra, no começo 
deste ciclo de Vida, eram ainda, por assim dizer, a progenitura do Homem da Terceira 
Ronda, os mamíferos da Ronda atual devem, em larga escala, sua existência ao Homem 
também. De mais “o antepassado” do animal antropóide atual, do macaco, é o produto 
direto do Homem ainda desprovido de mental, que degradou a dignidade humana em se 
colocando fisicamente sobre o mesmo nível que um animal. 14 

O ponto sobre que mais insistem os evolucionistas, é que “a história do embrião é 
um resumo do da raça”. Que: 

– Cada organismo, em seu desenvolvimento a partir do ovo, passa por uma série 
de formas, pelas quais seus antepassados tinham atravessado, na mesma 
ordem, durante o longo curso da história da Terra. 

A história do embrião... é um quadro, em ponto pequeno, um modelo, do da raça. 
Esta concepção constitui a base de nossa lei biogenética fundamental, que nós somos 
obrigados a colocar à frente do estudo da lei fundamental do desenvolvimento orgânico. 

Todo teósofo sabe que uma Mônada começa na vida pelas mais baixas categorias 
do reino mineral; porém, é certo que a dita Mônada passa pelas formas mais inferiores, de 
tal modo ínfimas que, não as conhecemos... 

O reino mineral, tal como toda outra ordem de existência, possui sete divisões 
correspondentes a cada um dos seus princípios. 

A mônada atravessa cada uma das suas divisões, desenvolvendo em si o princípio 
correspondente a cada uma dessas divisões, até chegar à última categoria da existência 
mineral. 

A seguir, essa mônada vai a um outro planeta para passar a uma existência 
vegetal. O longo estágio ou ciclo da mônada em um reino já percorrido, essa mônada 
mineral depois de ter passado por uma dupla evolução nos diversos graus do plano astral, 
cai na última divisão (a sétima) do reino vegetal. Nesse reino, ela desenvolve, igualmente, 
os sete princípios que compõem sua nova fase de existência; depois, ela passa ao mundo 
animal, mas somente depois de ter esgotado todos os graus compatíveis com as formas 

                                            
14

 Trata-se do fato acontecido nos fins da 3ª  Raça – a Lemuriana – ou seja, um cruzamento entre homens e animais; donde a 
afirmativa do Ocultismo, de “que os macacos antropóides são os últimos descendentes daquele cruzamento”. Essa teoria põe por terra 
a de Darwin. 
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da vegetação; enfim, seguindo a mesma sucessão de mutações, ela chega à 
animalidade, e do mesmo modo a tornar-se uma Mônada humana. 15 

Assim, pensamos ter respondido, tanto quanto possível, à célebre pergunta: “quem 
veio primeiro, o ovo ou a ave?” 

E com isso, terminaremos esta parte de nossa Mensagem dedicada ao 
Cristianismo (agnóstico), onde o dever se nos impôs demonstrar que, tal como acontece 
às demais religiões, ele está edificado sobre fragilíssimas bases, por serem falsas ou 
alheias, e mesmo assim, adulteradas; como do mesmo modo, apontar os seus crimes 
contra o direito e integridade das gentes – como a própria História o subscreve; embora 
reconheçamos que dele surgiram verdadeiros titãs, não apoiados à falsa muleta de uma 
“religião”, como as demais, criada por homens escravos de inertes dogmas – todas elas, 
tal com disse H. P. B. “róseos contos infantis e objetos de exploração e domínio” e as 
suas revelações “duplos véus lançados sobre a Sabedoria Iniciática das Idades, que foi, 
antes de tudo, ciência, uma CIÊNCIA perfeita, que é mister descobrir” – mas sim, por 
haverem encontrado o Cristo em seu “homem interno” e, portanto, verdadeiros Lotos 
saídos da lama de um lago infecto, para a Luz do Sol da Verdade. 

É, portanto, a esses sábios e santos Homens a quem dedicamos estas últimas 
linhas, como uma pálida homenagem de quem tem a pretensão de querer seguir as 
mesmas pegadas, embora preferindo o nome de Teósofo. 

Vitam impendere vero! 

H. J. Souza 

Presidente da S. T. Brasileira 

 

A ELETRICIDADE PERANTE A TEOSOFIA   16 

 

“Peut-être constatera-t-on un jour que le rayonnement est une des lois générales et 
souveraines de la création, et que, loin de s’applicquer uniquement, comme on l’a cru 
jusqu’ici, aux corps contenant le calorique ou la lumiére, cette loi s’applique á tous les 
objects sans exception et quels qu’ils soient, visibles ou invisibles, obscurs ou lumineux, á 
tout en un mot et á chaque détail de tout”. (Victor Hugo) – “Dicté par moi” en 1843 

–––––– 

Embora o homem seja considerado uma síntese do Cosmos, na sua integração 
pelos sete princípios fundamentais de que é composto, somente ao que consegue 
libertar-se inteiramente das influências do plano karmico é dado alçar-se a outro mais 
elevado do que o plano físico, visto que mesmo aquele que tem capacidade de focalizar-
se no plano mental não vai além do “mental inferior”. 

A luta que sempre se trava entre a influência espiritual e a material, é indispensável 
para o aperfeiçoamento na evolução de cada um, e quando esta se completa, o Homem 
tem exteriorizado as forças latentes da Natureza, consideradas em número de sete, e 
realiza então a sua união ao Sétimo Princípio, que contém Atmâ ou a Semente Divina. 
Daí em diante ainda terá trajetória a descrever, porque deverá desenvolver três 
potencialidades universais, nos três planos do próprio Logos, no seio do Pai do nosso 
sistema, e quando finaliza tão suprema evolução, o Homem planetário identifica-se com o 

                                            
15

 Mônada (do grego: um, unitário). Uma mônada é um centro de consciência: centelha na chama, ela participa das qualidades do 
Todo, donde é parte integrante onisciente, onipotente no seu próprio plano. A mônada é limitada nos seus meios de ação, pelos 
veículos de que se serve para agir nos mundo inferiores. Ela é o grande Eu – o Purusha – o Espírito no homem. Ela ganha pouco a 
pouco o Eu-Consciência, graças à evolução da matéria que se adapta progressivamente aos fins do Espírito, que não faz, senão, 
desenvolver as responsabilidades ilimitadas que nele vivem por toda eternidade. (V. Reynaud) – Todas as notas do autor. 
16 Conferência efetuada na sede social em Niterói, em 10 de agosto de 1928. 
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mesmo Logos, perdendo inteiramente a consciência planetária que possuía, em benefício 
do Senhor Absoluto de Todos os Sistemas. 

Quem não se sente enlevado diante de tão sublime perspectiva, que elimina 
qualquer noção de individualismo ou de utilitarismo pessoal? 

Isto de fato, só pode suceder com espíritos obliterados pela descrença mórbida ou 
pelo egoísmo que os leve a fazer de si próprios uma idéia diversa daquela que de fato 
lhes cabe, como pobres átomos do infinito. 

Na realidade, o homem, esse elemento infinitesimal da Criação, que relativamente 
a qualquer astro, de qualquer sistema planetário na infinidade que povôa o Universo 
visível, é menos do que um simples átomo em relação a si próprio, no seu ilimitado e 
néscio orgulho, estabeleceu que esse mesmo Universo foi criado exclusivamente por sua 
causa, em sua honra e para seu uso e gozo transitórios. 

A ânsia de poderio enche-o, em geral, de orgulho, pela aparência de autoridade 
opressora que exerce sobre os seus semelhantes, mas, entretanto, se conhecesse a 
verdade, certamente enjeitaria tal poder, porque saberia então que este o obriga a ações 
de cujas repercussões, embora estas não lhe sejam conhecidas no momento, ele, 
inflexivelmente, terá de sofrer todo o efeito. 

Quem possui poder, assume sempre um Karma, que se multiplica pelo bem que 
não fez e pelo mal que fez ou mesmo que deixou de fazer. 

O homem, animado de tanta estultícia, estabeleceu uma ciência que é baseada em 
fatos experimentais, que são observados pelas faculdades que lhe são próprias, em 
função dos sentidos que possui, e fora de tais bases rígidas, nada admite, nem mesmo, 
em geral, considera legítimas investigações ou discussões. 

Conduzindo, embora, por essa Ciência, com que se exalta, o homem só conhece 
parte da superfície da Terra em que habita, isto é, da sua epiderme, pois do que tem 
explorado em profundidade, nada pode ser considerado como pertencendo ao próprio 
corpo do mesmo planeta, que continua completamente ignorado. 

Que poderíamos dizer, então, de sua “alma” e dos princípios mais elevados que o 
devem completar? 

Nada absolutamente sabe, pois que mesmo as leis gerais que regem a mecânica 
clássica, o princípio moderno da relatividade veio demonstrar que deixam de ser 
verdadeiras, quando se tratem de velocidades que, muito embora não possamos ainda 
realizar, são perfeitamente concebíveis, em comparação com a velocidade da luz, da 
eletricidade, etc. 

A Terra, esse enorme eletroimã, que recebe do astro central dos sistema a que 
pertence, verdadeiro bombardeio eletrônico, com que é ativada, não fornece, por 
enquanto, à Ciência atual, que não é ainda perscrutada através do sexto sentido, a noção 
exata da eletricidade que é definida até agora somente como a causa dos fenômenos 
elétricos ou o nômeno do qual eles emanam. 

Isto, na verdade, nos dá alguma noção sobre a sua essência? Nenhuma, e 
portanto, não obstante os formidáveis progressos atingidos pela eletricidade aplicada, a 
Ciência não conseguiu determinar o sentido exato dessa palavra, que se derivou do nome 
grego “elektron”, que exprime o âmbar, cuja propriedade de atrair os corpos leves, depois 
de fortemente friccionado, foi, na mais remota antiguidade, motivo de mera curiosidade e 
deu origem à expressão que até nossos dias abrange o conjunto de fenômenos 
desenvolvidos por uma infinidade de ações mecânicas, químicas, térmicas, fisiológicas, 
etc. 

Electron é também o nome que, há pouco mais de 20 anos, foi dado à última 
diferenciação do átomo, isto é, ao estado da matéria que não admite mais divisão, 
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desagregação ou decomposição, correspondendo exatamente ao sentido que tinha antes 
o próprio termo “átomo” e representando a verdadeira unidade na matéria de que é 
formado o universo manifestado. 

A atenção da ciência física moderna se concentrou na estrutura dos átomos, 
considerados como miniaturas de sistemas solares, e na gravitação dos elétrons e, deste 
modo, a idéia de eletricidade passou a ser simplificada desde que foi, por assim dizer, 
capitulada no princípio lato da conservação da energia, que é considerado um princípio 
geral ou princípio único, se eu posso assim dizer. 

Assim me exprimo porque desejo fazer compreender que a ele se reduzem ou 
podem ser reduzidas, afinal de contas, todas as formas, por mais variadas que sejam, sob 
as quais se apresente tudo que se manifeste no mundo em que vivemos. Em outros 
termos, tudo que assim se manifesta pode ser reduzido a uma questão de “energia” que, 
embora se apresentando sob diferentes formas, permite que todas sejam facilmente 
transformadas, umas em outras, de modo equivalente. 

Digo “de modo equivalente” porque a energia se conserva sempre em quantidade, 
embora o mesmo não se dê em qualidade e a parte dela que não é restituída como 
trabalho útil, mas que é consumida sob a forma de calor, representa, de fato, uma 
transformação que completa a potência total desenvolvida de qualquer maneira, visto que 
a energia, quando cessa de se manifestar de um certo modo, continua a existir, embora 
sob outra forma. 

Exemplificando, se temos uma máquina, ou seja, um instrumento capaz de 
transformar, de uma maneira regular, determinada forma de energia em outra, a potência 
total recolhida é exatamente igual à potência total produzida, embora nem toda ela seja 
utilizada. 

Analogamente, se tivermos junto hidrogênio e oxigênio e fizermos agir sobre eles 
uma centelha elétrica, todos sabemos que se produz uma certa quantidade de água, cujo 
peso total não é, entretanto, igual à soma dos pesos dos dois gases associados, 
conforme o princípio de Lavoisier, que ensina que o peso de um composto é 
rigorosamente igual à soma dos pesos dos seus constituintes. Isto não quer dizer, porém, 
que haja perda, mas apenas uma simples transformação, sendo a redução do peso 
devida à produção de calor, correspondendo ao número de calorias despendidas com a 
combinação. 

Daí o fato de se ter concluído que a energia tem peso. 

Do que está exposto, conclui-se que nada é perdido – sendo que, nesta simples 
consideração, é que consiste justamente a lei da conservação de energia, que não tem 
exceção, e tanto é aplicável a um simples átomo, como a qualquer outro organismo, 
quaisquer que sejam as suas dimensões, até uma própria estrela, por mais grandiosa que 
seja a sua constituição. 

Do que acabo de expôr julgo que resulta imediatamente a concepção que devemos 
fazer do que é chamado “energia”, que se nos manifesta sob diversas formas, 
conversíveis umas em outras, sendo que, de todas as suas formas, incontestavelmente, a 
“energia elétrica” é a mais importante, porque nela se convertem com a maior facilidade 
todas as demais, de tal forma que temos a nítida impressão de ser essa a forma 
fundamental da energia, que não podemos separar da noção que temos de “matéria”, 
visto como a massa material é considerada como manifestação de energia atômica. 

A eletricidade fica, pois, sendo, em última análise, a manifestação da própria 
energia interatômica, imponderável ainda, no estado atual da Ciência, mas não devendo 
tardar muito até que se possa chegar a determinar o seu peso específico, desde que 
sabemos que já foi conseguido o cálculo do peso da quantidade de luz que a Terra 
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recebe do Sol no espaço de um ano, cálculo que chegou, em números redondos, a 
58.000 toneladas. 

Partindo do mesmo ponto de vista, os grandes cientistas Pierre Curie e Mme. 
Curie, em suas pacientes e perseverantes pesquisas para determinar a origem da 
radioatividade, chegaram à conclusão de que ela resulta evidentemente da transformação 
dos átomos, e conseguiram mesmo, pelos seus métodos novos de análise, estabelecer a 
lei de transformações em função das constantes radioativas de determinadas 
substâncias, lei que se apresenta sob a forma de uma exponencial simples. 

Num sal de rádio, as moléculas que permanecem intactas não manifestam senão 
propriedades físicas ordinárias, a radioatividade só sendo revelada nos átomos que se 
desintegram. 

Demonstrando assim que a fonte de energia que existe no rádio provém somente 
da decomposição ou transformação dos seus átomos, ficou também respondida a 
argüição que tinha sido feita sobre a contradição aparente que o rádio apresentava à 
grande lei da conservação de energia, pelo fato de produzir e emitir calor 
espontaneamente, isto é, sem nenhuma excitação exterior e que permanece 
indefinidamente. 

Foi o conhecimento da eletricidade, tal como acabamos de encará-la, que, de 
acordo aliás com a previsão teosófica, forçou a química, depois de analisar a matéria 
pelos processos mais rigorosos ao seu alcance e de tê-la classificado segundo uma 
ordem de mais de setenta classes distintas, desde o hidrogênio, tomado como unidade, 
até o mais pesado até hoje conhecido, o uranium, cujo peso relativo é 238-5, aos quais 
chamou “elementos”, atribuindo-lhes um estado final, a ceder terreno à Física moderna, 
admitindo nova constituição para tais elementos, cuja diversidade é apenas representada 
pelo número e disposição dos elétrons. 

Onde houver matéria, esta só pode ser concebida como composta de elétrons; seja 
no nosso planeta, no seu ambiente, em qualquer outro planeta, no Sol ou em qualquer 
outra estrela e as leis que regem a mecânica de tais elétrons, em constante trabalho de 
gravitação, são análogas às que animam os planetas em torno do Sol, havendo entre os 
elétrons, espaço necessário à descrição das órbitas regulares e sistemáticas, que 
Sommerfield procurou demonstrar que eram elípticas, como as dos referidos planetas, em 
torno de núcleos centrais, fazendo o papel de sóis. 

A divisibilidade da matéria ocupou sempre a atenção dos físicos e dos filósofos e a 
idéia da sua unidade, isto é, de que toda substância material seja constituída por um 
elemento único, não data, aliás, de nossos dias, chegando-se à conclusão de que a 
ciência atual descobre, afinal, o mesmo que já era conhecido na mais remota antiguidade, 
entre Gregos e Egípcios, há dezenas de séculos. 

É fato sabido que, em bem remota antiguidade, os Egípcios, no período de 
dinastias que se tornaram célebres, já tinham conhecimento do “pára-raios”, visto que 
inscrições hieroglíficas demonstram que certos templos eram providos de mastros 
verticais, destinados a “dominar a tempestade nos céus elevados” e acrescentam que tais 
mastros eram revestidos de cobre, o que demonstra que eles já conheciam que este 
metal possui o grau mais elevado de condutibilidade elétrica. 

Depois de um longo letargo, as idéias ressuscitam, embora se apresentem sob 
aspectos diferentes, que não podem, entretanto, enganar os cientistas. 

As ciências do Ocultismo, nas quais se baseia a Teosofia, não param, aliás, na 
descontinuidade da matéria e admitem que a divisibilidade continua até o infinito. 
Acompanhando esta ordem de idéias, a teoria moderna dos “quanta” estende já a 
descontinuidade até o domínio da energia. 
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O domínio da energia é justamente o que a filosofia yogi considera como a 
segunda grande manifestação, a que dá o nome de Prâna, da qual a matéria é uma forma 
condensada e que é o agente da constante vibração dos elétrons. 

Prâna, está presente em todo o Universo e, de modo perfeitamente análogo ao que 
rege no mundo material o princípio de “conservação de energia”, a que já me referi, afirma 
a Teosofia que a soma total da energia é fixa e imutável, variando apenas as formas e 
combinações sob as quais ela age dentro dos limites desta outra manifestação. 

Dissecado o átomo final de Prâna, pelo mesmo processo de diferenciação, passa a 
ser atingido o limite das raias de outra ordem mais sutil de manifestações, a que a filosofia 
yogi dá o nome de Chitta e que corresponde à Mente ou Substância Mental, que por sua 
vez, é suscetível de ser submetido ao mesmo processo de divisibilidade, até o infinito, 
conforme já disse. 

Estas diversas manifestações, interpenetrando-se e identificando-se nos seus 
limites de contato, induzem a noção de que a Mente, a Energia e a Matéria, ou, em 
linguagem yogi, Chitta, Prâna e Akhasa, são diferentes formas de uma mesma 
substância, variando apenas o seu estado de condensação. 

Pela Teosofia, o mundo físico não constitui de modo algum o Universo, havendo 
outros mundos de matéria mais sutil, dotados de maior número de dimensões, ao passo 
que a Ciência atual não admite ainda, senão a existência objetiva de um mundo a três 
dimensões apenas. 

Para a Teosofia, toda manifestação física não é mais do que uma representação ou 
uma projeção no plano físico da matéria a 4 dimensões, produzida por uma força 
qualquer, vinda de mundos ou planos superiores, e provindo então, de limitações em 
limitações sucessivas, a partir do Cosmos absoluto, cujo número de dimensões é infinito, 
até as três dimensões no espaço físico, visto que a matéria a duas e a uma só dimensão 
não existe objetivamente no nosso sistema planetário. (Em outros termos já fiz alusão a 
esta mesma ordem de idéias na conferência sobre o “sexto sentido”) 

As variações de densidade dos corpos são atribuídas a variações da pressão 
exercida pela 4ª  dimensão, de tal sorte que, à medida que sua densidade se reduz, 
qualquer corpo se aproxima da matéria a quatro dimensões, a diferença entre os 
elementos químicos provindo também da diferença de pressão segundo a quarta 
dimensão. 

Tal pressão agindo, por exemplo, menos sobre o hidrogênio do que sobre o 
oxigênio, menos sobre o alumínio do que sobre o ferro, indica que o hidrogênio e o 
alumínio estão mais próximos da quarta dimensão do que o oxigênio e o ferro. 

Em resumo: do mesmo modo por que existe uma matéria universal, repartida pelo 
Cosmos, conforme revela a análise espectral e uma energia também universal, que anima 
eternamente esta matéria, há ainda uma Mente Universal, que guia e caracteriza a 
energia. 

Além dos limites da terceira grande manifestação da Mente, os processos 
transcendentais escapam à nossa capacidade finita de entender e compreender as coisas 
por comparação ou por sensação, isto é, dentro da relatividade, e entram, por assim dizer, 
nos domínios do Absoluto, que não nos é dado perscrutar. 

Há meio século, na época em que H. P. B. produziu a Doutrina Secreta, a ciência 
clássica ainda considerava a eletricidade como um fluído imponderável, o que não obstou 
a que o grande Mestre, arrostando com a pretenciosa ironia dos seus contemporâneos, 
negasse peremptoriamente tal hipótese, declarando desde então que a eletricidade era 
simplesmente matéria, embora não compreendida num dos estados físicos até então 
conhecidos, mas em graus mais sutis, mais elevados, de cuja percepção só o Adepto ou 
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no mínimo quem tenha conseguido desenvolver o “sexto sentido” pode estar apto a 
perceber. 

Com essa preciosa faculdade, de que já me ocupei na conferência que realizei 
neste recinto em 1º  de Abril do corrente ano, serão obtidas certamente, até por intuição, 
noções completas e fundamentais, por meio da visão virtual, da própria eletricidade, de 
sorte que qualquer leigo possa ter conhecimento lógico de um volt, um ampére, um watt, 
com a mesma facilidade com que hoje adquire o de um litro, um metro ou um quilograma. 

No nosso estado atual de evolução incipiente, não possuímos perfeita consciência 
senão da matéria a três dimensões, que vemos objetiva, manifestada exteriormente, 
embora já tenhamos vislumbres de consciência da quarta dimensão, no domínio de 
sensações despertadas no plano astral, por um sentido superior de visão, o “sexto 
sentido” a que acabei de me referir e mesmo da quinta nos limites do mental, que é 
subjetivo e de manifestação interior. 

O poder de visão da quarta dimensão, ou por outra, dos corpos a quatro 
dimensões, será certamente independente do órgão físico ocular, que é a três dimensões 
e será facultado por outro, de que já me ocupei igualmente na conferência a que me 
referi, o qual poderá também fazer idéia do que existe a três dimensões, porque estas se 
acham incluídas nas quatro, do mesmo modo que a nossa faculdade de observar o 
mundo físico não nos permite destacar dele as superfícies e as linhas, isto é, o que é a 
duas ou a uma dimensão unicamente. 

Como princípio animador que eletrifica todo átomo, a Doutrina Secreta nos 
apresenta a energia dinâmica sob a denominação de Fohat. 

Os que estudam a Doutrina Secreta habituam-se à sua linguagem e não se detêm 
na análise da sua terminologia, geralmente até velada por Maya, ou ilusão, para afastar 
os profanos que nesciamente a ridicularizam. 

Assim, a Doutrina Secreta, entrando em explanações sobre a eletricidade no meio 
rarefeito que é o éter, ou manifestação sutil de Akhasa, faz tudo depender de Fohat, que 
diz ser a própria essência da vida, pelos efeitos a que dá lugar em diversos planos da 
natureza, causa das vibrações que se apresentam sob diversas formas suscetíveis ou 
não de serem percebidas pelos nossos sentidos. 

Diz, por exemplo, a Doutrina Secreta (pág. 90, 1º  vol. da ed. Francesa) que a 
eletricidade é o “poder oculto vital que une e modela as formas e lhes dá a primeira 
impulsão. É a força propulsora, que reúne os átomos elementares, fazendo-os agregar-se 
e entrar em combinação”. 

Antes (à pág. 56) declara que os ocultistas orientais afirmam que a “eletricidade” é 
uma Entidade, que representam por uma serpente, porque as descargas elétricas 
atmosféricas se manifestam por meio de centelhas, em zig-zags, isto é, em serpenteios. 

A Cabbala a designa pela letra hebraica Teth, cujo símbolo é a serpente, que tem 
um papel importante nos seus mistérios e que tem como valor universal 9, porque é a 9ª  
letra do alfabeto e a nona parte da inteligência universal. 

À pág. 91 lê-se que Fohat, correndo através dos sete princípios do Akhasa, atua 
sobre a substância manifestada – elemento único como já foi dito – diferenciando-o em 
diversos pontos de energia e põe em ação a lei da evolução cósmica, a qual, obedecendo 
à ideação da Inteligência Universal, produz os diversos estados de ser no sistema solar, 
composto de sete princípios. 

Diz mais: “É por meio de Fohat que as idéias do mental universal são impressas 
sobre a matéria. Pode-se ter uma fraca idéia de Fohat, chamando-o eletricidade cósmica, 
como se procede algumas vezes, mas é preciso então acrescentar-lhe outros atributos, 
além dos que são dados ordinariamente à eletricidade e, entre outros, a inteligência. É 
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interessante notar que a Ciência Moderna acaba de reconhecer que toda atividade 
cerebral é acompanhada de fenômenos elétricos”. 

Mais adiante: “Fohat, pois, é personificação do poder elétrico vital, a Unidade 
transcendente que une todas as energias cósmicas sobre os planos invisíveis como sobre 
os planos manifestados...” E depois: “Em 1882, o presidente da Sociedade Teosófica, 
coronel Olcott, foi posto de lado por ter sustentado, numa de suas conferências, que a 
Eletricidade era matéria. Tal é, entretanto, o ensinamento da Doutrina Secreta. Força e 
Energia podem ser nomes mais cômodos para a ciência européia, enquanto não souber 
mais nada a seu respeito; mas, na realidade, ela não é mais do que matéria – como o 
éter, aliás, que é também atômico – posto que várias gradações a separem deste último. 
Parece ridículo sustentar que, desde que uma coisa é imponderável para a Ciência, não 
possa ser chamada matéria. A eletricidade é ‘imaterial’ no sentido de que suas moléculas 
não estão sujeitas nem à percepção, nem à experimentação; entretanto pode ser atômica, 
o que os ocultistas afirmam, e portanto, é matéria.” 

“Mas supondo mesmo que não seja científico falar em semelhantes termos, desde 
que a Ciência considera a Eletricidade como uma fonte de energia, como energia 
simplesmente ou como uma força, pode-se pensar em força ou energia sem lhe associar 
a idéia de matéria?” 

“O matemático Maxwell, uma das maiores autoridades em eletricidade e 
fenômenos elétricos, dizia, há muitos anos, que a eletricidade era matéria e não 
simplesmente movimento. Se aceitarmos a hipótese de que as substâncias elementares 
são compostas de átomos, não podemos evitar de concluir que a eletricidade, positiva ou 
negativa, é dividida em partículas elementares definidas que se conduzem como átomos 
de eletricidade”. 

Não precisamos ir além nas citações do que se contém no genial trabalho do 
grande Mestre H. P. B. para demonstrar evidentemente que tudo que ela considerou em 
torno da eletricidade se enquadra perfeitamente na ordem de idéias a que chegou na 
atualidade a Física Moderna a tal respeito. 

Referindo-se o final da última citação à eletricidade “positiva e negativa”, não é 
demais que façamos aqui uma referência à idéia que se faz da corrente elétrica como 
noção de alguma coisa que ocorre ou que se move, sabendo-se, entretanto, que o que 
deve correr é, aliás, a ondulação que se faz no éter com a mesma velocidade da luz. 

Para comodidade do ensino e do raciocínio, a corrente foi estabelecida sempre do 
polo positivo para o negativo, isto é, do polo em que a tensão é hipoteticamente mais 
elevada para aquele em que o é menos, até que a lâmpada termoiônica, permitindo que 
os físicos pudessem constatar a direção da corrente, veio demonstrar a emissão do 
filamento à placa, isto é, esta última sendo bombardeada por cargas negativas 
provenientes daquele, veio mostrar que a corrente não se estabelece do polo (+) para o (-
), visto que a placa é que é levada a um potencial positivo. 

E porque acabamos de falar em emissão, passemos a fazer outra ordem de 
cogitações em que veremos a perfeitas coincidência com a ciência moderna da parte em 
que a Teosofia considera a matéria em atividade, segundo leis imutáveis que regem os 
fenômenos das vibrações e das radiações. 

Uma das maiores conquistas da Física Moderna consistiu no estudo completo das 
ondulações, explanado por Maxwell, o grande sábio escocês, e desenvolvido e aplicado 
pelos vultos científicos da atualidade. 

Os limites da dispersão do espectro solar, que estavam restritos sob o ponto de 
vista fisiológico, dependendo do aparelho individual humano, que é o órgão visual, foram 
dilatados, desde que este foi suprido por outros receptores diferentes, que tornaram 
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possível a exploração de uma série importante de radiações, como as dos raios X, alfa, 
beta, gama e das ondas hertzianas. 

Os receptores caloríficos, como a pilha termoelétrica, o bolômetro de Langley e 
outros aparelhos extra-sensíveis, que permitem apreciar variações de temperatura da 
ordem de milionésimos de grau, conseguiram identificar as radiações óticas da região do 
infravermelho com as das ondas eletromagnéticas e, na outra extremidade do espectro, 
as radiações ultravioletas, examinadas pelos métodos espectográficos interferenciais, 
foram consideradas como análogas às dos raios X. 

O que se dá é que as diversas radiações não têm diferença alguma na sua 
natureza – são todas da mesma espécie, obedecem às mesmas leis de reflexão, refração, 
difração e polarização, etc., e variam entre si apenas pela sua amplitude e frequência 
vibratória, esta sendo, como se sabe, inversamente proporcional àquela. 

Habitualmente as radiações não são caracterizadas pela sua frequência vibratória, 
mas pela característica inversa, que é a amplitude ou o comprimento de onda. 

Assim é que as radiações elétricas têm comprimentos de onda que variam desde 
seis milímetros até 30.000 metros, abrangendo 22 oitavas conhecidas: 

– as radiações infravermelhas de 6 milímetros até 0,8 micron, abrangendo 8 
oitavas já determinadas; 

– as luminosas desde 0,8 micron até 0,39 micron, com uma oitava apenas, 
compreendendo do vermelho ao violeta; 

– as ultravioletas, com 700 trilhões de ciclos, são ondas tão curtas, que sua 
amplitude começa com 0,39 micron e desce até 44 angstrom; 

– os raios X de 144 a 0,057 angstrom e assim por diante, entrando pelas 
radiações do rádio; 

A escala das radiações deve estender-se ao infinito, o limite existente sendo 
consequência apenas da imperfeição dos nossos meios experimentais. 

Não obstante, Jean Perrin chegou a classificar radiações de frequência acima da 
dos raios X, intervindo no domínio da radioatividade e provindo de regiões profundas do 
nosso globo, assim como também dos diversos astros, às quais deu o nome de raios 
ultra-X. 

As radiações diversas permitirão assim à mente ir sondando os abismos do 
infinitamente grande e revelando os mistérios do infinitamente pequeno. 

De fato, é pelas radiações luminosas que nos enviam, que entramos em relação 
permanente com os astros, analisando a luz que nos emitem e conhecendo a sua 
estrutura física, composição química, temperatura, movimento, etc. 

Todos os corpos cuja presença é revelada por meio da análise rigorosa dos raios 
do espectro, nos diferentes astros, existem no nosso planeta e a matéria parece ser a 
mesma por toda a parte, como já vimos, variando apenas o seu estado de condensação 
atômica. 

A análise espectral estabeleceu a unidade de composição do Universo e onde 
existe mais unidade manifesta-se positivamente muito maior harmonia. 

Por seu lado, a radiofrequência ficou encarregada de destruir diversos postulados 
tidos até então como indestrutíveis e assim é que, com ondulações de amplitude 
infinitamente pequena, são atravessados os interstícios existentes entre as moléculas, 
tornando a matéria, por mais densa que seja, inteiramente permeável. 

Os raios gama, de comprimento de onda ainda muito inferior ao dos raios X, são, 
portanto, mais penetrantes, mais “duros”, como dizem os radiologistas. 
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A parte referente às radiações constitui por tudo isto o estudo mais importante, 
como já disse, e mais interessante da Física Moderna, principalmente depois que, 
abandonada a teoria de emissão de Newton, que admitia, por exemplo, que um corpo 
luminoso emitia luz pelo bombardeio de partículas minúsculas, chegou-se à conclusão de 
que a irradiação é, afinal, de “energia radiante”, pela teoria das ondulações de Maxwell, 
Young, Fresnel, etc., que considera a vibração do meio sutil que é o éter. 

Pode-se dizer, sem receio de errar, que foi a Teosofia que forçou os cientistas a 
admitir a grande lei das vibrações que a Doutrina Secreta afirma ser a base fundamental 
de toda a vida. 

Assim é que o grande teósofo sueco Emmanuel Swedenborg, que viveu nos anos 
1688 a 1772, exprime-se da seguinte maneira: 

“A lei mais essencial da Natureza é a da Vibração. Um ponto morto, um ponto 
imóvel é absolutamente impossível dentro do nosso sistema. Os movimento sutis que 
chamamos de vibrações ou ondas, os mais vigorosos que chamamos de oscilações, as 
trajetórias dos planetas que chamamos de órbitas, as épocas da História que chamamos 
ou 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. A luz é universal em todos os planos e em todas as suas relações. Quando as 
ondas etéreas impelem com movimento mais lento o ar que nos rodeia, dizemos que há 
som; outras sumamente rápidas que o tímpano não pode surpreender, tomamos como 
luz. A origem das vibrações, ondas e ciclos está na própria Vida Divina.” 

Eis aí, pois, como se mostra a evidência que as descobertas recentes não são 
mais do que reminiscências da Sabedoria Antiga, a que as obras teosóficas em geral 
fazem alusão constantemente. 

A Doutrina Secreta, referindo-se, por exemplo, ao “éter nervoso” ou “aura 
individual” aproxima este fenômeno do estudo do sistema nervoso, que é feito sob o ponto 
de vista das radiações que ele emite e que se podem tornar visíveis com o emprego da 
placa fluorescente, assemelhando-se aos raios “N” e assim é que têm sido já obtidas 
fotografias muito interessantes de auras de diversas pessoas, representando variações 
devidas aos seus pensamentos, paixões predominantes, emoções, etc. 

A eletricidade cerebral do organismo humano, como uma manifestação radioativa, 
é certamente o foco de irradiações que produzem ondulações tendentes à transmissão do 
pensamento. 

Cada um de nós possui em si mesmo, em estado latente, faculdades capazes de 
estimular tais radiações, suscetíveis de serem cultivadas conscientemente, mediante 
exercícios pacientes de meditação e concentração, que fazem parte da yoga que cada 
Ego, com sua capacidade vibratória, conforme sua própria evolução, pode ampliar, até 
atingir o estado de Samadhi, ou íntima satisfação que experimenta o espírito à medida 
que vai entrando em relação com os divinos mistérios da natureza. 

Por mais maravilhoso que seja o conhecimento atual das aplicações da 
eletricidade, que já considera como fatos banais o que ela proporciona em todos os ramos 
da atividade humana, pode-se, sem receio de errar, dizer que eles ainda estão muito 
longe das suas possibilidades, por assim dizer, ilimitadas. 

A eletricidade está destinada naturalmente a ser um dos maiores fatores na 
evolução da Civilização de todos os povos, quer como fonte de calor e de luz, quer 
empregada como força motriz, como o mais maravilhoso engenho de transmissão de 
pensamento ou, finalmente, na radiologia aplicada principalmente à Cirurgia e à Patologia, 
etc. 
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A eletricidade parece ter aclarado um grande enigma, que é a causa da gravitação, 
do mesmo modo que a própria afinidade química, que é também de natureza elétrica, 
agindo como um fenômeno de atração entre átomos diversos. 

Que potência formidável poderá vir a utilizar a humanidade quando souber 
efetivamente como age a gravidade e conhecer, portanto, os meios de conduzi-la à sua 
feição! 

Na energia hidráulica, de que a Natureza tão prodigamente dotou a nossa cara 
Pátria, e que, na sua maior parte, ainda se encontra em estado potencial, visto como da 
potência de 25.000.000 de Kilowatts, em que pode ser convertida, apenas cerca de 
500.000 se acham utilizados, em todo o seu imenso território, temos o índice perfeito da 
função que teremos de desempenhar nos destinos do nosso planeta. 

A mentalidade teosófica só compreende a pátria como uma concepção abstrata e 
não pode admitir que riquezas assim acumuladas em determinada região não sejam 
patrimônio comum da humanidade, em cujo benefício as devemos tornar úteis e 
proveitosas, mostrando que sabemos executar conscientemente a obrigação que nos foi 
traçada. 

Precisamos converter em utilidade econômica o que permanece inaproveitado, 
para organização de uma pátria feliz, numa obra de idêntica felicidade em todas as 
pátrias. 

Adotemos o espírito sadio do otimismo, capacitando-nos do nosso valor, ajudando 
os que quiserem elevar o nosso país ao lugar que ele pode e deve ocupar, abandonando 
o desinteresse passivo, tão comum nos demolidores inconscientes que só sabem falar 
mal de tudo e de todos e procurando o elemento mais poderoso que se conhece para a 
consecução de qualquer objetivo, que é incontestavelmente o espírito de associação ou 
coesão, ou uma das mais puras manifestações de eletricidade, caracterizada numa 
afeição geral e recíproca entre todos os sêres. 

Terminando, pois, auguremos que as manifestações mais elevadas e as vibrações 
mais intensas dessa sutil e formidável força da Natureza, na instantaneidade das suas 
comunições, possam ligar todas as nacionalidades, todas as gentes, por telepatia 
tangível, num só amplexo da mais pura fraternidade, consubstanciando um mesmo ideal 
espiritual, que por meio do estudo, da investigação, da luta, do sacrifício e da renúncia, 
desperte do seu letargo amargurado e tenda progressivamente para o limite da Verdade 
absoluta, cuja realização será a suprema Sabedoria. 

Seja a paz com todos os seres! 

Rio de Janeiro, 12 de julho de 1928 

Eduardo C. de Faria 

Pres. Da “Loja Morya” da S. T. B. 

 

 

O SIMBOLISMO DE NOSSA CAPA 
 

No cabeçalho, vê-se de um lado o Egito, representado nas pirâmides e na Esfinge. 
É o elemento masculino, ativo, positivo, seco, quente – o Fogo dos alquimistas. Do outro 
lado, a Índia, representada no colosso de granito – o Himalaia. É o elemento feminino, 
negativo, passivo – o Radical úmido dos alquimistas. Simboliza, ainda, o berço glorioso 
dos nossos antepassados, das religiões e das nossas línguas (Indo-Européias). 
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No centro, a Vereda da Iniciação, aparentemente lisa, mas repleta de obstáculos 
para todos os Chrestos ou “homens de dores”, até que no seu termo se transformem no 
Christo – “o ungido ou purificado”. 

No fundo, ilumina toda essa tela de elevadas concepções, o Sol de Sete Raios. É a 
Nova Aurora que começa a despontar para o mundo: o Advento da Sétima sub-raça, 
finalizadora do Ciclo Ariano, simbolizada no 7º Raio do Sol Místico: Svaraj. 

Poderíamos, ainda, simbolizar essas três cousas distintas, como Egito – Osíris ou 
Pai; Índia – Ísis ou Mãe, e, finalmente, a Vereda – o nosso Trabalho atual para a 
Apoteose final: Horus, o FILHO. 

Como um sinete de fogo gravado sobre todo esse conjunto harmonioso e belo, está 
a palavra Dhâranâ, que outra cousa não é, senão, uma das ferramentas de que lançamos 
mão para a construção de tão maravilhoso Edifício. 

Em baixo, a deusa MAAT, filha de Ptah, e esposa de Hermés, representando a 
Verdade e a Justiça, em plena nudez, desdobra um papyrus em frente ao Portal do 
Templo, no qual está o Sumário de tudo quanto se contém nesta revista. Dos lados do 
Portal, vêem-se as duas colunas legendárias, que até hoje a Maçonaria conserva com o 
nomes de Bohaz e Jakim, cujas iniciais serviram para vários nomes misteriosos de 
pessoas e lugares, como por exemplo: Bhante Jaul, Belém, Jerusalém, Jeoshua Ben 
Joseph, João Baptista (Jokanam), José Bálsamo, Bem Jockai, etc., etc.,. 

E finalmente, sobre o Portal do Templo o lema da Sociedade Teosófica Brasileira – 
SPES MESSIS IN SEMINE – o qual por si só responde por tudo quanto pudéssemos dizer 
a respeito, pois de fato, outro não é o nosso desejo, senão que a Semente por nós hoje 
espalhada em terreno sáfaro, ainda, possa dar num futuro não distante, uma colheita 
proveitosa em benefício de todos os nossos irmãos em Humanidade! 

H. J. S. 

 

 

ERRATA 

No último número desta revista são notados alguns erros, que o leitor inteligente 
soube corrigi-los. No entanto é nosso dever apontá-los. Assim é que, à pág. 78, na última 
linha, deve ser lido: “estão conjugados os seus esforços” e não, sem esforços, como por 
engano saiu. 

Do mesmo modo, o nome de quem subscreve o artigo “O Sexto Sentido” é 
Eduardo C. De Faria, e não de Paiva. 

Ainda, no artigo Resposta em tempo, 2ª  coluna, 12ª  linha, leia-se: “...a indignidade 
dos que abusaram de uma fiel portadora, etc.” e não “a indignação dos que abusaram, 
etc.”. 

 

Ilustração: Foto 

Legenda 

Conde de S. Germano – A misteriosa personagem de todas as épocas e... de 
quem muito se fala mas... nada se sabe. 

 

LOJA MORYA 
 

Em 12 de Julho p. p. a “Loja Morya” – primeira Rama da S. T. B. no Brasil e que 
tem a sua sede na Capital da República – completou o seu primeiro ano de existência. 
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A sessão solene para comemorar tão auspicioso acontecimento, teve lugar na 
Sede Central, por determinação do Sr. Presidente da S. T. B. como uma homenagem à 
primeira Rama, que a mesma Sociedade funda no país para o qual é a sua 
importantíssima missão. 

Às 20 horas, estando o salão repleto de irmãos do Quadro Efetivo e da Loja Morya 
(membros correspondentes da S. T. B.), na sua maioria, acompanhados de suas Exmas. 
famílias, foi aberta a sessão pelo Vice-Presidente da S. T. B., Sr. Capitão de Fragata 
Tancredo de Alcântara Gomes, que disse da razão de ser daquela solenidade e dos 
grandes esforços despendidos por todos os membros da “Loja Morya”, tendo à sua frente, 
seu digníssimo Presidente, que em tão pouco tempo de vida daquela Loja, tem 
demonstrado ser um timoneiro experiente guiando aquela nau – primeira da flotilha futura 
da S. T. B. a porto seguro, representado no Ideal em que a mesma se acha empenhada. 
Terminou saudando o Sr. Presidente e demais membros da “Loja Morya”, não só em seu 
nome particular, como da S. T. B. da qual é Vice-Presidente, como ainda, no da 
Associação “Samveda” de Buenos Aires, como seu Representante junto ao Diretório da S. 
T. B. 

Teve a palavra o Sr. Presidente da S. T. B., que leu um estudo iniciático intitulado 
“A Família Espiritual”, demonstrando a razão de ser dos deveres que têm para com a 
própria Lei Universal, e por isso mesmo, perante a própria consciência, todos os homens 
nascidos nesta parte do Globo – os ibero-americanos – em estreitar cada vez mais, os 
laços espirituais que os unem entre si, como elos da mesma “cadeia espiritual”, a fim de 
que, no mais breve prazo possível se realize na face da terra o grande período áureo 
anunciado para o mundo: o Advento da “Sétima sub-raça”. 

A seguir, teve a palavra o Sr. Presidente da “Loja Morya”, que agradeceu, não só a 
saudação que a S. T. B e Samveda lhe faziam, respectivamente, pelo seu Vice-
Presidente e digno Representante, alongando-se em um estudo interessante sobre o 
motivo daquela solenidade. 

Fala novamente o Sr. Presidente da S. T. B., que agradece as palavras do Sr. 
Presidente da “Loja Morya”, completando: “...que fosse lançado na Ata especial daquela 
sessão, um voto de louvor à ‘Loja Morya’ – representada pelo seu digno Presidente e 
demais membros a ela pertencentes, pelo muito que haviam feito em tão pouco tempo, 
em prol do Ideal visado pela S. T. B.” 

A seguir, deu-se início à parte musical que, como sempre, foi preenchida pelas 
Irmãs Faria (Julieta, Lucilia e Edith), as quais encantaram durante algum tempo a 
assistência com a maviosidade de sua voz e a agilidade de seus dedos de artistas. 

Para finalizar esta parte, foi cantado e acompanhado ao piano o conhecido hino 
social “Dhâranâ”, da autoria do Maestro Souto. 17 

Toma a palavra, novamente, o Vice-Presidente para agradecer o concurso de 
todos aqueles que tomaram parte no programa daquela festa humilde, mas onde 
confraternizaram espíritos impulsionados por um ideal gigantesco; como também, a toda 
assistência, o encanto maravilhoso que a mesma emprestou à solenidade daquele dia. 
Dando como terminada a sessão, convidou a todos os presentes para a sala contígua, 
onde foram servidos doces, etc. 

 “É fácil chegar-se a um acordo com o ignorante; mais fácil, ainda, com o que sabe 
distinguir as cousas; porém ao homem enfatuado com um saber insignificante, nem 
Brahmã é capaz de o convencer.” Do Niti-xataca de Bhartrikari 

 

                                            
17 Devido à mudança do nome desta Sociedade, o hino a que se refere o artigo acima, já foi substituído por um outro, que tem por 
título “O alvorecer da Era Nova”, isso de acordo com a verdadeira missão da S. T. B. – Nota da Redação. 
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“Não busques satisfação, busca sabedoria. A satisfação resulta da sabedoria, e 
buscando-a, buscamos resultados, o que é contrário à Lei. Quem pode obter sua 
liberdade não se regendo pela Lei? De nada vale a satisfação. ‘Quem ama sua vida, a 
perderá’.” Fragmentos – Cavé 

 

DIA DO LOTO BRANCO 
 

Como acontece todos os anos, o 8 de Maio ou “Dia do Loto Branco” – como é 
conhecido no mundo teosófico, aquele em que se deu a desencarnação do 
incompreendido ego que teve o nome de Helena Petrovna Blavatsky – foi comemorado 
pela “Sociedade Teosófica Brasileira” 18 

 
O DIA 10 DE AGOSTO 

 

Para comemorar o 5º  aniversário de sua fundação, a “Sociedade Teosófica 
Brasileira” o fez por meio de uma sessão solene que teve lugar na sua Sede Central às 20 
horas daquele dia. 

Estando a sala de reuniões repleta de sócios e pessoas de suas Exmas. famílias, 
foi aberta a sessão pelo Vice-Presidente da mesma – Capitão de fragata Tancredo de 
Alcântara Gomes, que além de dizer a razão daquela solenidade, referiu-se aos esforços 
empregados por todos os membros da S. T. B. – sem distinção alguma – em prol do 
grande Ideal em que a mesma se acha empenhada, terminando por uma saudação em 
nome da Associação “Samveda” de Buenos Aires, da qual é Representante junto ao 
Diretório da S. T. B., dando em seguida a palavra ao Sr. Presidente. 

Este, agradece a saudação do “Samveda”, tecendo elogios ao seu digno 
Presidente Sr. Don Santiago Kohler, como um dos mais esforçados obreiros do grande 
Edifício Humano, do mesmo modo, ao Secretário Geral daquela Associação irmã e ilustre 
Representante da S. T. B. ante o Grande Conselho de “Samveda” – Sr. Don Juán N. 
Galvez T., a quem a mesma acaba de outorgar plenos poderes de ação como 
Representante Geral da S. T. B. para toda a Argentina; tornando extensivos aos 
digníssimos membros do Grande Conselho, os agradecimentos que fazia em nome da 
S.T.  B. 

Depois, fez um ligeiro estudo sobre o papel de H. P. B. no século passado; referiu-
se em termos elogiosos ao trabalho eficientíssimo que vem executando o Dr. Mario Roso 
de Luna, em prol de uma Era prodigiosamente feliz para o futuro da Humanidade, 
acrescentando que, por si só, esse Homem maravilhoso por seus dotes intelectuais e 
morais, ultrapassa todos os esforços das chamadas Sociedades espiritualistas; já pelas 
suas obras de inesgotáveis ensinamentos – inclusive a última escrita em trinta dias (?) – 
já pelas inúmeras conferências que tem feito durante a sua vida e continua fazendo por 

                                            
18 A “Sociedade Teosófica Brasileira” nada tem de comum com a The Theosophical Society por H. P. B. fundada na América do Norte 
e depois transplantada para as Índias. Com essa Sociedade está apenas ligada pelos laços fraternais que devem existir entre 
Sociedades congêneres, além de uma Homenagem para com a sua Obra, que tantas lágrimas e sacrifícios lhe custou. A S. T. B. é 
uma sociedade independente, constituída de “livres pensadores” (como verdadeiros Teósofos que são) e, por isso mesmo, não 
subordinada a nenhuma outra sociedade. 
Ser-se Teósofo, e até mesmo ocultista (o Teósofo verdadeiro é em si um ocultista, e por isso mesmo, o ocultista que não for teósofo, 
não é digno de tal nome), não importa em ser membro de qualquer sociedade possuidora de tal nome. Teósofos, foram todos os 
filósofos alexandrinos e até mesmo, todos os Iluminados que a este mundo têm vindo com missão especial, portadores, portanto da 
Verdade Una, embora que pregada de maneiras diferentes, segundo a época em que viveram. 
A própria H. P. B. na “Chave da Teosofia”, à pág. 31 (ed. Esp.) diz: “Não quer isso dizer que, fora da Sociedade Teosófica e do seu 
círculo interior, não haja teósofos; pois os há em maior número (o grifo é nosso) do que geralmente se supõe e, muito mais ainda, sem 
dúvida, do que entre os membros exotéricos da mesma Sociedade”. N. da R. 
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toda parte; mais ainda, a vultosa correspondência que mantém com mais de 20 países, 
sem falar em jornais e revistas para os quais escreve quase que diariamente. 

Finalmente, dirige a palavra a todos os membros da S. T. B. afirmando-lhes a 
satisfação de que estava possuído pela maneira porque se tinham conduzido até hoje e 
que continuassem agindo do mesmo modo, a fim de serem banhados no grande “Canal 
da Fraternidade Branca”, cujas puras e tranquilas águas conduzem todos os “homens de 
boa vontade” ao Porto de Salvação ou à meta desejada! Mas, que isso o fizessem, não 
aspirando recompensa alguma, até mesmo a da sua evolução, porque tal cousa poderia, 
ainda, redundar em egoísmo; mas tão somente como auxiliadores da própria Lei, pois de 
fato, o que existe é a Lei e esta pertence a todos, desde que estejam de acordo com ela, 
a começar pela própria Natureza, isto é, pelo aperfeiçoamento humano, por meio de “uma 
união de seu Espírito com a Vida Una”. 

Ainda mais: É dentro e não fora que o homem deve buscar a Deus. Apenas uma 
mente inteligente e bem dirigida e educada pode distinguir com exatidão e penetrar nos 
mistérios ocultos da Natureza. “Só os de coração puro podem ver da Deus”. Aquele que 
alcançou semelhante grau, não necessita buscar um Adepto que o instrua, porque ele é o 
próprio Adepto. “E daí, o provérbio hindu: ‘Quando o discípulo está preparado, o Mestre 
aparece”. 

A seguir, teve a palavra o ilustre Pres. da “Loja Morya”, Eng. Dr. Eduardo C. de 
Faria, que fez a leitura de sua brilhante conferência intitulada “Eletromagnetismo”, levada 
a efeito no dia 9 do mesmo mês, no “Clube de Engenharia” em sessão extraordinária, 
presidida pelo Exmo. Sr. Dr. Paulo de Frontin, digníssimo Senador Federal, a qual foi 
publicada no “Jornal do Comércio” de 22 daquele mês. Quer em um, quer em outro lugar, 
o seu valioso trabalho foi muito aplaudido. 

Depois entrou a parte musical, onde encantaram a assistência, como sempre, as 
irmãs Faria (Julieta, Lucilia e Edith), com lindos trechos de música clássica cantados e 
acompanhados ao piano. Ressalta, como um requinte de gentileza, o ato da Srta. Lucilia 
Faria ter estudado o “Nuit d’Azur” de Beethoven, exclusivamente para ser cantado nesse 
dia. 

A sessão, que deixou uma bela recordação no espírito de todos que a ela 
assistiram, foi terminada pelo Sr. Vice-Presidente, que agradeceu aos que tomaram parte 
no Programa, o seu valioso concurso, como a toda assistência o brilho emprestado 
àquela humilde festividade. 

 
ERRARE HUMANUM EST ! 

 

Esta revista deixou de ser publicada até o mês de Agosto p. p. devido aos 
inúmeros obstáculos que se antepõem a toda obra de valor que se deseje implantar neste 
mundo ilusório – principalmente quando gizada para as cousas do Espírito, e por isso 
mesmo, para o “summum bonum” de todos os ideais: a Fraternidade Humana. 

No entanto, dessa data em diante, tal falta recai única e exclusivamente sobre o 
Diretor responsável da mesma, que levado por insignificâncias karmicas de sua vida, não 
soube compreender que, nas maiores tragédias, o homem cônscio dos seus deveres para 
com o mundo, tem que se mascarar com o sorriso da felicidade – embora que não passe 
de um ríctus doloroso, qual “ride pagliacii”, nascido da luta tremenda que se trava em sua 
alma atormentada, imitando, embora que conscientemente, a máscara da hipocrisia de 
que se serve esta pobre Humanidade, eternamente mascarada por falsas aparências. 

E tudo isso, por não ter ele – a pobre criança que começa a ensaiar os primeiros 
passos na Vereda da Iniciação – compreendido a razão de ser destas palavras; nasce o 
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homem da criança; do homem – o homem vulgar –, o Obreiro ou o Sábio – aquele que 
traz consigo todas as ferramentas apropriadas à construção do Edifício Humano, 
sintetizada na Chave Misteriosa que abre todas as portas, por ser o seu possuidor, o 
Édipo de todos os enigmas – a consciência da Unidade Suprema, a Divina Harmonia de 
seu eu envolvido com o Eu Universal! 

Infeliz do homem que não tem ânimo suficiente para confessar o seu erro, até 
mesmo de público. Pior, ainda, o que não o faz receoso de perder o seu prestígio perante 
os demais. É o eterno prisioneiro de uma consciência atormentada!... 

Verba volant, scripta manent! 

Niterói, 25 de dezembro de 1929. 

Henrique José de Souza 

Redator responsável  

 

 

O EMBLEMA DA “SOCIEDADE TEOSÓFICA BRASILEIRA” 
 

Ilustração: desenho 

Legenda: 

Emblema da Sociedade Teosófica Brasileira 

 

O hexágono ou Signo de Salomão formado pelos dois triângulos entrelaçados, 
contém em si mesmo a Unidade, Dualidade (representadas pelas duas côres e os dois 
triângulos – o Universo do Espírito e da matéria), a Trindade, da Tetraktys pitagórica – o 
quadrado perfeito – até o Dodecágono e o Dodecaedro. 

Os antigos cabalistas caldeus, mestres e inspiradores da Cabala judaica, não 
foram os antropomorfizadores do Antigo Testamento, nem são os de hoje. Seu Ain Suph 
– o eterno e ilimitado de onde emanam os dez Sephirots – que “têm uma forma e, 
portanto, não têm forma”, é explicado no Zohar 19, do seguinte modo: “O invisível assume 
uma Forma quando traz o Universo à existência”. Isso quer dizer que a Divindade só pode 
ser contemplada e concebida na natureza objetiva, puro panteísmo. Os três lados do 
triângulo, representam para os ocultistas o mesmo que para os arios – Espírito, Matéria e 
a natureza Média (esta última é idêntica em seu significado com “Espaço”), daí, também, 
as energias criadora, preservadora e destruidora, figuradas nas “Três Luzes”. 

“A primeira”, diz H. P. B. no seu estudo As estrelas de cinco e seis pontas, “infunde 
através do Universo a inteligência, vida consciente, respondendo assim à energia 
criadora. A segunda, produz, incessantemente, formas com a preexistente matéria 
cósmica no círculo cósmico, e portanto, é a energia preservadora. A terceira, produz todo 
o universo da grosseira matéria física. Como esta última intercepta retrocedendo, 
gradualmente, a luz central espiritual, seu brilho decai e se converte em Trevas ou Mal, 
conduzindo para a morte; por isso, vem a ser a energia destruidora, a qual achamos 
sempre atuando sob as formas e aspectos temporais e mutáveis.” 

As “Três Faces Kabbalisticas” do “Ancião das Idades”, “que não têm face”, são as 
divindades arias chamadas, respectivamente, Brahmâ, Vishnú e Rudra ou Shivâ. O duplo 
triângulo dos kabbalistas, está inscrito em um círculo representado por uma serpente que 
morde a ponta da cauda (emblema egípcio da eternidade), círculo, dizemos nós, que não 

                                            
19

 “Livro do Esplendor”, escrito por Simeão Ben Jockai. 
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tem princípio nem fim e dentro do qual tem lugar a Grande Obra da Criação, onde os 
Universos crescem, evoluem e se transformam. 

Para os kabbalistas ocidentais, o vértice do triângulo branco se perde no zenith 20, 
o mundo da imaterialidade pura ou o Espírito imaculado, enquanto que o ângulo inferior 
do triângulo negro assinalado para baixo, para o nadir puro, ou melhor, a “matéria 
impura”, como “as grosseiras purgações do fogo celestial” (o Espírito), arrastado pelo 
vértice da aniquilação, o mundo inferior, donde as formas e aspectos e a vida consciente 
desaparecem para se dispensar e volver à origem mãe (a Matéria Cósmica). Assim, com 
o ponto e a cavidade central, que segundo os Purânas, “é considerado como assento do 
Brahma Auyakta ou Deidade Imanifestada”. 

Não faltarão críticos para a a nossa interpretação quando substituímos o ponto 
central, a “Cruz Mundana”, como usavam os antigos Hermetistas, e até mesmo, a Cruz 
Ansata ou o Tau dos Egípcios, pela própria palavra ou Som inefável, que outros preferem 
colocar acima da roda de Fogo. 

Demos-lhe um outro sentido, como o Hálito ou Sopro de Vida que banha a tudo e a 
todos, manifestado no Espaço, contido dentro do Círculo... que nós simbolizamos como o 
Éter Akhasico ou o Éter, causa psíquica e espiritual do Som. Daí, também, as cores que 
adotamos: o azul para o fundo (cor de Akasha) e o amarelo ouro para a palavra sagrada. 
Outras razões existem ainda para essa nossa interpretação, mas que não tem motivo a 
sua explicação nesta revista. 

Nas Estâncias de Dzyan, podemos ver: “o Universo formado pelo Pensamento do 
Logos, esperando a hora, que ainda não havia soado, até que, como o Loto, a expansão 
da mãe, dilatando-se de dentro para fora, e por meio da união do círculo e o semicírculo, 
ou usando-se outro símbolo familiar, o círculo dividindo-se pelo diâmetro, a vibração do 
som – o poderoso AUM, estendendo-se por tudo, e o Raio projetando-se através do Ovo 
Virgem, faz com que o Ovo Eterno penetre o Mahâ-Hiranyagarba e ponha o gérmen no 
eterno, o qual se condensa no Ovo do Mundo, o Ovo de Brahmâ, Hiranyagarbha, o Verbo 
feito carne”. 

Os livros sagrados não cessam de dizer que “o Verbo deve ser sempre o nosso 
constante pensamento e, que devemos ver e ouvir a Palavra como o Tudo; vê-LA como o 
Eu, existindo em todas as cousas, soando em toda parte, criando, mantendo e 
destruindo”. 

Ao ser indicado ao discípulo avançado a maneira de entoar-se o AUM – segundo o 
seu simbolismo como o Kala-Hamsa ou o “cisne do tempo”, cuja primeira letra é 
considerada como a sua asa direita; a segunda, como a esquerda; a terceira, como a 
cauda, e, finalmente, o Ardhamâtrâ (meio metro), como a sua cabeça – é-lhe oferecido 
um verdadeiro tema de meditação para ser resolvido. 

Assim é, que o discípulo deverá isolar-se de tudo quanto é pessoal e, portanto, 
entrar no Silêncio... que é a quarta sílaba que existe sem existir, ou melhor dito, a 
transformação da Trindade manifestada na palavra AUM (3 letras) e convertida em Om, 
que deixa de ser palavra para ser SOM, ou melhor, a Unidade perfeita. 

O A deve ser pronunciado na garganta (criação); o U no meio da boca 
(conservação) e o M na ponta dos lábios (transformação), como quem sopra ou expira 
algo de dentro para fora. 21 

                                            
20 É o mesmo significado da pirâmide egípcia. O Dr. Rebold, arqueólogo francês de grande fama, demonstra a grande cultura que 
possuíam os egípcios 5.000 anos antes do Cristo, citando, segundo várias autoridades, que naquela época havia ali mais de “trinta ou 
quarenta colégios de sacerdotes iniciados, que estudavam as ciências ocultas e a magia prática!” 
21 Existem por aí, até mesmo entre aqueles que se dizem “únicos conhecedores dos mistérios iniciáticos”, tantos métodos grotescos 
para a pronúncia da Palavra Sagrada, que é uma verdadeira felicidade que tal aconteça, a fim de evitar maiores desgraças para o 
mundo!!! 
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À primeira vista parecerá que estamos transgredindo as leis naturais, quando 
ensinamos tais processos; porém, quando se lembrar que todo processo oculto se torna 
inócuo e até ofensivo aos que o praticam, desde que não possuam uma vida pura e uma 
mente iluminada, outro juízo será feito a nosso respeito. 

O próprio Mestre Kut-Humi, teve ocasião de dizer “que todo e qualquer esforço não 
altruístico, é improfícuo e até prejudicial”. Diante disso, para que mais explicações? 

“Ao entoar-se o AUM se cria um ovo ou concha sonora; em outras palavras, toda 
concha sonora assim criada é uma gota de rócio, um elétron ou eon de um átomo 
cósmico, que participa, em sua figura e cor, do Tom que predomina no momento de sua 
expressão”. 

Se a isso ajuntarmos o conselho de nossa amada Mestra H. P. B., quando diz: 
“Criai, por um poderoso esforço da vontade, uma linha de comunicação entre o olho 
direito e Buddhi, situado este último como um centro da mesma parte da cabeça; esta 
linha que podeis chamar de imaginária, uma vez que tenhais visto com vosso olho mental 
e provido de forma e cor, é certamente tão bom como real. Uma corda vista em sonho, 
não existindo, entretanto existe. Portanto, de conformidade com a cor prismática, que 
dotais a vossa linha, assim atuará a influência. Como Buddhi e Mercúrio se 
correspondem, ambos são amarelos ou radiantes de cor de ouro”. 

Ao contrário, se em vez da cor amarela, pensássemos no encarnado, com a nota 
Lá, meditando no princípio Manas, emitiríamos uma concha sonora, a qual por sua vez, 
de acordo com a lei de atração elétrica, buscaria seu polo oposto: MARTE, unindo-se à 
força de Kama-Manas. 

Com isso, ela ensina que o amarelo, como cor de Buddhi, usada juntamente com a 
nota MI e a pronúncia da Palavra Sagrada ou Som inefável, cria o símbolo de Mercúrio; 
este representa o domínio da matéria pela união do Espírito e da Alma – o positivo e 
negativo, o Sol e a Lua, povoando assim, o espaço com inumeráveis ovos ou conchas 
sonoras radiantes de cor amarelo-ouro, por meio da oitava superior... cujo símbolo 
representa a perfeita mescla da força trina – Espírito, alma e matéria, por meio do 
Antakarana ou fonte da Alma, para não dizer, a ponte que nos conduz dos princípios 
inferiores aos Superiores. 

Desse modo, alcançamos três coisas: 

1ª  – Espalhar o agregado do princípio buddhico sobre o mundo, ou melhor dito, 
atrair um estado de consciência imediatamente superior ao que vem desenvolvendo a 
Humanidade atual, e com isso, concorrer para que ela progrida o mais rápido possível...; 

2ª  – Obedecer à sábia direção de um privilegiado sêr conhecedor de todas essas 
belas cousas; 

3ª  – Buscando primeiro o reino do céu, todas as cousas serão conosco.” 

E daí, a proveitosa discussão literária havida entre H. P. B. e o insigne teósofo 
hindu T. Subba Rao, sobre qual o método mais eficaz ao desenvolvimento do poder 
Kundaline, se começando do alto para baixo, se ao contrário, no que ela opinava pelo 
primeiro. Tudo quanto ficou dito anteriormente, prova que a razão estava de seu lado. 

Eis porque é condenável todo processo de Yoga ensinado por métodos que por aí 
não faltam – nada mais do que um simples negócio comercial, porém, infelizmente, meios 
eficazes de arregimentar prosélitos para a “magia negra”. 

E, ainda, porque a própria H. P. B. dizia que “entre a mão direita e a esquerda, 
existe um tênue fio de teia de aranha”. Do mesmo modo, o Senhor Gautama, quando o 
seu protetor – o rei de Prasenajit lhe pediu que fizesse alguns milagres, responder: 
“Grande rei, não ensino a Lei aos meus discípulos, dizendo-lhes: ide, ó santos e, aos 
olhos dos Brâmanes e dos pais de família, fazei, graças aos vossos poderes 



RRReeevvviii ssstttaaa   DDDhhhââârrraaannnâââ   
Dhâranâ nº   37 a 48  – Janeiro a Dezembro de 1929  – Ano V 

Redator : Henrique José de Souza 

 41 

sobrenaturais, milagres superiores àqueles que outro qualquer pudesse fazer. Ao 
contrário, lhes digo, quando ensino a Lei: “Vivei, ó Santos, ocultando vossas boas ações e 
mostrando os vossos pecados”. Em outros lugares de sua Doutrina, diz Ele, ainda: 
“Esgota a lei de retribuição cármica. Adquire siddhis para o teu nascimento futuro”. 

Nunca é demais lembrar aos incautos: Kundalini – o poder inflamado – tanto é 
criador, como destruidor! É a “Bela Adormecida” que deve ser despertada com cuidado e 
meiguice... de acordo com a própria Sabedoria que for adquirindo o discípulo, e não por 
meios mecânicos, contrários à sua evolução, a menos que não se queira arcar com todas 
as consequências de um ato irrefletido, inclusive o da loucura e muitas vezes, até, a 
morte. 

Estas palavras do Mahatma Kut-Humi, respondem por tudo mais quanto 
pudéssemos dizer: “O melhor e mais importante professor, é o Sétimo Princípio, 
encontrado no Sexto. Quão mais altruisticamente trabalhe um homem a favor dos seus 
semelhantes e se despoje, portanto, do sentido ilusório do isolamento pessoal, tanto mais 
estará livre de maya e mais próximo da Divindade”. 

Finalmente, completam o emblema social, o nome adotado depois da primeira fase 
de sua vida, ou seja, o atual de Sociedade Teosófica Brasileira e o lema Spes Messis in 
semine – “a esperança da colheita reside na semente” – o qual sintetisa todo o papel 
importante que ela representa no país privilegiado onde está edificada: o de semear a 
semente boa e sadia – a Sabedoria – para que um dia a colheita seja farta... com o 
despertar da brasileira consciência, para uma ERA NOVA de Paz, Amor, Luz e Progresso 
entre os Homens de boa vontade!... 

H. J. Souza 

 

 

A MISTERIOSA PERSONALIDADE DO CONDE DE SÃO GERMANO 

 

Havíamos prometido no número anterior desta revista, a publicação da biografia do 
Conde de São Germano; porém, quando assim procedemos, já era nosso intento não 
dizer mais do que as poucas palavras que ora inserimos abaixo de sua fotografia. 

De fato, o pouco que se conhece de sua vida, não está contido em biografias 
arranjadas por escritores pouco escrupulosos; mas sim, através de ligeiros relatos feitos 
por sua amiga, a condessa Adhemar, como se pode verificar em “Páginas Ocultas e 
Contos Macabros”, de H. P. B., comentados pelo insigne teósofo Dr. Mário Roso de Luna. 

O que de nenhum modo podemos concordar, é com a opinião de certas pessoas a 
respeito de Homens de categoria de um São Germano, chamando-o de “charlatão” ou 
“embusteiro”, esquecendo ou fingindo esquecer que “charlatães”, no verdadeiro 
significado desta palavra, são milhares e milhares de homens que neste mundo de 
ilusões, prometem fazer “cousas que não podem cumprir”, como por exemplo: um 
dirigente qualquer dos destinos de um povo, que antes de ser eleito, promete em sua 
plataforma, realizar vários assuntos de interesse geral do país e não o fazem – já está 
entendido que não se trata de casos não previstos anteriormente; charlatão, ainda, o 
médico que garante ao seu cliente a cura radical de uma moléstia considerada incurável; 
o químico que apregôa, do mesmo modo, curar tais moléstias com uma nova fórmula de 
sua descoberta, esquecendo ambos que, “não existem doenças e sim doentes”, ou 
melhor, que só uma moléstia: a desarmonia entre os tres corpos de que se compõe o 
homem, isto é: o físico, em relação à Terra; o psíquico, astral ou alma (psyké), com a Lua; 
e finalmente, o espiritual, em relação com o Sol, o que prova a razão de ser das palavras 
de Plutarco em Ísis e Osíris, quando acrescenta: “... por isso mesmo, o Homem justo, 
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consciente de todas essas cousas, é durante a sua vida física, um habitante da Terra, da 
Lua e do Sol, ao mesmo tempo. 

No entanto, mais sincero foi aquele célebre médico francês que teve a coragem 
precisa para dizer: “Je vivere bâtonner le malade et maladie; heureux le malade quand je 
bât la maladie”. 

Galileu, Franklin e outros tantos homens de fama, também foram charlatães, em 
seu tempo; como também, Colombo, antes de haver descoberto o “novo mundo” – aquele 
que já tinha tido a sua época maravilhosa em civilizações remotas, mas que a Lei regente 
da evolução de homens e cousas, exigia fosse desvendado aos olhos do mundo atual, a 
fim de que aqueles que ora o ocupam, pudessem representar um papel grandioso na 
História presente e, porque não dizer, futura da Humanidade; como charlatães somos 
nós, do mesmo modo, quando ousamos anunciar uma civilização mais adiantada, ainda, 
com o nome de “Sétima Sub-raça” ou última do “ciclo ariano”, que nesta parte do Globo 
edificará o seu reino – e isso sem outro interesse, senão, o de trabalhar de acordo com a 
Lei Universal, ou em outras palavras, como obreiros que nos fizemos da construção do 
grande Edifício Humano!... 

O mais interessante, porém, é que o Conde de São Germano – o homem de todas 
as épocas – prometeu voltar mais uma vez ao mundo...! Charlatanismo? Respondam as 
sábias leis de Karma e Reencarnação... a menos que ele venha com o mesmo corpo 
físico. Assim sendo: Visita Interiora Terrae, Rectificando Invenies Occultum Lapidem, de 
acordo com as sete iniciais com que é formada a palavra VITRIOL, nome vulgar do ácido 
sulfúrico concentrado. 

E assim, não procuremos trazer para o mundo profano aquilo que o Sancta 
Sanctorum da Mãe Terra procura ocultar aos nossos olhos... 

H. J. S. 

 

 

PROGRAMA DA S. T. B. E SUA DIRETORIA 

(Fundada com o nome “Dhâranâ” em 10/08/1924) 

Sede Central: Niterói – E. do Rio – Brasil 

 

DIRETORIA 

 

PRESIDENTE – Henrique José de Souza  22 
ZELADORA  – Helena Gonçalves de Souza   23 
VICE-PRESIDENTE– Cap. de fragata Tancredo de Alcântara Gomes  24 

1º  SECRETÁRIO – 1º  Ten. Médico Dr. Cicero Pimenta de Mello 

2º  SECRETÁRIO – Doutorando Osorio Schleder de Araujo 

TESOUREIRO – Eng. Dr. Antonio Castaño Ferreira 

BIBLIOTECÁRIA – Sra. Gracilia de Bittencourt Baptista 

 

                                            
22 Tal como está especificado no Art. 6º , Cap. III dos Estatutos sociais, o Presidente dirige a parte interna ou Esotérica da Sociedade, 
o que importa dizer, é o “idealizador” ou a parte intelectual da Obra em que a mesma sociedade está empenhada. 
23 Zeladora, tal como indica seu nome, zela pela boa ordem e conservação de todo o existente na sede central. 
24

 O Vice-Presidente, segundo o especificado no Art. 7º , Cap. III dos Estatutos, dirige a parte social, como Representante legal da 
Sociedade, em Juízo ou fora dele, portanto, com plenos poderes para a fiel execução do Programa organizado pela Sociedade. Os 
demais cargos da Diretoria, estão compreendidos nos seus respectivos nomes. 
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“LOJA MORYA” da S. T. B. 

Sede social: Distrito Federal 

 

DIRETORIA 

 

PRESIDENTE – Eng. civil Dr. Eduardo Cicero de Faria 

VICE-PRESIDENTE– Srta. Julieta Faria 

1º  SECRETÁRIO – Sr. Theodoro Nunes 

2º  SECRETÁRIO – Sr. Aristides Schleder de Araujo 

TESOUREIRO – Sr. Francisco Martins de Abreu 

BIBLIOTECÁRIA – Sra. Odysse Fonseca 

ORADOR OFICIAL – Doutorando Pedro Brandão de Oliveira 

 

DIVERSAS COMISSÕES 

 

A “Sociedade Teosófica Brasileira”, de acordo com o especificado no Art. 9º , Cap. 
IV dos seus Estatutos, realizou uma Assembléia geral em 29 de Setembro p. p. onde 
foram discutidos e aprovados, por unanimidade de votos, diversos assuntos concernentes 
à vida interna e externa da sociedade, sobressaindo os seguintes: 

1º  – a publicação “trimestral” da revista “DHÂRANÂ” – órgão oficial da S. T. B. 

2º  – a nomeação das seguintes Comissões: 

a – ESTUDOS: Presidente – Prof. Henrique José de Souza. Membros: Capitão 
de fragata Tancredo de Alcantara Gomes; Eng. civil Dr. Eduardo Cicero de Faria; Eng. 
agr. Dr. Antonio Castaño Ferreira e Sra. Gracilia de Bittencourt Baptista. 

b – IMPRENSA: Presidente – Eng. civil Dr. Eduardo Cicero de Faria. Membros: 
Doutorandos Osorio Schleder de Araujo e Pedro Brandão de Oliveira e os Srs. Aristides 
Schleder de Araujo e Euclydes de Faria Lobo Vianna. 

c – REPRESENTAÇÃO: Presidente – Eng. civil Dr. Eduardo C. de Faria. Eng. 
agr. Dr. Antonio Castaño Ferreira e Sra. Gracilia Bittencourt Baptista. 

 

PROGRAMA DE ENSINO 

 

O programa de ensino na S. T. B. está organizado nas 7 Linhas seguintes: 

 

1ª  – LÍNGUAS SÁBIAS, RELIGIÕES COMPARADAS, ÉTICA, SIMBOLOGIA 
ARCAICA. Instrutores: Prof. Henrique José de Souza e Eng. agr. Antonio Castaño 
Ferreira. 25 

2ª  – MATEMÁTICAS E ASTRONOMIA. Instrutor: Cap. de fragata Tancredo de 
Alcantara Gomes. 

3ª  – CIÊNCIAS NATURAIS. Instrutor: Eng. civil Dr. Eduardo Cicero de Faria. 

4ª  – CIÊNCIAS FÍSICO-ALQUÍMICAS E AGRÍCOLAS. Instrutores: Prof. Henrique 
José de Souza e Eng. agr. Antonio Castaño Ferreira. 

                                            
25 Nesta linha está sintetizada a palavra TEOSOFIA ou aquela de que se serviu a Sociedade na escolha de seu nome. 
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5ª  – ANTROPOLOGIA, HISTÓRIA, DIREITO e CIÊNCIAS SOCIAIS. Instrutores: 
Os mesmos da linha anterior. 

6ª  – BELAS ARTES E ESTÉTICA. Instrutores: Prof. Henrique José de Souza e 
outros de sua escolha.  26 

7ª  – CIÊNCIAS APLICADAS À VIDA. Instrutores: Diversos sob o controle do Prof. 
Henrique José de Souza. 

 

 

ESTATUTOS DA “LOJA MORYA” DA SOCIEDADE TEOSÓFICA BRASILEIRA 

 

CAPÍTULO I 

De sua fundação e fins 

 

Art. I – A “Loja Morya”, fundada nesta cidade aos 12 de Julho de 1928, e onde tem 
a sua sede como Rama ou Loja da “Sociedade Teosófica Brasileira”, com sede em 
Niterói, Estado do Rio, ipso-facto, tem por fim o mesmo programa da Matriz de onde 
procede, isto é: 

a – a divulgação dos Ensinos Teosóficos, no seu duplo aspecto de Sabedoria e 
Perfeição divinas; 

b – a intensa propaganda em prol da Fraternidade Humana; 

c – o combate intensivo ao analfabetismo, aos vícios e maus costumes sociais, 
contrários à evolução da raça, visando, especialmente, a infância, onde se acha toda 
esperança de uma geração de super-homens, portadores de uma Nova Era para o 
mundo. 

 

CAPÍTULO II 

Dos sócios, sua admissão, direitos e deveres 

 

Art. II – A “Loja Morya” compor-se-á de quatro categorias de sócios: EFETIVOS, 
CORRESPONDENTES, HONORÁRIOS e BENEMÉRITOS. 

§ 1º  – Efetivos são aqueles que já fizeram ingresso na S. T. B. por meio de um 
pedido de admissão vindo pela loja diretamente à Sede Central, e que aceitos, pagaram a 
inscrição de 5$000 e 10$000 da anuidade, e que possuem o direito de frequentar a Loja 
nos dias de reuniões, e que recebem as instruções necessárias ao seu progresso mental 
e espiritual, além do órgão de publicidade da S. T. B., e de todas as benfeitorias que de 
                                            
26 Todas as artes estão incluídas nesta linha, desde a Música ou “divina arte” como é chamada, por ser a criadora e geradora da 
bondade no homem, até mesmo nos mais animalizados, principalmente, a da “tríade sublime” Beethoven – Wagner – Bach – como 
verdadeiros gênios inspiradores que foram da Humanidade – até os bailados clássicos, o teatro antigo (reconstituição da tragédia 
grega ou mistérios eleusinos), a poesia, a pintura, a escultura e tudo quanto de belo e grandioso se manifeste na Terra como espiritual 
inspiração dos grandes gênios. Nesta linha está incluída, ainda, a seleção dos espécimes apropriados à nova geração. 
Nunca se deve esquecer que é na infância onde se acha o futuro de uma Pátria, seja ela qual for. “Educar a criança”, diz Paul Strauss, 
“é cultivar o seu espírito e o seu coração: o espírito, enriquecendo-o com os conhecimentos necessários ou úteis; o coração, sufocando 
nele os gérmens das paixões e dos vícios, que crescem conosco, e implantando nelo o amor do bem e da virtude”. 
De acordo com os seus Estatutos (Cap. II, Art. 3º , categoria 4ª , de sócios, ou seja, a de Tutelados), a S. T. B. já possui sob a sua 
tutela, 4 crianças (todas do sexo masculino e filhos ou parentes de membros da mesma sociedade), que serão educadas, não só de 
acordo com o Programa adotado pelo Governo, como também, em idade apropriada, com aquele a que se sujeitam os 33 membros 
Efetivos ou Irmãos Maiores. Essas crianças que, do mesmo modo, deverão ser em número de 33, serão os fiéis continuadores do Ideal 
visado pela S. T. B., como verdadeiros representantes da sua parte interna ou Esotérica. Por sua vez, tomarão a responsabilidade de 
educar outras tantas crianças; e assim sucessivamente. 
Por morte de qualquer irmão do “Quadro Efetivo”, a escolha recairá entre os irmãos da “Loja Morya” na Capital da República, já porque 
aí não pode funcionar outra da S. T. B., já pelo fato de que as que forem criadas nos demais Estados da União, estarão distantes da 
Sede Central, salvo privilégios outros que não possam, atualmente, ser previstos. 
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futuro a S. T. B., fizer. Esta categoria de sócios está sujeita, ainda, à mensalidade de 
5$000 para manutenção da Loja, etc, etc. 

§ 2º  – Correspondentes são aqueles que não têm outro compromisso senão o de 
apoio moral à Obra em que a S. T. B. está empenhada, mas que para serem inscritos 
pagarão à Loja, o diploma que a Sede Central lhe confere. Seus direitos são: frequentar a 
Loja uma vez por mês, de acordo com anúncio que se fizer (além da sessão pública), 
receber o órgão de publicidade da S. T. B. e todas as instruções que a Loja tiver ordem de 
lhe dar. 

§ 3º  – Todo membro correspondente tem o direito de modificar a sua inscrição para 
Efetivo. 

§ 4º  – Honorários, são todos aqueles que a S. T. B. considerar como vultos 
valiosos no mundo Espiritualista ou quem a Diretoria assim o determinar. 

§ 5º  – Beneméritos, são todos aqueles que hajam prestado relevantes serviços ou 
feito dádivas valiosas, quer à Loja, quer à S. T. B. 

Art. III – Só frequentam a Sede Central os 33 Irmãos Maiores do Quadro 
especificado no Regimento Interno, ou aquele que de futuro tenha semelhante permissão. 

 

CAPÍTULO III 

Da Diretoria 

 

Art. IV – A “Loja Morya” terá uma diretoria composta de sete membros, assim 
designados: Presidente, Vice-Presidente, 1º  e 2º  Secretários, Tesoureiro, Bibliotecário e 
Orador Oficial, a cada um competindo o exercício das suas respectivas funções. 

Parágrafo único – O cargo de Presidente é perpétuo; só por morte ou abandono 
haverá substituição, cabendo ao Presidente da S. T. B. o privilégio da nova escolha. Os 
demais cargos sendo de confiança, serão preenchidos por sócios efetivos, à escolha do 
Presidente da Loja. 

 

CAPÍTULO IV 

Das reuniões 

 

Art. V – A “Loja Morya” da S. T. B. realizará em sua sede reuniões esotéricas 
(privativas) e exotéricas (públicas). 

Parágrafo único – Essas reuniões efetuar-se-ão nos dias e horas regulados pelo 
Regimento Interno, e quando públicas, em dia e hora previamente anunciados pela 
imprensa. 

Art. IV – Uma vez por ano será realizada uma assembléia geral composta dos 
membros efetivos. As extraordinárias, todas as vezes que se fizer necessário. 

§ 1º  – Essas assembléias serão anunciadas com a antecedência precisa, e serão 
presididas pela Diretoria. 

§ 2º  – Para que as mesmas se realizem, mister se faz que estejam presentes a 
metade e mais um dos sócios efetivos quites. 

§ 3º  – Se na primeira e segunda convocação o número não satisfizer as exigências 
do § 2º  deste artigo, na terceira a assembléia será realizada com qualquer número de 
sócios presentes. 
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CAPÍTULO V 

Do Patrimônio Social 

 

Art. VII – O patrimônio da “Loja Morya” será constituído pelas mensalidades, 
donativos, concessões particulares e oficiais, produtos e benefícios e tudo quanto de 
futuro possa constituir fonte de renda. 

Art. VIII – Em caso de dissolução da “Loja Morya”, todo o seu patrimônio reverterá 
para a Matriz ou Sociedade Teosófica Brasileira, cuja sede é em Niterói. 

Art. IX – Os membros da “Loja Morya” não responderão moral, social ou 
financeiramente pelos atos praticados pela Diretoria. 

Art. X – O Presidente da “Loja Morya” é seu representante legal em juízo ou fora 
dele. 

 

CAPÍTULO VI 

Disposições gerais e transitórias 

 

Art. XI – A “Loja Morya” não poderá ser desviada de seus fins, nem incorporada ou 
anexada a outra qualquer Sociedade, como Rama que é da Sociedade Teosófica 
Brasileira. 

Art. XII – Todos os casos omissos nos presentes Estatutos, bem como os 
pormenores de sua execução, serão resolvidos pela Diretoria. 

Art. XIII – Os presentes Estatutos foram lidos e aprovados na assembléia geral de 
25 de Agosto de 1928, e começarão a vigorar do dia em que forem registrados em diante, 
não podendo ser modificados, senão, depois de um ano. 

–––––– 

“Do mesmo modo que o último soldado de um exército pode, algumas vezes, com 
uma flecha inflamada, destruir a mais sólida fortaleza do inimigo, desse mesmo modo, o 
homem mais fraco quando se faz campeão corajoso da verdade, pode destruir as mais 
sólidas muralhas da superstição e do erro.” 

Um texto do Manu 

–––––– 

“A razão, é o salvador do homem; a ignorância, a sua morte e a falta de razão, o 
seu sofrimento. A razão é a potência mental para reconhecer a Verdade, e na Luz da 
Verdade, as sombras da dúvida, do medo e do remorso não podem existir.” 

F. Harttman 

 

 


