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O TIBETE E A TEOSOFIA 1 
APONTAMENTOS DE UM FILÓSOFO 

 
XIV 

 
OROGRAFIA TIBETANA 

 
Nos primeiros capítulos destes apontamentos procuramos descrever um pouco 

da geografia dos altos desertos da Ásia Central, desde o célebre caminho dos Hann até o 
Gobi ou Shamano, residência, segundo todas as tradições, desses seres super-humanos 
chamados indistintamente govindas, jinas, shamanos ou mahatmas, conservadores, 
através das idades, da primitiva Religião-Sabedoria, de que são degeneradas facetas 
todas as religiões positivas mantenedoras apenas, pelo véu do mito, da alegoria e da 
mais baixa superstição industrial, daquelas verdades superiores. 

Porém tal véu – o Véu de Isis – se torna mais denso e impenetrável à medida 
que nos afastamos do referido Centro de Gobi e tanto mais tênue e transparente quando 
mais dele nos acercamos; razão porque se faz necessário estudar o Tibete propriamente 
dito, país teocrático como nenhum outro e onde mais profundamente se faz sentir a 
influência daqueles Seres Superiores por de tal centro se acharem vizinhos. 

Com um bom mapa diante dos olhos verificamos desde logo que a Ásia é maior 
do que as três Américas e quase igual à Europa, África e Oceania juntas, ou seja, uma 
terça parte da superfície da terra, senão, o núcleo  fundamental de toda essa superfície, 
porquanto, o estreito de Bering que a separa da América do Norte, é pouco profundo, um 
simples mar costeiro, cuja margem sul, as Aleutienas, liga os vulcões de Kamchatka com 
os de Alaska. 

Málaca, Malásia e Austrália se ligam com o continente asiático pelo S. E., do 
mesmo modo que América pelo N. E., sendo aquelas uma nova dependência da Ásia tal 
como o arquipélago britânico o pode ser da França continental. Enfim, o Bósforo e o Mar 

                                            
1 Para facilitar a exposição orográfica, segundo os geógrafos, estas cordilheiras podem considerar-se como agrupadas em seis 
sistemas ou séries, tres delas fora e as outras tres dentro do Tibete propriamente dito, cruzadas em sua parte oriental por Prjevalsky, o 
pandita Krishna, Carey, Bonvalot, Dutreuil de Rhins, o príncipe de Orleans, Sven Hedin e alguns outros, porém, apenas entrevista em 
sua parte ocidental, ou seja, aquela que as liga com o Planalto central de Pamir por Plevtzov (1830) e Bower (1831) e que não enviam 
ao mar, águas de nenhum rio; constituindo um mediterrâneo seco, uma região morta, pantanosa, de lagos salgados e cuja alma 
orográfica é constituída pelo imponente e velho maciço do Kuen-lun mitológico. 
Para se ter uma idéia da espantosa solidão que aquelas zonas envolve ao intrépido viajante que por elas se embrenhe, basta dizer que 
na região do lago ocidental visitada por Huc, através das gargantas de Lug-rab, Tchu-mar, Rabdun e Djung do Tsaidan, se pode 
percorrer cerca de dois mil quilômetros sem encontrar um povo ou mesmo um aldeão; como no verão, nenhum caçadores furtivos nem 
grupos de bandidos. Nos 1.700 quilômetros dos outros dois itinerários, encontram-se apenas em duas aldeias a 800 quilômetros de 
mortal deserto; e em outro, o que vai pelos lagos Kya-ring, Ngo-ring e Tong-kor, 1.300 são de desertos, e em alguns destes caminhos 
das montanhas, os naturais só deixam passar, cada três anos, ao Grande Lama e os monges em peregrinação a Pequim. E é por isso 
que se qualifica, com propriedade, ao primitivo itinerário de Huc (monge vindo da Europa à China pelo Cabo da Boa Esperança e 
depois da China ao Tibete), como “um monumento da energia humana”. Que caminhos serão os daquelas passagens que se tem de 
cruzar, tais como o de Kuku-shili (4.580 metros), ou seja, a altura quase do Monte-Branco); o de Tasila (5.000); o Vermelho (5.150); o 
da cordilheira Dupleix (5.750), que cruzou Bonvalot e o famoso de Lanak, frequentado pelas caravanas de Leh, aos 5.760 metros de 
altura? E onde se nos servirmos de montadas para o percorrer, gastaremos perto de cem dias, e mais de quatro meses, se 
empregarmos outros meios de locomoção mais lentos? Entretanto, os correios do Dalai-lama podem fazer tais percursos em 18 dias, à 
razão de 120 quilômetros por dia ou, mais ainda, desde que se sirvam do mágico processo do lung-gon a que se refere a sra. A. David 
Neel em sua apreciável obra Místicos e Magos do Tibete. – Nota do autor. 
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Vermelho não são, senão, duas fendas que separam a respectiva união continental da 
Europa e da África com a Ásia. 

Existe, porém, entre a Ásia e os demais continentes uma unidade geológica que 
não escapou à fina intuição de Emile Ergand em sua Tectônica de Ásia, unidade que 
explica toda a geologia de tais continentes, semelhante a daquela, no propriamente 
humano. Ásia representa vários mundos distintos, separados por caminhos religiosos. Dir-
se-ia que o Sol central dos referidos desertos e seus Seres Superiores irradiaram em seu 
redor múltiplas influências religiosas, refletidas, respectivamente, no oeste, pelo 
paganismo, cristianismo e maometanismo; no norte, pelo lamaísmo primitivo; a este, pelo 
taoísmo, budismo e sintoísmo, e ao sul, pelo jainismo, bramanismo (pai do mosaismo), 
budismo e maometanismo. 

Todos esses troncos religiosos se misturam, sem confundir-se, no Tibete, 
tornando-se indispensável para nosso estudo teosófico um exame atento desta isolada e 
misteriosa região, a mais elevada do Globo, do mais primitivo colorido, e depositária dos 
maiores segredos da tradição histórica, cujos traços fundamentais permanecem quase 
que apagados nos demais países, pese isso aos esforços do Folclore ou Demopedia para 
esclarece-los e da ciência das Religiões comparadas, para os comparar em formosa 
síntese. 

Procurando-se harmonizar os ensinamentos arcaicos com as últimas conclusões 
da Geologia, é-se forçado a considerar as desérticas regiões da Ásia Central como mares 
interiores, hoje completamente secos, tal como se há de verificar um dia com os lagos 
Aral e Cáspio, e ainda, com o mar negro e o Mediterrâneo. Em torno dos referidos mares 
floresceram outrora, nos períodos mioceno e plioceno, paralelamente com a Atlântida, 
numerosos povos, dos quais a humana história não conserva a menor reminiscência, mas 
cujos últimos vestígios, estão assinalados nas ruínas das cidades descobertas por Edin, 
segundo tivemos ocasião de citar em um dos capítulos anteriores. 

Semelhante fato não foi apenas um fenômeno isolado no Planeta, porém, algo 
parecido com o que se deu em Sonoro e Sinaloa na América do Norte; na Atacama e no 
Chaco, na América do Sul; no Sahara e no Tibesti africanos 2 e, em pequeníssima escala, 
em nossas duas mesetas castelhanas. 

Essa elevação, chamada pelos geólogos de alpina, separando os últimos dias 
terciários dos quaternários ou atuais, deslocou profundamente a referida região asiática, 
ou melhor, toda Terra, dando-lhe a configuração atual. Devido a semelhante cataclismo, 
aqueles mares interiores desapareceram elevando seu leito a mil metros de altitude e com 
isso destruindo toda a grande civilização da idade terciária, embora que até hoje não o 
admitam os geólogos do Ocidente. Ao invés das planícies circunvizinhas, elevou-se a 
infinidade de cadeias alpinas, embora que todas elas conservem entre si certo 
paralelismo. Um grande levantamento granítico central – o do Kuen-lun, tão semelhante 
em tamanho ao de nossa cordilheira carpetovetonica entre as duas Castelas é tudo o que 
resta como testemunho daquela idade morta, com seus lagos salgados, cruzados por 

                                            
2 Está última região do Sahara africano, de nome tão estreita como admiravelmente ligado com o do Tibete, é um poderoso maciço 
montanhoso sobre as camadas do Sahara central, à beira do mar de areia do deserto, por terraços sucessivos que o enlaçam com o 
nú orográfico do Tarso até os 2.200 metros de altitude. Sua vulcânica e desnuda solidão alberga, no entanto, nomadas ou numidas 
tuaregs, cuja região se liga  com seus dois principais maciços, a que os naturais denominam de Tu, Ti ou It, nome que faz lembrar 
nossas inscrições da Pena-Tu asturia e o mágico Ti ou It chino; do mesmo modo que o I, atlante de que fala a mestra H. P. B. como 
sendo de um grande salvador que, “saindo do mar”, como o Oanes ou Dragão caldeu, pos fim às terríveis guerras dos últimos tempos 
da Atlântida. A oeste do Tibesti se desenrola a bacia do Niger; a noroeste, a hoje desértica Líbia e o caminho de Kuka a Tripoli, hoje 
seguido, em parte, pelos italianos. De sua população, pode-se julgar hoje em dia por estas palavras do explorador Nachtigal: “No 
distrito do N. O. ou de Meru-ya (com vistas ao Monte Meru dos orientais) o relevo local tomava um aspecto cada vez mais curioso para 
nós. Viam-se por toda parte cúpulas de grandes edifícios: catedrais, igrejas bizantinas, anfiteatros pagãos, mesquitas e castelos 
feudais, com os quais se misturavam construções modernas de vários estilos. Aqui, julgava-se ver surgir do solo um imenso dorso de 
camelo; acolá, a forma das rochas era a de um búfalo gigantesco; outras vezes, sobre uma coluna isolada, disforme cabeça... À luz 
fantástica do crepúsculo, era quando toda esta caprichosa arquitetura de titãs sugeria as mais originais idéia...” 
Não é de estranhar, por todas essas analogias que os modernos antropólogos procurem com interesse ao “homo primigenius”, em tal 
região central africana, tão semelhante, geologicamente, com a Ásia Central. As pinturas rupestres (paleolíticas e neolíticas) ocidentais 
talvez sejam copiadas desta província hoje francesa, mas antes tão aparentada com o Egito por um lado e Marrocos e Argélia, por 
outro. – Nota do autor. 



RRReeevvviii ssstttaaa   DDDhhhââârrraaannnâââ   
Data: Dhâranâ nº   81 –  Julho a Setembro de 1934 – ANO IX 

Redator: Henrique José de Souza 

 3

Dutreuil de Rhins e Edin; seus páramos e pântanos, suas eternas neves e enormes 
alturas acima do nível dos cumes de nosso Monte-Branco. 

Para a Geologia, o Kuen-lun é uma das formações mais antigas do planeta. 
Suas últimas camadas alcançam as épocas devonica e carbonífera, sem vestígios de 
terrenos post-paleozóicos. Imóvel testemunha, com seus picos e extensas planuras, das 
convulsões gigantescas do alçamento alpino posterior, ao mesmo deve, sem dúvida, a 
maior elevação que possui, elevação esta que, salvo a de alguns picos isolados, como o 
Everest, é talvez maior do que a própria cadeia dos Himalaias. Porém, como testemunho 
mudo do seu passado, resta o aspecto de alti-planura dominando sobre o montanhoso 
posterior. A falta de umidade que aí se nota é um contraste com a sua altitude, pois, até 
mesmo em pleno inverno, pode ser atravessado de Cachgar a Yarkand, porque os 
terríveis ventos contra-alisios atingem apenas as alturas indo de encontro aos seus 
poderosos contrafortes; do mesmo modo que, as monções que açoitam tais regiões se 
desfazem em tempestades e ciclones. A Oeste do Kuen-lun, no entanto, pelos 4.500 
metros de altitude, o termômetro mantém-se baixíssimo durante todo o ano, em eterno 
inverno que, comparável às regiões polares, chega aos 35º  abaixo de zero. 

Ao norte do Kuen-lun a elevação alpina nos dá as enormes cordilheiras do Altin-
tag e do Kun-tag (tag, cordilheira), demarcando ao norte destas e ao sul do Tienchan, a 
desértica comarca de Tarim. Seguem logo, como partes do próprio Kuen-lun, as 
cordilheiras de Toguz-Davan, Colombo, Marco Polo e Baian e o Yang-tze-kiang que, se 
desviando para o S. E. inicia as altas cordilheiras da Birmânia. E é tal o estanque de 
águas naquelas zonas, que nenhuma só gota fornece hoje o Kuen-lun ao oceano, 
contrariamente ao que acontece no sul do Tibete, pois, como se sabe, daí nascem, mui 
próximo uns dos outros, o Hind ou Hindo que desce por Cachemira (Pequeno Tibete) ao 
Pendjab e ao Mar das Índias; o Ganges que, nascido ao lado do Hindo, desce em sentido 
contrário para este e logo ao sul até o golfo de Bengala. E por fim, o Brama-putra ou 
Tzampo que se dirige por este para o Oceano Pacífico, banhando até acima da província 
sagrada de Lhassa, a Meca, a Roma tibetana como o maior e mais antigo centro de 
atração religiosa que os séculos já conheceram, separado do lado do Kuen-lun por tres 
grandes cordilheiras, e da Índia, por uma só fundamental: o Himavat ou Himalaia da 
tradição ária; a sagrada elevação cujos cumes, pese a todo e qualquer heroísmo, o pé do 
homem não o tocou ainda... 

Lhassa, a cidade misteriosíssima, vedada aos “bárbaros europeus” pela dupla 
muralha da Natureza e da Superstição; a grande metrópole religiosa das idades, cuja 
história e costumes encerra o segredo de nossa própria história, senão, de nossa pré-
história ocidental; a chave religiosa do Lamaísmo; do Budismo primitivo e da mais 
primitiva, ainda, religião do Bon; de todos os ritos religiosos do Ocidente, etc., eleva-se 
orgulhosa, no mais meridional daqueles imensos vales semi-suiços. Quatro grandes 
caminhos vão ter a ela, como um braço de uma imensa cruz onde o do N. O. chega até o 
Turquestão russo; o do N. E. até o coração da China; o do S. O.  e S. até as províncias da 
Índia, e o do S. E. se perde nos estreitos vales que, em infinito número, descem para a 
Indochina, sem que a nossa Geografia lhes tenha podido catalogar, e muito menos, 
reconhecer com exatidão. 

Tais caminhos, por todos os conceitos, perigosos e infindáveis, foram no 
entanto, percorridos por heróicos viajantes, em curiosíssimos itinerários, de que teremos 
de nos ocupar em futuros capítulos. 
 
Ilustração: Foto  
Legenda: 

Aspecto das altas regiões do Tibete, onde vivem os anacoretas contemplativos. 
 
Ilustração: Foto  
Legenda:  
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Anacoreta contemplativo. 
 

XV 
 

UM POUCO MAIS SOBRE A GEOGRAFIA TIBETANA 
Constitui o Tibete propriamente dito, um enorme pentágono irregular de base 

curva, possuindo cordilheiras de duzentos ou mais quilômetros: as do Norte, cinco a seis 
mil metros acima do nível do mar, e as do sul, sete a oito mil e quinhentos metros; com 
passagens e refúgios de quatro a cinco mil metros, o que enche de admiração ao europeu 
com seu Monte Branco, cujo pico é de 5.000 metros de altura, embora que igual ou 
inferior a dos próprios lagos de Tengri-Nor, de Sul fur e de Hoc-pa, como também, dos 
cursos superiores do Ganges e do Hindo. 

As linhas sensivelmente paralelas de Oeste a Este daquelas cordilheiras deixam 
entre si enormes extensões de terra, com ligeiras sinuosidades, restos – como em nossas 
duas Castelas – de primitivos mares ou lagos interiores, completamente secos desde 
quando se deu a elevação alpina, a que já nos referimos, e que são fechadas a Este pelo 
sistema montanhoso a que os modernos geógrafos denominam de Ricchofen. 

Os naturais chamam de Jachi ao Tibet do Norte; Jam, ao do Este, que se liga 
com a Mongólia chinesa, e ao do Sul, de Po-yul, ficando de parte a extensa província do 
Zaidam, como transição gradual da Mongólia com o Tibete. Notabilíssimos os Alpes de 
Sze-chuen que ficam para o Este e o Sudeste, as selvagens e inexploradas gargantas de 
Rong-stsub e o Nag-tchang, “o país dos homens grandes como as estrelas”. 

O Tibete é um país de lagos salgados, de alturas que quase nunca, ou melhor, 
nunca se gelam e onde, graças à secura do ar e à falta d’água, o limite das neves 
perpétuas não baixa dos 6.000 metros de altitude e aí vêm morrer as impetuosas e 
periódicas monções do Golfo de Bengala. A sua feição altiplana sobrepuja, portanto, a de 
montanhosa, em quase todo o país; do mesmo modo que, o litoral marítimo alcançado e 
onde vão desaguar seus grandes rios, é de uns dez mil quilômetros. 

Diante das vinte e tantas cordilheiras paralelas tibetanas, os próprios Alpes 
suíços não passam de simples brinquedos. A imensa cadeia dos Himalaias é quase tão 
extensa como o Mediterrâneo e, pode-se dizer que, do Gobi até o Golfo de Bengala, ou 
seja, daquilo que se conhece como o Tibete máximo, se interpõe de Este a Oeste mais 
de cinquenta alinhamentos montanhosos, formando barreiras às monções do sul. Outros 
dois labirintos montanhosos demarcadores do Gobi pelo Norte e pelo Noroeste, são, 
respectivamente, os que rodeiam o lago Baikal, o maior lago em montanha que se 
conhece, e os que cerram o desfiladeiro da Dzungaria 3. 

As duas cordilheiras mais meridionais do Tibete são as do Trans-Himalaia ou 
Gangri e a do Himalaia do Himavat, com alturas que se aproximam mais dos nove mil que 

                                            
3 Para facilitar a exposição orográfica, segundo os geógrafos, estas cordilheiras podem considerar-se como agrupadas em seis 
sistemas ou séries, tres delas fora e as outras tres dentro do Tibete propriamente dito, cruzadas em sua parte oriental por Prjevalsky, o 
pandita Krishna, Carey, Bonvalot, Dutreuil de Rhins, o príncipe de Orleans, Sven Hedin e alguns outros, porém, apenas entrevista em 
sua parte ocidental, ou seja, aquela que as liga com o Planalto central de Pamir por Plevtzov (1830) e Bower (1831) e que não enviam 
ao mar, águas de nenhum rio; constituindo um mediterrâneo seco, uma região morta, pantanosa, de lagos salgados e cuja alma 
orográfica é constituída pelo imponente e velho maciço do Kuen-lun mitológico. 
Para se ter uma idéia da espantosa solidão que aquelas zonas envolve ao intrépido viajante que por elas se embrenhe, basta dizer que 
na região do lago ocidental visitada por Huc, através das gargantas de Lug-rab, Tchu-mar, Rabdun e Djung do Tsaidan, se pode 
percorrer cerca de dois mil quilômetros sem encontrar um povo ou mesmo um aldeão; como no verão, nenhum caçadores furtivos nem 
grupos de bandidos. Nos 1.700 quilômetros dos outros dois itinerários, encontram-se apenas em duas aldeias a 800 quilômetros de 
mortal deserto; e em outro, o que vai pelos lagos Kya-ring, Ngo-ring e Tong-kor, 1.300 são de desertos, e em alguns destes caminhos 
das montanhas, os naturais só deixam passar, cada três anos, ao Grande Lama e os monges em peregrinação a Pequim. E é por isso 
que se qualifica, com propriedade, ao primitivo itinerário de Huc (monge vindo da Europa à China pelo Cabo da Boa Esperança e 
depois da China ao Tibete), como “um monumento da energia humana”. Que caminhos serão os daquelas passagens que se tem de 
cruzar, tais como o de Kuku-shili (4.580 metros), ou seja, a altura quase do Monte-Branco); o de Tasila (5.000); o Vermelho (5.150); o 
da cordilheira Dupleix (5.750), que cruzou Bonvalot e o famoso de Lanak, frequentado pelas caravanas de Leh, aos 5.760 metros de 
altura? E onde se nos servirmos de montadas para o percorrer, gastaremos perto de cem dias, e mais de quatro meses, se 
empregarmos outros meios de locomoção mais lentos? Entretanto, os correios do Dalai-lama podem fazer tais percursos em 18 dias, à 
razão de 120 quilômetros por dia ou, mais ainda, desde que se sirvam do mágico processo do lung-gon a que se refere a sra. A. David 
Neel em sua apreciável obra Místicos e Magos do Tibete. – Nota do autor. 
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dos oito mil metros, deixando apenas como passagens praticáveis, entre as vinte e uma 
existentes para a Índia, a de Chibden, aos 5.900 metros; a de Kailas aos 6.700 e a de Ibi-
Gamin aos 6.235. Na depressão ou semi-planície intermediária, numa extensão de perto 
de 100 quilômetros quadrados, junto aos lagos sagrados de Manazarnar e de Lanag 
(4.700 metros de altitude) nascem o Hindo, o Yaru-dzang-po ou Brahma-putra, o Sutlej e 
o Karnali. 

Geologicamente falando, quanto mais para o Norte se dirigem, mais antigas são 
as cordilheiras tibetanas. Assim é que a de Gangri é quaternária; a do Himalaia, 
quaternária, pliocena e miocena para o Sul e cretácea e jurássica para a vertente Norte. O 
Noroeste do Tibete e o Jachi representam enorme desdobramento ou antigo maciço, 
outrora ligado, à guisa de península, com o grande continente chino-australiano ou lemur, 
entre os dois primitivos mares do Jachi e do Tarim. Em resumo, um imenso mar devonico 
existiu primitivamente em torno do maciço do Kuen-lun, que é, talvez, o mais antigo 
sistema da Ásia e do mundo, onde não é raro encontrar-se bórax, sal e, entre os metais, 
ouro e até platina. 

Nada mais obscuro para os poucos versados no assunto do que a etimologia do 
nome que leva o país. No entanto, logo à primeira vista sobressai a da raiz bod, que em 
sânscrito é, ao mesmo tempo, a de bodhi ou budhi (conhecimento); Bod-pa ou “país de 
Bod” é, com efeito, o nome com que os seus naturais o assinalam, juntamente com o de 
Bod-yul ou “país dos de cara vermelha”, etimologia importantíssima que nos conduz à 
tese sustentada pela obra do argentino Basaldúa “A Raça vermelha na pré-história 
universal”, ou seja, a “tese erithrea ou atlante” sobre a qual não nos podemos deter aqui.4 
De Bod-pa, “o homen de Bod” e de Bod-yul, “país de Bod”, passemos ao Ti-bot de 
Odorico de Pordenone e Horacio della Penna e ao Te-bot de Marco Polo e de Rubruquis; 
ao Thabet de Plan Carpin; ao Thabat, Tobbat, Tubbet, Treboet e Tubet dos geógrafos 
árabes Ibor Batuta e o Edriss (1154), ao Tie-bu-té e Tu-bo-té chineses do século XI, ao 
Tubat chines do século V, todos eles relacionados, do mesmo modo, com o Thub-phod 
tibetano, equivalente a “sábio”, “poderoso” e ao Tho-bod, “excelso”, “alto”, etc. 

A raiz, bod, por sua vez, está ligada à de deva ou diva chineses, que, do 
mesmo modo, o estão à raiz sânscrita dev ou div, com seu significado de “alto”, 
“excelso”, “brilhante”, etc. donde a denominação tão conhecida de deva, “espírito 
elevado” ou “anjo”, enquanto que o Ti ou it, tão frequente entre os chineses, como entre 
os astecas, serviram para designar não só os reis do país do Tepa-lama, como ao 
legendário salvador It ou Ti, de que nos ocupamos no capítulo X de nosso livro De 
gentes do outro mundo. 

Os tibetanos dizem-se descendentes de um deus mono (o Hanu-man dos 
hindus) e da diaba srin-mo, analogamente àquela passagem do Gênesis (livro que é tão 
brâmane como ário em suas origens mais do que se possa acreditar), em que fala da 
Queda, quando “os filhos de Deus viram a formosura das filhas dos mones (as Lilîts 
tentadoras, metade animais, metade humanas) e a elas se uniram engendrando uma raça 
de gigantes, que o Dilúvio ou catástrofe atlante destruiu”. Porém, quando ao tibetano se 
chega a inspirar confiança, confessa ele, finalmente, que nos primeiros tempos seu país 
“foi governado com muita felicidade pelos gênios do deserto”, ou sejam, os Jinas ou 
Shamanos do Gobi, aos quais já temos feito várias alusões nos capítulos anteriores e 
cuja influência, profunda e secreta, sobre a espiritualidade religiosa tibetana através da 
religião do Bon, apreciaremos melhor quando deste assunto nos ocuparmos. Povos 
decaídos em idade afastadíssima, idade de oiro, são os selvagens Tu-fan ou aborígenes 5 

                                            
4 Etimologicamente, Po-yul designa também a parte tibetana habitada ou do sul, enquanto que Ja-chi significa “parte desabitada”, ou 
dos desertos herbáceos de além Kuen-lun. A respeito dos “erithreos” ou vermelhos ocidentais, veja-se nossa obra De Sevilha a 
Yucatán. – Nota do autor. 
5
 Os Eolos ou lolos equivalem aos nossos homens da idade da pedra (lenda dos selvagens felpudos de Prjevalsky); os arrú e os jiú 

são gentes apenas conhecidas do alto Salwen. E os jam-pas de Cachemira e os do Ladak, têm uma mistura maior ou menor do 
sangue ário (gitano). – Nota do autor. 
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de Seu-tchen, Junan e Himalaia, que hoje encontra o viajante e também aqueles que os 
chineses denominam de san-miaos do tres vezes sagrado lago Kuku-nor, enquanto que 
a massa geral do país, hoje, é oriunda dos mongóis, tunguses e calmucas, com seu 
idioma especial, o gluya-rung e sua língua sábia ou literária de bod-skal e chos-skal, 
massa geral, acrescentamos, tão imbuída do espírito teocrático feudal que, entre seus 
vários milhões de habitantes, possui um lama ou monge para cada três laicos... 

A bem dizer, o jam falado no Este do Tibete, é uma língua jina antiqüíssima, 
cuja pronúncia por eliminação de consoantes (como no hebreu) e transição do mono 
silabismo numérico à aglutinação, perdeu toda a sua arcaica fonética. Assim, o U, com 
que se designa o distrito de Lhassa, escreve-se antes Vi (do uigur ou turco e ibero) ou 
melhor, Dbus. Mais antiga, talvez, do que esta linguagem, encontramos a guari-jorsum 
(guaraní-jorsum!) do Oeste (Puring e o Baltisan, ou regiões originárias da grande religião 
do Bon) e outro dialeto no Pan-jul, ao Norte de Lhassa, que não é compreendido pelos 
habitantes da Roma tibetana, a oí Baúurxí ou Bautes e a Ottorokorrha de Ptolomeu, a 
região do rio Bautisos e dos Attacores, já mencionada por Plínio e onde os sacrifícios 
humanos eram praticados com todos os seus horrores. 

Tudo isto e muito mais que iremos vendo, nos mostram por toda parte as 
fragmentárias reminiscências das venerandas relíquias de uma civilização perdida, mais 
antiga e perfeita que a atual e procedente da sepultada Atlântida. 
 
 

ESTUDO SOBRE A ESPÉCIE HUMANA 6 
 

Existe um provérbio latino que diz: “AUT NUNQUAN TENTES, AUT PERFICE”, 
ou seja, em linguagem vulgar: “Nada tentes, que não leves até ao fim”. 

Se difícil é para o proficiente cumprir tal preceito, muito mais o é para o leigo que 
apenas faz ensaios superficiais, compreendendo, porém, “a priori” que “o fim” é 
inatingível, é com o horizonte longínquo que parece afastar-se sempre quando 
supúnhamos que o estávamos atingindo. 

Vamos tentar fazer mero ensaio procurando uma exposição clara e simples de 
um assunto complexo que não se pode ainda apreender suficientemente para poder ser 
provado pelos métodos lógicos conhecidos. 

Que adianta acreditar naquilo que não se pode demonstrar? 
Não me proponho, porém, a fazer demonstrações analíticas do assunto que vou 

tratar, mas encaminhar, apenas, raciocínios em linguagem simples, que possam servir ao 
leitor de veículo a pensamentos mais elevados e concludentes, transmitindo, então, 
noções e conceitos baseados alguns em pacientes pesquisas de outros mais versados, 
que as trouxeram de arquivos preciosos que ampliam os conhecimentos ao nosso 
alcance. 

Não escrevo para os dogmáticos, para esses entes permanentemente 
descontentes que fazem oposição a tudo, por princípio, por sistema, mas para os que 
possuem completa independência mental, capazes, portanto, de organização sua própria 
orientação, que tenham características que lhes permitam ver, analisar e concluir com sua 
personalidade peculiar, para fixar o verdadeiro conceito em que devem ter o que estudam. 

Dentro da filosofia Socrática do “Nosce te ipsum” é que se vão compreendendo 
os mistérios da evolução humana e, por analogia, os da evolução universal, até aos 
limites da nossa reduzida capacidade de compreensão, não esquecendo, jamais, as 
palavras de Sêneca: “O homem é demasiadamente mortal para poder conhecer as coisas 
imortais”. 

Mas, dentro mesmo de tais reduzidas proporções, o homem não deve 
estabelecer, por mera conveniência ou comodidade, um mundo subjetivo à feição dos 

                                            
6 Conferência realizada pelos Presidente da “Loja Morya”, Eng. Civil Dr. Eduardo Cícero de Faria, em 3 de Abril de 1934. 
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seus únicos desejos, sendo-lhes lícito procurar descortinar horizontes cada vez mais 
amplos para atingir um ideal mais consentâneo com a sua verdadeira finalidade. 

O homem não pode mais conformar-se com a compressão religiosa que sempre 
tendeu para recalcar tudo que provêm das energias naturais, não pode mais temer o 
contato com a realidade sob a qual se vão apresentando os fenômenos em geral, porque 
já está em condições de adaptar-se à crítica lógica da razão científica. 

Com sua própria energia procura, portanto, decifrar aos poucos a Natureza pelos 
conhecimentos que vai adquirindo, à medida que perscruta aos poucos o muito que se 
descobre pelo estudo da Sabedoria Antiga. 

A Renascença, que assinalou o início da Idade Moderna veio reagir sobre a 
regressão mística da Idade Média, restabelecendo muitos dos princípios esquecidos 
dessa Sabedoria Antiga, cuja ação catalítica sempre exerceu silenciosamente sua 
influência. 

São verdades legadas por tradições remotíssimas, transmitidas oralmente em 
escolas iniciáticas, situadas em criptas e santuários existentes em regiões ignotas, 
verdades que se apresentam sempre sob o véu do simbolismo, para serem comentadas e 
assimiladas pelos discípulos que as estudem pacientemente e se extasiam ao verificar 
que elas resistem à análise, sob todos os pontos de vista, dos progressos científicos, 
aliás, quando tais produtos da inteligência humana correspondem, de fato, à realidade 
das coisas e não refletem a falsidade ou insuficiência dos métodos baseados em 
hipóteses transitórias consideradas como verdadeiras. 

É preciso, antes de tudo, não confundir essa Sabedoria Antiga ou Ocultismo, na 
sua verdadeira acepção, isto é, o conjunto das teorias científicas primitivas, com aquilo 
que se chama vulgarmente ciências ocultas ou divinatórias”. Estas consistem na prática a 
que se entregam os que desconhecem completamente seus verdadeiros princípios, 
mesmo os mais rudimentares, embora os livros de Ocultismo estejam ao alcance dos que 
queiram entregar-se ao seu estudo, de modo consciente e consciencioso, sendo certo, 
todavia, que nem tudo pode ser posto ao alcance do vulgo, aliás como medida de 
prudência. 

Já no 18º  século, o grande escritor francês Jean Jacques Rousseau que, com 
Voltaire, foram considerados os maiores nomes do século, dizia com seu vigoroso talento 
e surpreendente eloquência: 

“Sabei que a Natureza vos preserva de certos conhecimentos com u’a mãe, que 
velando por seu filho, arranca-lhe das mãos qualquer arma perigosa com que esteja 
brincando. Todos os segredos que ela oculta são outros tantos males de que vos priva, 
porque, os homens em geral são perversos e piores seriam ainda se tivessem a 
infelicidade de nascerem sábios”. 

É por tudo isto que a Ciência Antiga ainda é denominada comumente Ciência 
Oculta ou conhecida como Ocultismo, porque fica ao alcance apenas dos que estejam 
suficientemente preparados, intelectual e moralmente, para entrarem no seu 
conhecimento e consigam então ira aos poucos traduzindo os textos simbólicos em que 
foram gravados, para serem transmitidos gradualmente às inteligências mais esclarecidas 
e protegidas por uma moral sadia que consista principalmente em atingir o âmago da 
espiritualidade, que lhes permita ter a perfeita noção do EU na sua pureza, que nutre o 
imenso amor por toda a humanidade, desprezando a estreiteza das sensações, que 
dominam essa mesma humanidade no seu estado atual de evolução embrionária. É por 
isto que se diz: “a Ciência termina onde a Teosofia começa”. 

É assim que a Ciência Antiga sempre apresentou princípios que foram negados 
até bem pouco tempo pela Ciência Oficial e, não há muito, tudo que excedia o 
conhecimento da ocasião era qualificado como milagre, ou condenado como sortilégio, ou 
arte demoníaca. 

Os fatos são eternos, o que mudam são as teorias. 
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Dentro deste aforismo, a Ciência Oficial tem que “entregar os pontos” como se 
diz em gíria, com tanto melhor aplicação no caso quando todas as suas teorias partem, 
afinal de contas, do “ponto” geométrico que, como se sabe, é inexistente. Dele se 
deduzem, não obstante, todas as formas, todos os cálculos exatos que entram no domínio 
da mecânica, da física e de todas as demais ciências, quer teóricas ou práticas. 

Ciência Verdadeira ou Ciência Única será apenas aquela que chegar à essência 
verdadeira de todas as coisas. 

Nos últimos tempos essa Ciência Oficial transitória já se está rendendo à 
evidência dos fatos proclamados pelo Ocultismo, tais como a visão através dos corpos 
opacos, depois de conhecidos os raios Röentgen, a telepatia, depois da teoria 
generalizada das emissões de ondas eletromagnéticas e das radiocomunicações; a 
unidade da matéria, os elementos reputados simples podendo ser transmutados uns em 
outros, sendo questão apenas de arranjos e grupamentos atômicos. 

Não obstante, a Ciência contemporânea ainda persiste na afirmação do fogo 
central do globo terrestre, hipótese que o Ocultismo não admite. Esta persistência é tanto 
menos explicável quanto os estudos feitos por ocasião da perfuração do túnel São 
Gothardo chegaram à conclusão de que os fenômenos caloríficos são explicados pela 
radioatividade, porquanto a temperatura não cresce apenas em função da profundidade, 
mas em proporção idêntica, quer em profundidade como mesmo extensão horizontal, 
conforme ficou provado com as aberrações feitas durante os trabalho da referida 
perfuração. 

É preciso não negar os fenômenos unicamente porque eles não podem ser 
explicados no estado atual dos conhecimentos da Ciência, mas examiná-los e, tanto 
quanto possível, procurar na Natureza as verdadeiras teorias à media que se forem 
compreendendo suas leis imutáveis, entre as quais se destaca a relação definida entre a 
causa e o efeito, ou seja, a lei da Causalidade. 

É fato sabido que a nova perspectiva do Universo, de acordo com o princípio da 
relatividade, foi concebida pelo grande gênio da atualidade que se chama EINSTEIN, 
segundo confissão própria, feita entre nós ao professor Inácio do Amaral, por ocasião da 
visita com que honrou nosso país, quando, antes de contar 30 anos de idade, observava 
ao microscópio os movimentos turbilhonários, conhecidos como “movimentos 
brownianos”, das partículas infinitesimais da matéria, realizando-se, assim, mais uma 
comprovação da lei hermética da analogia entre o micro e o macrocosmo. 

É assim que se vão descortinando horizontes e conhecimentos, cada vez mais 
amplos, pelo desenvolvimento do mental humano, decifrando a Natureza pelo poder de 
direção de várias forças naturais. 

Sêneca indicava a Natureza como guia em todos os atos da vida, considerando-
a com a essência de tudo que existe no Universo. 

Estudar, pois, a genealogia do homem é procurar a sua analogia no que se 
passa no próprio Universo manifestado. 

As leis gerais de evolução devem ser as mesmas, quer se apliquem à 
Cosmogênese, quer à Antropogênese. 

O Universo não pode ser, de modo algum, esse mecanismo feito e acabado 
completamente, de uma vez para sempre, como faz crer a cosmogênese bíblica, visto que 
apresenta forma infinitamente variável, contendo em si, portanto, o germe de 
desenvolvimento contínuo e de aperfeiçoamento progressivo e infinito. 

Desta maneira, a evolução de todos os seres que fazem parte integrante do 
Universo, deve ser elaborada com a própria transformação ininterrupta desse mesmo 
Universo. 

Na mutabilidade desse dinamismo incessante, as leis naturais não se derrogam, 
mas devem ampliar-se com tal aperfeiçoamento, como aliás vamos compreendendo, 
desde que nosso raciocínio vai passando para o pluri-dimensionalismo do hiperespaço, 
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que ao mesmo tempo procuramos conceber representado também no mundo infra-
atômico. 

Deve existir, pois, na Natureza, uma lei universal de progresso que tenda para a 
produção de organismos cada vez mais aperfeiçoados. 

Segundo a ontologia, ou melhor dito, a ontogênese, o homem é que termina a 
cadeia dos seres animados; mas, segundo essa lei universal de progresso, forçoso é 
reconhecer que tal cadeia deve ir além do homem, passando para os super-homens e, 
destes, para os seres que lhes forem superiores, até o tal limite dos “secula seculorum”. 

Encarando a mesma escala, em sentido contrário, compreendemos como antes 
da aparição do homem no globo planetário que habita, este já continha minerais, vegetais 
e animais dotados de um estado de consciência própria e, naturalmente, de instintos ou 
inteligência rudimentar para conservação da espécie. 

Metchinikof diz, por exemplo, que é entre as parasitas e não na espécie humana, 
que é preciso procurar e encontrar a última palavra da Criação que organiza todos os 
fenômenos naturais. Não se lembrava, entretanto, ao formular esta sentença, de que 
todos os germes de vida que povoam os grandes reinos da Natureza existem latentes no 
corpo humano. 

E o fato é que à medida que o homem, cada vez mais se interioriza, melhor vai 
compreendendo os desígnios da evolução da sua espécie pela observação da entidade 
misteriosa e divina que reside no imo de sua consciência, que lhe diz que ele é composto 
de partes heterogêneas, mas de tal modo ligadas entre si, que se se danificam ou se não 
são harmônicas, prejudicam a personalidade e esta, por sua vez, afeta a parte mais 
elevada de sua constituição que é a individualidade. 

Tornando-se conscientes de si mesmos, agindo com conhecimento de causa, 
com domínio sobre seus instintos e paixões, é que o homem dá prova de ser livre e 
consegue alçar-se a planos que estão além dos fatos concretos que afetam os sentidos, a 
horizontes abstratos que escapam aos limites do puro raciocínio, para receber então, os 
influxos da intuição. 

Devem ser planos capazes de apresentar maiores possibilidades de vida, com 
leis que se manifestam com toda exatidão no domínio da energia, isto é, além dos limites 
materiais sensíveis. 

Deles podemos fazer fácil idéia, pela captação que já consegue obter a 
engenhosa inventiva humana, de ínfimas intensidades de radiações eletromagnéticas e 
pela dissociação de elementos com que se liberam quantidades de energia apreciáveis, 
sem qualquer demonstração de perda de substância, pelo menos ao alcance dos 
instrumentos de medida conhecidos. 

É preciso fazer a ligação do mundo moral, dessa Moral com que Platão saturava 
todo o Universo, com o mundo físico e biológico. 

Pelo desenvolvimento de sua parte mental, por efeito de sua própria energia, é 
que nos é ensinado que deve para isto o homem procurar decifrar a Natureza, 
esforçando-se por conhecer e dirigir as várias forças que reagem sobre ele, para chegar a 
descortinar horizontes cada vez mais amplos, com o fim de atingir o ideal mais 
consentâneo com a razão de ser de sua existência física. 

A Ciência ainda é a melhor auxiliar do homem nesse caminho, sob a condição 
de apoiar-se em qualidades morais elevadas para que sua ação não se restrinja ao culto 
da própria personalidade. 

Não é que devamos também deixar de dedicar o devido zelo ao nosso fardo de 
carne destinado à transformação pelos vermes que o hão de consumir. 

Devemos fazer como o lapidário que apura o granito ou o mármore, tirando-lhe 
as arestas contundentes, modelando-o e dando-lhe contornos artísticos, belos e 
esculturais. 

Nesse ponto, nada impede que imitemos esse passado remoto em que a 
humanidade, mergulhada na matéria, esquecia completamente sua origem divina. 
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Foi essa, todavia, a época em que a filosofia incomparável do divino Platão, 
cujos conhecimentos tinham sido oriundos das doutrinas do Zend-Avesta, da religião 
mazdeista dos Zoroastros ou de Zarathustra (“o condutor de camelos”), inspirou a escola 
neoplatônica de Alexandria, fundada por Amônio Sacas e que produziu outros tantos 
iluminados, como foram Jâmblico, Porfírio, Plotino, Ploco, Orígines e outros muitos. 

O fato é que há mais de 20 séculos, a Grécia fazia a glorificação da força física, 
apenas, porque esta era ainda o único meio de defesa que cada um possuía, faltando 
então, geralmente a força moral que provém da cultura do mental, que só as civilizações 
vão desenvolvendo lentamente. 

Os filósofos gregos tinham em alta conta a natureza do homem e sua imagem e 
a arte helênica possuía verdadeiro culto pela espécie humana, e por ideal, a 
representação do corpo humano perfeito, proclamando a necessidade do 
desenvolvimento harmônico desse mesmo corpo. 

Os artistas gregos mediram todas as partes componentes do corpo de um 
homem considerado perfeito em suas proporções e tais medidas ainda constituem a base 
da antropometria moderna. 

A escultura, ligada a essas doutrinas helênicas que predominavam em tal época, 
considerando a natureza humana como índice do bel, declinou completamente com o 
surto do Cristianismo, que dizia ser o corpo humano tão indigno que era preciso não se 
preocupar com ele. 

Para os estóicos o bem supremo consistia na vida conforme a Natureza e seus 
ensinamentos mandavam tomar esta como guia em todas as ações. 

Os ascetismo revoltou-se contra este e outros pontos de vista semelhantes, 
considerando degradantes quaisquer considerações sobre o aspecto físico da 
humanidade e pregando o desprezo pelo corpo e pela natureza humana. 

A convicção de que a natureza física do homem é inteiramente corrupta, fez 
proscrever todos os divertimentos e prazeres, mesmo os mais inocentes, e a prática até 
de atos higiênicos, a ponto de ser proclamado como exemplo para os verdadeiros 
cristãos, que Santo Antônio, o célebre anacoreta, “nem lavava os pés”, segundo conta 
Atanásio, o santo patriarca de Alexandre, seu contemporâneo. 

Daí as flagelações e maus tratos infligidos ao corpo como meio de purificação e 
de progresso, desprezando-se completamente o seu estudo e aperfeiçoamento. 

A Renascença, que surgiu na metade do XIV século, para chegar ao apogeu no 
XVI século, provocou a grande crise religiosa e política que deu nascimento à Reforma, 
isto é, à renovação científica, artística e literária, destinada a vencer o obscurantismo a 
que tinham sido reduzidos os povos em geral, no Ocidente, pela obediência incondicional 
ao papado católico, preparando um novo e importante movimento de orientação da 
mentalidade humana, fazendo a exaltação do indivíduo, para a consecução de sua 
liberdade de pensamento. 

Foi, pois, a Renascença que remediou essa tendência religiosa do momento, 
reproduzindo a estesia helênica e a Reforma passou, então, a defender a natureza 
humana, fazendo ressurgir os princípios da filosofia racionalista, que procuravam os 
fundamentos da Moral, na própria Natureza, considerada essencialmente boa e até 
perfeita. E foi de acordo com tais princípios que apareceu no 18º  século o célebre 
trabalho do barão d’Holbach intitulado “A Moral universal ou os deveres do homem 
baseados na Natureza”. 

A concepção do corpo humano perfeito como correspondência ao ideal artístico 
da beleza plástica, foi novamente justificada, contradizendo a opinião do fanatismo 
religioso que, desprezando o corpo, só permitia que fosse representado sob aspectos 
mais ou menos diversos da realidade natural, deformando-o principalmente nos pontos 
que julgava ser mais atraentes na estesia grega. 

Os cuidados pela plástica física, não tanto pela conformação geral do corpo 
humano como pela harmonia de seus órgãos, que servem de veículos à intercomunicação 
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com as forças da natureza que o envolvem, não devem, porém, ir ao ponto de absorver 
inteiramente a atenção, em desproveito do desenvolvimento da parte mais nobre da 
constituição da personalidade, que diz respeito ao ponto de vista intelectual e moral. 

No semblante dessas incógnitas da humanidade, que são as pessoas levianas 
que apenas cuidam da sua plástica física, isto é, da parte material de sua personalidade e 
não trazem, portanto, em harmonia, os princípios de que devem ser constituídos para que 
possam formar o conjunto a que se chama individualidade, nota-se em geral, a 
demonstração clara de que estão exaustas antes mesmo de encetarem qualquer tarefa 
espiritual, tornando-se um enigma indecifrável a existência que arrastam. 

Nos tempos que vivemos é edificante constatar ainda o que há muito pouco 
tempo foi verificado com a chegada à nossa Capital de uma figura sugestiva de Cinema 
que, segundo relataram os jornais, teve uma recepção de tal modo entusiástica como não 
foi ainda alcançada por nenhum homem de Estado ou cientista notável. 

A multidão contemplou embasbacada a figura de um jovem destituído de 
cérebro, de que nenhuma manifestação deixou, pelo menos em sua passagem, para 
homenagear, com estrondo, simplesmente a plástica bem modelada do ídolo de uma 
câmara de cinema... 

Einstein se, por acaso, desembarcasse na mesma ocasião, só seria percebido e 
recebido por uma minoria insignificante, mas, incontestavelmente, de valor incomparável 
com a multidão ignara que convergiu pressurosa para contemplar o astro do “écran”. 

Este se eclipsará rapidamente no olvido da frivolidade mundana, enquanto que o 
grande sábio se projetará nos anais da história da humanidade com seu nome aureolado 
pela veneração da posteridade. 

O estudo da espécie humana, entretanto, pode até certo ponto servir de base 
para o estabelecimento da verdadeira Moral racionalizada. 

As teorias racionalistas vão buscar, de fato, os fundamentos da Moral na 
Natureza humana e procurando saber se a vida (humana) tem um fim determinado, 
considera-a justificável apenas como contínuo esforço para melhorar as suas condições, 
tanto físicas como sociais e morais. 

É uma das questões que ocupam primordialmente a humanidade que tanto 
deseja conhecer a sua origem como prever ou precisar o seu destino, sem que até o 
momento presente pudesse encontrar nos conhecimentos científicos conclusões 
satistatórias, porque estas como que consideram simples acaso a existência humana, 
dentro do preceito paradoxal de Schopenhauer que diz que “A morte deve ser 
considerada como o verdadeiro objetivo da vida”. 

A morte não pode ser o verdadeiro fim da existência, representando apenas um 
estado de transição entre a vida atual e a futura. 

A sobrevivência depois da morte física não sofre contestação senão de poucos 
que não se dão ao estudo de assuntos desta natureza. 

A fé em tal sobrevivência, sem qualquer análise ou permissão para tanto, é que 
serve de base às religiões, em geral que exploram o instinto da vida e o sentimento de 
medo da morte, isto é, de completo desaparecimento, pregando então a imortalidade da 
alma. 

Na verdadeira significação do que seja a alma, isto é, compreendendo apenas a 
parte emocional, psíquica, influenciado pelas faculdades distintivas ao homem, não há 
como concordar na sua imortalidade. Ela é perecível, embora sobrevivente ao conjunto de 
matéria organizada que constitui o corpo físico humano. 

É consenso geral nos estudos teosóficos a constituição tríplice da entidade 
humana, que, segundo os preceitos filosóficos da Táraka-Raja-Yoga dos vedantinos e 
surya-vanshas, se compõe, do corpo físico ou o referido conjunto de matéria densa 
organizada que serve de veículo para as suas sensações; da parte emocional psíquica 
que vai até o mental inferior, composto de matéria chamada astral e que, como disse, é 
também mortal embora sobrevivente à primeira, e finalmente da parte arrúpica, ou sem 



RRReeevvviii ssstttaaa   DDDhhhââârrraaannnâââ   
Data: Dhâranâ nº   81 –  Julho a Setembro de 1934 – ANO IX 

Redator: Henrique José de Souza 

 12 

forma, que compreende o princípio permanente que se chama Espírito, que não deve de 
modo algum ser confundido com a Alma, como o faz a generalidade das religiões. 

Tríplice como é, em sua composição, o homem deve harmonizar entre si as três 
parte componentes de seu todo, que tanto depende por este motivo, do desenvolvimento 
e aperfeiçoamento do corpo físico, que é o veículo de suas ações, como da parte anímica 
que se relaciona com seus sentimentos e emoções, para que, da perfeição de ambos 
resulte a possibilidade da única manifestação que o integra, proveniente do Mental que 
lhe faculta a ideação racional, ou a formação da idéia, isto é, a percepção da faculdade 
criadora por excelência. 

No seu grau mais elevado de perfeição típica apresenta-se, entretanto, o 
verdadeiro Adepto, que tem as suas três partes em harmonia não somente entre si, como 
também às forças da Natureza, tornando-se assim o modelo ideado pelo Idealismo 
Absoluto, isto é, pelo Número que precede e sucede a tudo que existe. 

Não confundindo, pois, repito, a alma com o Espírito, este é, na realidade, o 
princípio que não é mortal, porque é o único que, pela própria essência, é indestrutível e, 
por isto mesmo, no estado atual da evolução humana, ainda não é predicado comum, 
mas apenas atingido, ou melhor dito, conquistado pelos que, pela dupla via do 
conhecimento e da virtude, consigam religar-se com a Fonte espiritual que constitui sua 
verdadeira individualidade. 

No ponto em que já se acha, em sua áspera jornada expiatória, uma parte da 
humanidade, sequiosa do ideal por que anseia, de modo irreprimível, desperta aos 
poucos do torpor do obscurantismo da ignorância, para a atividade vital cada vez mais 
espiritualizada, na ascensão para a perfeição moral e inteligente, que só existe nos planos 
elevados mais próximos do Foco donde se irradia, sem cessar, a intensa e verdadeira 
Luz, que permitirá a cada um contemplar, em todo seu esplendor, o Cristo que reside no 
seu imo e que ele mal receia vislumbrar, pelo hábito das trevas em que tem vivido, dentro 
das selvas densas do erro, ao peso das próprias faltas, cuja reparação é o objeto 
essencial das suas existências sucessivas, em obediência à lei universal da Causalidade. 

É assim que, cultuando a inteireza dos princípios mais consentâneos com o 
estado evolutivo da humanidade pelo período ascensional que enceta, poucos são os que 
a custo vão subindo a forte rampa do traçado que têm a percorrer, em curvas de incertos 
raios, para galgar a cumeada que deverá desvendar as verdades fundamentais da nossa 
vida, ainda incompreensível, fora das aparências enganadoras a que as teorias, mais ou 
menos acessíveis, vão dando o nome genérico da Relatividade. 

Fiéis a esta orientação devemos pregar com consciência a solidariedade 
fraterna, em contraste veemente com os sentimentos malsãos de orgulho e de egoísmo, 
apelando para o senso moral com as energias que provenham das faculdades de 
abnegação e de renúncia, únicas capazes de reunir a humanidade na perfeita 
compreensão de que ela compõe um só todo, no caminho da bem-aventurança, ou o que 
é o mesmo, da imortalidade. 

Isolado, cada ser humano é falho, tanto sob o ponto de vista biológico como 
mesmo quanto ao princípio vital que o anima e é portanto destinado à imortalidade, 
porque só a Humanidade, como conjunto de todos os seres, é imortal. 

Essa Humanidade imortal é que tende a fundir-se com o Universo Espiritual ou 
com o Espírito Universal, que reclama, portanto, o abandono da idéia da exclusividade da 
existência pessoal, de tamanho agrado para o nosso sentimento de egoísmo, a qual só é 
concebível e justificável como trabalho diferencial, em seus diferentes aspectos isolados, 
dentro do campo limitado da inteligência individual, para que, com o conhecimento exato 
de todas as coisas seja integrada a perfeição da Humanidade, tornando-se possível a 
suprema União a que damos o nome de Ego Universal. 

A Ciência atual aferrada a preconceitos mesquinhos, fechada em limites 
estreitos, apenas conclui que o homem descende da espécie animal tendo em sua 
natureza qualidades antagônicas em que predominam as de mau caráter, de sorte que a 
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moral contemporânea ainda é fundada sobre a natureza humana viciada, devendo então 
a célebre Moral platônica ser conseguida apenas com o advento da natureza humana 
idealista como dever ser no futuro, para que trabalha a verdadeira Fraternidade Humana. 

A ortobiose é o processo segundo o qual a Ciência tende para que na evolução 
da vida humana seja transformada a desarmonia em harmonia. 

Este processo existe, porém, um profundo conhecimento da natureza humana, 
que não pode ser acessível aos meios ao alcance dos laboratórios. 

Entre os filósofos considerados contemporâneos destaca-se Herbert Spencer, 
que procurou estudar o progresso humano, quer na própria humanidade como no mundo 
extra-humano, estabelecendo uma diferenciação constante, “tanto na evolução do mundo 
planetário como desenvolvimento embrionário, tanto na espécie propriamente animal 
como humana”. 

É incontestável, todavia, que não existem dados científicos concludentes sobre a 
origem e o destino do homem, aquela estando reduzida vulgarmente a duas teorias: a 
citação bíblica e a evolucionista. 

Nesta, destaca-se a teoria transformista Darwiniana que considera o homem, por 
efeito da seleção natural na transformação das espécies, como originário de um 
antropóide, a inteligência e a consciência sendo função de elementos do próprio corpo e 
mortais com este e como este. 

A imortalidade, para a fisiologia, não existe senão para os entes inferiores que 
se renovam e se multiplicam por cissiparidade, por meio de regeneração sem consciência 
própria. 

O estudo do organismo humano tem, de fato, demonstrado de modo irrefutável, 
sua estreita semelhança com certos antropóides, tais como o chimpanzé e o orangotango, 
que foram objeto de estudo do grande naturalista que foi Linneu, que estudou a estrutura 
anatômica de tais espécies, principalmente das que eram desprovidas de cauda, nas 
quais foi encontrada analogia realmente extraordinária, até nos menores detalhes, com a 
espécie humana. 

Se há incontestavelmente uma diferença pouco sensível entre os antropóides 
atuais e o mamífero primata de que a Paleontologia faz descender o homem, como 
explicar a evolução de tal antropóide para sua transformação na espécie humana durante 
a época miocenica, como admite a teoria transformista? 

Esta teoria concorda, entretanto, em que existe enorme diferença mental entre a 
forma humana mais baixa e a mais elevada dos antropóides. 

Um detalhe surpreendente consiste na questão da dentição que, como se sabe, 
constitui um ponto notável nos métodos de determinações de tais analogias, tendo sido 
verificado que os antropóides em questão acusam a mesma diferença entre a dentadura 
chamada de leite e a permanente, sendo as mesmas também a quantidade e a 
disposição geral dos dentes e variando apenas na forma e dimensão relativas, pois 
alguns deles são muito mais desenvolvidos na espécie antropóide, principalmente os 
caninos. 

Sob o ponto de vista puramente zoológico, o estudo embriológico demonstra qeu 
o feto do macaco antropóide é quase idêntico ao do homem. 

Outro argumento favorável à teoria transformista reside no tubo digestivo visto 
como o coecum humano, como o do antropóide, é munido do apêndice vermiforme de 
que provém a célebre doença, tão frequente na clínica cirúrgica que é a apendicite. 

A anatomia e a embriologia comparadas é que deram margem a Darwin para 
estabelecer a origem simiesca do homem, que ele figurou sob a forma de uma árvore 
genealógica, cuja base ou tronco apresenta uma origem comum de que partem ramos 
representando as espécies ou diferenciação. 

Forçoso é reconhecer que a Fisiologia, que etimologicamente se define como a 
descrição da Natureza de um modo geral, como ciência aplicada, tem um sentido muito 
restrito, porque os métodos comparativos, de que se serve, se resumem puramente ao 
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campo experimental, sem regras fixas bem conhecidas, pela confissão tácita do 
desconhecimento completo do que seja na realidade a organização vital, que na fisiologia 
celular, é estudada apenas como o arranjo ou o conjunto de unidades, consideradas 
como sendo organismo último, a que se dá o nome de célula. 

É esta apenas uma limitação sensorial que não permite ao homem perscrutar os 
fenômenos que o cercam além dos limites de sua percepção orgânica, nada impedindo, 
entretanto, que ele se limite por meio do raciocínio lógico sob cujo aspecto o Ocultismo se 
avantaja sobre todas as Ciências comuns, porque não estabelece limites nem no 
infinitamente pequeno como no infinitamente grande. 

Compreende-se, pois, a confusão em que se lança a Fisiologia, com todos os 
seus ramos, quando no seu estado atual de desenvolvimento encontra tais óbices ao 
entrar no terreno das especializações e, deste modo, incide sobre o ser mais elevado do 
reino animal, esquecendo os fenômenos inteligentes que subordina à organização 
cerebral, como mera função físico-química que escapa aos seus métodos experimentais. 

É então que se percebe como convém estender o estudo ao que já está sendo 
lançado ao conhecimento humano pelo que se contém no chamado Ocultismo que vai, 
pouco a pouco, sem destrui-las, dando outras interpretações às famosas leis sobre as 
quais os materialistas baseiam todas as suas afirmações. 

Segundo as teorias teosóficas, os antropóides não pertencem a um tipo 
precursor, mas a um tipo regressivo do próprio homem. 

Mario Roso de Luna, o polígrafo infatigável, cuja fecunda personalidade literária 
irradiou por todos os setores teosóficos em que se procura estudar conscienciosamente a 
fulgurante evolução da humanidade, nos dá os elementos para a perfeita compreensão 
desta questão, demonstrando como em sua conformação e costumes mais se 
assemelham às diversas espécies simiescas os homens grosseiros, viciados, sensuais na 
sua vertiginosa degradação. 

Os homens da Idade da Pedra foram os degenerados de tal espécie que 
geraram os tipos regressivos que se assemelharam a seus progenitores. 

A metempsicose pitagórica, doutrina científica que segundo também assevera 
aquele sábio, não pode ser convenientemente explanada sem o auxílio de matemáticas 
transcendentais, como as que eram ensinadas no segredo dos templos de antanho, pode 
servir igualmente para demonstrar a mesma tese regressiva do homem para o antropóide. 

Esta tese resiste perfeitamente ao processo usado em medicina legal para 
reconhecer a origem do sangue pela propriedade de certos seruns 7 preparados com o 
sangue humano. 

Sabe-se que o serum sanguíneo de animais preparado por injeções prévias em 
outro as espécies é rigorosamente específico, não dando precipitado senão com o sangue 
da espécie que o forneceu para a injeção, nem dissolvendo senão os glóbulos vermelhos 
dessa mesma espécie. 

É o meio pelo qual em medicina legal se reconhece a origem de determinado 
sangue, pois é muito importante por vezes saber se qualquer mancha sanguínea, mesmo 
já dessecada, provém do homem ou de qualquer outro animal, sendo que até há bem 
pouco tempo não era possível distinguir o sangue humano em tais condições do de outro 
qualquer mamífero. 

É por este processo, como se sabe, que é possível distinguir o sangue humano 
do de outros mamíferos, na prática da medicina legal e de acordo com ele é que foi 
verificado que o serum igualmente preparado com o sangue do gorila, chimpanzé e 
orangotango, dava precipitado análogo ao do sangue humano. 

Foi assim evidenciado o parentesco íntimo, consangüíneo, entre as duas 
espécies de seres, mas que tanto serve para demonstrar a teoria zoológica precursora, 
como a regressiva a que me acabo de referir que nos dá um índice precioso para melhor 

                                            
7
 Do Latim “Serum”, Soro – Nota do digitador 
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compreensão do caso em contradição com o transformismo Darwiniano geralmente 
admitido. 

Não seria muito difícil acumular provas científicas para convencer qualquer 
espírito imparcial de que a Teosofia está na vanguarda de todas as teorias vigentes, mas 
o tempo seria escasso para isto. 

Parece que toda a divergência provenha essencialmente de que o ponto de 
partida da Teosofia seja o Espírito que considera afinal de contas como base de todas as 
manifestações a que se dá o nome de Natureza e a Ciência comum, em oposição a este, 
tem o seu ponto originário na Matéria, como única substância a que aplica seus estudos e 
observações. 

É completamente aparente a divergência porque a Teosofia considera ato de 
heresia, se assim posso me exprimir em analogia com tal termo de significação teológica 
conhecida, considerar Espírito e Matéria como inteiramente distintos na sua essência, 
pois que em Ocultismo é princípio rudimentar que ambos são idênticos em sua natureza, 
apresentando-se distintos nas suas manifestações sob o ponto de vista sensorial. Espírito 
e Matéria não variam em sua essência, mas apenas em seu estado de diferenciação. 

No livro de Kiu-tê, uma das preciosas relíquias da Sabedoria arcaica 
encontramos que o Espírito é chamado a extrema sutilização da Matéria e esta é definida 
como a cristalização do Espírito. 

Nenhum exemplo mais fácil e ao alcance de qualquer colegial, do que o 
fenômeno banal da transformação do gelo em água, desta em vapor e da expansão deste 
até diluir-se completamente na atmosfera, somente pela ação do calor, assim como o 
fenômeno inteiramente reversível, para dar cabal idéia do que em linguagem ordinária se 
chama a involução e a evolução do Espírito, caindo na matéria densa e esta regredindo à 
Unidade originária de que tudo emana. 

Daí a generalidade das religiões terem estabelecido a Trimurti ou a Trindade 
primordial, formada pelo Pai ou Criador, o Filho, a que se pode chamar de Matéria-
Homem e o Espírito Santo ou essência sutilizada que forma o vértice do triângulo 
equilátero como simbolismo geométrico dessa representação máxima da Individualidade. 

É incontestável, não obstante, o progresso que tem trazido à Humanidade o 
desenvolvimento da Ciência, principalmente nas últimas décadas do século, embora suas 
tendências ainda contribuam para que o homem esqueça que é tríplice na sua 
constituição e que, além do corpo físico, possui uma alma que o anima e um Espírito que 
o ilumina. 

Faz-lhe crer que nada mais é que matéria grosseira não tendo outras 
necessidades senão as que dela se derivam e que a satisfação dessas mesmas 
necessidades constitui o “sumum bonum” da sua vida inútil, quando não prejudicial muitas 
vezes para o gênero humano. 

Esta atitude de grosseiro materialismo era o apanágio dos estabelecimentos de 
ensino oficial quando num deles fui procurar formar o pequeno acervo de conhecimentos 
com que pudesse entregar-me ao labutar da vida e dentro deles fui compondo minha 
bagagem intelectual, imbuída das teorias positivistas que se infiltravam por toda parte há 
40 anos. 

Lembro-me bem de uma encíclica do grande apóstolo do positivismo ortodoxo, 
Teixeira Mendes, mentalidade virtuosa que dedicou toda sua vida ativa à Religião da 
Humanidade, a qual me fez uma grande impressão naquela época, porque ela transcrevia 
um postulado de Augusto Comte, segundo o qual este não considerava como seu 
verdadeiro discípulo quem procurasse não somente exceder os limites que ele julgou 
dever traçar para o conhecimento humano, como que tentasse refutá-los ou analisá-los, 
ou melhor, criticá-los. 

Não me fez impressão favorável, confesso-o, esse arremedo do círculo do “On 
ne passe pas” e desde então, veio sendo gerado no meu espírito a necessidade de 
alguma nova concepção que pudesse destruir os efeitos desastrosos das noções 
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errôneas que então me era dado alimentar sobre a finalidade humana, até que se me 
depararam, já na quinquagésima da minha existência, os estudos segundo os quais estou 
a cada passo reconhecendo as fraquezas da Ciência oficial, o absurdo de algumas de 
suas teorias, contradições mesmo que têm sido apregoadas, demonstrando o grau de 
anarquia que reina no mundo científico em relação com os mais importantes problemas 
da Humanidade. 

Os que ainda crêem sinceramente na infalibilidade dessa Ciência Oficial e 
supõem que ela já atingiu o fim de todos os conhecimentos possíveis, a ponto de 
traçarem a sua circunferência limite, como aquela a que acabei de referir-me, precisam, 
como eu, começar a estudar a Teosofia para capacitar-se da insuficiência, senão 
inutilidade, da pequena bagagem de conhecimentos adquiridos até hoje através do 
ceticismo reinante. 

A Teosofia ensina que devemos admitir uma Causa Única, inconcebível e 
indefinível, independente e imutável, como foco irradiador de toda a manifestação 
universal e as mônadas individuais não são mais do que emanações ou partes 
diferenciais dessa Única realidade, dessa substância que é a raiz sem raízes de tudo que 
existe. 

A substância depois de diferenciada fica sujeita então a leis imutáveis e 
incoercíveis que não podem ser concebidas como expressão da vontade de um Deus 
poderoso, inteligente e consciente como estabelecem as religiões espalhadas pelo globo. 

Essa Causa só pode ser compreendida logicamente em nossa linguagem como 
sendo inconsciente e ininteligente, porque a inteligência é faculdade que só pode 
pertencer a seres organizados e também para que tivesse consciência seria condicionada 
e portanto limitada e sujeita a variações, isto é, com caráter pessoal, o que seria absurdo. 

A Causa desconhecida dos efeitos, que podem ou não ser observados, é a VIDA 
UNA, imutável em sua eternidade, qualquer que seja o nome que se lhe empreste, 
essência de tudo que não poderia existir sem ELA, que não teve princípio nem nunca terá 
fim, de QUE emana Mahat, o mental ou Inteligência Universal, que é a síntese de todas 
as inteligências, diferenciadas em todas as manifestações existentes, inclusive nos seres 
humanos. 

Essa emanação, como qualquer outra manifestação, está sujeita às mesmas 
leis, a que acabei de fazer referência, que regem o movimento perpétuo e universal, que 
não se acelera, nem se modifica, não cessa nem mesmo nos períodos chamados de 
Pralaya, também conhecidos como “Noite de Brahmã”, em que tudo se contrai na Sua 
própria Essência. 

É o movimento eterno e imutável que governa as demais leis da Natureza que 
regem, por sua vez, o equilíbrio dinâmico dos Universos e a harmonia perfeita que 
envolve soberana e completamente tudo que nos é possível sentir ou observar na mesma 
Natureza, excedendo tudo que nossa curta inteligência pode abranger ou compreender. 

Tal movimento, ou a Suprema Lei que o rege, é a única Divindade Eterna e 
Absoluta que um verdadeiro teósofo possa conceber. 

Compreender Deus como Espírito, como uma Entidade, é dar-lhe um aspecto 
condicionado, é conceder que ocupe espaço, que tenha concretamente comprimento, 
largura e espessura, como a Divindade Mosaica que, segundo já ouvi relatar, deu lugar a 
graves discussões entre pastores evangélicos, aferrados à letra das escrituras e queriam 
estabelecer as dimensões geométricas do Senhor, Criador do Céu e da Terra, para que 
em seu seio pudessem ser contidas as três pessoas da Santíssima Trindade. 

Mas, não devendo introduzir elementos heterogêneos em assunto que deve ser 
naturalmente homogêneo, deixo de fazer considerações outras deste jaez para terminar 
este pequeno trabalho, com o auxílio de todos que queiram emprestar seu valioso 
concurso para tão almejado fim, procurando, à luz meridiana do astro da Verdade, através 
das urzes que as encobrem, protegendo-as de olhares profanos, descobrir as fontes 
límpidas e cristalinas que formam a corrente da vida humana, para que não sejam 
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obliterados os nossos conhecimentos por hipóteses absurdas, criadas para alimentarem a 
ignorância vulgar pelo aniquilamento da mente ou da razão. 

Considerando a Força Suprema que organiza e dirige todos os fenômenos 
naturais, desde o que transforma o simples verme em crisálida até o que preside ao mais 
alto grau de progresso humano, aguardemos pressurosos a eclosão da nova Raça 
Espiritual, com os impulsos que a S. T. B., que representa a luta da convicção e da 
atividade contra a ignorância e a passividade, vai lançando, paciente e progressivamente, 
para o futuro promissor que se aproxima a largos passos. 

Consagra todas as suas energias ao devotamento a essa obra ingente que aí 
vem, sendo anunciados pelo tropel inexorável dos cataclismos geológicos e sociais, os 
tempos preditos, para o estabelecimento da Verdade entre os homens com a mais 
perfeita compreensão de sua liberdade, dentro dos limites da razão, isto é, da Ciência e 
da Consciência. 

Com a devida vênia, comparo o trabalho da S. T. B. com o que pode suceder em 
relação com uma primorosa tela de magistral artista da pintura da escola moderna, que 
apresenta, para quem a analise indevidamente, a tosca aparência de um amontoado de 
manchas coloridas, ao passo que, se desejar ter a imagem exata de sua inspirada 
representação, o observador terá que ocupar o verdadeiro ponto de vista, para que desde 
logo o conjunto se transforme completamente, extasiando-o com bela e sugestiva 
paisagem que viverá então a seu olhos como o próprio quadro natural que tenha 
impressionado o artista. 

As primeiras pinceladas nada exprimiriam, em caso algum, para qualquer 
observador que as presenciasse, parecer-lhe-iam a esmo, enquanto que para o artista 
que as ia imprimindo sobre a tela, elas já ali se encontravam, desde a primeira, vivendo a 
imagem feliz que estava gravada em sua retina privilegiada. 

Desenrolando, assim, à vista deste seleto auditório, que tanto nos honra com 
sua benévola atenção, esta fina tela, de cores aurifulgentes, que representa o quadro da 
Civilização futura, eu faço votos para que a espécie humana dessa época bendita, 
irradiando de sua fronte a luz divina do Mental Superior, apresente a estesia física e a 
beleza moral em proporção tão harmônica, que todos os membros dessa ditosa 
Humanidade se sentirão inteiramente solidários entre si, nada concebendo nem agindo, 
senão, para contribuir para a felicidade de todos, na melhor compreensão da Fraternidade 
Humana, entoando, em uníssono com as vibrações oriundas de harpas angélicas, o hino 
melodioso da verdadeira Redenção Humana! 
 

EXPEDIENTE 
 

6º  ANIVERSÁRIO DA LOJA MORYA 
Aos 12 de Julho p. p., a “Loja Morya” da S. T. B., completou o seu 6º  aniversário, 

comemorando-o com uma sessão pública, sob a presidência do Professor Henrique J. 
Souza (Presidente da S. T. B.). 

O Sr. Presidente após salientar os esforços despendidos por todos os membros 
da Loja, em prol do engrandecimento da Obra em que a mesma se acha empenhada, 
declara desejar naquela data fazer oferta ao Arquivo da S. T. B. dos originais de várias 
obras do Dr. Roso de Luna, inclusive da volumosa correspondência que a ele, Presidente, 
fora dirigida, e que “vinha sendo conservada como verdadeira relíquia”; antes, porém, de 
fazê-lo, desejaria ler alguns trechos da correspondência do sábio polígrafo e saudoso 
amigo, como sendo a melhor maneira de comemorar o 6º  aniversário da Loja Morya, pois 
“o sentido oculto da missão de Roso de Luna na terra, é muito mais expressivo do que 
pensam alguns. Ele foi o despertador da Consciência Ibero-Americana para “aquele 
amanhecer resplandecente” de que tanto falava em seus escritos e conferências, isto é, o 
Advento da 7ª  Sub-raça”. 
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A seguir, foi cedida a palavra ao Presidente da Loja Morya, que procurou 
salientar os grandes préstimos de nosso mui distinto companheiro, Dr. Castanho Ferreira, 
pelas suas valiosas conferências públicas e ensinamentos altamente proveitosos que vem 
ministrando na referida Loja. 

Finalizaram o programa as irmãs Lucilia e Julieta Faria, que deliciaram os 
ouvintes com as canções “A Granada”, de Alvarez, e “A Esmeralda”, de Carlos Campos, 
acompanhando-se alternadamente ao piano. 

Encerrou a sessão o Sr. Presidente da S. T. B., agradecendo à assistência o 
realce dado à mesma solenidade, com a sua presença. 
 

LOJAS “MORYA” E “KUT-HUMI” 
 

Durante o último trimestre foram realizadas nas lojas “Morya” e “Kut-Humi”, em 
sessões privativas, onze aulas esotéricas para os sócios. Igualmente foram feitas doze 
conferências públicas que obedeceram aos seguintes temas: “A religião primitiva dos 
Iberos”, “Origens das religiões”, “Reabilitação de Satã e seu verdadeiro significado” 
e “Os mistérios do Tibete”. 

 
 


