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O TIBETE E A TEOSOFIA 1 

APONTAMENTOS DE UM FILÓSOFO 

 

Pelo Dr. ROSO DE LUNA 

Segunda parte 
 

XX 
 

OS NALDJORPAS TIBETANOS E ALEXANDRA DAVID-NEEL 

 

Os três excepcionais casos de discipulado ocultista, que transcrevemos 
anteriormente do grande livro de Alexandra David-Neel, fazem parte do extenso campo de 
sofrimentos por que tem de passar o candidato, quer nas antigas ou modernas escolas 
iniciáticas, quer por si só, na espinhosa vereda de sua vida no mundo, desde que siga o 
perigosíssimo Caminho Direto.2 Daí, as infindáveis torturas a que se sujeitaram – para se 
iniciarem no magistério social – todos os gênios da História, pois, tendo que superar o 
nível humano, à fim de elevar-se, através o Nirvana, ao mundo dos conquistadores, heróis 

                                            
1
 Pelas razões já expostas no último número desta revista, o presente Capítulo dá início à Segunda parte da última obra deixada pelo 

insigne Teósofo espanhol Dr. Mario Roso de Luna. 
Segunda parte essa que fomos nós que lha demos, à fim de dividir o que já tinha vindo a lume, através da valiosa revista espanhola El 
Loto Blanco, e o desconhecido para o mundo, por figurar em esparsos, recortes e apontamentos, no Arquivo do insigne autor de tão 
excelente obra. Mas que seus ilustres filhos – num requinte de bondade e carinho, completam o gesto primitivo de seu ilustre Pai, 
oferecendo ao mais humilde de seus amigos, que é o tradutor da mesma obra “para a querida língua de Camões”. 
2
 “As almas rebeldes”, diz o teósofo Proclo (citado no começo do cap. X, livro I de Ísis sem Véu) “se iniciam por si mesmas, sem 

necessidade de que ninguém as inicie. E tais almas se salvam, segundo o Oráculo de Delfos”. Daí, suas torturas “iniciáticas”, ao longo 
de heróicas vidas, como verdadeiros “teósofos” ou estudantes da “ciência dos heróis, semideuses e deuses”, como correto e 
verdadeiro sentido da palavra “Teosofia”. Razão porque o texto evangélico diz várias vezes que “o Filho do Homem (o candidato à 
divina Superação... ou o “Crestus, o homem da dor”), não possui onde reclinar sua cabeça”. E a mestra Blavatsky, acrescenta em seu 
Ocultismo Prático, que “logo qualquer comece a palmilhar a Vereda”, a sua tranquilidade de homem vulgar ou de “impúbere-psíquico” 
desaparece para sempre até que alcance a liberação”. 
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ou jinas, como diriam os Naskas zoroastrianos, a Humanidade, na poderosa torrente da 
vida, “inconscientemente, os reúne, isola, separa ou regula”; como por outro lado, com os 
“super-homens”, aqueles que por maldade ou animalidade, propendem, com seu peso 
morto, para esse mundo inferior, que a Humanidade já superou, em seu lento progresso 
evolutivo, segundo aquela famosa sentença de “quanto mais pesado fizeres o mundo, 
mais o mundo pesará sobre ti”... Sem falar naqueloutra de “logo o homem se eleva na 
vida, se choca com a família; se mais ainda, com o povo; a seguir, com a nação, e, 
finalmente, com o mundo inteiro”. 

Todas as dores, humilhações, misérias, etc., que por tão glorioso motivo, sofrem os 
candidatos, não são quase nada em relação com o que – mercê a isso – foi adquirido, 
pois, como dizem os textos: “a árdua conquista do mais além de nossos sentidos e do 
correto conhecimento, é uma jóia preciosa, que se tem de pagar por elevado preço”. Por 
isso mesmo, é preciso, em tal Vereda, desafiar impávido, os três grandes obstáculos ou 
provas de loucura, enfermidade e morte, segundo já foi dito em outros capítulos. 

Os métodos do Tharpa (liberação, iluminação) para seguir o Yang-dag-pail tak 
chinês (ou seja, o “Caminho Direto”), são sempre pesados, embora que não tão brutais 
como os da lenda nos conta de Narota, com certeza, exageradamente. Não se deve 
esquecer, por outro lado, que no sentido do que poderia impropriamente ser chamado de 
“moral ocultista”, o crime já não se acha na ação, mas no simples pensamento (coisa por 
sua vez indicada no Evangelho). Narota ao dedicar-se à Necromancia para se vingar do 
rajá – como se viu no capítulo anterior – matando-o à distância, incorreu na mais grave 
falta ocultista de “querer precipitar no Bardo ou outro mundo”, a alma de sua vítima. De 
semelhante situação astral e mental de Narota ao que pretendia adquirir e, por fim acabou 
adquirindo com tanto heroísmo, alcançando seu Mestre, não vai “um mundo inteiro”, mas 
três: o submundo da necromancia; o vulgar mundo e o super-mundo dos Adeptos da Boa 
Magia, como diria o Visconde de Figaniére. 

Por outro lado, a dureza das provas nas iniciações antigas, acabaram sendo 
humanizadas nas modernas, e mais do que em outra qualquer, na Maçonaria e na 
Teosofia. Das primeiras, existem, de fato, vagas notícias de que eram tão terríveis – quer 
na Terra, na Água, no Ar e no Fogo – que, “muitas vezes o candidato perdia a vida”. E 
isso, no sentido de que, “por si só, não poderia voltar ao mundo dos mortos”, a não ser 
arrancado a pulso deste último e trazido à vida física, “pela poderosa garra do mestre”, 
semelhante ao operado, pela ação do clorofórmio, que volta à vida devido à intervenção 
dos operadores, logo terminada a operação. 

Tudo isso e muito mais, transparece nas referidas lendas, maximé, se nelas 
meditarmos profundamente. As “viagens iniciáticas” de seus heróis, se parecem com 
todas dessa espécie, como sejam: a de Psiké em busca de seu divino Herói, na lenda do 
Asno de Oiro, de Apuleio; a dos jurisconsultos romanos, antes de receberem a iniciação 
nos Mistérios menores; as simbólicas da Maçonaria; ou ainda, as de ampliação 
universitária de nossos dias. Enquanto a raridade ou “extravagância” de certas provas os 
livros estão cheios. Por exemplo, na passagem do Alcorão, relativa à iniciação de Moisés 
por seu mestre Dul-Karnein (veja-se este capítulo de nosso livro Pelo reino encantado de 
Maya); as provas do Príncipe, no mito espanhol de Flores e Brancas Flores (Religião, 
lenda e mito de nossas Conferências Teosóficas) e inúmeras passagens da obra de 
Olcott, relativas às “extravagâncias de Blavatsky”, a qual faz aparecer diante da vista 
daquele seu neófito, paisagens inexistentes; materializações de flores e de jóias; 
fisionomias que se transformam e “mariposas volantes”, à guisa dos “peixes voadores”, 
ressuscitados por Tilopa, depois de estarem nas espinhas: os “pastéis mágicos voadores” 
(tormas), de que nos fala Alexandra David-Neel, em outros lugares de sua admirável obra. 
Os “doze trabalhos” do Hércules grego, não são outra coisa, senão, simbólicas e terríveis 
provas. O Avadhuta ou “Tesoiro dos Avós”, ou antepassados, não é, do mesmo modo, 
outra coisa, senão, a exposição velada de tais processos iniciáticos. Foi por eles, que 
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Narota, por seus preconceitos bramânicos de orgulho ancestral e receio de cair na triste 
condição de pária, se vê enganado inúmeras vezes, em busca do Mestre Tilopa até sofrer 
as mais humilhantes provas, já que no Caminho Direto não se transige com coisa alguma 
que seja egoísmo ou “separativismo”, quer em sexo, credo, raça, casta ou cor e tudo mais 
por serem contrários ao supremo espírito de Fraternidade universal, para o qual se 
encaminha resolutamente; sendo a “santidade” preconizada como meta, pelas religiões 
positivas, um mero postulado indispensável, ao qual desde logo se deve unir, o do 
Conhecimento, sem o que o homem não pode superar a si mesmo, em sua aspiração 
para os mundos mais elevados.3 

O mito universal reúne com vivas cores os perigos e as seduções que se 
apresentam ao candidato em tal Caminho: são o Scila e o Caribdis pelos quais, surdo e 
cego, terá que cruzar, impávido, o herói da Odisséia; os cães-cérberos a quem, com 
tortas soporíferas (“pastéis mágicos”) hão de adormecer, Orfeu, Perseu, Psikis, etc, antes 
de descerem aos infernos; os jardins deliciosos que, Aladin (Allah-djin ou “o jina de Allah”) 
e Parsifal, tal como Narota ou Tilopa, hão de cruzar surdos, sem parar para escutar ou 
admirar seus encantos perniciosos; por isso mesmo dominando os inúmeros 
pensamentos e sugestões do exterior, absortos, mediante a recitação contínua da fórmula 
mágica ou simplesmente, pela poderosa força de sua vontade, fixa sempre em um só 
pensamento, o da definitiva Liberação, com que todo Karma ancestral é finalmente 
destruído, pois que o herói já não se acha ligado à ação, nem com as consequências da 
ação; razão porque não mais reencarnará entre os homens... 

 

Ilustração: Foto 

Legenda:  

O mosteiro de Podang, no Himalaia. – É um mosteiro da seita dos Karmapas. O 
apartamento de Mme. David-Neel se achava situado no ângulo esquerdo, onde se vê uma 
cortina e sobre o balcão, uma toalha estendida. 

 

Um detalhe curioso, já apontado, da lenda de Narota, é aquele de encontrar, 
finalmente, a seu mestre dentro do fogo de uma pira funerária. Tal passagem faz lembrar, 
dizemos, a “sarça ardente” donde Moisés recebe do Mestre a revelação da missão 
redentora, para a qual Ele o chama; o “túnel ardente”, em que Moiska, o Moisés asteca, 
aprende todo o necessário para a acertada fundação do México; “a fogueira acesa” de 
certos ritos bramânicos; ou as chamas que em torno de Brunhilda encantada, faz surgir o 
deus Wotan, cujo, terá que franquear, heróico, Sigfredo; o fogo do Vesúvio, entre cujas 
lavas incandescentes, vê Glyndon surgir a imponente silhueta de Zanoni, na novela 
ocultista desse nome; ou, finalmente, a todos os “fogos astrais” que, todas as vezes que 
se trate de iniciações, aparecem como barreiras infranqueáveis para o vulgar. 

                                            
3
 A renúncia absoluta, tal como na Índia se compreende – diz Alexandra – não é um ideal estranho aos tibetanos; o asceta e poeta 

Milarespa (XI) e o mais popular dos santos tibetanos, é um exemplo disso. O tibetano se acha perfeitamente persuadido da sua 
grandeza (da “renúncia”) e sempre pronto a render-lhe homenagens. As narrações de “filhos de boa família”, que abandonam as 
opulências de seus lares para arrostar uma vida de ascetas mendigos, especialmente a do Gotama, o Buda, que abandonou os seus 
direitos de príncipe reinante e esplendores da corte de seu pai, são sempre ouvidas com admiração e respeito profundos, embora que, 
para seus ouvintes representem algo pertencente a um mundo sem a menor relação com aquele em que vivem os “opulentos e 
venerados lamas oficiais”. O que encontra, por sua vez – embora com feição toda especial, para não dizer, caótica, na vida do Jesus 
bíblico, “nascendo em uma manjedoura, tal a pobreza de seus pais”, porquanto, são as próprias iniciações antigas que o dizem, 
inclusive, nos referidos relatos que tais crianças nascem sempre como “filhos de sangue real”, ou ao menos, de “nobre e rica família” – 
repetimos, encontra similar no que diz respeito à opulência dos que se proclamam seus sucessores, inclusive, o Chefe da pretendida 
Igreja: o Papa. E quando dizemos “pretendida Igreja” (fundada por Jesus-Cristo), por que – segundo conhecem os verdadeiros 
Teósofos, inclusive, o incomparável Roso de Luna – todos os Grandes Iniciados que a este baixo mundo têm vindo, foram Seres 
Superiores que nos deram doutrinas eficazes (a mesma, aliás, porém, mais ou menos velada segundo a evolução de sua época) para 
que nos remíssemos com os nossos próprios esforços. Nenhum deles fundou a religião confessional que se lhe atribui. Mas, sim, o 
imperialismo de seus pretensos discípulos que, escravos do inerte dogma que criavam, esqueceram que “religião”, não “crença”, não é 
mais do que uma dupla ligação ou união (segundo sua própria etimologia latina, isto é, de “re-ligare” ou tornar a ligar, unir, etc.) de 
fraternidade entre os homens”... 
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Engana-se a autora quando dá a Tilopa como tronco da seita dos Khagyud-pas, 
pois a própria etimologia da palavra aclara tal seita, muitíssimo mais antiga. O Kha no 
Egito, como na primitiva Ariana, é o “duplo astral” de todas as coisas, ou seu “espírito”; 
ghud, ghynd ou gnana (Jnana), é magia, Conhecimento, e pas, uma denominação 
patronímica tibetana, pela qual a referida escola (cujo nome Gynd, designa, por sua vez, a 
escola oficial da Magia no Tibete) se entronca com o antigo Khamanismo ou Chamanismo 
originário. Por esse motivo é que os mestres chino-atlantes da Escola Tsan a 
reconheceram sempre, e razão talvez do mesmo nome da província central tibetana de 
Tsang (cuja capital – Jigatsé, ou antes, sua grande lamaseria do Trachil-hum-po, rivaliza 
com a própria Lhassa), possuir a mesma origem, conservando iguais tradições, quer 
orais, quer escritas, nos milhares de volumes de sua biblioteca. 

Pelo referido se pode deduzir da grande importância que, para os estudos 
teosóficos, concorrem todas essas passagens e outras tantas, que iremos descrevendo 
da heróica francesa – mulher a quem não eram desconhecidos tais estudos, já pelo que 
se deduz de certas afirmações suas, inclusive, quando diz, por exemplo, que antes de sua 
primeira tentativa tibetana, havia residido em Adyar, entre os elementos daquela capital 
teosófica. Como foi por acaso ali, onde, ao ouvir extraordinárias revelações a respeito dos 
“mestres do Tibete”, concebeu a idéia de visitar ao Dalai-Lama, aproveitando seu desterro 
em território inglês; e impulsionada por um nobre desejo de conhecimentos 
transcendentes que, ao longo de seus penosos perigos ulteriores, não os pôde 
infelizmente adquirir, mas, pelo que muito lhe devem, teósofos e não teósofos. Por isso 
mesmo, nenhum fracasso ocultista de sua parte. 

Em resumo: Alexandra chega à Índia; tem notícia da presença do Dalai-lama na 
fronteira de Sikkim e, como excelente repórter, diríamos, vai visitá-lo em Kalimpong. Ele a 
recebe, com sua profunda intuição ocultista, vendo nela uma mulher nada vulgar, que lhe 
fala, religiosamente, já se vê, sobre o Budismo, ocidental, mas com sinceridade; para logo 
receber do mesmo, o conselho que, “antes de tudo, aprendesse o tibetano”, além de lhe 
dar os primeiros ensinamentos por escrito. 

Além disso, mediante um príncipe do território, discípulo consciente ou inconsciente 
dos Mestres tibetanos, como sói acontecer com todos os homens notáveis do país, 
encontra excelente, embora que, supersticioso, intérprete; como também, a primeira 
ocasião prática de um “tête-à-tête” com um discípulo aceito, ou seja, um naldjorpa; porém, 
em lugar de ver neste último, tudo quanto nele havia de oculto, “para despistar o profano”, 
sob farrapos e “seu cinismo, não vê nele senão um adorno” (que é o mesmo que os 
céticos europeus – vulgares e doutos – costumam considerar aos teósofos). E seu êxito – 
que lhe teria aberto de par em par o Tibete e seus caminhos ocultistas, como a Csoma de 
Koros, a Blavatsky, a Damodar Malavankar e a outros tantos – fica assim comprometido. 
Nesse caso, Alexandra não pode desde logo palmilhar “o Caminho direto” ou “teosófico”, 
que assim se lhe fecha, embora que seu meritíssimo ardor lhe deixe aberta a outra porta, 
ou seja, a penosíssima da China à Índia através do Tibete, para com ela nos dar as suas 
excelentes obras, de que tantos frutos se podem colher. E o não menos penoso caminho 
ocidental do estudo, para quem, do mesmo modo, se encontrou “casualmente” com 
outros dois mestres evoluidíssimos. Como também, conhecer ao gomtchen ou eremita 
que naqueles arredores, possuía seu retiro a cinco mil metros de altitude, nada menos 
que durante 17 anos dedicados à vida contemplativa... Foram aqueles dois mestres, os 
dois Kuchogs ou “senhores” Choss-dzed, gelugpa ou “manto amarelo”, descendentes dos 
antigos reis autóctones do Tibete e o sábio Bermiak, karma-pa, ou “manto encarnado”, 
cujos ilimitados conhecimentos filosóficos e prodigiosa memória, causaram em Alexandra 
a maior impressão. Alexandra aprendeu com ambos grandes coisas relativas ao 
Lhamanismo a e ao Budismo tibetanos, porque, segundo ela mesma o afirma, ouvindo a 

                                            
a Mais correto seria Lamaísmo – Nota do digitador 
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homens como aqueles e das duas seitas principais com que ali se divide o império 
religioso, podia estar segura de haver bebido nas duas fontes mais puras do “País das 
Neves”. 

Assim, aparentemente fracassada no “ocultismo profundamente iniciático”, desde 
seu encontro com o estranho naldjorpa, Alexandra manifesta sua desilusão, depois de 
haver contemplado a alti-planície tibetana, de sobre os picos de Serpo e de Korum (9.000 
metros), como Moisés no deserto, a “terra prometida”, dizendo: “Tudo se manifestava 
contra meus desejos: meus planos de viagem fracassavam, uns após outros, e as coisas 
pareciam adquirir uma atitude hostil para comigo. Estava como que obcecada 
continuamente por seres invisíveis, que me constrangiam a abandonar o país de minha 
ilusão, vedando-me a marcha para mais adiante. Ao mesmo tempo, uma espécie de 
clarividência me mostrava a tais ‘inimigos ocultos’, triunfantes e satisfeitos de me haverem 
expulso daquele lugar. E, por acaso, atribuía esses fenômenos ‘a um estado febril e a 
uma neurastenia aguda, causada por minha intranquilidade: os melhores calmantes não 
me produziam efeito e... tive que retroceder”... 

Porém, em ocultismo, como na própria vida, os êxitos e fracassos, são sempre 
relativos. São as várias quedas do Crestus ou crucificado, no Caminho para o Gólgota! 

Por isso, Alexandra, que pareceu fracassar em sua primeira entrevista com o 
naldjorpa de Kalimpong, não fez, senão, tomar caminho mais longo, em lugar do direto, 
que com tal fracasso se lhe oferecera. E assim, depois de receber as primeiras lições 
teóricas dos dois grandes tibetanos, karma-pa ou “encarnado” (tamásico, dizemos nós) e 
gelug-pa ou “amarelo” (do mesmo modo, sattvico, acrescentamos), para depois de se ter 
retirado para Gantok (Gartock, melhor dito) recobrar novos ânimos em seu retiro de 
Podang (lamaseria a 19 quilômetros da primeira, que generosamente lhe indicou o 
príncipe de Sikkim) e poder voltar à terra de seus anelos, conforme veremos no seguinte 
capítulo. 

 

 

A SÉRIE DE CONFERÊNCIAS DO DIRETOR-CHEFE DA S. T. B. 

 

Segundo o compromisso assumido pela Diretoria da S. T. B. perante as pessoas 
que se interessam pela série de conferências realizadas pelo seu Diretor-Chefe – Prof. 
Henrique J. Souza – publicamos no presente número, a primeira, cujo título é: 

 

EXTERIORIZAÇÃO DA MOTRICIDADE 

 

Prezados Irmãos: 

O complexo e vasto assunto de que é motivo esta primeira palestra, só por si, daria 
para encher grossos volumes, com o título, por exemplo, de “A Constituição Oculta do 
Homem”. 

Entretanto, quer a exiguidade do tempo, quer a vossa indulgente paciência, só me 
permitem uma ligeira SÍNTESES preparatória das demais (palestras) que pretendo fazer 
antes de nossa partida para o “Governo Supremo da Obra”. 

––––––– 

O fenômeno de alta fisiologia que consiste em deixar o corpo físico abandonado 
em determinado lugar, enquanto seu duplo ou fantasma é enviado – conscientemente ou 
não – à distância, possui vários nomes. 
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Os antigos chamavam-no de “Teofania” – aliás, com impropriedade, porquanto, 
esse termo implica em entrar o homem em relação com seu Eu ou Consciência Imortal – 
quando se tratava da visão terrena de um ser divino. E “Dolofania”, quando aplicada aos 
vivos. 

Os anais religiosos empregam ainda o termo “Bilocação”, para a presença 
simultânea da mesma pessoa em dois lugares diferentes. Substitui esse termo vulgar 
“Ubiquidade”, até mesmo quando se deseja afirmar que alguém é encontrado em toda 
parte: “F. possui o dom de ubiquidade”... 

O povo inculto qualifica-o de “Aparição”, “Assombração”, etc. Na França o termo 
empregado pelo povo é “Révenance”, proveniente do “Révenant”, que quer dizer: alma, 
fantasma, lemurio, larva astral, etc., etc. 

Os hagiógrafos utilizam, mais particularmente, os termos “Bi-corporeidade”, quando 
desejam fazer compreender que a pessoa possui, de fato, dois corpos, cada um deles em 
lugar diferente. Ou “Representação”, quando julgam que um pertence ao indivíduo e 
outro, como uma figura modelada e animada por um Anjo ou Deva. 

Quanto às que se concebem como sendo do Cristo: Cristofanía. 

Para os feiticeiros autênticos... que as lendas afirmam “seus desdobramentos em 
forma de animais”, como por exemplo, a do “lobisomem”, os nomes: Zoantropia e 
Licantropia. 

Os “espiritistas” preferem dar ao fenômeno o nome de “materialização”. 

Os verdadeiros ocultistas, denominam-no de “Saída em astral”, “Desdobramento”, 
etc. Com efeito, o mecanismo do fenômeno consiste em que a parte anímica ou semi-
material sai do corpo físico e se projeta no plano astral, para dali se manifestar no plano 
físico, segundo o fim a que se propõe. 

A ciência moderna, que tem desde logo a preocupação de não se comprometer, 
quando se trata dos casos de “Alucinações telepáticas”, aplica os seguintes termos: 
“Dissociação do ser”, “Desdobramento pessoal”, EXTERIORIZAÇÃO. E nos casos de 
impressão visual, de “Fantasmatofania”. 

As lendas e tradições estão repletas de personagens, vivos e mortos, que se 
fizeram ver corporalmente. 

Uma das primeiras “idolofanias” é encontrada na Ilíada (XXIII): Patroclo 
assassinado por Heitor, aparece como se estivesse ainda vivo. 

Somente os que não se dedicam a semelhante leitura, ignoram os diversos 
desdobramentos do grande Iluminado que foi Apolônio de Tiana. Ou ainda, de Simão, o 
Mago, Antonio de Padua (este salvando o pai da forca, enquanto seu corpo ficava no 
púlpito, onde estava pregando); as de Jeoshua Bem Pandira ou o Adepto budista, que o 
mundo teima até hoje em chamar de Jesus Cristo. 

A “Vida dos Santos” está repleta de narrações legendárias, da mesma natureza. E 
essa crença na dissociação do ser humano se acha estabelecida, porquanto, vemos o 
próprio Paulo citar (em Corinthius, II, 2-4) “um homem que foi arrebatado ao céu e ouvir 
palavras inefáveis”... 

Com ou sem razão, atribui-se o mesmo poder a todos os taumaturgos, a todos os 
personagens misteriosos da Índia Média. E nos tempos modernos, por exemplo, os 
Condes de Cagliostro e São Germano, sem falar nos (personagens) desses maravilhosos 
Contos, que nos embalaram a infância, todos eles, vislumbres do que a mente percebe 
nos mundos superiores, mas, os lábios negam, por quererem expressar “a letra que mata, 
ao invés do espírito que vivifica”... 

Nas cidades, nos campos, por toda parte, enfim, essas narrações são repetidas a 
cada instante, a respeito de determinado ser que fazia milagres com o nome de “Cura 
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d’Ars”, de Thorel ou outro qualquer. E mui particularmente, em regiões como a Bretanha, 
onde a crença no maravilhoso é “artigo de fé”. 

Posso mesmo afiançar que não existe uma só família no mundo, onde não circule 
um desses fatos conhecidos para o vulgo como “sobrenaturais”, embora que 
naturalíssimos, por estarem dentro das Leis que regem o Universo. 

E como a tradição seja a razão principal das investigações chamadas científicas – 
muitas vezes, até, apresentadas ao mundo como descobertas novas – ditaremos o que a 
respeito perdura ainda na face da Terra, já que o Tempo, se dignou em conservá-lo para 
conhecimento do homem. 

Se examinarmos os hieróglifos egípcios, onde quer que se encontrem (em livros, 
museus, ou nas próprias paredes dos velhos templos de Luxor, Karnack, etc., ou mesmo, 
nos túmulos faraônicos) verificaremos sempre o “duplo” de determinado personagem; ora 
de Amenófis III, ora de Ramsés II ou de outro qualquer, inclusive, os deuses daquele 
Panteon 1. 

Tanto o Budismo chinês, como o tibetano e mongol, e até os de Norte e Sul da 
Índia (como a “Mahayana” ou “grande Barca de Salvação” e “Hinayana” ou “pequena 
barca de salvação”, semelhantes à “Barca de Osíris” egípcia), não só apresentam a 
duplicidade do corpo através de seus livros sagrados, papiros, etc., como em alegorias ou 
painéis expostos em seus templos. A mesma coisa na Grécia, etc., sem falar nos povos 
pré-colombianos, como remanescentes que são, de antigas civilizações abandonadas em 
clãs ou famílias, após as grandes catástrofes que têm abalado o mundo. 

Quanto a escritores célebres, vemos em Santo Agostinho o caso de exteriorização, 
muito apreciado, de um tal Prestantius. O mesmo Santo Agostinho, além do mais, 
dedicava-se à Magia, porquanto, fazia envotamentos nos rastos dos animais, para que 
não passassem em sua porta nos momentos de meditação, etc. 

Tácito (Hist.) e Suetonio (XII Caes.) citam a “bilocação” de Basilido. 

Gorres e o abade Ribet, em seus Místicos, citam inúmeros casos, quase todos 
apoiados em provas irrefutáveis: a bilocação, por exemplo, de Clemente, papa que foi 
visto simultaneamente em Roma e Pisa. A de S. Afonso de Liguori, que se encontrava, ao 
mesmo tempo, em Arienzo e em Roma. A de São Francisco Xavier, que fazia ato de 
presença, ao mesmo tempo, em uma embarcação onde viajava e uma chalupa, muito 
distante, que ameaçava soçobrar. Os êxtases de Maria de Agreda, durante os quais ela 
se achava, ao mesmo tempo, na Espanha e na América. 

Granvil, filósofo inglês, cita os casos de exteriorização, já agora clássicos, de 
Jeanne Broocks e Juliane Cox, ambas feiticeiras. 

Em 1851, o juiz de paz de Yerville levava aos tribunais um caso de 
“desdobramento”, conhecido hoje com o nome de “l’Affaire Cideville”. 

Além dos referidos autores de Místicos, poderemos citar valiosos comentários 
desses fenômenos, nos “Princípios de Teologia Mística”, do Pe. Serafim, em “Imaginação 
e seus Prodígios”, de Monsenhor E. Meric, como um dos mais afamados escritores 
sacros; em o “Maravilhoso E. Meric, como um dos mais afamados escritores sacros; em o 
“Maravilhoso Divino e Maravilhoso Demoníaco” de Dom Marechaux; nas valiosas obras 
de Stanislas de Guayta, com os nomes de “No Umbral do Mistério”, “O Templo de Satan” 
e “Chave da Magia Negra”; nas de Blavatsky, a começar por “Páginas Ocultistas e 
Contos Macabros”, além das demais conhecidas, como sejam: Ísis sem Véu, Doutrina 
Secreta, etc., etc. Do mesmo modo que as do incomparável Mestre da Teosofia, que se 
chamou Mario Roso de Luna, especialmente em De Gentes del otro mundo, El Libro 

                                            
1
 Foram projetados, neste momento, alguns painéis egípcios, inclusive, aquele onde figura o faraó Amenófis III, com seu duplo (Kâ e 

Râ) cercado dos deuses daquele Panteon. O conferencista faz alguns comentários em torno dos ditos painéis e hieróglifos. 
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que mata a la muerte (que o próprio autor considerava “como a melhor de suas obras”... 
onde “ele mesmo tinha sempre algo a aprender”), De Sevilla al Yucatã, ou uma viagem 
astral realizada pelo autor através da Atlântida, enquanto seus parentes, amigos e o 
médico da família, aguardavam o desenlace fatal, quando se tratava de um simples 
desdobramento provocado, talvez, por seu Mestre ou Guru, para que ele tivesse a 
oportunidade de oferecer ao mundo tão valiosa obra. 

Quer nas obras de Blavatsky, quer nas de Roso de Luna, Olcott, Sinnet, etc., 
sobressaem maravilhosos casos em torno das prodigiosas figuras dos Mahatmas das 
regiões transhimalaias 2, ou sejam, os mesmos que serviram de Guias ou Instrutores a H. 
P. B. na fundação da S. T. em Norte América, etc. Do mesmo modo que foram Eles e 
alguns mais (que aquela Sociedade está mui longe de os conhecer), que concorreram 
para a fundação da S. T. B., conforme estamos fartos de citar em diversos artigos nossos 
publicados pelo órgão oficial da mesma Sociedade – a revista DHÂRANÂ – além de 
misteriosa SAUDAÇÃO de origem tibetana que, por sua vez, foi publicada na referida 
revista, além de aqui recitada em uma data solene de nossa Obra 3. 

Quanto aos fatos desenrolados, antes e depois da fundação da S. T. B., grande 
parte conhecida dos leitores de Dhâranâ e dos alistados em nossas fileiras, 
principalmente, os da “Seção Interna” (sem falar nos que alicerçaram tão sublime Edifício, 
pois, foram assistidos e divulgados pela própria Imprensa carioca e fluminense), são, por 
sua vez, fatos “Jinas” ou da natureza de tudo quanto serve de motivo para a nossa 
palestra de hoje. 

Diversos fatos contemporâneos se acham expostos, sem discussões, tais as 
provas insofismáveis que os acompanham, por exemplo, em The Phantasm of Livings 
(Fantasmas dos Vivos) dos Drs. Gurney, Myers e Podmore, traduzidos parcialmente para 
o frances, com o título de “Hallucinations Télepathiques”, por Marillier. Do grande 
Flamarion sobressai “L’Inconnu et les problemes psychiques”. Do mesmo modo que, nas 
de Papus do Ce. de Rochas e diversos outros autores, que seria fastidioso enumerar. 

Finalmente, é a fotografia que vem confirmar todas essas verdades, cabendo a 
glória ao Dr. Baraduc, porquanto, não fotografava apenas as radiações humanas, como a 
dos chamados “corpos inanimados”, indo muito mais além, isto é, alcançando fotografar 
as do Pensamento e até, do Aura humano. Por sinal que, foram muitas delas que 
serviram para ilustrar as duas obras do bispo Leadbeater, conhecidas com os nomes de: 
Formas-Pensamento e O Homem Visível e Invisível. 4 

Do mesmo modo, o Cav. De Reichmebach, por sinal, que deu a tais radiações o 
nome  de “Eflúvios ódicos”, servindo-se do Od hebreu, como uma “espécie de luz 
misteriosa”. 

O Magnetismo, por sua vez, desenvolvendo a sensitividade dos “sujets” (pacientes 
ou passivos”, promoveu maiores facilidades de observação. O Cel. de Rochas 
encarregou-se de completá-las, levando seus pacientes ao sono mais profundo 5, o que 

                                            
2 Aconselhamos o leitor interessado a fazer a leitura de “O Tibete e a Teosofia” quem sendo publicado nesta revista, onde se trata 
detalhadamente desses misteriosos Seres e tudo mais quanto diz respeito ao País prodigioso, que é bem o “Telhado do Mundo”, 
segundo o verdadeiro significado de seu nome: Tibete. 
3 Tal Saudação foi publicada no 1º número desta revista (ano 1925) e no anterior ao atual, além de que o conferencista a repetiu e 
comentou neste ponto de sua palestra, provando, além do mais, que o Trabalho a que se impôs a STB, de há muito estava apontado, 
quer através de profecias, quer dos livros sagrados do Oriente, e até, no Ocidente, em tradições e lendas entre os povos pré-
cabralicos, inclusive os tupis, sem falar em inscrições encontradas em rochas, etc., etc., como por exemplo, a da “Serra de Sintra”, 
conforme já foi publicado mais de uma vez pela revista Dhâranâ. 
4 Neste momento, o conferencista, além de fazer projetar o aparelho do Dr. Baraduc, de medir as forças psíquicas do homem, explica 
as várias descobertas do ilustre sábio francês, inclusive, a de quando fotografa seu próprio pensamento dirigido para o “castão de sua 
bengala”, a de “uma garrafa arrolhada”, etc., etc. 
5 Foi por tais experiências que se descobriu: o magnetismo como sendo mais apropriado que o Hipnotismo, a levar o paciente ao sono 
profundo, como também, sua ação benfazeja sobre o tratamento de quase todas as moléstias. O conferencista, além do mais, condena 
tais práticas (principalmente, quando operador e paciente não estão de comum acordo, caso esse previsto nas próprias “Regras da 
Grande Fraternidade”), como Obra de Magia Negra, por automatizar a vontade alheia. Chamou ainda a atenção para os graves riscos 
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além do mais, lhe fez acreditar nas várias encarnações da “Mônada”, pois eram eles 
(pacientes, etc.) que acabavam referindo-se, não só às suas próprias como a algumas do 
Cel. de Rochas...6 E com tanta precisão e detalhes, que não mereciam contestações. 

No surto teosófico – que foi um verdadeiro desfolhar das velhas páginas da 
Sabedoria, conservadas nas criptas silenciosas do Egito, da Índia e do Tibete – levado a 
efeito pela princesa russa Helena Hann de Fadeef Blavatsky, o horizonte um tanto 
nublado ainda da Doutrina Secreta, apresentou-se aos olhos do mundo, numa Apoteose 
bem digna da própria Evolução Humana, embora os inimigos gratuitos de todos esses 
movimentos espiritualistas!... Inimigos esses que, não são mais do que despeitados, 
alguns por verem ruir por terra os falsos conceitos que nutriam pelas coisas da vida, como 
outros, temerosos de uma concorrência (aliás, infundada, sob todos os princípios) ao 
negócio lucrativo, que mantêm com as coisas divinas: os verdadeiros “vendilhões do 
Templo”... 

Poderíamos, ainda, para não melindrar a Ciência Oficial, comparar tais radiações, 
ao “Princípio Vital” de Barthez; “Eletricidade animal” de Pelétin; “Fluído Universal” de 
Rischnowski, “Força radiante” de Barety; “Fluído nervoso” de uns; “Força dinâmica” de 
outros, mas, acima de todo e qualquer termo, o puramente oriental ou Teosófico, de 
PRANA ou JIVA, como Vitalidade, já que é no “Duplo etérico”, onde o mesmo se 
manifesta, através dos “centros de força” ou “CHAKRAS” (cujo significado é: Roda, 
Movimento, Sol, Loto, etc.). Cujos Chacras recebem, por sua vez, a força primária do 
corpo astral. E assim sucessivamente; até chegar à “Usina geradora de Força e Luz” 
(desculpe-se a comparação) que é Ishvara, como Sol Central do Sistema. 

Tudo isso se acha mui bem expresso nas palavra de Spencer: “As forças 
universais de atração e repulsão, que desenvolvem certo ritmo a todas as modificações 
menores do Universo, o imprimem também à totalidade, por isso mesmo, produzindo um 
período imenso, durante o qual as forças atrativas predominam e causam uma 
concentração universal: já num período imenso, durante o qual as forças repulsoras 
predominam e causam uma difusão universal, já em ciclos alternados de evolução e 
involução ou dissociação...” 

Daí dizermos: atração e repulsão são as duas manifestações da Vida. A atração 
produz a força centrípeta: a gravitação universal. E a repulsão dá nascimento à força 
centrífuga, que tende a projetar fora de sua órbita os corpos em movimento. O 
funcionamento paralelo e, portanto, equilibrante, dessas duas forças, constitui a vida do 
Universo. 

O homem como um Microcosmo, é constituído, do mesmo modo que o Universo ou 
Macrocosmo. Nele, além da parte oculta, que se manifesta como Corpo, Alma e Espírito, 
qual Trindade Cristã, ou das “Três Pessoas Distintas e Uma só Verdadeira”, possui 3 
correntes de vida: o sistema linfático, que forma a vida; o sistema sanguíneo, que a 
entretém e o sistema nervoso que a rege. Esses 3 sistemas produzem – cada um deles – 
uma dupla corrente, donde uma se dirige para a periferia e a outra para o centro. O 
sistema nervoso, em seu conjunto, é constituído por duas espécies de substâncias, de 
estrutura e cor diferentes: uma, a cinzenta, é composta de células (ou neuronas), 
justapostas umas às outras; a seguinte, a substância branca, composta de longos 
filamentos. 

                                                                                                                                                 
que daí decorrem. E quanto à cura pelo Magnetismo, considerava como um ato de benemerência, principalmente, quando de fato o 
operador possui semelhante missão no mundo. Mas, lembrando que as doenças não são mais do que oriundas do “Karma patológico” 
dos indivíduos. E, portanto, todo e qualquer processo de cura, deveria ser precedido do “Pão espiritual” (que é o da Sabedoria), à fim 
de que o doente pudesse estar ao par da verdadeira causa de seus males físicos. Aos que se dedicam a semelhante missão no 
mundo, chamava a atenção para as obras de Durville, ou antes, da “Societé Magnétique de France” (dirigida pelos Durville, etc.), e 
também a mui conhecida de Alphonse Bué: Magnetismo Curador. 
6 Uma das obras mais interessantes do Cel. de Rochas, é A Levitação. Em tal obra, o autor, além de citar as suas próprias 
experiências e de outros, narra diversos casos de levitação que se deram espontaneamente, inclusive, das “possessas de certo 
convento católico”, etc., sem falar, nos que a própria História religiosa se acha repleta. 
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As células cinzentas elaboram uma força que é indubitavelmente análoga, senão, 
idêntica à força elétrica e que constitui a força nervosa. Os filamentos brancos servem de 
condutores para tal força e a distribuem aos diversos órgãos, para que eles possam 
realizar o trabalho que lhes é peculiar. Ela aumenta e se renova por impactos 
consecutivos de fora para dentro, sob a forma de vibrações luminosas, caloríficas, 
elétricas, etc. A força nervosa se acha repartida nas menores ramificações do sistema 
nervoso. Mas é sobretudo produzida e armazenada nos gânglios do grande simpático, 
na medula espinhal e nas massas contidas no crânio. E quando dizemos que “ela 
aumenta e se renova por impactos consecutivos de fora para dentro”, deve-se 
acrescentar: provindos do corpo Astral ou psíquico, que é – como já dissemos – aquele 
que fornece ou verte a força primária no “bija” ou interior de cada um dos sete centros de 
Força ou Chacras repartidos pelo corpo. 

Dizem os Upanishads: “A associação de Prana Astral e Prana físico, cria a matéria 
nervosa que é, na realidade, a célula que dá todas as faculdades psíquicas ao homem, a 
começar pela de experimentar tanto o prazer como a dor, etc. As células se desenvolvem 
em fibras, como resultado do pensamento”, o que vem provar a teoria teosófica de 
“Manas”, cujo significado (do sânscrito para nossa língua) é: o Pensamento, o Mental, 
etc., ou aquele que governa o Astral (ou psíquico). Segundo a escola de Paracelso é o 
mediador plástico. Ou ainda o Espírito dirigindo a Alma, e esta, conforme seu nome 
indica, animando (proveniente de Anima ou Alma) o corpo físico, tal como a carruagem, 
os cavalos e o cocheiro. O carro não anda sem os cavalos, e estes, sem quem os guie ou 
dirija. A menos que tomem os freios nos dentes... e corram desembestados, espatifando 
carro e cocheiro, qual alma de instintos inferiores (ou animalizados) que não ligando 
mais importância à Voz da Consciência ou do Espírito, por isso mesmo, entregue ao seu 
fatal destino, acabe por dissolver-se nas terríveis  regiões do Não-Ser, Oitava Esfera ou 
Zero Dimensão, que tanto valem por uma segunda morte, à parte as idéias contrárias de 
que “tal fenômeno não pode ter lugar”, quando um Pitágoras, por exemplo, “reconhece no 
uivar de um cão, a voz de um amigo desencarnado. Emmanuel Swedenborg e outros já o 
afirmavam peremptoriamente, sem falar num desses misteriosos Seres que, por se 
acharem em posição muito superior à da Humanidade, como (“Mahatmas” ou “Grandes 
Almas”, Gênios, Jinas ou “Super-Homens”), devem ser considerados como seus Guias ou 
Condutores. Referimo-nos a um dos membros da Linha dos Kut-Humpas (que preferiu dar 
seu nome aos teosofistas da “primeira hora”, de Kut-Humi), quando nos ensina: “O 
número dos que não possuem o menor vestígio de espiritualidade, é muito maior do que 
se julga. A cada momento nos acotovelamos nas ruas por onde passamos, com seres 
dessa natureza, isto é, como verdadeiros autômatos de seus próprios atos e 
pensamentos contrários à Lei, por isso mesmo, condenados à Segunda-Morte ou Oitava 
Esfera”... 

E terminava o conferencista: Como segunda parte desta palestra, faremos projetar 
todos os aparelhos conhecidos para medir forças psíquicas do homem e tudo mais quanto 
à mesma (palestra) diga respeito7. 

                                            
7 O conferencista faz projetar, além do Biômetro do Dr. Baraduc, que já o fôra anteriormente, o Bioscope do Dr. Collongues; o 
“Galvanômetro” de Puy-fontaine; o “Sthenometro” do Dr. Joire, e diversos outros, para acabar explicando como se pode substituir um 
daqueles custosos aparelhos, por outro arranjado no momento, com um frasco, tendo uma agulha enterrada na rolha e sobre aquela 
uma pequena tira de papel dobrada ao meio (devidamente equilibrada). Que o operador deveria colocar o aparelho improvisado, em 
lugar onde nenhuma corrente de ar pudesse influir no seu acionamento. E não esquecer, caso suas mãos estivessem frias, de 
“introduzi-la em água tão quente quanto pudesse suportar”, pois quem diz calor, diz magnetismo, força vital, etc. E quanto ao manejo 
de tal aparelho, não era mais do que colocar uma das mãos (com os dedos afastados uns dos outros) em frente à tira de papel, e 
movê-la vagarosamente para determinado lado, à fim de verificar se acompanhava o movimento; em caso afirmativo, repeti-lo em 
sentido contrário, pois, se o papel obedecesse a esta outra posição, a experiência estaria coroada de êxito. 
Foram, depois de projetadas diversas fotografias, inclusive, a da mão de um condenado, a qua fora mumificada por processos 
magnéticos levados a efeito pelo Dr. Gaston Durville e a famosa clarividente francesa (“Somnambule lucide”) Mme. Berthe. A 
assistência interessou-se imensamente por essa projeção, pois além dos atestados das maiores sumidades francesas (quase todas 
descrentes no fenômeno), o conferencista deu detalhados informes sobre a mesma experiência, além de comentários 
interessantíssimos, sobre outras mais, inclusive suas. Além de que, à tal Sociedade haviam pertencido nomes como: Lafontaine, 
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AOS AMANTES DA DIVINA ARTE ! 

 

Aconselhamos a leitura da esplêndida obra do DR. EDUARDO ALFONSO, que 
acaba de vir a lume com o título de: GUIA LIRICA DEL AUDITOR DE CONCERTOS. 

“Por que razão?” perguntará o leitor interessado. Não só por lhe revelar a 
verdadeira maneira de interpretar as mais famosas composições musicais, como também, 
por lhe fazer penetrar na excelsitude das almas dos Grandes Gênios Inspiradores da 
Humanidade. 

E isso pela módica importância de 6 pesetas. 

Escreva para Ediciones Sagitario – Factor 7 – Madrid – Espanha. 

 

 

NOTICIÁRIO 
 

A ESFINGE DA SERRA DO MAR 
Por L. P. D. 

Nescit vox missa reverti – HORACIO 

 

Quando nos dias que correm, o leitor inteligente houver atentado nas notícias 
trazidas por alguns jornais, dando como inverídica a procedente de certo jornalista 
curitibano que, além do mais, era portador de uma fotografia de “misteriosa Esfinge, 
encontrada na Serra do Mar”, é provável que se admirasse de havermos tecido em torno 
da mesma, alguns comentários relacionados com tudo mais quanto servia de assunto ao 
nosso artigo intitulado “A Pré-História em Mato Grosso”, publicado no número anterior 
desta revista. 

Antes de mais nada, procuremos reproduzir o trecho daquele artigo (nesta revista) 
que a tal descoberta diz respeito: “Enquanto isso, os jornais vêm de anunciar 
sensacional descoberta na Serra do Mar, ou seja, de misteriosa Esfinge, algo parecida 
com a Egípcia, etc.”. Pelo que se vê, os ligeiros comentários que, logo a seguir, fizemos 
de tal descoberta, foram estribados, única e exclusivamente, em algo que nos era 
desconhecido, ou que a imprensa trazia pela primeira vez ao conhecimento público. E 
quanto ao resto – como sói acontecer com tudo quanto temos certeza absoluta, 
principalmente, o que diz respeito à nossa Obra – assumimos inteira responsabilidade. 
Pelo que nos consta, jamais encontramos quem ousasse destruir as nossas afirmativas, 
pois, graças aos deuses! possuímos material bastante para réplicas e tréplicas, das quais, 
sem orgulho nem tolas vaidades, nunca, absolutamente NUNCA haveremos de ser 
confundidos, seja por quem for... 

                                                                                                                                                 
Deleuze, Mesmer, Paracelso, H. P. Blavatsky, Ch. Richet, etc, etc, tal a sua antiguidade, através das obras publicadas pela Librairie du 
Magnétisme, etc. (23, Rue Saint-Merri, 4e. arr. Paris, France). 
A seguir, fez projetar outras fotografias de “repercussões hiper-físicas”, isto é, com queimaduras produzidas no decorrer de certas 
experiências de desdobramentos, fazendo longos comentários, inclusive, sobre os perigos que correm quantos a elas se sujeitam. 
Demonstrou quais os seres que provocam “as casas assombradas” e os processos que se deveriam empregar para “quebrar o 
encanto” contrariamente às preces, que tais seres (larvas astrais, etc.) estão mui longe de as compreender. Os processos evocatórios, 
como obra de Magia Negra, citando entre outros, o levado a efeito pelo famoso ocultista E. Levi, que foi a causa (como bem poucos 
sabem) de sua obsessão no final da vida, isto é, de ter ousado evocar, dentro de um círculo mágico, Apolônio de Tiana, e muito pior, 
erguendo a espada ao invés da bagueta, como se estivesse lidando com um ser das regiões inferiores do Astral. 
Finalmente, aconselhando a todos que se desejavam produzir milagres, que o fizessem através do Mental, por ser o do estado de 
consciência atingido pela Humanidade. E a prova de tais milagres se poderia encontrar através do que de maravilhoso, belo, 
surpreendente, etc., existem nas obras de Roso de Luna, de Blavatsky, Virgilio, Dante, Spencer e outros mais, sem falar nas de todos 
os gênios que o mundo já produziu, quer nas Artes, nas Ciências, nas Filosofias, etc., etc. 
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Ademais, os que julgam a possibilidade de se encontrar, em lugar arquimilenar, 
como é o Brasil, uma Esfinge “saída da agulha”, ou com todos os detalhes que não pode 
ter uma obra de alguns séculos decorridos; ou ainda, igual em tudo à egípcia, inclusive 
vestígios de túmulos e templos no seu interior, repetimos, possui inteligência curta ou 
vendeu a sua consciência, seja a quem for, à fim de que semelhantes descobertas não 
façam ruir por terra as infantilidades que se acham expostas, por exemplo, na Bíblia, 
principalmente para aqueles que só se deixam levar “pela letra que mata”, ao invés do 
“espírito que vivifica”. Haja visto, a petulância de algumas mentalidades medíocres, 
quando dão como “arranhaduras do tempo” e até mesmo, “inexpressivos traços feitos 
pelos índios”... o que o grande Champollion brasileiro, que foi Bernardo Ramos, 
reconheceu como “inscrições fenícias”, na Pedra da Gávea. Muito pode a estupidez 
humana! Que o digam as seguintes palavras extraídas do Niti-xataca de Bhartrikari: “É 
fácil chegar-se a um acordo com o ignorante; mais fácil ainda, com o que sabe distinguir 
as coisas; porém, ao homem enfatuado com um saber insignificante, nem Brahmã é 
capaz de o convencer”... 

Mesmo que real não fora a tal Esfinge paranaense, seria para lembrar o velho 
aforismo oriental: “As maiores mentiras, são, por sua vez, grandes verdades”. Ou então, a 
resposta dada pelo nosso Diretor-Chefe a alguém que lhe perguntou onde se achava a 
Verdade: “Buscai-a por trás da Mentira”... De fato, como distinguir o Falso do Verdadeiro, 
se ambos não existissem? A luz não sobressai sem a Sombra. O fato corresponde à 
manifestação da própria Divindade, mui bem expressa na fórmula cabalística do “Daemon 
est Deus inversus”... 

E assim, não era motivo para abalar convicções, a inexistência da arcaica Esfinge 
da Serra do Mar, ou o que ali existe que possa ser tomado como tal. O Brasil possui 
coisas muito mais interessantes, que atestam já terem nele reinado civilizações que em 
nada ficam a dever àquela a que pertencemos, para não dizer, onde renovamos nossos 
feitos passados... nessa marcha ascensional, que é a da Evolução da Mônada para o 
Divino. Se “pura fantasia de alguns jornalistas ávidos de ‘furos sensacionais’, ou de 
pessoas que desejaram, apenas, se rir da credulidade alheia, verdade continuará sendo, 
porque, aquilo que o vulgo chama de Fantasia, não é mais do que algo existente em um 
estado de consciência superior ao da mente vulgar. Ou melhor, realidade manifestada no 
plano Búdico (teosoficamente falando) ou da Intuição; por isso mesmo, acima, e não no 
nível das limitadíssimas concepções da Mente Inferior, também chamada de Alma Animal 
ou de Não-Eu. 

O verdadeiro mistério paranaense, não está contido numa simples “Esfinge 
parecida com a egípcia”, mas na incomparável “Vila Velha”, por baixo da qual, murmura, 
noite e dia, misteriosa cachoeira. E isso, acompanhando o rugido exterior das pumas ou 
“panteras negras do Brasil”, onças pintadas e outras feras, de permeio com os assobios e 
grunhidos, seguidos de pedradas, com que inúmeros macacos recebem os invasores de 
seus domínios, para não dizer, do enigmático lugar onde se fizeram fiéis e denodados 
guardiães. Razão porque, todos os visitantes são acompanhados de um guarda 
devidamente armado, à fim de os defender contra qualquer ataque por parte daqueles 
animais 1. 

Lugar, por sua vez, misterioso, é aquele conhecido por “Gruta de Saturno”, próximo 
a “Forte Coimbra”, no Estado de Mato Grosso, onde costumam ir inúmeros visitantes. 
Suas rochosas paredes, cobertas de estalactites, emprestam cenário fantástico aos olhos 
profanos dos que ali vão por um simples deleite, mas nunca como estudo do que pudesse 
ter sido semelhante gruta, em passado remoto da história. Mesmo assim, o entusiasmo é 

                                            
1 Vide  número 78 desta revista, a fotografia de uma das misteriosas pedras de “Vila Velha”, no Estado do Paraná, onde se vê ao lado 
de nosso “Irmão Maior” Eng. Civil Dr. Antonio Tavares Leite, que ali foi em visita, o guarda devidamente armado, à fim de evitar 
qualquer investida por parte das feras que dali fizeram seu habitat. 
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tal, que a maioria procura inscrever seus nomes e as datas em que ali estiveram; 
enquanto outros, tirar fotografias, à fim de trazerem para o mundo exterior em vivem... as 
gratíssimas recordações daquilo que, futuramente, poderia persistir em suas mentes, 
como um simples sonho no “País das Fadas”. Algumas dessas fotografias são 
encontradas em casas de postais, etc., em várias cidades matogrossenses. Outros 
visitantes, por sua vez, atiram-se àquelas frígidas e plácidas águas, como se uma força 
oculta os impelisse a lavar seu corpo, das impurezas do mundo exterior, tal como o fazem 
os hindus no seu rio sagrado: o Ganges. 

Quanto ao outro lugar a que nos referimos naquele nosso artigo do número anterior 
desta revista, nunca houve nem haverá ninguém que ouse negá-lo. Referimo-nos à 
misteriosa fenda da serra das Ararinhas, também em Mato Grosso, “por cuja escadaria, 
se lhe atirarmos uma pedra, ela vai repercutindo indefinidamente”. As próprias lendas 
tupis, referem-se a tal lugar, dando-lhe o nome de “Matatú-Araracanga”, isto é, “Cachoeira 
das Araras”. 

Mais interessante ainda, é aquele situado muito além do primeiro, às margens do 
Xingú, por cujas galerias subterrâneas – à parte negações estúpidas de quem nada sabe 
à respeito – se pode ir até a cidade de Cuzco, próximo a Manchu-Pichu, no Peru, como 
antiga Fraternidade Jina, por sinal, onde esteve H. P. B. em uma de suas viagens em 
volta do mundo. E com um dos seus preclaros Membros confabulou o insigne Teósofo 
espanhol Roso de Luna, conforme ele próprio o relata em suas “Conferências Teosóficas 
na América do Sul”, as quais representam o lançamento dos alicerces do Edifício por nós 
construído alguns anos depois, isto é, como sua parte teórica, enquanto desde 1921, 
representamos a prática. 

Misteriosa, também, certa região da Serra do Parimã, que é bem o marco colossal 
que separa o Brasil das Guianas, por sinal que, estreitamente ligado ao desaparecimento 
do Cel. Fawcett e seu filho, considerados por alguns, como “mortos por índios ferozes” (a 
começar pelo capitão Dyott, que aqui veio por conta de empresa editora, com o fim de 
escrever uma novela a Conan Doyle), mas, “vivendo em uma tribo conservadora de 
tradições antigas (atlantes), com seu filho casado com a filha do chefe, obediente à ordem 
recebida em uma sessão de psicologia experimental”... segundo sua própria família, que 
além do mais, se diz em constante comunicação com ambos! 2 

Certeza, possuímos nós, de que essas chamadas “cidades mortas” – por estarem 
soterradas – são habitadas por Seres, que preferiram fugir do humano convívio, à fim de 
melhor poderem trabalhar a seu favor, já se vê, no ponto de vista espiritual. 

Fantasias, dirão alguns. Fantasias, repetimos nós, porém, semelhantes às que ao 
mundo ofereceram gênios como Beethoven, Wagner, Mozart, Leonardo da Vinci, Rafael, 
Miguel Angelo, Newton, Leibnitz e outros tantos (em todos os ramos da ciência, da 
Filosofia e da arte), sem falar nos grandes descobridores de continentes, a começar por 
Colombo, todos eles com espiritual missão de fazer ressurgir aos olhos do mundo, aquilo 
que lhe pertencia, aguardando, porém o dia abençoado de sua redenção, segundo exigia 

                                            
2 Antes de virem ao Brasil, o Cel. Fawcett, seu filho e outro de sua comitiva, foram ter a Yucatã, no México. O chefe da tribo com que 
os mesmos confabularam, fez-lhes ver: “O fato a que vos referis, não tem relação alguma conosco... mas, com o Brasil, na sua parte 
Norte mais alta...” 
O fato de se procurar o Cel. Fawcett, etc. na face da terra, não deixa de ser irrisório, principalmente, para aqueles que estão ao par de 
certas coisas... Tudo quanto vimos tratando em nossos dois últimos artigos, respondem “quae-farte”, que essas buscas ou explorações 
deveriam ser feitas nas referidas “cidades subterrâneas”... Porém, quem as conhece? E mesmo conhecendo as suas embocaduras, 
qual ou quais os que ousariam enveredar-se por elas? Mas, perguntarão alguns: como pôde, então, o Cel. Fawcett realizar tamanho 
feito? Dando-se crédito em que ele e seu filho fossem, de fato, atraídos para esta parte do Globo, para um fim que não desejamos 
Investigar, ou antes, revelar nossa maneira de pensar... é lógico que houvessem encontrado um ou mais guias para os conduzir ao 
lugar almejado. 
O mesmo ocorre com o famoso El Dorado, considerado por alguns, como fantástico... O erro está em se lhe procurar em cima... 
quando ele se encontra embaixo, por ser uma das mais assombrosas dessas “cidades subterrâneas”... Nesse caso, nem um Cel. 
Rondon, nem outro qualquer poderá negar a sua existência. 
“Os tempos esperados já chegaram”, razão porque é permitido falar-se dessas coisas. Por isso mesmo, não há como negar... 
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a Lei... No mesmo caso, Lemúria e Atlântida no fundo do oceano,3 aguardam o momento 
solene – depois de horríveis catástrofes purificadoras dos continentes emersos – para 
formarem os futuros, onde irão reinar formidáveis civilizações, como sejam, as das 6ª e 7ª 
Raças-Mães... 

Longe não está o dia em que os mais famosos arqueólogos se abalarão de seus 
países para virem contemplar, maravilhados, o que de assombroso o Brasil possui... Por 
isso mesmo, ultrapassando quantas descobertas têm eles feito até hoje; embora que em 
tal época, continue oculto o maior de todos os mistérios de que aqui tratamos e deixamos 
de tratar. E que se acha mui bem expresso na famosa fórmula alquímica da Franco-
Maçonaria, expressa nas Sete letras de que se compõe a palavra VITRIOL: “Visita 
Interiora Terrae Rectificando Invenies Lapidem”. Mas, cujo verdadeiro sentido só 
poderiam dar Iniciados iguais a São Germano, Cagliostro, Rakowski e poucos mais... 
porém nunca, um “pobre marquês”, como é o autor de tão humildes linhas. 

 

 

GUERRA MUNDIAL? 
Por José Balsamo 

 

Uma nova guerra ameaça o mundo! Periga a civilização em face da ambição 
imperialista, para não dizer, das pretensões napoleônicas do Sr. Mussolini na África 
oriental. E pelo que parece, esse ardor guerreiro – que lhe há de custar bem caro – 
provém, não só de novas descobertas mortíferas de ilustre filho da mesma Pátria, como... 
de misteriosos conchavos com o Átila moderno, ou o mesmo que tomou por símbolo, não 
a Svastika, como o da Evolução; mas, o da Sovastika, considerado pelos jainos e 
budistas e quantos conhecem os valores dos símbolos ocultos, como o da Involução, 
além de fatídico e desprezível. Nenhum outro, pois, mais digno para os que perseguem 
judeus, matam a machadadas os que se arriscam a contrariar o despotismo imperante em 
seus países de nascimento e outras coisas mais, que exige decoro, não sejam aqui 
apontadas. Símbolo, portanto, mais do que apropriado a esse fim de Ciclo apodrecido e 
gasto... 

                                            
3 A Bíblia, embora todos seus mayavicos véus, para ser interpretada pelos mais avançados na Vereda da Iniciação, fala do dilúvio 
universal, onde um tal “Noé”, foi avisado da grande catástrofe e que “deveria fabricar uma Arca ou barca, para aí ficar com a sua 
família (não esquecendo também de escolher um casal de cada animal... etc.) durante o tempo em que a mesma durasse”. E logo, o 
“Sic illa ad arcam reversa est” (“Assim voltou ela para a arca”), isto é, a pomba que Noé soltou para saber se as águas já haviam 
baixado...” a qual volta trazendo no bico, um ramo de oliveira! 
Tudo isso é muito bonito e até interessante, principalmente para mentalidades jovens, ou de “impúberes psíquicos”... 
A verdade, porém, é esta: “Arca, Barca, Nave, etc., relaciona-se com as várias ‘Barcas de Salvação’, a começar pela de Osíris, no 
Egito; das duas escolas Budistas do Norte e Sul da Índia, isto é, a Mahayana ou Grande Barca (Norte) e Hinayana ou Pequena Barca 
(Sul), pois, de fato, somente a Sabedoria dos Deuses (Teosofia, como Síntese de todas elas) pode salvar o homem das “grandes 
catástrofes da vida”, motivadas por sua Ignorância ou falta dos conhecimentos divinos: Avidya (contrariamente à Vidya). 
De modo mais iniciático, ainda: A Arca em cujo bojo se ocultaram “os eleitos do Senhor”, ou aqueles que, por seus próprios esforços se 
achavam distanciados dos demais, que só ligavam às coisas terrenas (tal como ainda hoje acontece), segundo a frase bíblica “muitos 
serão os chamados e poucos os escolhidos”, por isso mesmo, “iluminados”, tiveram a previsão desse, como de outros acontecimentos 
semelhantes (dado o fato que não houve um só dilúvio, porém, muitos). E assim, procuraram o “Seio da ARCA ou AGARTHA”, por 
outro nome, Shamballah, como “cidade ou Ilha imperecível, que nenhum cataclismo pode destruir”. Barca melhor pode existir para 
salvar os eleitos, do que “a mais Santa de todas as cidades Subterrâneas”, onde “habitam, como dissemos”, Seres que preferiram fugir 
do humano convívio, à fim de melhor poderem trabalhar a seu favor”... 
Quanto ao termo Noé, relaciona-se com o de todos os Manús raciais, ou condutores de povos, após todas essas catástrofes. Noé, lido 
às avessas, ou anagramaticamente, é EON grego, que significa: “Emanação da Divindade Suprema”. Moisés, Menés, etc., etc., 
relacionam-se por sua vez, com tudo quanto acabamos de referir; do mesmo modo, com água, mar, etc. E Água, tanto vale por Astral, 
Psíquico ou Anímico. Daí, o não se poder ficar em tal plano (com vistas aos “espíritas”), mas, seguir avante. Por isso mesmo, lugar de 
passagem, ou ponte, entre o mundo físico e o Espiritual. Outra interpretação não possui a “Passagem do Mar Vermelho”, por Moisés e 
seu Povo, perseguidos por hostes inimigas (as de ordem “passional ou kamica”). O próprio termo “Mar Vermelho”, completa o estudo, 
porquanto vermelho ou encarnado se refere à matéria tamásica, como a mais densa das tres, isto é, Sattva (amarelo), Rajas (azul) e 
Tamas (Encarnado). Verdadeira “passagem a pé enxuto” é, portanto, a que se deve fazer naquele mundo ou plano, pois, felizes dos 
que por ali só transitam de “passagem”, mas nunca, para viverem constantemente nele... ou em contato com tudo quanto lhe diga 
respeito. E é por isso que nos ensina a Voz do Silêncio: “O nome do 2º Vestíbulo (o 1º é o Físico) é o da Instrução ( probatória, dizemos 
nós, ou de provas, sofrimentos, etc.). Nele encontrará a tu’alma as flores da vida, mas debaixo de cada flor uma serpente se acha 
enroscada”. 
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Nesse caso, Átila e Genghis-Khan se deram as mãos para o trágico festim da 
morte, na doce esperança de ser fundado no mundo o império fascista (ou jesuítico). 
Razão porque o primeiro já foi implorar ao Papa para intervir a favor da Paz, como se 
fosse este quem pudesse fazer calar os canhões que o mesmo suplicante enviou para o 
campo de batalha. E S. S. que já prevê os graves riscos que corre a Itália, anuncia pela 
imprensa “sua retirada para os subterrâneos vaticanenses, no caso em que Roma seja 
bombardeada”... 

Falta, porém, o Tamerlão dessa Tríade inferior de agentes dos Nirmanakayas 
Negros (“os maiores inimigos da Humanidade”, com sua “falange de encarnados e 
desencarnados”, como o afirmam as escrituras secretas), sob a égide deste outro símbolo 
que, não entrelaçado no Superior ou o de vértice para o alto, aponta tudo quanto de 
baixo, vil e indigno germina no mundo. E como tal, adotado pelos núcleos de Magia 
Negra; ou pairando, fatidicamente, por sobre todo ser ou lugar praticante do Mal, ao invés 
do Bem. 

E esse “Tamerlão” pode muito bem ser comparado a quantos povos servis queiram 
fazer parte do banquete macabro, sujeitando-se, porém... às suas funestas 
consequências... mui bem expressas nos 4 Cavaleiros do Apocalipse: Domínio, 
Guerra, Fome e Peste. 

E o interessante, além do mais, é que já se fala no “Brasil ser partícipe do mesmo 
banquete”, embora que em mesa reservada... ou dos que serão forçados a reprimir com 
as mesmas armas a fúria dos inimigos da Paz e da Fraternidade entre todos os Povos da 
Terra!... 

Enquanto isso, o ex-ministro inglês, Sr. Herbert Samuel, num vibrante discurso, 
condena a atual política italiana, e Frank Kellog, ex-juiz da Corte Internacional de Haya e 
autor do famoso pacto que leva seu nome, ataca, por sua vez, os atos da Itália contra a 
Etiópia, no que ele chamou “últimas declarações públicas sobre a situação européia”, 
acrescentando: “Pessoalmente, julgo que a Itália nunca teve razões para fazer guerra à 
Etiópia. A sua ação representa simplesmente um projeto de anexação territorial. A 
Etiópia possui tanto direito como a Itália (bravíssimo!) à integridade territorial. E se 
as grandes nações desenvolvidas em potências principais, não respeitam a 
independência das regiões menos avançadas, sob o ponto de vista da civilização, isso 
demonstra que o mundo recomeça a acreditar na força brutal”. 

E o mundo... civilizado – representado por 52 nações, como valor dos quatro 
naipes de um baralho de jogar – revoltou-se contra a prepotência do novo César que, 
“para não dar o braço a torcer”, ou perder seu “prestígio”, onde é “servido e respeitado à 
custa de terror”, já se contenta com um “pedacinho de terra” (a cidade de Aduá) com 
enérgica e formal repulsa do formidável Negus. 

Esse gesto mussolínico não deixa de se assemelhar ao da manhosa raposa da 
fábula que, “não desejava as uvas por estarem verdes”, mas logo ouve um ruído atrás de 
seus passos, se volta ligeira e prazenteira, para constatar com felino desapontamento, 
que era apenas uma humilde folha caída da... parreira. 

Bem razão tinha outro H. S. – mesmas iniciais de Herbert Samuel e do próprio 
Heile Salassié I, mas que, não é nem “ministro” nem “rei”, mas um simples soldado de um 
“Reino que não é deste mundo” – quando em 1930, através de seu artigo “ONTEM e 
HOJE ou Poder Temporal e Poder Espiritual”, afirmava em tom sentencioso: “Dentro em 
breve assistiremos ao choque tremendo entre duas forças contrárias, que desde já se dão 
combate: o Comunismo, que aparenta o materialismo bravio 1 e o Fascismo, como a 

                                            
1
 Diz-se que existiram três Romas: a que governou o mundo e foi sede do Papado, que... agora, como novo Esaú, “vendeu sua 

espiritualidade por um prato de lentilhas”. Bizâncio foi a segunda Roma, cuja basílica de Santa Sofia competiu com a de São Pedro e 
que hoje em poder do Islã, perdeu seu antigo fausto. A terceira, Moscou, a cidade das quarenta vezes, quarenta igrejas. Esta última 
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personificação do imperialismo psíquico (jesuíta ou religioso), cujo choque arrastará a 
Igreja ao abismo fatal da morte. Mas, donde ressurgirá uma Terceira Potência, como 
símbolo incomparável da verdadeira Espiritualidade de que tanto carece o mundo: a 
TEOSOFIA, Sabedoria dos Super-Homens, Gênios ou Mahatmas, como Doutrina Arcaica, 
que ilumina e regenera o homem. Por isso mesmo, conduzindo-o pelas regiões sublimes 
do Espírito, em busca da Unidade imperecível donde procede...” 2. 

Até lá, sujeitar-se-á o homem àquelas outras palavras do mesmo H. S. no final de 
sua conferência intitulada “Iniciando pelo Rádio” (através da Mayrinck Veiga): “Quando o 
homem chegar a se dominar, dominará do mesmo modo a Natureza, porque conhecendo 
e obedecendo às suas leis, submissa e escrava, ela obedecerá às suas ordens. Porém, 
enquanto imperar o egoísmo entre os homens, os elementos transbordados serão 
tão caprichosos e cruéis como a humana natureza”. Daí, dizemos nós, as grandes 
catástrofes que de quando em vez assolam o mundo. 

De fato, todos esses conceitos estão dentro do velho aforismo oriental: “Quanto 
mais pesado fizeres o mundo, mais o mundo pesará sobre ti”, o qual, por sua vez, 
exprime o Karma coletivo, pois, como se sabe, a lei de Karma é a de Causa e Efeito, 
Ação e Reação, etc., mui bem expressa, ainda, no “Quem com ferro fere, com ferro será 
ferido”, no “Dente por dente, olho por olho”, e outras frases de origem iniciática, mas cujo 
verdadeiro sentido só o sabem interpretar os que não se deixam levar “pela letra que 
mata”, e sim, “o espírito que vivifica”. 

E quanto à “raça negra e selvagem”, que tanto asco causa ao Sr. Mussolini (menos 
as suas “abençoadas terras”...) e a quantos “lêem por sua cartilha”, é mais do que Branca, 
no verdadeiro sentido iniciático... especialmente seu Rei! Não é sem razão que, embora 
negro, prefira ele cavalgar um branco... cavalo, simbólico, além do mais, do Kalki-
Avatara das tradições transhimalaias, de que é uma cópia fiel o São Jorge cristão que 
serve, aliás, de padroeiro à Etiópia e à própria Inglaterra, mui bem expresso no augusto 
nome de seu Rei e em uma de suas mais acatadas Ordens. 

Tal símbolo de São Jorge ligado ainda ao de Maitréia, de Perseu e Andrômeda, e 
outros mais, refere-se à Humana Redenção ou Idade de Oiro, onde a Mônada ou Tríade 
Superior (o Espírito, etc.) sobrepuja o quaternário inferior. Por outras palavras: A Alma 
Divina “se acha a cavalo” da alma animal (os 4 Princípios inferiores, da Teosofia, segundo 
as próprias patas do cavalo e também, do Dragão morto por ambos os guerreiros: São 
Jorge e o Perseu mitológico). A princesa amarrada e que é salva por ambos, das fúrias 
do Dragão, é a própria Verdade que se desata ou desacorrenta (qual “Prometeu 
encadeado”) ou essa mísera Humanidade nas mesmas condições, isto é, acorrentada às 
suas vis paixões e pertinaz Ignorância (que tanto vale por Avidya ou a falta dos 
conhecimentos superiores ou divinos), causa única de todos os males que afligem o 
mundo. 

Na Cabala, o fato está expresso por um triângulo sobre um quadrado, que tanto 
vale por 7, isto é, 3 + 4 = 7, ou a lâmina do mesmo número do Taro (composto de 22 
arcanos Maiores e 56 Menores) o Carro, a Mercabah, etc., dentro do qual se vê um 
guerreiro que o guia e, em cujas mãos se acham as rédeas de duas Esfinges atreladas ao 
mesmo carro, como símbolo do Androginismo perfeito. 

Nesse caso, o símbolo também pode servir como interpretação da “Vitória dos 
Magos Brancos sobre os Magos Negros” (que o são por “suas negras ou obscuras 
ações...”), nessas repetidas batalhas travadas no campo de Kurukshetra, que o da vida, 
tal como no Mahabarata, “entre solares e lunares”... 

                                                                                                                                                 
Roma, religiosamente falando, decaiu imensamente enquanto serviu de elemento político aos tzares, que hoje pode ser considerada 
como um túmulo de verdadeira fé. 
2
 O presente trecho do artigo do Diretor-Chefe se acha devidamente correto e com ligeiras modificações que o mesmo lhe fez, sem 

alterar o seu primordial sentido, conforme se poderá verificar pelo seu artigo daquela ocasião. 
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Interessantíssimo o que o conceituado vespertino carioca A Noite publicou na sua 
edição de 8 de Outubro, isto é, de que o atual Negus, quando jovem, esteve em visita ao 
Brasil, por sinal que nas misteriosas regiões banhadas pelo Xingu, as mesmas de que 
trata outro artigo publicado no número atual desta revista, onde se comenta mais uma vez 
“a descoberta de uma esfinge na Serra do Mar”, além de certas regiões Jinas do Brasil, 
etc. 3 

Transcrevamos, pois, o que publicou o referido jornal carioca à respeito do atual 
Negus da Abissínia em entrevista que lhe concedeu o eng. Czempick: 

“Trago uma notícia interessante para A NOITE, foram as palavras com que recebeu 
o nosso repórter, um cavalheiro de estatura mediana, usando “cavaignae” e óculos, que 
viera a esta redação. Falava com sotaque estrangeiro e apresentou-se: Estanislau 
Czempick, engenheiro-mecânico, inventor de uma máquina para beneficiar a cera de 
carnaúba. O engenheiro declarou-nos ter passado muitos anos no norte do país, a 
maioria como contratado do governo. Num desses períodos, há cerca de 25 anos 
passados, teve a oportunidade de ficar em contato com um personagem da realeza 
africana, atualmente alvo da atenção do mundo. Mas, entreguemos-lhe a palavra: 

– Entre os anos de 1909 e 1912 viajava eu pelo Amazonas e Pará, colhendo 
espécimes da fauna e da flora e curiosidades indígenas para o Museu Goeldi, de Belém 
do Pará, fazendo ao mesmo tempo demarcações na ilha de Aquiquy. Acompanhava-me o 
farmacêutico Aragão, muito conhecido na região. Foi quando certa vez, em Gurupá, às 
margens do rio Xingu, encontramo-nos com um jovem, que sua pequena comitiva disse 
ser o príncipe da Negrissa, sobrinho de Menelick II, imperador da Abissínia. 

Esse jovem tinha cabelos negros e lisos, cortados à escovinha e era de cor de 
azeitona, mais tendente para o bronzeado. Podia ter uns 20 anos; não fumava nem 
tomava bebidas alcoólicas e estava ali colecionando plantas e animais raros, 
dedicando-se à caça e à pesca como diversão. De quando em vez, um emissário do 
cônsul inglês em Belém, trazia-lhe somas que variavam entre 500 e 1.000 libras 
esterlinas. O príncipe era muito religioso e, atnes de deitar-se, ajoelhava-se à maneira 
muçulmana, beijando o chão. 

– Pude obter a honra de conversar com o príncipe, continuou o Eng. Czempick sua 
interessante narrativa – que, aliás, encontrei mais tarde em Port de Mós, também à 
margem do Xingu, e soube, então, que Sua Alteza era efetivamente o príncipe herdeiro da 
Abissinia, sobrinho do grande Menelick, a quem iria substituir no trono do império negro. 
Tratava-se de um moço afável e bondoso, imensamente querido pela gente humilde 
do local, a quem ele, generosamente, dispensava auxílios de toda sorte. (Todos os 
grifos são nossos). 

– Tiramos várias fotografias juntos e em companhia do farmacêutico Aragão, cuja 
família residente atualmente em Belém do Pará, deve ainda ter algumas cópias em seu 
arquivo. O coronel Botelho, chefe político e então prefeito de Port de Mós, bem como um 
outro Aragão, proprietário da Fazenda Santa Cruz, na ilha de Aquiquy, são também 
testemunhas do que afirmo e tiraram também retratos conosco. 

– O príncipe da Negrissa era um jovem culto, que falava corretamente o inglês e o 
francês e conhecia bastante alemão e português. Mantínhamos conversações sobre 
assuntos os mais variados e sempre altamente interessantes. Ele sabia prender-nos com 
a sua prosa inteligente, alegre e colorida. Uma só vez tocou na sua posição, para dizer 
que “ia ser o futuro imperador da Abissínia”. 

                                            
3 Sobre os mistérios de tais regiões, não tem sido apenas JHS o único a falar deles. O próprio Roso de Luna, embora, com outra 
linguagem e sem certos detalhes, se refere ao assunto, inclusive nas suas Conferências Teosóficas na América do Sul. Neste mesmo 
número de Dhâranâ – embora com os devidos véus exigidos pelas iniciações humanas, ou debaixo da “maya-budista”, como diria o 
próprio Roso de Luna, o assunto é novamente abordado. 
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Eis aí, em ligeiros traços, “o imperador negro que dirige atualmente um povo 
selvagem”, segundo a acatadíssima opinião do homem que, à viva-força, deseja arrancar 
desse mesmo povo, o pouco que possui de valioso dentre as tórridas e calamitosas 
regiões que lhe couberam por Pátria no globo terrestre. 

Mas é que, “entre sabido e Sábio vai grande distância !.”.. 

 

Em resumo: se os primeiros revezes sofridos (como sejam as catástrofes na 
aviação, uma fábrica de munições pelos ares... e algo pior que ainda há de vir por aí... 
mesmo antes da geral ofensiva, não podem servir de exemplo aos novos césares 
dirigentes de povos... que o sirvam, o do prisioneiro de Santa Helena”, do de “Doorn na 
Holanda” e outros mais, além deste pequeno lembrete extraído dos formosos salmos de 
Israel, relativo ao cativeiro de Babilônia: “Super flumina Babilônia”. Ou ainda: as trágicas 
palavras que a ígnea e misteriosa mão traçou no “Festim de Baltazar”: MANE THECEL 
PHARES, isto é, Pesado, Contado e Dividido. Mas que, em sentido pessoal, possui este 
outro: “Contados serão os teus dias”. 

E foi por tudo isso que o apóstolo de Pathmos já proclamava: “a grande Babilônia 
tornou-se a morada dos demônios e repasto de todo animal que nos cause asco, 
porquanto, todas as nações beberam do vinho de sua impudicícia e os reis da terra se 
prostituíram por ela. 

Babilônias, dizemos, existem por toda parte, mas... não seremos nós que as 
apontaremos. Que o façam os mais espertos! 

Alea jacta est... 

 

 

CRIANÇAS PRODIGIOSAS 
 

De quando em vez aparecem no mundo crianças verdadeiramente prodigiosas, 
quer no campo científico, quer no artístico, filosófico ou religioso. 

Mesmo no Ocidente poderíamos citar diversas, a começar “pelo menino prodígio” 
que foi Mozart (Wolfgang Amadeu), o autor de A Flauta Mágica, do D. João, das 33 
Sinfonias, etc., etc., sem falar em outros muitos que têm passado desapercebido, embora 
que sua história, muitas vezes rápida, perdure mística e saudosamente no seio de muitas 
famílias, que além do mais, procuram ocultá-la do mundo. 

No Tibete e na Mongólia, os casos se sucedem frequentemente, e com uma feição 
muito mais transcendente do que no Ocidente, devido à recordação de vidas anteriores, e 
a facilidade com que tais crianças discorrem sobre assuntos diversos. Na Índia, a mesma 
coisa1. 

Vejamos um deles aparecido em Rangoon, na Índia e que em 1926 os jornais se 
ocupavam largamente a seu respeito: 

“Em Rangoon, nas Índias, um menino maravilhou a população! – eis o que nos diz 
a “Gazette of Rangoon”. 

Outros jornais, do país e do estrangeiro, contam o fato com abundância de 
detalhes. O menino chama-se Tun Tyne (“Tun”, em burnês quer dizer “luz” e “Tyine” ou 
“Hyine”, enviado, etc, isto é, o “enviado da luz”, o “iluminado”, etc., dizemos nós) e nasceu 
na cidade de Trawaddy Delta. Seus pais, são pescadores. Ele conta agora pouco mais 

                                            
1
 Chamamos a atenção do leitor para o Capítulo de O TIBETE E A TEOSOFIA, onde se vai tratar das crianças “tulkus”, etc. 
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de cinco anos e tem um irmão com oito. Tun e o irmãos brincam, ainda, frequentemente. 
Seu maior prazer, porém, é ser carregado nos braços por seus parentes. 

Tun possui duas grandes bossas sobre a fronte e uma terceira atrás da cabeça. 
Seu olhar é vivo e claro. 

Eis o que conta a imprensa local, a propósito de uma excursão feita em Maio último 
por esse menino que a todos assombrou: 

 

No dia 18 ele deixou Paungde, para ir a Prome, a 40 quilômetros de distância. Tun 
viajou de auto, almoçou no alto de Imma, e lá discursou ao povo. 

Era preciso, muitas vezes, retirá-lo quase à força, porque as populações 
camponesas, que sabiam de sua passagem por tais lugares, cercavam-no pra ter a 
felicidade de o ver e escutar. 

À chegada em Prome, abriram-se alas à sua passagem. O menino, subiu então a 
uma cadeira, de onde, das 12:30 às 14:20 horas, sob a ação de ardente sol, falou a um 
imenso auditório, comentando os textos religiosos, sociais, morais e legais, e ensinando 
as leis do bom pensar e as maneiras dignas de viver. A seguir, analisou os capítulos mais 
delicados do Budismo. Ao chegar a este ponto, Tun já não é mais uma criança e sim, 
admirável “doutor”. Não é tímido e nada teme; faz frente aos que o ouvem e com uma 
autoridade magistral, sobe a uma cadeira para melhor ser visto e comenta as verdade 
que, dizem os provérbios ocidentais, saem da boca da infância. 

Tun não é uma criança precoce; é uma criança iluminada. Nele não há patente 
nenhuma faculdade sobrenatural, nenhum dom mediúnico e, portanto, ele é um inspirado 
e fala melhor que os mais sábios mestres. 

Quando ele começa a conter a palavra, produz-se nele uma espécie de 
transfiguração e desde que aborda o assunto, desenvolve-o perfeitamente, inconsciente 
de si mesmo, em uma espécie de transe, em que seus olhos fulguram. 

É amado em seu país, por trazer uma mensagem a seus contemporâneos. 

Apesar de sua pouca idade, traduz fielmente os textos mais intrincados, em língua 
burnesa, em pali. Ele não se contradiz e crê que a tradução lhe é ditada por qualquer 
gênio interior (seu “Eu-Consciência Imortal”, dizemos nós). 

Diante de um entendido, discute, discorda quando o mesmo está errado... 
provando assim o fenômeno da reencarnação, onde a lembrança das vidas anteriores 
fica fortemente gravada na memória, bem como os conhecimentos adquiridos em 
diversas línguas. E os assuntos discutidos voltam a aflorar à superfície da consciência e 
favorecem a este maravilhoso pequeno os meios de sobressair, em ciência e sabedoria, 
aos mais velhos e mais sábios de sua raça! 

Eis aí a razão porque os que pensam o admiram e porque vêm dos campos e de 
toda parte, gentes para beber as suas palavras. 

Para o povo, Tun Tyine não é, na realidade, um ser deste mundo; tudo o que ele 
sabe e tudo quanto dele se irradia, são qualidades de um ser pertencente a outro mundo 
mais elevado”. 

––––––– 

Que enormíssima diferença entre semelhante criança e os “messias” que 
proliferam por toda parte, a começar pelo Sr. Joe Krishnamurti! Sim, este pobre moço 
arrancado dos braços de seus pais para representar uma segunda edição da “tragédia do 
Gólgota”,2 conforme se pode deduzir de suas múltiplas apresentações feitas por sua 

                                            
2
 Seu irmão Mizar, que também estava escalado para representar saliente papel na nova vida do Jesus bíblico, morreu ainda jovem, 

como geral desapontamento dos crentes no “oráculo adiaresco”. Enquanto diversos dos que foram apontados para representar o papel 
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tutora, a Sra. Besant! Ou quando é obrigado a frequentar a Universidade de Oxford para 
dizer ao mundos as futilidades que todos nós estamos fartos de saber! Ou quando 
escreve deficientíssimos folhetos de vinte e poucas páginas, “com o auxílio da mesma 
Sra. Besant, do bispo Arundale, etc., etc.” conforme ele próprio o diz em tais folhetos! E 
logo se quer livrar das “pesadas correntes” com que o manietaram, chama a sociedade 
que o acalentou desde a infância, de “geringonça”!... 

Inofensivo, como todo bom indiano, possui, entretanto, cultura inferior, além de se 
contradizer a cada momento, o que não é apercebido pelos seus fanáticos adoradores, 
que além do mais, interpretam o dito “viver a vida” como “gozar a boa vida”, isto é, 
proceder como os demais mortais afastados da Lei, pelos quais vieram ao mundo todos 
os Grandes Iluminados, à fim de os salvar do abismo em cuja borda se acham até hoje de 
olhos vendados!... 

Esse segundo fato, causa, portanto, maior admiração aos olhos dos que 
acompanham o desenrolar da decadência do “ciclo teosófico besantista”... do que mesmo, 
a ignorância crassa do pobre indiano, que à viva força o fizeram vir ao Brasil, para colocar 
a última pá de cal no túmulo daquela “originalíssima linha teosófica” que nada tem de 
comum com a verdadeira pregada por Blavatsky, Amônio Sacas e outros livres-
pensadores do Oriente e do Ocidente. 

Diversos artigos que possuímos, inclusive, transcritos da revista teosófica 
“SOPHIA”, que se edita em Barcelona (anos 1912/1913) o dão como o Jesus cristo 
bíblico, embora esquecendo que este, segundo o Novo Testamento, aos 13 anos já 
discutia no Templo com os doutores... E que o termo “Cristo” não pertence a nenhum 
indivíduo, mas categoria a que pode chegar qualquer homem, tal como o termo “Buda”, 
pois quer um, quer outro, significa: “Iluminado”. 

Bem razão tinha o grande Roso de Luna em dizer que, “o messianismo sempre foi 
o achaque dos débeis, que esperam por uma redenção que só lhes há de vir de si 
mesmos”... Ou o próprio Jeoshua Bem Pandira, no dito que lhe é atribuído: “Faze por ti 
que Eu te ajudarei”, se não se quiser levar ainda em conta a iniciática frase oriental de 
“quando o discípulo está preparado o Mestre aparece”, isto é, sua Consciência Imortal, 
“seu Eu se manifesta”. Mais claro, ainda, no aforismo délfico: “Gnosce te ipsum”, isto é, 
“Conhece-te a ti mesmo”. 

Por tudo isso – embora sem culpabilidade de Joe Krishnamurti, mas, dos que o 
expuseram ao ridículo do mundo (a começar pelo autor das Vidas de Alcione, “desde o 
tempo que foi cachorro do Mestre na outra cadeia...”) é que se lhe deu o título de “Aborto 
de Bodhisatva”, isto é, um “Instrutor gorado”, embora as preces que lhe eram dirigidas 
como, por exemplo, a que começava: “Vinde prestes ó Senhor Cristo, que a vossa Luz 
ilumine os homens e que toda terra seja bendita com a vossa presença”. Sem falar 
naqueles que, achando a demora demasiada, “torciam dia e noite em Ommen”, porém, à 
indiana, com evocações mais fortes... até que “uma vozinha meiga, doce, terna, qual 
“estrela de amor que brilha sem cessar” (como a chamou o bispo Leadbeater no “hall de 
Shamballah”, quando o apresentou ao senhor Maitréia, ao próprio Buda e... até ao 
“Vigilante Silencioso”, que dessa vez não pôde continuar no seu “mutismo cabalístico”...), 
se fez ouvir... O que ela disse foi tanto, que se poderia escrever num grão de arroz, menor 
do que aquele onde foi escrito todo um Sura do Alcorão! 

Coisas do “fim de um ciclo apodrecido e gasto”, para não dizer, de acordo com um 
outro trecho da Bíblia, que foi esquecido para anunciar o “Cristo moderno”, ou seja, o dos 
“falsos profetas que viriam em Seu Nome”... isto é, do verdadeiro. 

 

                                                                                                                                                 
dos 12 apóstolos, deixaram o mundo antes de seu “senhor”, que se diga de passagem, foi quem “negou 3 vezes” – na presente – o 
maior dos apóstolos, talvez, como prova cármica daquele o ter negado, como afirma a mesma Bíblia... 
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C. Richelieu 

 

 

GUIA LÍRICA DO AUDITOR DE CONCERTOS 
 

Com o deslumbrante despertar da Natureza, que é o dessas belas manhãs 
primaveris, que estamos desfrutando; onde o cerúleo manto do Firmamento, em 
prodigiosa nuance com o esmeraldino tom dessas gigantescas montanhas, que servem 
de colossais balaustradas à “Cidade Maravilhosa”, se reflete nas irrequietas águas da 
incomparável Guanabara, tivemos a deliciosa surpresa de receber das mãos do jovial 
carteiro de nossa zona, misterioso pacote procedente de Espanha. 

Era uma valiosa oferta de prezado amigo e Irmão em crenças, Dr. Eduardo 
Alfonso, ilustre Presidente do Ateneu Teosófico de Madrid, como sucessor do saudoso 
Mestre Dr. Mario Roso de Luna. O Dr. Eduardo Alfonso, além de suas peregrinas 
qualidades, é médico, filósofo e um dos mais eminentes cultivadores da “Divina Arte”, 
como o prova a sua excelente obra, que acaba de oferecer aos amantes da verdadeira 
Música, que é a dos clássicos, como “Gênios Inspiradores da Humanidade”.1 

Por tudo isso, e muito mais ainda, inclusive a gentil dedicatória do ilustre autor de 
“Guia Lírica del Auditor de Conciertos”, a Henrique e Helena, é que, nenhuma outra coisa 
na vida poderia ser mais harmônica com o ligeiro quadro que vimos de traçar de nossa 
brasílica Natureza, do que aquela prova de alta distinção que acabamos de receber de 
um ente querido... 

Ademais, a Poesia e o Amor se casam, em tal obra, sob o mágico encanto da 
“Harmonia das Esferas”, sob a transcendental Proteção da Sublime Tríade, como “imenso 
e puro Símbolo, Fonte da Natureza e modelo dos Deuses”, como a comparou, no seu 
estilo poético e iniciático, o excelso Pitágoras, em seus Versos Doirados. E até mesmo, 
quando o clarividente autor de Guia Lírica lhe dá uma expressão viva, no que ele chama 
de La Trinidad Excelsa – Bach-Beethoven-Wagner, comparável à Harmonia, Melodia e 
Ritmo. E até, à Mônada Divina, pois, como se acham em um dos Oráculos de Zoroastro, 
“o número Tres reina por toda parte no universo. E a Mônada é o seu Princípio”. 

A seguir, o autor dedica um outro capítulo a Los Siete Angeles ante el Trono de 
Dios: Mozart, Chopin, Haydin, Haendel, Schubert, Schumann e Weber, como se fossem 
os “Sete misteriosos REIS DE EDOM” (ou Éden, o Paraíso Terreal, etc.), de que tratam as 
velhas escrituras... Ou mesmo os Dhyans-Chohans, como Espíritos Planetários, das 
iniciações teosóficas, senão, os próprios Arcanjos cristãos, simbolizados nos candelabros 
de Sete velas existentes em seus Templos; como as “7 Luzes”, os “7 Leões ardentes”, 
“Os 7 Fachos”... ou melhor, os “Sete estados de Consciência” por que tem de passar a 
mesma Mônada na sua marcha ascensional para o Lugar donde procede: a Unidade-
Síntese, segundo o mistério cristão de “Tres Pessoas Distintas e Uma só verdadeira”. Do 
mesmo modo que, na Trimurti indiana, ou nas 3 Parcas ou Normas mitológicas, etc, etc. 

                                            
1
 Para que se possa fazer um juízo sobre tão valiosa obra, que acaba de vir à lume, basta dizer que o autor, no seu afã glorioso de 

oferecer ao mundo algo que concorresse para iluminar as consciências nubladas pela ignorância ou falta dos conhecimentos 
superiores, procurou visitar os lugares santos, onde viveram os maiores gênios da Música. E isso, além do mais, para nos fazer viver 
deliciosos e transcendentais momentos, como se estivéssemos em companhia de tais Seres, que são, de fato, o complemento direto 
de quantos Budas e Cristos têm vindo, com missão redentora a este baixo ou inferior mundo em que vivemos. 
O mesmo aconteceu com sua obra intitulada “El Egito Misterioso”, que dentro em breve o mundo culto vai ter ocasião de conhecer: o 
autor deu-se ao devotado e ingente trabalho de ir ao Egito (não medindo sacrifícios de espécie alguma) à fim de colher dados e 
fotografias – inclusive no Museu do Cairo – que até agora não figuram em outras obras já escritas. Nesse caso, quer uma, quer outra 
obra, deve figurar nas Bibliotecas de quantos aspiram à Luz Sublime da Verdade, porque verdades inconfundíveis nelas se acham 
estampadas, no fulgor de uma pena incomparável, além de um espírito superior, digno de ser imitado. 
Guia Lirica del Auditor de Conciertos foi publicada pela empresa “Ediciones Sagitario” (Madrid) e custa a insignificante importância de 6 
pesetas. 
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O seguinte capítulo é dedicado à La Legion Celeste, com os gloriosos Nomes de 
Antok, Aresky, Bellini, Berlioz, Balakiroff, Bizet, Brahms e inúmeros outros desses 
prodigiosos Seres que não viveram propriamente no mundo, mas em regiões sublimes, 
onde o Espírito se acha envolvido pela “Harmonia das Esferas”... 

E assim, o autor acaba por chegar à música espanhola, que é a de sua querida 
Pátria desta existência. Música essa, que provém como a Portuguesa, da árabe, em toda 
a poesia dos seus desertos, como verdadeiros oceanos de areia, por onde fazem longas 
e penosas jornadas, pachorrentas caravanas, em místico silêncio... onde a coragem e o 
temor, em solene contraste, obrigam o homem a crer em algo que lhe é Superior; por isso 
mesmo, a respeitar a Natureza, como a Obra Mágica desse Algo ou Força Primordial 
desconhecida... 

E é por tal razão que essa Música bem nossa, possui passagens, hora dolentes, 
como o cair das folhas no Outono, anunciando tristonho inverno; horas alegres e festivas, 
como a própria Primavera em flor, onde impera aquele mesmo Amor e Poesia, que são 
encontrados, como dissemos, na Ópera Mágica que tem por título: Guia Lirica del 
Auditor de Conciertos. 

Nesse caso, nenhum outro homem deve amar com maior carinho essa música 
querida, de origem árabe, ou seja, a espanhola e portuguesa, do que aqueles que fazem 
parte do Excelso Movimento em prol do Advento da “Raça Ibero-Americana”, ou a 
teosófica “7ª Sub -Raça do ciclo ário”!... 

E como todos os homens vejam as coisas – maiores ou menores – através do 
prisma de suas convicções ou Ideais, foi que nós o vimos pelo de nossa própria Missão 
na Terra, por ser “a Expressão Máxima da Vontade Divina”, para não dizer, da Lei em sua 
rota certeira e infalível. Por isso mesmo: Pesando, medindo e contando, qual 
Harmonia, Melodia e Ritmo... 

Vitam Impendere Vero 

J. H. S. 

 

UM RELATÓRIO DIGNO DE SER TRANSCRITO 

 

Para que se possa fazer um juízo a respeito do valor das religiões, principalmente 
as ocidentais, transcrevemos um dos últimos Relatórios do Superintendente das Prisões 
do Estado de Nova York, relativo aos detentos das 4 prisões daquela unidade da 
Federação Americana, no período de 6 meses: 

 
CATÓLICOS        2.352 

PROTESTANTES 1.563 

Judeus 411 

Gregos 35 

Sem religião declarada 32 

Mahometanos 6 

Ateus 2 

Agnósticos 1 

 

Diante de semelhante estatística... de que valem os horrores do inferno apregoado 
pelas duas religiões que ofereceram o maior número de criminosos em Nova York? 
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Dirão alguns que essa cifra não deve causar espanto, porquanto, o número de 
católicos e protestantes é maior ali do que o das demais religiões. Enganam-se os que 
assim pensarem, pois, só de BUDISTAS a América do Norte possui um milhão, com 
enorme percentagem de americanos; do mesmo modo quanto a espíritas, sendo que o 
menor número é de Teosofistas. O que não é para espantar em qualquer lugar em que se 
dê o fato, porquanto, quem diz Teósofo, diz “elite”... e quem diz “elite”, diz qualidade e não 
quantidade. E isso, segundo a frase iniciática: “Muitos serão os chamados e poucos os 
escolhidos” (ou “eleitos”, que tanto vale). 

Nesse caso, BUDISTAS, TEOSOFISTAS e ESPÍRITAS (sem falar em brâmanes, 
etc., cujo número deve ser ali reduzidíssimo), não figuram em semelhante Relatório. Por 
que razão? Por não poderem admitir que uma simples confissão, comunhão, indulgência 
ou missa, podem salvar a alma de quem em vida não fez outra coisa, senão praticar 
perversidades. Admitem, porém, as duas maiores verdades expressas nas sábias leis de 
Reencarnação e Karma, pois, além do mais, são as únicas que podem provar o motivo 
dos sofrimentos de uns e relativa felicidade de outros, sem falar nas “tendências” (ou 
“skandhas”, como são chamadas em sânscrito) que possuem certos indivíduos, desde o 
berço, para esta ou aquela coisa. 

Quem em tais leis não acreditar, é o primeiro a fazer assentar “no banco de réu” a 
seu próprio Deus, como o maior dos criminosos que, por um simples deleite... faz de 
perversos, homens ricos, saudáveis e felizes... e de almas nobres e generosas, pobres 
desgraçados, muitas vezes cegos ou aleijados e sem recursos para viver e manter os que 
lhe são afins. 

 

 

EXPEDIENTE 
 

Trabalho das Lojas da S. T. B. durante o último trimestre 

 

Além das aulas esotéricas, especialmente dedicadas aos seus respectivos 
membros, as Lojas Morya e Kut-Humi realizaram durante o último trimestre 12 
conferências públicas sobre os seguintes assuntos: 

– “Brahma é tudo” 

– “A Trimurti indiana: Brahmâ, Shiva e Vishnú” 

– “As tres Gunas ou qualidades de matéria: Sattwa, Rajas e Tamas” 

– “O Ainsuff” 

– “A Vontade Universal” 

– “Os tres Logos Platônicos” 

– “Sansâra, a roda das vidas e das mortes” 

– “A teoria da reencarnação” 

– “Moksha, a libertação” 

– “Paramâtmã, Maha-Buddha, e Jivatma” 

– “Biografia de Buda” (Gotama Sakia Muni) 

– “O Budismo” 

– “O Primeiro sermão de Buda em Benares” 

– “Cotejo das tradições budistas, e seu simbolismo com as de outros povos” 

– “Wagner e o mistério do Santo Graal” 
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– “O simbolismo das antigas tradições ocultas através de sua música” 

– “Parsifal e sua interpretação simbólica” 

Algumas conferências foram ilustradas com projeções luminosas. 

 

O 11º  ANIVERSÁRIO DA S. T. B. 
 

A 10 de Agosto p. p., com uma seleta assistência, comemorou a S. T. B., em sua 
sede social, às 10 ½ horas, seu 11º ano de vida material, realizando uma sessão solene, 
de caráter público, cujo programa damos abaixo: 

 

a. Abertura da sessão pelo Sr. Presidente Comandante Tancredo de Alcântara 
Gomes. 

b. Estudo retrospectivo da vida da S. T. B. pelo engenheiro civil Dr. Eduardo Cícero de 
Faria, orador da S. T. B. e Presidente da Loja “Morya”. 

c. Canto e piano pelas senhoritas Lucilia e Julieta Faria. 

d. “O martirológio dos fundadores de Obras” e “Estudo sobre o mistério das 11 Faces 
e dos 11 Dharanis”, com projeções luminosas, pelo engenheiro agrônomo Dr. 
Antonio C. Ferreira. 

e. Hino social pelo coro da Sociedade. 

f. Encerramento da sessão pelo Sr. Presidente. 

Foi distribuído entre os assistentes o último número da revista Dhâranâ. 

 

Ilustração: Foto  

Legenda: 

A Diretoria que presidiu a sessão comemorativa do 11º  aniversário da fundação da 
S. T. B. 

 

Ilustração: Foto  

Legenda:   

Parte da assistência da memorável sessão comemorativa do 11º  aniversário da S. 
T. B. 

 

 

7º  ANIVERSÁRIO DA LOJA MORYA 

 

A Loja Morya comemorou, a 12 de Julho do corrente ano, o seu 7º aniversário de 
fundação, por meio de uma sessão solene, que constou do seguinte programa: 

 

1º – Abertura da sessão pelo seu presidente, Engº civil Dr. Eduardo C. de Faria, o 
qual dissertou sobre a data. 

2º – Saudação à Loja Morya feita pelo presidente da Loja Kut-Humi, Sr. Oswaldo S. 
Figueira. 
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3º – O Engº agrônomo Dr. Antonio C. Ferreira, em brilhante conferência, interpretou 
o sentido cabalístico dos números 7 e 18, aquele por se referir ao 7º aniversário, e este 
como soma cabalística do número 1935, por coincidir o 7º aniversário com o corrente ano.  

4º – Encerramento da sessão. 

 

Estiveram presentes, representando a S. T. B., o seu Presidente e Vice-Presidente, 
e, em nome da Loja Hilarião, do Pará, tendo saudado a Loja Morya, o secretário da Sede 
Central, Dr. Cicero Pimenta de Mello. 

 

AVISO AOS NOSSOS LEITORES 
 

Do presente número em diante, esta revista será dividida em 3 Seções distintas: 

 

– a 1ª versará sobre todos os assuntos condizentes com o Programa de ensino 
na S. T. B., a começar pelo “estudo comparado de ciências, filosofias, línguas, religiões, 
etc., tanto do Oriente como do Ocidente; 

 

– a 2ª com o nome de “Noticiário”, sobre todos os assuntos de maior realce 
que se passem no mundo, por isso mesmo, sujeitos à crítica pró ou contra (segundo o 
espírito crítico eclético ou teosófico) desde que sejam eles favoráveis ou não à evolução a 
que está sujeito o mundo; 

 

– a 3ª com o nome “Expediente”, sobre tudo quanto diz respeito à vida da Obra 
em que a mesma S. T. B. se acha empenhada. 

 

AOS INTERESSADOS 

 

Em vista dos números atrasados desta revista estarem quase esgotados, não mais 
poderemos distribuí-lo gratuitamente, conforme o fazemos com os que vão saindo do 
prelo. Nesse caso, os deste ano custarão 2$000 por exemplar; os do ano passado, 3$000 
e demais anos, 5$000, menos os de 1 a 7, que nem mesmo vendidos o poderão ser. 

 

 

 

ESTATUTOS DA LOJA KUT-HUMI 1 

 

CAPÍTULO Iº  

Da fundação, sede, fins, meios de ação e constituição 

Art. I – A Loja Kut-Humi, fundada em Niterói, (Estado do Rio de Janeiro) a 28 de 
Dezembro de 1930, e transferida para a cidade do Rio de Janeiro em 30 de Novembro de 
1932, onde atualmente tem a sua sede e foro jurídico, como segunda rama da Sociedade 
Teosófica Brasileira, tem por objetivo as finalidades a que se propõe aquela sociedade, 

                                            
1
 Em vista da demora em sair do prelo o presente número desta revista, aproveitamo-lo para fazer a publicação destes Estatutos 

aprovados dentro de um trimestre posterior. 
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pelos seus Estatutos, sociedade à qual presta obediência, e cuja orientação é o marco de 
sua conduta. 

Parágrafo único – Quando se tornar oportuno, a Loja Kut-Humi transferirá a sua 
sede para cidade de Niterói, onde deverá funcionar, de acordo com o seu papel, 
determinado neste artigo. 

Art. II – Para realização do Objetivo da divulgação da Teosofia, acompanhando os 
“itens” dos Estatutos da Sociedade Teosófica Brasileira, que preconizam a sua 
disseminação, a Loja Kut-Humi realizará conferências públicas e esotéricas, (privativas 
aos seus sócios) bem como fará publicações pela imprensa, etc., etc., sobre todos os 
assuntos que tendem a promover a sua mais rápida expansão. 

 

CAPÍTULO II 

Da Direção 

Art. I – A Loja Kut-Humi será dirigida por uma diretoria composta de sete membros, 
sendo o presidente nomeado pelo Governo Oculto da Sociedade Teosófica Brasileira. Os 
demais seis membros serão da escolha do presidente, obedecendo à seguinte 
classificação: vice-presidente, 1º secretário, 2º secretário, tesoureiro, orador oficial e 
bibliotecário. 

 

Art. II – Compete ao presidente convocar e presidir as reuniões de diretoria, 
assembléias gerais, conferências públicas e privativas e festividades promovidas pela 
Loja. 

Art. III – É obrigatório o comparecimento de pelo menos tres membros da diretoria 
a todas as reuniões desta, as assembléias gerais, festividades, conferências, etc. etc. 

Art. IV – O presidente exercerá seu mandato por tempo indeterminado a critério do 
Governo Oculto da Sociedade Teosófica Brasileira. Os demais membros da Diretoria, 
cujos cargos são de confiança do presidente, serão por estes substituídos, a seu alvitre, e 
exercerão seu mandato também por tempo indeterminado. 

Art. V – Caberá também ao presidente representar a Loja, em juízo ou fora dele, 
sendo-lhe permitido constituir mandatário, cuja escolha e fixação de salário serão feitos 
com aprovação da Diretoria. 

Parágrafo único – A cada um dos demais membros da Diretoria compete o 
exercício e a responsabilidade de suas funções. 

 

CAPÍTULO III 

Dos sócios, sua admissão, direitos e deveres... 

Art. I – A Loja Kut-Humi se compõe de número indeterminado de sócios, divididos 
em quatro categorias: efetivos, correspondentes, honorários e beneméritos. 

§ 1º – São sócios efetivos aqueles que, tendo assinado um pedido de inscrição em 
duas vias, que será encaminhada à Diretoria da Sociedade Teosófica Brasileira, forem 
aceitos, depois das sindicâncias que se tornarem necessárias e do preenchimento de 
todas as formalidades regulamentares, inclusive o pagamento dos emolumentos 
seguintes: 10$000 de jóia, 5$000 da carteira de sócio. Esta categoria fica sujeita ainda à 
mensalidade de 5$000. Somente os sócios efetivos têm o direito de frequentar as sessões 
privativas. 

§ 2º – São sócios correspondentes aqueles que, além de seu apoio moral à Obra 
em que a S. T. B. está empenhada, estão sujeitos à taxa de 10$000 para inscrição, 5$000 
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da carteira de sócio e 10$000 de anuidade, tendo o direito de receber o órgão oficial da S. 
T. B. 

§ 3º – Sócios honorários são todos aqueles que tenham prestado relevantes 
serviços à Humanidade, ou feito dádivas valiosas à Loja ou diretamente à Sociedade 
Teosófica Brasileira. 

Art II – São deveres dos sócios efetivos comparecer às sessões privativas, 
contribuir pontualmente com suas mensalidades, e prestigiar o nome da Sociedade 
Teosófica Brasileira, em sua vida pública e privada, por meio de uma conduta condizente 
com a Teosofia, dedicando-se ao seu estudo e a sua propagação, de conformidade com a 
orientação da S. T. B. 

 

CAPÍTULO IV 

Do patrimônio social 

Art. I – O patrimônio social da Loja Kut-Humi será constituído pelos seus móveis e 
imóveis. 

Parágrafo único – A receita constará das seguintes verbas: 

a) mensalidades e jóias de inscrição; 

b) emolumentos das carteiras de sócios; 

c) donativos, produtos de benefícios, subscrições, etc, etc. 

Art. II – Os sócios da Loja Kut-Humi não respondem moral, social ou 
finaceiramente pelos atos praticados pelos seus órgãos dirigentes. 

 

CAPÍTULO V 

Disposições gerais e transitórias 

Art. I – O tempo de duração da Loja Kut-Humi será indeterminado e sua dissolução 
só poderá ser levada a efeito por deliberação da Sociedade Teosófica Brasileira. 

Parágrafo único – Em caso de dissolução, o seu patrimônio reverterá à Sociedade 
Teosófica Brasileira, depois de satisfeitos os ônus que sobre ela pesarem. 

Art. II – A Loja Kut-Humi não poderá ser desviada de seus fins, nem incorporada a 
outra sociedade, embora preste todo apoio moral àquelas, cujos fins se harmonizem com 
os seus, ou as que concorrem de qualquer modo para a consecução do grande ideal da 
Fraternidade Humana. 

Art. III – De acordo com o programa e meios de ação da Sociedade Teosófica 
Brasileira, não são permitidas na Loja Kut-Humi manifestações de ordem político-
partidárias, por sua ação dissolvente; práticas religiosas, nem demonstrações psíquicas, 
como: hipno-magnetismo e as evocações espíritas, que automatizem a vontade e, 
portanto, atentam contra a evolução atual da humanidade, pela anulação do esforço 
próprio, como bem exprimem os termos “médiuns”, “sujets”, “pacientes” ou “passivos, 
contraste flagrante da fórmula socrática “Nosce te ipsum” (conhece-te a ti mesmo), que é 
“dentro de si mesmo”, e não fora, que o homem deve ir buscar a verdade, ou a suprema 
síntese. 

Art. IV – Todos os casos omissos nestes Estatutos serão resolvidos pela Diretoria, 
a qual fundará doutrina sobre os mesmos. 

Art. V – A Diretoria se reunirá em sessão ordinária, pelo menos duas vezes por 
mês e, extraordinariamente, sempre que for necessário, por convocação do presidente. 

Art. VI – Semestralmente realizar-se-á uma assembléia geral ordinária para 
prestação de contas e leitura do relatório da Diretoria, referente ao semestre anterior. 



RRReeevvviii ssstttaaa   DDDhhhââârrraaannnâââ   
Data: Dhâranâ nº   85 –  Julho a Setembro de 1935 – ANO X 

Redator: Henrique José de Souza 

28 

§ 1º – Para que a mesma se realize, mister se faz que estejam presentes a metade 
e mais um dos sócios efetivos. 

§ 2º – Se na primeira e segunda convocações não houver quórum estatuído pelo 
anterior, a assembléia se realizará com qualquer número, até o mínimo de sete sócios. 

Art. VII – Os presentes Estatutos, lidos e aprovados em assembléia geral de 5 de 
Outubro de 1935, conforme consta em seu livro de atas, começam a vigorar da data de 
sua aprovação, não podendo ser modificados senão depois de um ano. 

 

Letra do Hino 

 

“O ALVORECER DO NOVO CICLO” 

 

 

Salve, ó Pátria Brasileira! 

Cujas cores da Bandeira: 

PAZ – AMOR – SABEDORIA 

 

Os teus primores 

São cantados 

Com louvores 

Mui amados 

Neste dia! 

 

Salve, madrugada! 

Toda cheia de esplendor; 

Do teu Seio iluminado 

Sobem hinos de louvor. 

 

PAZ – AMOR – SABEDORIA 

Nossa legenda adorada 

Vibra altiva na bandeira 

Que por nós (bis) foi desfraldada. 

 

Eis que um novo ciclo avança 

Com passadas de gigante, 

Na Vereda que traçamos 

Do Brasil (bis) no seio amante. 

 

Mônadas IBERO-AMERICANAS 

À Luz deste céu azul, 

Formarão a nova raça 

De Americanos do Sul. 

Coro 

Feminino 

 Coro 
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Esta missão gloriosa 

Dos “Sete Raios de Luz” 

Do Brasil, o Povo eleito, 

À Glória sem par conduz. 

 

 

Arautos da Nova Era, 

Obreiros da Evolução 

Cuidamos da Sementeira 

No crisól da Perfeição. 

 

Salve, madrugada! 

Toda cheia de esplendor; 

Do teu Seio iluminado 

Sobem hinos de louvor. (bis) 

 

 

 

Ilustração: Partitura  

Hino da Sociedade Teosófica Brasileira “Alvorecer do Novo Ciclo” 

 

 

Masculino 

 Coro 


