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HENRIQUE JOSÉ DE SOUZA 
(1883 – 1963) 

 
 

 Natural do Brasil com ascendência portuguesa, o Professor Henrique José 

de Souza nasceu em São Salvador da Bahia de Todos os Santos em 15 de Setembro 

de 1883, e faleceu na cidade de São Paulo (de Piratininga) em 9 de Setembro de 

1963, sendo trasladado para o cemitério da cidade sul-mineira de São Lourenço, 

onde os seus restos mortais repousam. 
 

 Teve uma vida profícua, distinguindo-se nos mais diversos campos dos 

saberes humanos, sobretudo no plano do Ocultismo e Teosofia nisto tendo 

fundado várias instituições de natureza cultural-espiritualista: Samyama – 

Comunhão de Pensamento (1916), Dhâranâ – Sociedade Mental-Espiritualista 

(1924), Sociedade Teosófica Brasileira (1928), esta última mudando de nome e 

feição, desde 1969, para Sociedade Brasileira de Eubiose. 
 

 Henrique José de Souza também fundou a Ordem do Santo Graal dando-lhe 

regimento interno ou estatutos aprovados em 28 de Dezembro de 1951, essa já de 

si constituída de outras quatro Ordens igualmente fundadas por ele: Ordem dos 

Templários, Ordem das Filhas de Allamirah, Ordem dos Tributários, Ordem do 

Ararat, afins aos quatro Graus de Ensino e Iniciação que instituiu: Manu 

(Legislador), Yama (Executivo), Karuna (Judiciário), Astaroth (Coordenador). 
 

 De 1924 a 1963, período em que exerceu intensa actividade cultural e 

espiritualista, ministrou com rara maestria os seus ensinamentos aos membros 

das entidades por ele fundadas. 
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 Baseado na Tradição Iniciática das Idades ou Ciclos de Evolução por que 

se manifesta a Vida Universal, assim como nos padrões e módulos culturais da 

actualidade, sempre acrescentando novos conceitos, novas ideias, Henrique José 

de Souza introduziu um sistema filosófico a que deu o nome de Teosofia Eubiótica, 

ou simplesmente Eubiose, neologismo grego significando “Viver Bem” e que 

designou como sendo a Ciência do Futuro, nas suas próprias palavras: a “Ciência 

da Humanidade vindoura” quando então “viverá o Bem, o Bom e o Belo”. 
 

 Possuidor de vastíssima cultura, o Professor Henrique José de Souza, autor 

dos livros monumentais O Verdadeiro Caminho da Iniciação (1939-40), Os 

Mistérios do Sexo (1941) e Ocultismo e Teosofia (1949), e de número prodigioso de 

artigos publicados na revista Dhâranâ, órgão oficial da S.T.B., nas revistas O 

Luzeiro, O Alquimista, Tim-Tim por Tim-Tim, etc., incluindo jornais, com 

destaque para o Diário de São Paulo, e outros periódicos de grande tiragem e 

cobertura nacional, não esquecendo colaborações regulares em várias rádios, além 

de muitíssimos outros textos e intervenções, escritos ou gravados, que nunca 

viram a luz da edição, demonstrou ser genuíno polímata, inclusive em assuntos 

inteiramente inéditos nas áreas da filosofia, do direito, da política, das ciências, 

das artes e das religiões. 
 

 O ponto mais alto das suas produções está na sabedoria com que tratava os 

assuntos e, bem assim, pela maneira agradável que ensinava, realizando a 

máxima pedagógica de “ensinar deleitando”. 
 

 Dotado de profunda e imensa intuição por que manifestava supra-

inteligência, inteligência ideoplástica, produziu ensinamentos os mais 

transcendentes sobre quaisquer temas, desde o alfa ao ômega das coisas 

universais, todavia fazendo-o com simplicidade, graça, eloquência e profundidade 

incomuns. 
 

 Através da grande sensibilidade artística que lhe era peculiar, produziu 

inúmeras composições musicais, literárias, tanto como ensaios como poéticas, 

pinturas, esquissos arquitectónicos, etc., produções essas que ornamentam e 

embelezam o ambiente social e espiritual da Instituição e Obra fundadas por ele, 

neste particular levadas a efeito pelos Teúrgicos Portugueses da entidade 

autónoma Comunidade Teúrgica Portuguesa, iniciada desde 1978 em solo nacional 

com o seu próprio biorritmo e idiossincrasia singularizando-a como independente 

no género afim ao Pensamento de Henrique José de Souza, na intimidade teúrgica 

e teosófica chamado de Mestre JHS. 
 

 Respeitado, estimado e distinguido nos meios espiritualistas, culturais e 

sociais, onde era conhecido pelos seus dotes de finura no trato e modo sábio de se 

conduzir, Henrique José de Souza deixou o seu nome à admiração daqueles que 

amam o Belo e ao culto dos que veneram o Saber. 
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CAPÍTULO I 
 

 
 

A TERRA É UM SER VIVO 
 
 

 
 
 

 A Ciência começa a compreender que “o Globo Terrestre é um Ser vivo e, 

como tal, animado por outro Globo maior, que é o Sol, fonte de energia do nosso 

Sistema”, mas estamos ainda muitíssimo distantes do dia em que se poderão 

decifrar os seus enigmas, principalmente a origem dos seres que nele habitam. 
 

 Kepler comparou o Sol a um gigantesco ímã, sustentando, pelas únicas leis 

de uma atracção recíproca, todos os Mundos que ele rege; um archote e um foco 

permanente de electricidade – força e luz (Kundalini e Fohat, segundo a Ciência 

Teosófica), pondo em movimento esse agente imponderável da maior importância 

entre as energias actuantes em nosso Sistema. 
 

 “A acção do Sol sobre a Terra”, diz Flammarion, “é tudo: a ele devemos a 

nossa existência – o vento que sopra em nossos campos; os rios que descem para 

os mares; as chuvas que fecundam a terra; as sementes que germinam; o ar que 

respiramos; as ideias dos pensadores… É ao Sol que devemos reportar a 

explicação do fenómeno da vida. É o agente directo ou indirecto de todas as 

transformações que se operam nos planetas – ele, cuja força e glória nos cercam e 

penetram, e sem ele cessaria logo de pulsar o coração gelado da Terra…” 
 

 Resta, no entanto, indagar se esse esplendoroso Sol, diante de cujo trono se 

curvam reverentes os maiores sábios, e também se esse prateado astro da noite ao 

qual os poetas dedicam versos maviosos, são de facto aqueles que agem e influem, 

_________________ 

 
NOTA EDITORIAL – A Harmonia Universal, da autoria do Professor Henrique José de Souza que 

a escreveu em 1956 incluindo nela excertos da sua obra anterior Os Mistérios do Sexo (1941), foi 

publicada integralmente a título póstumo, passados anos da sua morte, entre 1976 e 1978 pela revista 

Aquarius, propriedade da ex-S.T.B. e actual S.B.E., com editora na cidade do Rio de Janeiro. É 

respeitado o texto integral do mesmo apesar de alguns termos no grafismo serem aqui vertidos do 

português brasileiro para o português de Portugal, por a sonância e o modo de expressar não serem 

idênticos. 
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“directa ou indirectamente”, sobre os destinos da Terra e de quantos seres nela 

habitam. Não serão eles, por sua vez, subordinados a outros astros que por detrás 

se acham ocultos? 
 

 São de um Mahatma da Linha dos Kut-Humpas as seguintes palavras: 
 

 “O Sol visível não é, absolutamente, o Astro central do nosso pequeno 

Universo, mas apenas o seu véu ou imagem reflectida. O Sol invisível é, nós o 

sabemos, composto de algo sem nome para a linguagem humana, não podendo, 

pois, ser comparado a nenhum dos elementos conhecidos da Ciência oficial. O seu 

reflexo não contém coisa alguma que se assemelhe a gás, matéria magnética, etc., 

desde que somos forçados a expressar semelhantes ideias na vossa linguagem. 

Antes de abandonarmos o assunto que tanto vos interessa, devemos afirmar que 

as modificações na coroa solar nenhuma influência têm sobre o clima terrestre, o 

mesmo se dando com as suas manchas, ao contrário do que julgam muitos sábios. 

As deduções de Lockyer são, na sua maioria, erróneas. O Sol não é um globo 

sólido, líquido ou mesmo gasoso, mas enorme esfera de energia electromagnética, 

como reserva de vida e do movimento universais, cujas pulsações se irradiam em 

todos os sentidos, nutrindo, com o mesmo alimento, desde o menor dos átomos ao 

maior dos génios, até ao fim da Maha-Yuga (Grande Idade ou Ciclo de 4.320.000 

anos). O Sol nada tem a ver com o fenómeno da chuva, e muito menos com o do calor. 

Eu julgava que a Ciência oficial soubesse que os períodos glaciários e, também, 

semelhantes aos da “Idade Carbonífera”, fossem devidos à diminuição e aumento, 

ou melhor, à dilatação e contracção da nossa atmosfera, expansão essa resultante 

da existência dos meteoros. Sabemos, também, que o calor recebido pela Terra da 

irradiação solar representa apenas um terço ou menos da quantidade recebida 

dessa presença meteorítica.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Corrobora tais assertivas um dos mais antigos livros do mundo, o Kiu-Té, 

o qual transcrevemos estas poucas palavras: 
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 “Subi à mais elevada montanha da Terra (ou às maiores altitudes), e nem 

assim podereis divisar qualquer raio do Sol que se oculta por detrás daquele que 

percebeis com os vossos olhos físicos. Este não é mais do que a sua psíquica 

roupagem.” 
 

 Que dizer, então, dos fenómenos que se processam no centro da Terra, de 

cujos profundos mistérios a Ciência oficial não tem o menor conhecimento? É o 

Tártaro ou Inferno para alguns, pois, de facto, Inferno (ou In-fera) quer dizer 

“lugar inferior”. Para outros, no entanto, é esse o Sancta Sanctorum da Mãe Terra 

(Mater Rhea, Matéria), é o Laboratório da Espírito Santo, pois em tal região 

inferior centro-terrena arde em plena actividade o Fogo Cósmico, a que as 

antiquíssimas escrituras orientais denominam Kundalini, e que nas lendas 

chinesas, mongólicas e tibetanas se chama Serpente ou Dragão de Fogo. Algo, pois, 

como um Sol do qual vivesse a Terra em estado gravídico até ao dia de se fazer 

Una com ele e com o outro que, nos céus, se acha por detrás das dobras do 

mistério, formando assim três Coisas (Pessoas) ou Sóis distintos em um só, Único 

e Verdadeiro. Por isso mesmo, ao invés de “cessar de pulsar o coração gelado da 

Terra”, na poética expressão de Flammarion, tomará ela uma forma ígnea, ou 

seja, a de um Sol nascido de si mesmo, com o imanente concurso dos outros dois 

Sóis que lhe são afins. 
 

 As três Correntes de Vida que nutrem o Globo Terrestre e animam os seres 

dos seus quatro Reinos, evidenciam aquilo que se dará no final da evolução do 

mesmo Globo: este e o Homem se reintegrarão na sua Origem. Os três Sóis se 

reunirão em Um, de igual modo que se restabelecerá no Homem o perfeito 

equilíbrio entre Corpo, Alma e Espírito, idênticos à Unidade da qual procedem. 

Por isso que somos (em essência) a sua imagem e semelhança. O Homem é Uno 

com Deus, embora Trino em sua manifestação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Essa se apresenta como Vontade, Sabedoria e Actividade, as três Correntes 

Vitais simbolizadas nas três Normas ou Parcas mitológicas (Clotho, Láguesis e 

Átropos), nas três Pessoas da Trindade cristã (Pai, Filho e Espírito Santo), na 
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Tríade egípcia (Osíris, Hórus e Ísis), na Trimurti indiana (Brahma, Vishnu e 

Shiva), na Trindade caldaica (Anu, Bel e Hea), no Triângulo hebraico (Kether, 

Chokmah e Binah), nos três Princípios Superiores do Homem (Atma, Budhi e 

Manas) que, segundo a Teosofia, deram origem a essas e outras Trindades das 

diversas tradições e que se interpretam ainda como as três Forças: centrífuga, 

equilibrante e centrípeta, as quais, em acção conjunta, desdobram-se 

esotericamente em Vontade na Vontade, na Sabedoria e na Actividade; Sabedoria 

na Sabedoria, na Actividade e na Vontade; Actividade na Actividade, na 

Sabedoria e na Vontade; assim como anatomicamente, no Homem, se diria, 

significando Inteligência, Amor e Emoção: cabeça na cabeça, no peito e no 

ventre; peito no peito, na cabeça e no ventre; ventre no ventre, na cabeça e no 

peito. 
 

 A evolução de cada homem, precisamente por ele ser Mónada, um 

microcosmo ou pequeno universo, processa-se individual e colectivamente por 

vontade e esforço próprios, exigindo-se de todos e de cada um a sua voluntária 

contribuição para que o Todo volte ao Tudo. Ensina-nos uma das Estâncias de 

Dzyan que Deus se divide para consumar o Supremo Sacrifício. As fracções 

divididas e subdivididas em que se manifesta a Unidade tendem centripetamente 

ao retorno, a tornarem-se unas com a sua Origem. “Deus se divide em homens e 

estes se somam em Deus”. Os yogues mais evoluídos, quando em êxtase (o 

samadhi, período de sushumna ou andrógino em que funcionam ambas as 

narinas), costumam pronunciar as sagradas palavras – Tat Twan Asi (Eu sou Ele, 

Eu sou Brahma). O Homem possui dentro de si tudo quanto se contém no 

Universo, constituindo efectivamente um Microcosmo. 
 

 A Lei da Reciprocidade rege o Mundo Astral ou Asterismal, donde a razão 

de os Iluminados pregarem o tema básico da Fraternidade entre os homens, que 

é a mesma de haver a Sociedade Teosófica Brasileira adoptado por lema – At Niat 

Niatat, “Um por Todos e Todos por Um”. A Terra, tal como o Homem, acha-se 

ligada com outras entidades celestes. Tudo se subordina à Lei da Reciprocidade, 

o que já se depreendia dos Arcanos de Hermes, o Trismegisto, gravados na Tábua 

de Esmeralda, que aqui transcrevemos, da versão latina de Khunrath, com 

comentários de Stanislas de Guaita e deste autor: 
 

“É verdade (em princípio), é certo (em teoria), é real (de facto, 

em aplicação) que aquilo que está em baixo (o Mundo Físico, Material) 

é como o que está em cima (análogo e proporcional ao Mundo 

Espiritual) e o que está em cima é como o que está em baixo 

(reciprocidade), para a realização das maravilhas da Causa Única (Lei 

Suprema, em virtude da qual se harmoniza a Criação Universal na sua 

Unidade). E do mesmo modo que todas as coisas são feitas de Um só 

(Princípio), por mediação de Um só (Agente), assim também todas as 

coisas nasceram dessa mesma única Coisa, por adaptação (ou 



A Harmonia Universal – Henrique José de Souza – Comunidade Teúrgica Portuguesa 

 

 9 

conjunção). O Sol (condensador de irradiação positiva, AOD, OD) é 

seu Pai (elemento produtor activo); a Lua (espelho da reverberação 

negativa ou da luz no Astral, AOB, OB) é sua Mãe (elemento produtor 

passivo); o Vento (atmosfera etérica ondulatória) a contém em seu seio 

(servindo-lhe de veículo); a Terra (considerada como do tipo dos 

centros de condensação material) é sua nutridora (athanor de sua 

elaboração). Eis aí o Pai (elemento produtor) do universo telesmo 

(perfeição, fim colimado) do Mundo inteiro (Universo vivo). O seu 

Poder (força de exteriorização criadora, o Rio Phishon de Moisés) é 

inteiro (perfeito, realizado, desenvolvido integralmente), quando 

metamorfoseado (transformado) em Terra (Aretz de Moisés, 

substância condensada especificada; forma última da exteriorização 

criadora, matéria sensível). Tu separarás a terra (no sentido de mundo 

moral e inteligível), o subtil do grosseiro, com delicadeza e prudência. 

Ele (o Fluído puro, universal, mediador; Corpo do Espírito Santo, 

segundo os gnósticos) se eleva da Terra ao Céu (corrente hemicíclica 

de retorno, ascendente; refluxo de síntese) e de volta (por movimento 

a um tempo alternativo e simultâneo) desce do Céu à Terra (corrente 

hemicíclica de projecção, descendente; influxo da análise) e recebe 

(enche-se, carrega-se, impregna-se, alternativamente) a força (as 

virtudes, propriedades, influências) das coisas, tanto de cima como de 

baixo (dos Mundos Físico ou Material e Hiperfísico ou Astral, e ainda, 

sob outro ponto de vista, das Esferas sensível e inteligível). Assim 

(mediante esses princípios) tu terás a glória (a soberania, o império) do 

Universo inteiro, pois toda a obscuridade (desânimo, dúvida, 

ignorância; o hierograma mosaico Hoshek exprime esotericamente 

todas as ideias negativas simbolizadas pelo cone sombrio da Terra) se 

afastará de ti. Aí reside a Força de todas as forças (princípio mútuo de 

actividade, o potencial de toda a manifestação, o suporte de toda a 

acção, a base imanente de toda a ordem fenoménica) que vencerá 

(fixará, reterá) toda a coisa subtil (volátil, fluídica) e penetrará 

(decomporá, dissolverá) toda a coisa sólida (densa, coesa, concreta). 

Assim (por esse Agente ou por semelhante processo) foi o Universo 

criado (transformado de princípio em essência, de essência em poder 

original actuante, realizado na razão do Fiat Lux). Daí se originarão 

maravilhosas adaptações, cuja maneira (de ser, tipo de formação) aqui 

se acha (indicada, revelada). Razão de me chamar EPMHE Hermes 

(Mercúrio, mito complexo, no presente caso emblema da Mátese, 

ciência sintética e analítica experimental) o Trismegisto (três vezes 

grande, o maior entre todos), possuindo (por lhe ter sido por Lei doado, 

outorgado) as três partes da Filosofia (o total conhecimento dos três 

Mundos: Divino ou Inteligível, Psíquico ou Passional e Natural ou 



A Harmonia Universal – Henrique José de Souza – Comunidade Teúrgica Portuguesa 

 

 10 

Sensível, donde o termo Maitri com o sentido de Senhor dos Três 

Mundos, Vencedor das Três Gunas ou tipos de matéria) do Universo 

inteiro (avocando-se por direito divino a majestade de Rei do Mundo). 
 

“O que acabo de revelar (o meu Ensinamento, o meu Verbo 

Solar ou Deva-Vani) está completo (consumado, proferido) sobre o 

Magistério (a Operação, a Grande Obra Mágica) do Sol (com inúmeros 

sentidos, dentre eles: a força e o papel das correntes fluídicas 

universais; a evolução do AOR andrógino ou Luz engendradora; o 

Magistério dos Alquimistas, cujo segredo, por assim dizer, estava a 

descoberto ou desvendado no presente texto da Tábua Esmeraldina).” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Dentro do processo evolutivo e mediante uma reciprocidade verdadeira, 

todas as coisas estão subordinadas entre si, na razão da menor para a maior, da 

menos para a mais evoluída, por fenómenos idênticos que na doutrina esotérica 

tibetana se chama tulkuísmo. Deste assunto tratam os capítulos 31.º a 34.º da 

obra O Tibete e a Teosofia, do cientista e teósofo espanhol Mário Roso de Luna, 

em colaboração com o autor destas linhas, publicada em capítulos pela revista 
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Dhâranâ, órgão oficial da Sociedade Teosófica Brasileira. Transcrevemos aqui 

alguns trechos, no intuito de elucidar uma questão muito debatida entre os 

estudiosos do Oriente e quase desconhecida entre os ocidentais: 
 

 “Prescindindo da base adoptada (binária, ternária, setenária, decimal, 

duodecimal, etc.), a grande descoberta da Numeração funda-se na consideração 

serial e categoremática das unidades das diversas ordens. Toda a cifra de cada 

ordem é o tulku da superior; toda a unidade superior é o jina, génio ou shamano das 

inferiores. Seja-nos, pois, permitida semelhante introdução de palavras novas por 

não encontrarmos outras apropriadas em nossa deficientíssima linguagem 

corrente. Assim, cada cifra numérica possui dois valores: o seu próprio, absoluto, 

e o relativo à ordem a que pertence (decimal, centesimal, milesimal, etc.), o que, 

vertido para a linguagem concreta, equivale a dizer: cada ser é um número na 

grande síntese cósmica e possui duas modalidades psíquicas e dois valores: o seu 

próprio e o da sua missão, assim como o “Eu sou quem sou” (Ego sum qui sum) e 

seu corolário filosófico (Corgito, ergo sum) com aquele que corresponde, qual parte 

integrante de um conjunto superior, à família, povo, nação. Daí acontece o caso 

muito frequente de um indivíduo forte, valioso, digno, achar-se mal colocado ou 

fora da ordem que lhe corresponde, como aconteceria, por exemplo, ao número 9, 

permita-se a comparação, que valendo muito mais do que 1, passasse a valer 

menos se este ocupasse a ordem das dezenas, com o valor de 10.” 
 

 Em outro ponto, tratando da Matemática, Alma Universal, diz o referindo 

autor: 
 

 “A Numeração, símbolo da Ánima-Mundi platónica, é uma espécie de 

Árvore das árvores, onde cada folha se acha presa num ramo do qual 

imediatamente depende. Tal ramo e seus congéneres acham-se, por sua vez, 

ligados a outro maior, e assim sucessiva e numericamente até chegar ao tronco, 

cujo poder mágico de tamanhas considerações é o que acciona todo o conjunto, 

tal como num exército o general comandante é a unidade superior dirigindo as 

unidades inferiores; os oficiais sendo unidades superiores aos sargentos e estes aos 

soldados, constituindo um vasto organismo em actividade nos seus múltiplos 

misteres, tanto mais eficiente quanto mais numeroso, organizado e disciplinado. 

Mas toda essa potência se resume à mente e vontade do seu chefe supremo, cuja 

personalidade se agiganta até ao ponto de alguns deles, na História, depois de 

vencerem o inimigo com a força do número ou das armas, pretenderem para as 

suas pessoas honras divinas. 
 

 “Se cada homem, e até cada coisa existente no Cosmos, é um tulku ou 

hipóstase de uma entidade superior e se acha subordinado por lei serial de 

numeração abstracta, do mesmo modo se cada naldjorpa ou naldjorna possui um 

guru (mestre), em série indefinida, o grandioso panorama do Universo, organismo 

vivo, não é mais do que a simbólica árvore, cuja raízes, como as da Árvore Norsa 

dos escandinavos primitivos e de quantas outras figuram nas diversas teogonias, 
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se acham dentro do seio insondável da Divindade abstracta, inefável e 

incognoscível, enquanto os seus ramos crescem e se dividem sem cessar, 

envolvendo assim tudo quanto se acha dentro do infinitamente grande até 

alcançar o infinitamente pequeno. 
 

 “E ao longo de tais raízes, troncos, galhos, folhas, flores e frutos actua uma 

só Força Inteligente: a do Logos ou Verbo, fazendo circular, centrífuga e 

centripetamente, a magna vibração da Vida em cada ilusória “realidade vital” 

que não é senão o tulku, tatwa ou invólucro mágico de uma parte, grande ou 

pequena, daquela vibração, como tónica orgânica ou vital dentro de outro 

organismo superior, ao qual se subordina como a parte ao todo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 “Este, e não outro, é o ensinamento universal da Mística, de acordo com a 

verdadeira etimologia da palavra – a do Mistério, Germe, ponto de partida de 

posteriores “porvires”. Assim, quantos simbolismos traduzem algo dessa relação 

de causa e efeito, dirigente e dirigido, mestre e discípulo, pai e filho, governo e 

governado, rei e súbdito, empregador e empregado, etc., deixam transparecer 

aquela verdade de que nos vimos ocupando. 
 

 “Notáveis são, com efeito, as estâncias do antiquíssimo Poema de Dzyan, 

que serviu de tema à genial Helena P. Blavatsky, autora da famosa A Doutrina 

Secreta, que cantam o místico laço existente em cada ser, na razão de Chama e 

Chispa; em cada astro, entre o seu Lha (Espírito) e o Vaham (Veículo) que é a 

massa material e astral do mesmo astro; os Homens Solares ou “Imortais” 
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(Dhyanis, Choans, Andro-Jinas ou Andróginos, Hermes-Afroditas ou 

Hermafroditas, Kyritas, etc.) e os mortais ou terrícolas, com aquelas finalizadoras 

palavras da mais excelsa veneração, que cantam: “Tu és meu Vaham (Veículo) 

até ao grande dia (Nirvana) em que Tu em Mim e Eu em Ti seremos a mesma 

coisa”, cujo sentido, se prescindirmos do falso conceito de um Deus pessoal, 

antropomorfizado, de Poder apenas criador e vingativo para o de Emanador ou 

Projector, é apontado nas palavras de St.º Agostinho: Creasti nos, Domine, ad Te; 

et inquietum est cordo nostrum donec requiescat in Te (“Por Ti e de Ti emanamos, 

Senhor, razão pela qual o nosso coração ficará inquieto até que em Ti repouse”).” 
 

 Continuemos a citação de páginas do insigne Roso de Luna, extraídas do 

seu livro póstumo O Tibete e a Teosofia, por nós ampliado e concluído a rogo dos 

seus ilustres herdeiros: 
 

 “Para focalizar melhor, embora sempre imperfeitamente por não permitir 

a humana linguagem essas místicas e inexplicáveis sublimidades, o próprio 

simbolismo de verdadeiras coordenadas mentais, como diria um matemático, 

lembremos o que se acha contido naquela parábola de As seis direcções, atribuída 

a Budha, e que pode ser encontrada em nossa obra Pelo Reino Encantado de Maya, 

em torno da qual e de outras fazemos modestos comentários. 
 

 “Com efeito, se o homem, saindo do seu cego e absurdo egocentrismo, de 

um simples ponto sem dimensão espiritual no místico Espaço infinito, meditar 

acerca das seis direcções, sendo ele um simples e efémero ponto, verá na tríplice 

cruz formada pelas linhas Norte-Sul, Este-Oeste, Zénite-Nadir: do lado Norte, as 

gerações físicas dos seus sucessivos ascendentes (avas, jinas ou rishis), e do lado 

Sul os respectivos descendentes (nepas, tulkus materiais, etc.). Verá ainda, do 

lado Este, os seus espirituais progenitores, os seus gurus ou mestres, e do lado 

Oeste a sua descendência espiritual e mental, os seus chelas (discípulos), por sua 

vez, tulkus seus… já que ensinando a outros é que o homem pode chegar a Mestre. 

Perquirindo mais, divisará misticamente na terceira linha (Zénite-Nadir ou 

vertical), passando como nas outras duas pelo seu próprio Eu ou ponto pessoal, o 

seu ideal, a sua Missão, razão de ser da sua vida e o Farol derradeiro de todas as 

suas dolorosas “rondas”, encarnações ou peregrinações pelos Mundos da Ilusão; e 

alongando o seu olhar para baixo, o Nadir, contemplará o seu negro, mísero ou 

kármico passado, lastro esse que o impede de subir, de erguer o seu vôo triunfal 

para o prodigioso Farol do eterno descanso nirvânico, e do qual só se despojará, 

feliz, no dia em que, sem egoísmos, encontrar em seu próprio ponto o Universo 

inteiro, ao ter alcançado semelhante superação da sua mesma Consciência ou 

Ponto, esse Todo-Nada Incognoscível, mas que, de um modo ou de outro, 

constitui a própria Divindade, que em última análise não está senão nele mesmo.” 
 

 Um dos muitos problemas que intrigam as inteligências não versadas em 

Ocultismo e Teosofia, é o da forma. Pensa-se comumente que nenhum ser vivo 

pode deixar de possuir forma, servindo de exemplo os vertebrados. No entanto, 
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seres vivos como os minerais, considerados em seu conjunto para formar a crosta 

terrestre, caracterizam-se por ausência quase completa de forma definida. Os 

vegetais, das ínfimas bactérias à gigantesca sequoia, apresentam-se sob 

prodigiosa multiplicidade de formas, o mesmo sucedendo com as infinitas espécies 

animais. 
 

 J. J. Jacob (Boucart), autor do precioso livro Esquisse du Tout Universel, 

escreve que todo o astro se coloca entre os vegetais, que não podem deslocar-se, e 

os animais, que se locomovem livremente. Ele procura demonstrar que os astros 

não se movem senão quando os outros também o fazem. Tais movimentos são 

feitos por acções recíprocas. A evolução requer, diante dessa reciprocidade de 

acções, que todas as coisas no Universo estejam subordinadas entre si, servindo 

de exemplo, como se viu, o fenómeno do tulkuísmo. Quanto à questão da massa 

terrestre, nenhuma importância tem para o caso, visto não haver limites para um 

ser vivo. 
 

 Os sábios consideravam (e alguns ainda consideram) os astros como massas 

inertes, postos em movimento por forças exteriores. A Teosofia, ou Sabedoria 

Iniciática, sempre ensinou o contrário. Aliás, também a Ciência oficial não deixa 

de ser um dos ramos daquela Grande Árvore da Sabedoria Arcaica, tanto que a 

Química procede da Alquimia, a Astronomia da Astrologia, a Medicina descende 

da Teurgia dos primitivos Terapeutas. 
 

 Esotericamente falando, todas as ciências poderiam ser definidas em 

função do Prana (Sopro, Hálito, Vida Universal) solar, dizendo-se por exemplo: 

Química agrícola é a arte mágica de captar o Prana solar e ligá-lo ao Prana 

terrestre; Mecânica aplicada é a arte mágica de utilizar hoje o Prana solar 

armazenado há milénios nas plantas fósseis do terreno carbonífero para servir-se 

amanhã da força das ondas, do vento, das correntes telúricas, da electricidade 

atmosférica, etc.; Higiene médica é a arte mágica de colocar os nossos sistemas 

físico, moral (ou anímico, astral) e intelectual (ou espiritual) em perfeita sintonia 

com os Pranas solar e terrestre de que vivemos; Higiene social, essa mesma arte 

aplicada à vida dos povos, pois sem o aprimoramento do carácter não haverá paz 

entre os homens. Com razão dizia Montagut: “Se os homens não adquirirem 

convicções morais completas e profundas, todas as tentativas de reformas 

políticas e sociais, além de ilusórias, concorrerão para aumentar a desordem”. E 

assim por diante. 
 

 A moderna Astronomia não é mais que um simples ensaio da Anatomia 

celeste, uma verdadeira Biologia alquímica em que se verifica uma contínua 

permuta vital entre os astros. Igual permuta ocorre entre cada astro e o ambiente 

sideral, no qual ele se mantém com os seus incessantes movimentos de rotação e 

translação. Enquanto isso, semelhante permuta provoca na Terra, como 

organismo vivo que é, verdadeiros processos de alimentação e respiração pelo 

Prana; de assimilação quimoprana, elaborado em suas próprias entranhas, e até 
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de secreções, que podem dar lugar a esses fenómenos electromagnéticos vitais das 

auroras polares, uma vez que os sistemas nervoso, sanguíneo e linfático do 

planeta são dados respectivamente pelas suas correntes electrotelúricas, pela 

circulação “arterial” do vapor da água dos oceanos às nuvens, e pela “venosa” 

das fontes, regatos e rios até ao mar; provocando ainda outros fenómenos, como 

o das quedas meteoríticas, contínuo alimento do Sol e da Terra, e o das marés que 

agitam as águas em constantes movimentos de “sístole” e “diástole”, como se 

quisessem voltar à mesma Lua que lhes serviu de origem… 
 

 A evolução do planeta faz-se lentissimamente por longas Eras, 

equivalentes a verdadeiras “eternidades”, “pari passu” com a dos seus reinos, 

inclusive o hominal, um e outro ainda distantíssimos do período conclusivo, como 

é fácil revelar dos abalos sísmicos, irrupções vulcânicas, maremotos, legítimos 

meios de defesa partindo do centro da Terra, tanto quanto se verifica no 

organismo do próprio Homem, daí podendo-se inferir que antes de concluída a 

evolução do Globo nenhum homem será perfeito. Exceptuam-se somente aqueles 

que aqui comparecem para dar cumprimento à sua missão de Guias ou Mestres, 

por serem os fiéis guardiões da Eterna Sabedoria, desde que, no longínquo 

alvorecer do Mental Humano, se constituiu a Excelsa Hierarquia Oculta, com o 

nome de Shuda Dharma Mandalam – do sânscrito Shuda, Pureza, Dharma, Lei, 

Verdade, Mandalam, Fraternidade. 
 

 Os ensinamentos da Doutrina Arcaica, por outro nome Teosofia, têm uma 

origem divina que se perde na noite dos tempos. Origem divina, no entanto, não 

quer dizer a revelação de um deus antropomórfico sobre uma montanha, entre 

relâmpagos e trovões, mas, segundo o compreendemos, uma linguagem e sistema 

transmitidos à Humanidade primitiva por outra Humanidade tão adiantada que 

parecia divina aos imaturos (Blavatsky). 
 

 O estado evolutivo do nosso Globo não podia deixar de ser o resultado de 

experiências anteriores, o Passado formando o Presente e este o Futuro, sem 

necessidade dos mirabolantes artifícios cuja autoria se atribui ao autor do 

primeiro livro bíblico: Adão manufacturado com o pó da terra, cai em pesado 

sono para que Deus lhe extraia uma costela e a transforme em Eva, predestinada 

a ser a primeira mulher e mãe dos seus filhos. Se bem que sob a velada linguagem 

do Génesis, como de outras escrituras ditas sagradas, alinhava-se um ténue fio da 

Verdade, que não podia nem pode ensinar-se abertamente à Humanidade onde 

predominem seres egoístas e perverso, que mal adquirem um conhecimento 

dispõem-se a empregá-lo contra os seus semelhantes, na prática de crimes de lesa-

evolução. Crimes dessa natureza não são só os previstos no Código do Manu, mas 

também todo o acto praticado contra a vida e os direitos do Homem e da própria 

Terra, como Ser vivo que é, a qual vem suportando, ao invés dos cuidados 

restauradores devidos pelos seus filhos que se nutrem da sua seiva, terríveis 

bombardeios de imprevisíveis consequências intra e extraterrena, abrindo fendas 
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profundas – dolorosas chagas a clamarem a perversidade de almas inconscientes 

– e formando na atmosfera faixas de radiações, cujo tremendo efeito deletério 

recai sobre vastas áreas envenenando os ares e as águas, contaminando os 

alimentos, tanto os de origem vegetal como animal, portanto, afectando 

gravemente a saúde pública, conforme tem sido divulgado nos trabalhos de 

notáveis médicos e higienistas. 
 

 Que futuro podemos esperar de uma Humanidade incoerente e hipócrita? 

Os próprios dirigentes dos povos que se dizem supercivilizados são os que mais 

maltratam e ofendem este prodigioso Corpo que nos dá a Vida; os que se dizem 

pacifistas mas forjam as armas para a destruição; os que apregoam o direito e a 

liberdade mas espezinham a dignidade e cerceiam o livre arbítrio do Homem e 

dos povos; são, enfim, os que ensinam a fé, o amor fraternal e a caridade mas só 

para uso “externo”, pois que eles mesmos não praticam tais coisas. 
 

 Respondem as profecias tantas vezes proferidas pelos clarividentes e 

realizadas ao longo dos séculos, e a pior de todas a realizar-se neste fim de Ciclo: 

cataclismos, vulcões latentes que despertam com redobrada actividade, como 

destruidora réplica às cruéis bombas atómica e de hidrogénio, inundações 

arrasadoras, como a lavar a face da Terra das nódoas desumanas, catástrofes e 

calamidades, pragas, epidemias, com o seu indescritível cortejo de misérias e 

mortes por toda a parte. Generosa e valente Mãe Terra, coagida a defender-se 

tragicamente dos ultrajes causados por seus ingratos filhos! Sim, por toda a parte 

a dança maldita dos quatro Cavaleiros do Apocalipse: Domínio, Guerra, Fome, 

Peste. Eles mesmos, formas humanas e caóticas em oposição aos quatro Rishis ou 

Reis Divinos. 
 

 Não será por esse processo que se poderão aproveitar proficuamente os 

resultados das laboriosas experiências levadas a efeitos durante Idades sem conta 

pelos Pitris construtores, os Progenitores desta Humanidade. A esta caberá por 

sua vez utilizar o que de mais puro, perfeito e legítimo do ponto de vista espiritual 

puder adquirir para, com as experiências do Passado somadas com as do Presente, 

guiar os destinos das gerações futuras. Enquanto não o conseguir, ingenuidade 

seria perguntar por que a Grande Hierarquia Oculta, Mentora Espiritual da 

Humanidade, permite que alguns homens possam causar tantos males e 

sofrimentos? É que a de hoje não difere, não é mais digna do que as Humanidades 

que motivaram a vinda de Luzeiros do quilate de Krishna, Moisés, Budha e 

Jeoshua, subsistindo sempre as mesmas razões que impediram a realização 

prática dos seus ensinamentos, sem a qual jamais se poderá melhorar a fisionomia 

moral do animal-homem, para transformá-lo em Homem. 
 

 Essa invisível Instituição emanada do Supremo Governo do Mundo é 

constituída de Mahatmas, com poderes e funções definidas em todo o Globo, e 

cuja significação não é a que se lhe dá comumente. Os Mahatmas são Seres 

Representativos, constituídos, também fisicamente, com elementos e matérias 
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em combinações diversas das que formam os sub-evoluídos terrícolas; são Seres 

com poderosa capacidade de criar mentalmente, que enviam periodicamente à 

face da Terra os seus embaixadores, mensageiros da Paz e da Verdade, e aqui os 

mantêm, por força de Lei, para vaticinar aos homens o advento de uma nova Era 

evolutiva, e nunca para impor-lhes com as armas da coacção e da violência a 

disciplina do Espírito, nem para impedir as manifestações de seus instintos 

egoístas. Todavia, quando o Mal predominar avassaladoramente a ponto de 

subverter até mesmo os alicerces da Mãe Terra, vem então aqui apresentar-se sob 

forma humana o próprio Espírito de Verdade, o Planetário ou Avatara, ou como 

se lhe queira designar, pois que sempre que Ele vem só é reconhecido pelos raros 

eleitos da Sua corte. Cumpriram-se no passado e cumprir-se-ão no porvir as 

palavras que Ele mesmo, pelo verbo de Krishna, dirigiu a Arjuna e se acham 

inscritas em frases cristalinas no maravilhoso Bhagavad-Gïta: “Todas as vezes, ó 

filho de Bhárata, que Dharma (a Lei Justa) declina e Adharma (a lei injusta, como 

a que hoje impera na Terra) se levanta, Eu me manifesto para salvação dos bons 

e destruição dos maus. Para o restabelecimento da Lei Justa, Eu hei-de renascer 

em cada Yuga (Era)”. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 E no capítulo XVI Ele ensina a discernir o Justo do Injusto ou o Divino do 

Demoníaco: 
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 “Vou dar-te os sinais característicos dos homens que andam pelo caminho 

que conduz à Vida Divina. Ei-los: intrepidez, pureza de coração, perseverança em 

busca da sabedoria, caridade, abnegação, domínio de si mesmo, devoção, 

religiosidade, austeridade, rectidão, veracidade, mansidão, renúncia, 

equanimidade, amor e compaixão para com todos os seres, ausência do desejo de 

matar, ânimo tranquilo, modéstia, discrição, firmeza, paciência, constância, 

castidade, humildade, indulgência. Agora ouve as características dos homens que 

andam pelo caminho que conduz aos demónios: hipocrisia, egoísmo, orgulho, 

arrogância, presunção, cólera, ódio, rudeza, ignorância. O bom carácter liberta da 

morte e conduz à Divindade. O mau carácter dá causa a repetidos nascimentos 

mortais. O primeiro dá a liberdade; o segundo, escravidão. Duas espécies de 

naturezas podem-se observar neste Mundo Humano: a divina ou boa, e a 

diabólica ou má. As características da natureza boa ou divina já te descrevi 

suficientemente. Escuta agora, ó filho da Terra, quais são as da natureza má: os 

seres que são iguais aos demónios, os espíritos maus, não conhecem nem o seu 

princípio nem o seu fim; não sabem o que é praticar um recta acção e não sabem 

abster-se da má acção. Neles não há pureza nem moralidade, nem veracidade. 

Eles dizem que no mundo não há verdade nem justiça. Negam a existência do 

Espírito Divino; acreditam que o mundo é produto do acaso, e que a finalidade 

da vida é o gozo dos bens materiais. E vivem conforme as suas ideias erróneas; 

são de intelecto mesquinho, desregrados, inimigos da Humanidade e praga do 

mundo. Entregam-se aos prazeres carnais e pensam que esse é o bem mais alto. 

Mas nunca os prazeres sensuais os satisfazem, porque mal um apetite obteve 

satisfação já emerge outro, cada vez mais imperioso. É impura a sua vida, porque 

pensando que com a morte do corpo tudo se acaba, julgam que o supremo bem 

consiste na satisfação dos seus desejos. Enleados na teia do desejo, entregam-se à 

volúpia, à ira e à avareza; prostituem as suas mentes e o seu sentimento de justiça, 

empenham-se em acumular riquezas sem qualquer escrúpulo, desde que possam 

satisfazer as suas ambições materialistas.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A Harmonia Universal – Henrique José de Souza – Comunidade Teúrgica Portuguesa 

 

 19 

CAPÍTULO II 
 

 
 

O QUATERNÁRIO E A NATUREZA 
 
 

 
 
 

Todas as coisas no Universo estão, como se disse, subordinadas umas às 

outras, mediante inelutável reciprocidade, obedientes ao mesmo ritmo, isto é, à 

Harmonia das Esferas, que corresponde ao heptacórdio celeste ou lira de sete 

cordas das escrituras orientais. Mas para o nosso Globo, como quarto anel cortado 

da nebulosa primitiva após o resfriamento, prevalece o ritmo quaternário, tendo 

por direcção espiritual o ternário, na razão de 3 + 4 = 7. Cabalisticamente falando, 

corresponde ao Carro, a Mercabah ou Arcano Sete do Tarot comportando a letra 

hebraica Zain (ז), com a sua expressão hieroglífica de uma flecha, lança ou 

qualquer instrumento rectilíneo, inclusive a caneta de que o homem se utiliza 

para divulgar os bons e maus ensinamentos. O conjunto triângulo-quaternário 

simboliza a casa ou lar, com o seu telhado de duas águas, mesmo porque sem o 

lar e a família o Carro da Evolução não poderia cumprir o seu Itinerário de Io. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Sim, o ternário celeste de harmonia, melodia e ritmo para, com o 

quaternário terreno, completar o lírico heptacórdio ou sete notas da gama 

musical, com os três sons principais (dó, mi, sol), a que se relacionam também as 

sete cores, com as três básicas (amarela, azul, vermelha), os sete Luzeiros, os sete 

planetas ocultos, e os sete dias que Deus precisou para construir o Mundo. Valores 

Um, Três, Quatro e Sete que a Filosofia Teosófica revela como a Mónada 

reflectindo a Unidade, constituída dos três Princípios Superiores (Atma, Budhi, 

Manas) que se manifestam pelos quatro Veículos ou Vestes constituintes do 

Quaternário Humano (Mental Discursivo, Anímico, Duplo Etérico e Corpo 

Denso), cuja evolução se processa necessariamente através dos sete estados de 

Consciência de que se compõe a Ronda – sete Raças-Mães, cada uma delas com 

as respectivas sub-raças e descendentes ramos, clãs, famílias. 
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 Em guisa de mais um exemplo de ritmo ou compasso quaternário do Globo 

Terrestre, em correspondência à Divina Trindade, espiritualmente falando, há as 

quatro Verdades ou Revelações pelas bocas dos três Reis coroados – as três 

Hierarquias Construtoras ou das Cadeias anteriores: Makaras, Agnisvattas e 

Barishads – e mais um sem coroa, para significar que ainda não expirou o prazo 

para completar a sua régia evolução. Este é representado pelo tradicional 

Guerreiro ou Cavaleiro Akdorge das lendas transhimalaias, simbolizando a luta 

do Ternário Espiritual contra o feroz dragão da ignorância, encarando os quatro 

princípios inferiores esmagados pelas patas do cavalo branco (o Kalki-Avatara, 

símbolo da Redenção Humana), símbolo esse plagiado no Ocidente com a figura 

cavaleiresca de um ignoto S. Jorge, cuja origem não pode ser outra senão o 

lendário Akdorge das mais antigas tradições orientais, em que o Guerreiro que 

representa a Tríade Superior é dignificado com o título de Maitri ou Maitreya, 

que significa o “Vencedor dos Três Mundos” (ou três Mayas, ilusões), das três 

Gunas ou estados vibratórios de matéria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 As quatro Verdades são expressas nas Revelações que este ou aquele Ser 

oferece ao mundo, de acordo com as várias épocas evolutivas em que Eles se 

apresentam entre os homens a fim de libertá-los da ignorância em que vivem, 

causadora de todos os seus sofrimentos. Revelações que constituem, portanto, as 

mais preciosas oferendas trazidas ao quarto Globo do nosso Sistema. 
 

 Os três Reis Magos do Novo Testamento locomoveram-se de três regiões 

diversas para homenagear, no berço, a vinda de um quarto Rei, cujo Reino, como 



A Harmonia Universal – Henrique José de Souza – Comunidade Teúrgica Portuguesa 

 

 21 

Ele mesmo disse mais tarde, não é deste Mundo, pois aqui vinha não para 

dominar como imperador ou rei e viver faustosamente às expensas do povo, nem 

para guerrear outros povos, mas para reinar como Deus nos corações de todos os 

homens, pelo mágico poder do Amor fraternal; embora ante sabendo que, por 

única recompensa “real”, os homens lhe imporiam sobre a divinal cabeça uma 

coroa de espinhos, que em lugar do ceptro lhe ofereceriam, por escárnio, uma cana 

seca, e por manto real uma enxovalhada capa vermelha, cor de Kama-Manas 

(correspondente aos quatro princípios inferiores) e da matéria tamásica (a 

qualidade das trevas, impureza, inércia, ignorância). O mesmo símbolo do Mar 

Vermelho (Mundo Tamásico) sobre o qual Moisés, o Manu, não devia conspurcar 

os pés ao conduzir o seu povo à Terra Prometida, por isso mesmo passando sobre 

ele a pés enxutos, para não se confundirem, os da sua escolha, como sementes que 

eram de uma nova raça ou civilização, com os que não mereciam tamanha honra. 
 

 Pregada no cruzeiro do supremo sacrifício (a cruz é um dos símbolos do 

quaternário terreno) a tabuleta indicava as quatro iniciais da frase escarnecedora 

– Jesus Nazarenus Rex Judeorum – embora não tenha o sentido que lhe é dado 

correntemente, e além disso “nazareno” não significava o adjectivo gentílico de 

Nazaré, pois nazareno, nazáreo, názar são expressões hebraicas que significam 

“separado” ou “selecionado”. Havia com esse nome uma classe monástica 

temporal, mencionada no Antigo Testamento, cujos monges não se casavam, 

usando cabeleira comprida que só era cortada, rente aos ombros, no acto da 

Iniciação. Iokanan ou Johanam, Jeoshua, Saulo de Tarso e outros Iniciados 

pertenceram a essa Ordem e, por isso mesmo, se chamavam “nazarenos”. 
 

 A Terra, em 24 horas, gira sobre o seu próprio eixo, dividindo o dia em 

quatro períodos: manhã, meio-dia, tarde e noite. A Lua, exercendo em tudo 

prodigiosa influência, apresenta-se nas quatro fases: nova, crescente, cheia e 

minguante, produzindo as quatro marés: enchente, preamar, vazante e baixa-

mar. Quaternária é a idade do Homem: infância, adolescência, maturidade e 

velhice. Quatro são os movimentos respiratórios: inspiração, retenção do ar nos 

pulmões, expiração e pausa sem ar, movimentos que, uma vez ritmados pelo 

exercício (Pranayama) de yoga respiratória, são dos mais recomendados pelos 

efeitos salutares que proporcionam. 
 

 Quatro são os pontos cardiais; quatro as estações do ano; quatro os 

temperamentos do Homem (sanguíneo, linfático, nervoso, bilioso); quatro são os 

Graus Iniciáticos na Sociedade Teosófica Brasileira (Manu, Yama, Karuna e 

Astaroth). No Tarot, o Arcano Quatro, O Imperador, significa apoio, estabilidade, 

poder, protecção; exprime no mundo intelectual a realização das ideias pelo 

quádruplo trabalho do espírito: afirmação, negação, discussão, solução. A Esfinge 

de Gizé aguarda até hoje quem decifre o seu complexo quaternário: mulher, leão, 

touro, águia. E quatro são também os excelsos Maha-Rajas, cujos nomes não 

devemos divulgar. 
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 Os pitagóricos faziam o seu juramento pelo sagrado Quatro, a Tetraktys ou 

Tétrade, com significação muito mística idêntica à do Tetragramaton, יהוה, 
JEHOVAH, nome tão inefável que os hebreus não ousavam pronunciá-lo, 

substituindo-o pelo de Adonai. Em verdade, ninguém o sabia pronunciar então, 

nem o sabe agora. Tão alto privilégio divino cabe exclusivamente ao Deva-Vani, 

o Anjo da Palavra, portador da Palavra Perdida, o mesmo Melki-Tsedek, que a 

Bíblia designa como Supremo Sacerdote do Altíssimo. 
 

 Mas para não levarmos mais longe ainda estas digressões, vamos encerrá-

las com uma alusão à matemática das Idades do Mundo. A Maha-Yuga (Grande 

Idade) alcança um total de 4.320.000 anos e se divide nas quatro Idades: Kali-

Yuga, 432.000 anos; Dwapara-Yuga, duas vezes 432.000 igual a 864.000 anos; 

Treta-Yuga, três vezes 432.000 igual a 1.296.000 anos; e finalmente Krita-Yuga, 

quatro vezes 432.000 ou 1.728.000 anos. 
 

 Mil dessas Maha-Yugas constituem um Kalpa, um Dia de Brahma, 

durante o qual reinam quatorze Manus. Teremos, assim, 4.320.000.000 anos que, 

juntos a outros tantos, formarão uma Noite de Brahma ou 8.640.000.000 que, 

multiplicados por 360, completam o incrivelmente longuíssimo Ano de Brahma. 

Mas ainda não será o fim, pois que o período inteiro da Idade de Brahma é de cem 

anos; teremos, finalmente, para esse Maha-Kalpa o número 311.040.000.000.000, 

igual a 720 Kali-Yugas. E todos esses números são múltiplos de 4… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Todas essas Idades em que se divide a Vida Universal estão relacionadas 

aos movimentos das estrelas, que a Astronomia chama de fixas, porém sofrem 

uma rotação matemática causadora desse e de muitos outros fenómenos que 

ocorrem em nosso Globo. Assim é que, durante cada período de 108.000 anos ou 

a quarta parte de 432.000, o Zodíaco faz quatro voltas completas em torno do seu 

eixo, dando lugar a outras mudanças sucessivas da Estrela Polar. 
 

 Esse movimento do Empíreo, em volta do qual gira todo o mistério, e que 

tanta influência exerce sobre a Terra e a vida de todos os seus habitantes, fará 

com que na próxima fase ou ciclo a estrela Sirius passe a ocupar o lugar da Estrela 

Polar, chamada esotericamente, nas escrituras orientais, Olho de Druva, 
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simbolicamente significando que através desse astro o Eterno perscruta desde o 

Pólo Norte toda a evolução do planeta, que é a Sua própria, segundo aquela 

Estância de Dzyan que ensina que Deus se divide para consumar o supremo 

sacrifício. 
 

 Não há linhas rectas nem pontos fixos no Universo, cujos movimentos, 

grandes ou pequenos, rápidos ou lentos, luminosos ou trevosos, constituem, no 

seu conjunto, a famosa Harmonia das Esferas de que tanto falavam os filósofos 

da Antiguidade. O clarividente Swedenborg referia-se a esses ciclos de vida, que 

se manifestam em todos os fenómenos da Natureza, como se fossem a própria 

vibração do Logos: 
 

 “A lei essencial da Natureza é a vibração. Um ponto imóvel é inteiramente 

impossível dentro do nosso Sistema. Os movimentos subtis a que chamamos de 

ondas, os mais vagarosos que denominamos oscilações, as trajectórias dos 

planetas a que chamamos de órbitas, as épocas da História designadas por ciclos, 

tudo isso não é mais do que um movimento ondulatório no Ar, no Éter, na Aura, 

na Terra, de nebulosas, pensamentos, emoções e de tudo quanto se possa 

imaginar.” 
 

 As quatro Idades, que podemos chamar de Ouro, Prata, Cobre e Ferro, por 

serem esses metais relacionados com os planetas Sol, Lua, Vénus e Marte, 

respectivamente, e que antes designámos com os seus primitivos nomes sânscritos 

(Kali, Dwapara, Treta e Krita), acham-se ligadas aos quatro princípios inferiores 

(ou em função), permanecendo secretos os outros três relacionados com os 

planetas Júpiter, Hermes ou Mercúrio e Saturno, estes como regentes dos três 

Princípios Superiores ou Tríade Superior que dirige a evolução espiritual da 

Humanidade, mistério que tem as suas representações vivas no Rei do Mundo e 

seus dois Ministros, de que já tratámos longamente em nosso livro O Verdadeiro 

Caminho da Iniciação. 
 

 Em seus famosos Versos Dourados, Pitágoras exaltou esses três Princípios 

Superiores: 
 

 “A Tríade Sagrada, imenso e puro símbolo, 

 Fonte da Natureza e modelo dos Deuses.” 
 

 A eles se referiu Zoroastro, com expressões equivalentes: 
 

 “O número três reina por toda a parte, 

 E a Mónada é o seu princípio.” 
 

 Essas verdades eram conhecidas nos templos iniciáticos e disso dão 

testemunho antigos monumentos. Aí se representam os quatro Reis, três 

coroados e um sem coroa, de cujas bocas jorra o precioso líquido (as quatro 

Verdades…). Templos e panteões, mosteiros e catedrais, pirâmides e esfinges, 

hipogeus e sarcófagos, espalhados pelos cinco continentes, construídos por vários 
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povos em épocas diversas, resistem à acção demolidora dos séculos e á fúria das 

guerras fratricidas, para abrigarem santas relíquias e conservarem preciosos 

símbolos das grandes verdades de que foram e são expressões objectivas. 
 

 Outros remanescentes ainda mais valiosos, inclusive papiros, pergaminhos, 

obras de altíssimo valor, há longo tempo desaparecidas da superfície do Globo, 

cânones de que não mais restam quaisquer vestígios, normas e preceitos 

ritualísticos de Alta Magia, puderam escapar da rapina dos infiéis e das fogueiras 

dos fanáticos e foram finalmente ter aos invioláveis escrínios dos templos 

subterrâneos, longe do alcance de mãos profanadoras, onde, com outras coisas 

mais… são custodiados pelos Génios conservadores e propagadores da Sabedoria 

Iniciática das Idades, os Super-Homens aos quais na Índia e na Ásia Central se 

dá o nome de Mahatmas ou Jinas. 
 

 Aos aludidos quatro Reis, a Cábala denomina de quatro Sóis, que 

correspondem aos mesmos dos Nahoas e às “quatro Cabeças” que Myers assim 

descreve: 
 

 “Aziluth é o nome com que se designa o Mundo dos Sephiroths, chamado 

Mundo das Emanações (Olam-Aziluth). É o grande Selo Sagrado, por meio do 

qual se copiaram todos os Mundos e que compreende três Graus que são os três 

Sures (protótipos) de: 1) Nephesh, a Alma Vital; 2) Ruach, a Alma Racional; 3) 

Nechamad, a Alma Suprema. Assim, também os Mundos receberam três Sures: 

1.º – Briah; 2.º – Yetzirah, e 3.º – Asiah. Finalmente, Aziluth é o supremo dos 

quatro Mundos da Cábala, relacionando-se unicamente com o Espírito Puro de 

Deus. 
 

 “O mistério do Ternário que se faz 

Quaternário para fundir-se novamente no 

Um, está ainda contido nas Três Faces 

cabalísticas (em língua hebraica, 

Partsuphin), que são: 1.º – Arikh-Anpin, o 

Face Larga; 2.º – Seir-Anpin, o Face Curta, 

e 3.º – Rosha-Hivrah, o Cabeça ou Face 

Branca. Essas três Cabeças estão em uma só, 

com o nome de Attikah-Kadosha: Santos 

Antigos e as Faces. Quando tais Faces olham 

uma para a outra, os Santos Antigos em três 

Cabeças recebem a denominação de Arkh-

Appayem, ou seja, Cabeças Largas.” 
 

 Voltamos a considerar um dos temas 

abordados nesta parte de nosso trabalho, 

que se propõe demonstrar que a Terra, como 

tudo na Natureza, é um Ser vivo. As quatro 
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estações representam para o Globo as quatro fases digestivas do Homem: 1.ª – 

Ingestão de germes e o seu preparo por meio da digestão, digamos, num período 

climático para cada um dos hemisférios; 2.ª – Assimulação, pelo húmus, dos 

germes ingeridos, ou verdadeira digestão da Terra, triunfo da fermentação e das 

forças negras, porém começo da vitória das forças brancas, isto é, da evolução 

solar na estação seguinte; 3.ª – Produção e saída dos germes transformados, união 

dos sucos terrestres e dos raios solares, constituindo a seiva, triunfo das forças 

evolutivas sobre as involutivas, o mesmo fenómeno que se verifica na 

Humanidade para a estação imediata; 4.ª – Fim da evolução dos novos seres 

terrestres, todos os subprodutos volvem à terra sob a forma de cadáveres vegetais. 
 

 E tudo isso explica as incompreensíveis palavras de Sendivoxio, em seu 

Diálogo entre Súlfur e o Alquimista, quando faz alusão ao coração sempre activo 

da Terra que ao astro faz passar, sob a acção do Súlfur solar, de luminoso Sol 

condensado com o auxílio do seu nebuloso anel, a planeta obscuro, tal como hoje 

o conhecemos. Esta nossa Mãe Bhumi, “Vaca nutridora” a que trivialmente se 

denomina Terra, e o Espírito Planetário que a preside fornecem a quantos seres 

parasitariamente nela vivem o Prana solar que do Sol recebem, realizando assim 

os mais transcendentes processos bioquímicos e fisiológicos, os quais ainda não 

entraram nas cogitações dos nossos ilustres cientistas. 
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CAPÍTULO III 
 

 
 

O EQUILÍBRIO DO COSMO 
 
 

 
 
 

Devemos aqui referir-nos a um fenómeno oculto de grande interesse na 

evolução dos seres, encoberto por uma das sete chaves com que se interpreta o 

Bhagavad-Gïta, ou seja, em relação a essas intermináveis batalhas que se travam 

no campo de Kurukshetra, que simbolizam as batalhas da vida quotidiana entre 

solares e lunares, isto é, entre Bem e Mal, Direita e Esquerda, Espírito e Matéria; 

ou, como também se poderia dizer, entre as experiências da Cadeia Lunar 

primitiva e as da actual Cadeia Terrestre, tremenda e antiquíssima luta que 

remonta à “Queda dos Anjos Rebeldes” e que, de certo modo, não deixa de ser 

travada entre solares e lunares ou, segundo a terminologia das escrituras hindus, 

entre Surya-vansas e Chandra-vansas. 
 

 Não poderia haver Evolução sem os inevitáveis choques de interesses 

contrários, sem a luta constante entre o que se convencionou chamar de “bem” e 

“mal”. Posto que Daemon est Deus inversus, como ensina a Cábala, o Diabo não 

é senão o contrário ou a sombra de Deus; não há mal nem bem, mas tão somente, 

em última análise, ignorância e conhecimento. Avidya, no sentido de ignorância 

da Lei ou desconhecimento da Verdade, é uma das doze nidhanas dos budistas, e 

se lhe atribui a origem de toda a infelicidade. Vidya (conhecimento, sabedoria) e 

Avidya são os dois pólos contrários ao serviço da Evolução. Aqueles que não 

evoluem, passam a viver no sentido involutivo, e aumentando o peso do prato 

esquerdo da balança, retardam o processo dos que se colocam no prato direito. 
 

 Segundo a Teosofia, as leis evolutivas de cada continente desenvolvem-se 

sucessivamente e nunca simultaneamente. Por isso, cada raça tem predominado 

sobre as outras por longos períodos em determinados continentes. Enquanto uma 

delas se expandia e alcançava a soberania, as outras, ao contrário, entravam em 

decadência e se dispersavam, pois todas elas nasceram uma das outras, ligando-

se à história dos respectivos continentes. A lenda dos três Reis Magos, do Novo 

Testamento, é um símbolo relacionado à expressão crística de um novo ciclo solar, 

que se encerra no significado dos próprios termos Cristo e Mitra, motivo por que 

eles teriam partido de três continentes para irem homenagear o recém-nascido 

quarto Rei (sem coroa), guiados por uma estrela cuja luz só poderia provir desse 

novo Sol nascente… Cada continente é, por sua vez, o Sol dos demais, passando 

com as suas raças por uma sucessão de ascensões e declínios de civilização, 
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enquanto nos outros se desenvolve civilização diferente. Cada raça transfere para 

as outras o resultado da sua evolução. Houve, pois, para cada raça uma idade de 

pedra, de ferro, de bronze, de aço, sem contar as idades de ouro e de prata, 

segundo os seus ciclos, possuindo cada uma a sua cor e característica próprias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 Como as leis universais são rigorosamente as mesmas em todos os planos, 

basta conhecer o que representa um continente terrestre para se compreender o 

motivo pelo qual as raças se acham actualmente em estado de franca 

miscigenação, com intensos cruzamentos inter-raciais favorecidos pelas invasões, 

imigrações, desenvolvimento do comércio internacional, multiplicação dos meios 

de transporte. Assim, cada raça continental ou autóctone assimila os indivíduos 

das outras, emprestando-lhes a cor e as tendências, a ponto de se confundirem os 

biótipos nas gerações descendentes. 
 

 Não há mais do que uma Lei, eterna, inflexível, a reger soberana e 

impassivelmente a Vida Universal; não é boa nem má para ninguém, nem 

generosa nem avarenta, não é tolerante nem vingativa. Não há sinónimo perfeito 

para ela, excepto um equivalente a Deus. Não há adjectivo, a menos que se queira 

designá-la pleonasticamente de Lei Justa. Em sânscrito, ela chama-se Dharma. O 

Homem é a sua mais expressiva manifestação na Terra, de vez que, espiritual e 

materialmente, a representa na sua multiplicidade. Não se atina com outra 

interpretação para o facto de haver ela mesma criado o Universo finito dentro do 



A Harmonia Universal – Henrique José de Souza – Comunidade Teúrgica Portuguesa 

 

 28 

Infinito, o Microcosmo-Homem qual reprodução do Macrocosmo-Deus. O 

Macrocosmo representaria o Corpo Físico de Deus, os seus órgãos centrais seriam 

os Sóis, os planetas as suas células, de certo modo a Causa Primeira, tal como o 

nosso corpo físico não constitui o nosso verdadeiro Eu. Seriam como o suporte 

das forças divinas ou astrais em circulação.  
 

Quando se dá o fenómeno da morte, o Corpo Físico do Homem volve à 

Terra, que o emprestara para mais uma existência; a Alma, Corpo Psíquico 

intermediário, transfere-se ao Plano Astral mais afim ás suas próprias vibrações; 

ao passo que o Espírito, como Princípio Causal, dirige-se a outras paragens, 

digamos, mais subtis ou mais puras, agindo e reagindo todos eles, como estados 

de consciência, em três Planos ou Mundos diferentes. Certo estava Plutarco, ao 

dizer que enquanto o Homem vive na Terra a esta pertence o seu Corpo; a Alma 

à Lua e o Espírito ao Sol. Depois da morte sucede que eles se desunem para os 

“mortais”, ao passo que para os “Imortais” continuam unidos, na razão do “Três 

em Um” para aqueles cuja evolução na Terra foi tão alta que puderam alcançar 

o equilíbrio perfeitos entre os três Corpos. Daí a expressão Corpo Eucarístico, 

designativa dos corpos de Seres dessa estirpe, para cuja conservação não podia 

deixar de haver na Terra uma região apropriada. 
 

 Segundo a Tradição, os Manasaputras ou Filhos do Mental da terceira 

Raça-Mãe, depois de terem desempenhado o seu papel na Terra, foram guardados 

ou postos em custódia, mas nunca se revelou o lugar. Empregando processos 

grosseiros e anti-evolutivos, semelhantes aos adoptados pelos magos da lendária 

Atlântida, os sacerdotes egípcios, seus descendentes psíquicos, enleavam a alma 

do extinto faraó a seu corpo físico (Ká e Rá), por meio de rituais necromânticos, 

enquanto se procedia à mumificação regulamentar. Eram extremamente 

prejudiciais os efeitos desse processo artificial adoptado na Antigo Egipto, em 

contraste com os benefícios resultantes do processo natural ou evolutivo dos 

Manasaputras, a que podem atingir os homens pelos seus próprios méritos. 
 

 Cada Sol, ou melhor dizendo, cada Órgão-Sol, com o seu cortejo de planetas 

e satélites, gira em torno de um Centro mais ou menos determinado, que é o 

Coração do Grande Homem Universal. Não se dirige o Sol visível deste Sistema 

para a constelação de Hércules? Cada homem acha-se ligado por meio dos seus 

sentidos, num total de sete, sendo que dois ainda permanecem latentes, bem como 

através dos seus sete estados de consciência, a um dos sete Planetas Sagrados e 

também aos sete Planos do Cosmo. Esta maravilhosa correspondência entre o 

Universo e o Homem, permite a este desenvolver e utilizar os respectivos sentidos 

espirituais para situar-se em mais íntima ligação, no Plano Físico em que vive, 

com o divino Centro de Força que o engendrou e que é o seu directo Criador. 
 

 Essas místicas relações eram ensinadas aos Mystai nos Mistérios Menores 

das antigas Escolas Iniciáticas, assim chamados por conduzirem à percepção das 

coisas somente através de um véu ou névoa, ao contrário do que sucedia nos 
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Mistérios Maiores, em que os Epoptai podiam percebê-las claramente sem 

qualquer disfarce. Tais métodos de ensino, designados pelo nome de Maya-Vada, 

“doutrina da ilusão” ou Maya-Budista, ainda hoje são adoptados na Índia pelas 

suas duas Escolas: a do Norte, a Maha-Yana ou “Grande Barca” de Salvação, e 

a do Sul, a Hina-Yana ou “Pequena Barca”, mas tudo implicitamente envolvido 

na interpretação da letra que mata por ocultar o Espírito que vivifica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Intimamente unido aos Planos Cósmicos e achando-se sob a influência de 

um dos sete Raios Planetários, cada homem possui ideias e temperamentos 

próprios que o levam a pensar, agir e reagir de maneira diversa dos demais, 

mesmo em face de situações e circunstâncias perfeitamente idênticas. Em 

Medicina, isto é tão evidente que levou um famoso médico patrício a pronunciar 

uma frase que se tornou aforismo: “Não há doenças sem doentes”. A Medicina 

também conhece o facto, mas não sabe explicá-lo. Há pacientes que podem 

ingerir impunemente uma grama ou mais de iodureto de potássio, enquanto 

outros nem sequer suportam o cheiro do iodo. Para as intolerâncias, 

hipersensibilidades, idiossincrasias alimentares ou medicamentosas, 

consequências da diferenciação do Raio Planetário a que está sujeito cada ser 

humano, convencionou-se chamar de alergia, com significado complementar ao 

que anteriormente se designava de anafilaxia. Não se conhece um limite para as 

diversas consequências da multiplicidade de caracteres e de temperamentos 

originada de uma inelutável influência planetária, por sua vez subordinada à lei 
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de causa e efeito. Os médicos, na sua nobilíssima missão de prevenir as doenças e 

restabelecer a saúde, estão diariamente em contacto com tais enigmas: enquanto 

determinado tratamento e regime produzem óptimos efeitos a um paciente, a 

outro resulta ineficaz e a um terceiro torna-se até nocivo. Não é aconselhável 

prescrever o mesmo tratamento e regime alimentar a pacientes de temperamentos 

diversos; não é possível, por exemplo, a uma pessoa nascida sob a influência de 

Marte, sentir-se bem com um tratamento e regime favoráveis a um venusiano. 

Pela mesma razão, seria errado prescrever a um linfático um regime 

exclusivamente à base de alimentos de origem vegetal, que poderia conduzi-lo a 

uma anemia profunda, como também seria prejudicial indicar uma alimentação 

com predominância de carnes a indivíduos pletóricos.  
 

 O Homem era, na sua origem primeva, essencialmente frugívoro. O regime 

vegetariano, tão fervorosamente recomendado por muitas escolas espiritualistas, 

não nos pode ser propício, como resulta da mais elementar observação. Não é 

exacto que os animais herbívoros, pequenos ou grandes, tenham algo de comum 

com o aparelho gastrentérico do Homem, que de resto pertence a um Reino 

superior, mormente do ponto de vista esotérico. É que tais escolas espiritualistas 

andam esquecidas dos ensinamentos ministrados pelos Colégios de Iniciação. O 

primitivo regime frugívoro não era imposto nem artificioso: era o natural 

enquanto durou a Eterna Primavera, isto é, antes que os cataclismos que fizeram 

submergir a Atlântida inclinassem a posição do eixo da Terra, ocasionando os 

equinócios e solstícios, as quatro estações climáticas do ano. O Homem foi se 

afastando cada vez mais da Natureza, adquiriu os quatro temperamentos: 

sanguíneo, linfático, nervoso e bilioso, devendo adaptar-se a diferentes lugares e 

climas, já sem as primevas condições de vida 

paradisíaca da remotíssima Era em que os 

deuses conviviam com os homens, de que a 

Mitologia e a Tradição nos oferecem alguns 

vislumbres. Dos motivos dessa involução 

espiritual e consequente degenerescência 

física, já tratámos em outros lugares pelo que 

não seria oportuno repeti-los aqui. Através 

de gerações sem conta, o Homem habituou-

se a um regime alimentar antinatural, 

tornando-se onívoro, e a própria constituição 

orgânica sofreu constantes adaptações, 

estudadas e classificadas pela Antropologia. 

O regime alimentar é apenas um entre mil 

outros cuidados necessários para preservar a 

higidez. A isso se relaciona a sentença 

atribuída ao Cristo: “Não é tanto o que entra pela boca, mas principalmente o que 

dela sai, que pode causar dano ao homem”.  
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À higiene física se sobrepõe a mental. São causas de males físicos e ruína 

espiritual as palavras destrutivas, as pragas, a maledicência, a mentira, a intriga, 

a calúnia, as blasfémias, filhas dos maus pensamentos. A boca é o santuário de 

nosso corpo, onde se acham implantados os trinta e dois portais da sabedoria, 

representados pelos trinta e dois dentes. Santuário arquitectado para bendizer e 

abençoar, para glorificar e louvar a Deus, para difundir a Verdade e propagar a 

Fraternidade.  
 

 A consciência física pode desaparecer, proporcionando a um homem os 

melhores ou os piores momentos, quando a imaginação ou a faculdade emocional 

entra em plena função absorvendo-o inteiramente, como poderá suceder ao 

assistir a um espectáculo empolgante, ao presenciar uma cena que o emocione 

intensamente. Num grau ainda mais intenso, um homem pode atingir o estado 

místico ou apoteótico, como o que Plotino diz ter experimentado algumas vezes 

em sua vida. Os estados de paz, de espiritual felicidade a que só os justos têm 

direito, podem às vezes ser obtidos pelo emprego de drogas entorpecentes que 

provocam os chamados “paraísos artificiais”, resultantes de intoxicações ou 

estados patológicos deprimentes, altamente perigosos. O uso de tóxicos, 

combatido em todos os países civilizados, é absolutamente condenável também 

pela Lei do Espírito. Com a súbita paralisação da consciência, provocada 

artificialmente nos Mundos inferiores e o seu brusco despertar nos superiores, um 

homem transgride a Natureza, transpõe o ritmo normal, com evidentes prejuízos 

para o seu organismo e a sua própria evolução espiritual. 
 

 As três interrogações da Esfinge – “Quem és? Donde vens? Para onde 

vais?” – reduzem-se a uma só, de acordo com a lei cíclica ou cíclico espiritual que 

rege todos os fenómenos da Natureza e que mais se evidencia nas órbitas dos 

astros, permitindo que na curva ascendente se reproduzam os fenómenos 

verificados na metade descendente, como se as duas curvas fossem ramos da 

grande parábola da vida e, entre si, se mantivessem em perfeita simetria; tal como 

simétrico, pelas sístoles e diástoles ou pelos estados radiante e latente, é tudo 

quanto nos cerca. Essa expressão “parábola da vida” é uma impropriedade, 

porque a Mónada ou Consciência Superior, em cada ciclo de encarnação e 

desencarnação, descreve perfeita elipse em torno do Sol, e nisto está a verdadeira 

base da Astrologia. Com efeito, segundo a Harmonia Universal, tudo quanto 

aconteça aos seres terrestres deve estar regido pela lei astronómico-biológica do 

mundo em que habitam, isto é, devem ter, como o próprio planeta, o seu periélio 

e o seu afélio. O trajecto percorrido pela Mónada, do periélio ao afélio, chama-se, 

em Ocultismo, encarnação ou queda; e a volta cíclica do afélio ao periélio, 

desencarnação, ressurreição ou volta à celeste morada solar de onde partira. Se o 

Sol, ou o seu Espírito, é o Deus do Sistema Planetário, a famosa sentença semi-

panteísta de Santo Agostinho – “Para Ti nos criaste, Senhor, e nosso coração vive 

inquieto até que em Ti descanse” – não é senão a mística revelação deste 

movimento de aproximação e afastamento que, de certo modo, é o Verão e o 
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Inverno de nossas planetárias ou astrais vivências de seres manifestados. A órbita 

percorrida pela Mónada Humana entre duas encarnações é, porém, mais 

excêntrica do que a da própria Terra, porque, à semelhança dos cometas 

planetários por ser um verdadeiro cometa psíquico, quando o seu afélio se 

encontra na órbita terrestre a sua elipse corta, em muitos casos, as órbitas de 

Vénus e de Mercúrio, por o seu periélio estar situado entre o Sol e esse último 

planeta. 
 

 Daí a importância astrológica que o Ocultismo confere aos referidos dois 

planetas que, a bem dizer, completam-se em verdadeiro androginismo, 

principalmente ao segundo, acerca do qual H. P. Blavatsky assim se expressa na 

sua obra A Doutrina Secreta, Livro V: “Mercúrio, como planeta, é muito mais 

misterioso e oculto do que Vénus e idêntico ao Mitra mazdeísta, o Génio ou Deus 

estabelecido, segundo Pausânias, entre o Sol e a Lua. Ele por si só integra estes 

dois planetas e mais a Terra ou os quatro Elementos, na razão simbólica de 

companheiro perpétuo do Sol da Sabedoria e em comum altar com Júpiter. 

Possuía asas para expressar que assistia ao Sol em seu percurso e era chamado o 

Núncio e o Lobo do Sol, Solaris luminis particeps. Por tudo isso, era ao mesmo 

tempo chefe e evocador das Almas, o grande Mago e Hierofante”. Virgílio 

descreve-o tomando a sua vara para evocar as almas precipitadas no Orco: Tum 

virgam capit: hac animas ille evocat Orco. É o Áureo das teogonias, cujo nome os 

hierofantes não permitiam que se pronunciasse. Digamos entre parênteses que, 

esclarecendo as dúvidas criadas por alguns autores, sempre ensinámos ser 

amarelo ouro a sua cor, bem como a da pedra correspondente. Na Mitologia Grega 

é simbolizado por um dos vigilantes pastores que cuidam do rebanho celeste, ou 

Hermes-Anúbis, e também pelo bom demónio Agathodaemon. É ainda o Argus 

que vela sobre a Terra e todos os seres que a habitam, e que ela toma 

equivocamente pelo próprio Sol. O imperador Juliano orava ao Sol Oculto por 

intercessão de Mercúrio, pois, como diz Vossius (Idolatria, II, 373), todos os 

teólogos asseguram que Mercúrio e o Sol são uma e a mesma coisa. Sol Oculto, 

Sol Espiritual, assim o temos denominado. Mercúrio é o mais eloquente e sábio 

dos deuses, o que não é para estranhar, pois se acha tão próximo da Sabedoria e 

da Palavra do Deus Solar que com Ele se confunde.  
 

Simbolizando o Androginismo Perfeito, relaciona-se com a Hierarquia dos 

Makaras ou “Manus-Karas”, justamente aqueles que deram aos homens o mental 

e o sexo. Hermes, “Herr-man” ou o Senhor ou Mestre dos homens, um dos 

designativos de Mercúrio, é um significado autêntico. Se Atmã, o sétimo Princípio 

ou Mónada Humana, é misticamente o Sol, Budhi, nome sânscrito de Mercúrio, 

donde a teosófica afirmativa de ser Budha-Mercúrio o Dirigente da quinta Raça 

em que se desenvolve o Mental Superior, representa ao mesmo tempo o sexto e 

sétimo Princípios, uma vez que são inseparáveis, isto é, a esfera ou órbita do 

referido planeta onde se acha o seu periélio e, como dissemos, para onde se dirige 

a Mónada depois de cada peregrinação terrena.  
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Plutarco, na mencionada máxima ocultista de Ísis e Osíris, ensina que 

quando se dá a primeira morte, a do corpo físico, Hermes, o eterno vigilante ou 

“pastor” que preside a todo o complexo visível e invisível do Homem, arranca 

violentamente a alma do corpo para levá-la à região lunar chamada Persófona, 

evocando-a do Mundo Inferior – do Orco, onde fora lançado Lúcifer, o Anjo 

Rebelde – em que se encontrava prisioneira e peregrina. Também Juliano, ao 

dirigir-se ao Sol Espiritual e Oculto, animador dos homens e dos astros, o faz por 

intercessão de sua Alma Espiritual (Budhi ou Mercúrio). Não foi por outra razão 

que a genial Blavatsky afirmou no começo da sua citada obra: “Uma íntima 

correspondência astrológica ou vital existe entre os princípios humanos e os 

respectivos planetas do Sistema Solar, visto que o Sol é o sétimo Princípio do 

referido Sistema e do Homem”. Porém, essa afirmação de que o Sol é o sétimo 

Princípio, merece um comentário. Não é bem isso, uma vez que, como dissemos, 

dá-se o nome de Sol também a outro Astro… aquele mesmo em que se fundem 

todas as cores, todos os sons, todas as verdades, todas as vidas enfim, não 

importando que se o chame de Zeus, Brahma, Osíris, Deus, Jove, Júpiter, Jehove, 

Jeová, Allah… Para completar essa frase de H.P.B., poderíamos acrescentar: 

Mercúrio-Budha é o sexto Princípio, tanto que toma lugar à direita daquele, em 

guisa de seu primeiro ministro ou vice-rei, e com ele se confunde; Vénus-Shukra é 

o quinto Princípio, a Mente Espiritual ou Abstracta – chamando-se por isso, em 

Ocultismo, ao olho físico da direita de Budhi ou Mercúrio, e ao da esquerda de 
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Manas-Taijásico ou de Vénus; a Terra, finalmente, é o quarto Princípio ou Mente 

Concreta e está aprisionada, em parte, na região de Kama-Manas, no plano 

passional demarcado pela órbita ou esfera da Lua, o que deu origem à teosófica 

expressão “Cone da Lua”, para significar a região das almas perdidas, a qual, 

menos impropriamente, se poderia chamar “Cone da Terra”. O nosso satélite, que 

em Ocultismo é considerado planeta, no seu novilúnio aproxima-se mais do Sol 

do que da Terra, e no plenilúnio distancia-se mais dele, isto é, penetra mais 

profundamente nas regiões inferiores, na razão da natural seriação das esferas 

planetárias, todas, como dissemos, tulkus umas das outras, a inferior da que lhe 

fica imediatamente superior, pela interdependência existente quer entre os seres 

que habitam a Terra, quer entre os universos que povoam o Infinito. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Os potenciais físico-químicos e electromagnéticos do Sol, único manancial 

de Vida, decrescem e aumentam segundo a maior ou menor distância em que dele 

se encontre o nosso planeta. Assim, a Mónada Humana que, em elipse muito 

excêntrica semelhante às que descrevem os cometas do Sistema, tenha que cortar 

essas distâncias sucessivamente durante o seu ciclo de encarnações, terá maior 

elevação espiritual e poderes psíquicos quanto maior seja a sua aproximação do 

Divino Foco. Em tais princípios se apoia a série de sucessivas transformações, 

metamorfoses ou “metempsicoses” a que ela está sujeita ao percorrer o imenso 

ciclo da sua evolução. Essas, como tantas outras coisas, encontram-se mais ou 

menos veladas nos livros das religiões, sobretudo na Astrologia do velho e 

caluniado Paganismo.  
 

 Cada alma tem, no actual estado evolutivo, o seu correspondente ciclo de 

encarnações e nele uma excentricidade maior ou menor, segundo o grau de sua 

espiritualidade. S. Paulo, como Iniciado que era, aludiu a esse fenómeno ao dizer, 

na sua primeira Epístola aos Coríntios, que há uma alma espiritual e outra 

material, e que ao morrermos todos ressuscitaremos, porém, nem todos seremos 

mudados, o que equivale a dizer que, conquanto todos devamos fatalmente 

deixar a Terra, nem todos estaremos aptos a mudar de lugar planetário. As almas 

vulgares, agarradas excessivamente às coisas terrenas, terão órbitas psíquicas tão 

pouco excêntricas como a da Terra, isto é, não terão forças nem poderes para 
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escapar do seu anel ou órbita, demarcada no espaço pela do próprio planeta. Com 

isso, ver-se-ão obrigadas a renascer pouco tempo depois do desenlace, como as 

nuvens que se desfazem e em seguida se formam nos mesmos lugares.  
 

Ao contrário, as almas divinamente evoluídas (como, por exemplo, a de 

Gautama, o Buda, e a de Jeoshua, o Cristo) atingem excentricidades tão sublimes 

que, em seu periélio, ao desencarnarem transpõem simultaneamente as quatro 

Esferas (Terra, Lua, Vénus e Mercúrio) e mergulham definitivamente no Sol, por 

não lhes ser mais necessário vivenciar no humano ciclo. O insigne teósofo Mário 

Roso de Luna assim descreve as órbitas psíquicas das almas: “As vulgares, em 

suas duas classes principais, permanecerão séculos e séculos prisioneiras entre a 

Lua e a Terra, no chamado Cone Sombrio da Lua; as mais elevadas, ao morrerem 

serão libertadas ou mudadas deste par conjugado de astros, ou melhor, levadas 

em seu periélio psíquico às regiões mais excelsas de Vénus e de Mercúrio; as 

perversas, enfim, possuem na órbita terrestre não o seu afélio, como as outras, 

mas o seu periélio, onde tão miserável estado, como o representado pela vida no 

vale profundo e obscuro, de solitário e tristonho pranto, segundo as palavras do 

místico Frei Luís de Lião, seja para elas e para a sua melancólica psiquis um 

verdadeiro céu, dentro da relatividade de todas as coisas do Universo, 

exactamente como na vida dos homens decaídos as casas de jogo, as tavernas, os 

lupanares e tantos outros infernais lugares significam para as suas almas 

verdadeiros paraísos”. Não nos permite a transcendência do assunto abordá-lo 

como se deveria. Diremos apenas que se este ou aquele ser tem determinada 

missão na Terra, aqui permanecerá vinculado e não poderá desligar-se antes de a 

realizar integralmente.  
 

Há, por isso, determinadas regiões dentro da órbita terrestre, cujos estados 

de consciência são idênticos não apenas aos dos quatro planetas citados, incluindo 

a própria Terra, mas aos de todos os sete, visto possuir cada uma dessas regiões, 

colocadas fora ou dentro do âmbito terreno, o seu espiritual governo. Este é ao 

mesmo tempo Uno e Trino, como reflexo do que se passa em cima… além do 

Dhyan-Choan ou Planetário, cujo Corpo Físico, como dizem as escrituras sagradas 

do Oriente, é a própria Terra, o quarto Globo do nosso Sistema. Tal Ser, o 

Planetário dirigente do Globo, deve portanto viver no interior do seu Corpo Físico, 

no seio da Terra, pouco importando como ou por que, e deve receber o auxílio 

tulkuístico dos seus Irmãos dirigentes dos outros seis Globos, sem necessidade de 

se afastarem dos respectivos governos espirituais. Se assim não fosse, como se 

poderia conceber o desenrolar de sete Raças-Mães e respectivas sub-raças, 

desenvolvendo cada uma delas determinado estado de consciência? Cada Raça-

Mãe acha-se, pois, sob o influxo ou direcção de um dos diferentes Sete Raios, que 

são os mesmos Dhyan-Choans. 
 

 De público não se deve ir além sobre o assunto, que por isso mesmo deixou 

de ser tratado também pelo ínclito Roso de Luna. Daí termos recorrido à 
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irreverente comparação citada anteriormente. Por mais evoluída e sublime que 

seja uma alma, jamais poderá ser comparada à do Cristo ou à do Buda. Com razão 

disse este que o seu Espírito continuaria no âmbito da Terra. Quanto às suas 

“Vestes”, como ensinou H. P. Blavatsky, serviram para Shankaracharya e outros 

mais, vale dizer, para várias das suas tulkuísticas manifestações. Nos 

Prolegómenos dedicados a Shvetashvarata, atribui-se a Shankaracharya as 

seguintes palavras: “É uma ideia errónea aquele que impele os orientalistas a 

interpretarem literalmente os ensinamentos da Escola Mahayana (Budismo do 

Norte da Índia) sobre os três Corpos: Prulpa-ku (Nirmanakaya), Longchod-

dzocpig-ku (Shambogakaya) e Chos-ku (Dharmakaya), apresentando-os como 

pertencendo todos ao estado Nirvânico. Há duas espécies de Nirvana: o Terrestre 

(que é o Samadhi ou o oitavo Passo da Yoga de Patanjali, relacionado com a 

oitava pétala do Plexo afim ao Chakra Cardíaco) e o dos Espíritos desencarnados. 

Esses três Corpos são três invólucros, todos mais ou menos físicos (donde a 

possibilidade de Gautama se desfazer de qualquer deles, depois de deixar o 

mundo, em favor de outro Ser, como o citado Shankaracharya), que se acham à 

disposição dos Adeptos que franquearam ou atravessaram as seis Paramitas ou 

caminhos do Buda. Alcançada a sétima (preferimos falar de uma oitava), nenhum 

deles pode mais voltar à Terra”.  
 

Podemos afirmar que o Buda não foi um dos Avataras comuns, isto é, dos 

que figuram na série dos dez, o último dos quais é o Kalki-Avatara, o Cavaleiro do 

Cavalo Branco de que tratámos em nosso livro O Verdadeiro Caminho da 

Iniciação. A brilhante autora de A Doutrina Secreta, embora não pudesse 

aprofundar a questão, deixou transparecer que a manifestação de Gautama, o 

Buda, não era apenas dessa natureza. Falando dos Avataras, assim se expressou 

ela:  
 

 “É claro que os primeiros padres da Igreja, positivamente pagãos, haviam-

se ocupado dos segredos dos Templos, inclusive do mistério avatárico ou 

messiânico procurando adaptá-lo ao nascimento do Messias. Mesmo assim, 

iludiram-se a si próprios porque esses números cíclicos, de que se serviram, 

referem-se ao fim das Raças-Mães e não a este ou àquele indivíduo propriamente 

dito.” 
 

 A bem da clareza, dizemos nós, devemos aqui observar um lapso de H.P.B. 

nesse sentido, ao menos na maneira de explicar o fenómeno, salvo se o fez 

propositadamente, porque em tais ciclos aparece fatalmente o Avatara, donde 

resulta confundirem-se num só os dois fenómenos: o do aparecimento do ciclo e o 

da manifestação da Divindade. Assim, H.P.B. prossegue: 
 

 “Os esforços mal dirigidos dos primeiros padres da Igreja, provocaram 

também um erro de cinco anos. Seria possível, diante do que eles afirmavam 

acerca de um assunto de tal importância e tão universalmente conhecido, que erro 

tão grave fosse praticado em uma computação cronológica de antemão 
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organizada e inscrita nos céus pelo dedo de Deus? Por sua vez, que fariam os 

Iniciados pagãos e judeus se tal afirmativa sobre Jesus fosse correcta? Poderiam 

eles, como guardiões da chave dos ciclos secretos e dos Avataras, eles, os herdeiros 

de toda a sabedoria dos árias, dos egípcios e dos caldeus, deixar de reconhecer o 

seu Grande Deus encarnado como o próprio Jeová, seu Salvador dos últimos dias, 

Ele, que todas as nações da Ásia esperam ainda como o seu Kalki-Avatara, 

Maitreya-Buda, Sossioh, Messias, etc.?” 
 

 Eis como Blavatsky desvenda o segredo, de que os sacerdotes das religiões 

naturalmente se esqueceram: 
 

 “Existem ciclos menores contidos em outros maiores, dentro do único 

Kalpa de quatro milhões e trezentos e vinte mil anos. É no fim desse Grande Ciclo 

que se espera o Avatara Kalki, cujo nome e características permanecem secretos. 

Virá de Shamballah, a Cidade dos Deuses, que se acha a Oeste para certos povos, 

a Este para outros, e para alguns ainda ao Norte e ao Sul. Por isso, a começar 

pelo Rishi indiano até Virgílio, ou por Zoroastro até à última Sibila, desde o 

começo da quinta Raça, todos profetizaram, cantaram e auguraram a volta 

cíclica da Virgem (Virgo, a constelação e não a mulher, a mãe) e o nascimento de 

uma criança divina, que faria renascer a Idade de Ouro sobre a Terra. Nenhum 

homem, por mais fanático que seja, será capaz de afirmar que a Era cristã tivesse 

jamais constituído semelhante Idade. Além de outras razões, que não vêm ao caso 

apontar, teríamos a de não ter aparecido o sinal celeste prometido, ou seja, o de 

Virgo na Balança.” 
 

 Quanto à Redenção esperada para aquela época, dispensa qualquer 

argumento para demonstrar não ter sido Jesus o Redentor final da Humanidade, 

a espantosa confusão em que se encontra este mundo, no qual os homens 

continuam a odiar-se e a matar-se, ignorantes, indiferentes ou esquecidos dos 

divinos ensinamentos e do trágico sacrifício daquele luminoso Ser. Ele, como 

tantos outros, aparecendo nos ciclos menores dentro do maior, representa uma 

fracção ou um tulku da forma total do Kalki-Avatara, que na sua missão de 

verdadeiro Salvador do Mundo só aparecerá no final de cada Yuga, como, pela 

boca de Krishna, prometeu a seu discípulo Arjuna que, para salvação dos bons e 

destruição dos maus, Ele surgirá entre os homens no fim de cada Ronda de que 

foi o Dirigente, no papel de Manu-Colheita, justamente para levar aos Céus todos 

os esforços realizados desde o momento em que se apresentou para a missão de 

Manu-Semente, no início da Ronda (Bhagavad-Gïta). 
 

 Entre as interessantes perguntas que os discípulos nos têm apresentado 

acerca da Lei de Causa e Efeito, apontamos esta: – O sentenciado que cumpre na 

prisão a pena do crime cometido, alivia o seu Karma? 
 

 Tudo na vida é condicionado por estados de consciência. Se porventura o 

criminoso encontra na prisão um ambiente que lhe agrade, onde se sinta feliz, 
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Karma algum é descontado. Dele, porém, será aliviado se suporta com resignação 

os sofrimentos morais e físicos, os remorsos, situações vexatórias inerentes ao 

encarceramento, o regime de penitenciária, sentindo com saudade amorosa a 

ausência da esposa, de membros da família ou de amigos. Para despertar estes 

estados de consciência é que deveriam existir em maior número as penitenciárias 

modelos, com escolas e educandários, onde os prisioneiros pudessem trabalhar, 

produzir e aprender em cursos adequados às suas condições, como seres humanos 

recuperáveis e dignos de melhor sorte. 
 

 “A Alma humana é superior a tudo quanto se possa imaginar, e mais sábia 

que qualquer das suas obras” (Émerson). Temporariamente mergulhados neste 

mundo de matéria grosseira, encarcerados num corpo denso e trevoso, tolhidos 

por isso em nossos movimentos espirituais libertadores, não conseguimos sequer 

imaginar ou fantasiar os transcendentes estados de Alma que os virtuosos podem 

atingir em outros Planos. O positivismo ou materialismo, como o cepticismo ou 

negativismo, deturpam e pervertem a linguagem destinada a exprimir quanto 

existe nos Planos do Espírito, o que levou o citado autor a dizer que a corrupção 

de qualquer homem vai seguida da deturpação de sua linguagem. Quando o 

carácter e as ideias são deturpados pelos impulsos inferiores e pervertidos pelas 

emoções egoístas, então a falsidade e a dissimulação tomam os lugares da 

sinceridade e da verdade; cessam as criações mentais de novas imagens; aviltam-

se as prístinas expressões, insinuando-se sentidos falsos às palavras e aos 

símbolos. Mas o erro e a mistificação têm o seu tempo de duração e círculo de 

expansão limitados pelo poder da Verdade, que por si mesma tende a mostrar-se 

à luz do Sol sem máscaras nem véus. 
 

Nenhum facto ou acontecimento da nossa existência, por mais 

insignificante que pareça, deixa de projectar no Akasha a sua forma inerte. E 

assim, cada homem, por seu turno, terá ensejo de contemplar a sua própria 

trajectória partindo do imo do seu corpo e atingindo as regiões mais elevadas do 

Espírito. Tal acontecerá, no decorrer da marcha do tempo, a essas coisas do Céu 

para onde se elevam os justos ao deixar a Terra, como predisse o clarividente 

Claude Bernard ao dizer que o religioso, o filósofo, o artista e o cientista 

acabariam por falar uma só linguagem, a linguagem celestial, idêntica à 

astrológica, de há muito adoptada pelos Génios ou Jinas, por ser de facto a 

verdadeira Linguagem Universal. Foi nela que Beethoven escreveu a sua Décima 

Sinfonia, intitulada “Ressurreição”, que o mundo não conhece. Ressurreição nos 

Planos Celestiais, sim, bem a merecia aquele Génio da Música, em sua época 

desprezado pela surdez dos homens aos rogos divinos, mesmo quando 

divinamente musicados! E surdo ficou ele, como Kármica recompensa dos seus 

melodiosos apelos ao mundo da mentira e da ingratidão, pois que é destino dos 

homens superiores pregar em vão aos seus contemporâneos no vasto deserto desta 

vida. 
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Em cada Sistema orgânico do Grande Cosmo, o Sol em actividade ocupa 

um dos focos de uma elipse, na qual se movem e giram os planetas desse mesmo 

Sol. O outro pólo da elipse é ocupado por um conglomerado de matérias em estado 

fluídico ou etérico; é o Sol Negro de cada Sistema, destinado a iluminar-se com o 

seu novo grupo de planetas, actualmente também etéricos, quando o Sol Branco 

de todo se extinguir. Desse modo, realiza-se em cada Sistema o equilíbrio perfeito 

que impede a ruptura do equilíbrio geral, a que aludimos no capítulo anterior, 

por isso mesmo exigindo dos seres humanos o equilíbrio que, uma vez atingido, 

significa o resgate final das suas dívidas como habitantes da Terra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Em cada órgão-Sol há duas secções, uma em sono (Pralaya) e outra em 

actividade (Manuântara); uma desperta enquanto a outra dorme, por períodos 

tão longos que equivalem a verdadeiras eternidades. A Lei é igual para todos os 

planetas. Quando o Sol Negro se ilumina, recolhe os elementos ainda não 

totalmente evoluídos do Sol Branco do qual ele portanto depende, e conduz a 

termo a sua evolução.  
 

Analogamente, cada planeta é formado por diversos continentes, que 

passam pelos seus períodos de sono e de actividade. E cada continente origina-se 

de um planeta anterior, razão porque as escrituras tanto denominam de Dwipa a 

um continente como a um Globo, facto que tem dado lugar a inúteis discussões 

entre teósofos e ocultistas, unicamente por desconhecerem este particular. Há, 

necessariamente, um substrato para a antilogia entre solares e lunares. O nosso 

planeta possui uma direita e uma esquerda, cujas leis de evolução se sucedem. 

Nisso está implícito o fenómeno do dia e noite que se observa simultaneamente 

em toda a superfície do Globo, a face-dia iluminada pelo Sol e a face-noite pela 

Lua. Seria pueril querer aplicar ao continente asiático, por exemplo, as mesmas 

leis que regem a América. Já o Sol nos aponta, à sua moda, que as leis não sendo 

diferentes nesse caso, no entanto são sucessivas na sua aplicação. A Terra é, pois, 
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constituída pela reunião no mesmo Globo de alguns continentes que outrora 

foram satélites de outro Sol. Assim, do mesmo modo que um Sol Negro se ilumina 

e um Sol Branco se extingue, na Terra um continente se torna solar e dirigente 

dos demais – acontecendo isso actualmente com o americano, como se verifica 

pela destruição dos outros, pouco importando a maneira pela qual se processa a 

destruição – e no hemisfério oposto outro continente desaparece ou se torna 

satélite do que lhe sucede. Foi em obediência a essa lei que a Europa substituiu a 

Atlântida e este continente o da Lemúria. 
 

 A vida e o destino do nosso Globo, como astro do Sistema Solar, acham-se 

estritamente vinculados aos demais planetas e particularmente aos mais 

próximos. A Teosofia ensina que a Terra, em sua vida planetária, constitui a 

Quarta Cadeia, em união com seis outras Esferas semelhantes que 

corresponderiam ao planeta 

desaparecido da órbita entre 

Marte e Júpiter, a Marte, à 

Lua, a Vénus, a Mercúrio e 

finalmente a um planeta 

futuro. Tudo quanto é terreno 

pertence, pois, àquela Cadeia 

Planetária, representando, em 

síntese, algo semelhante a um 

sistema numérico, do qual ela 

fosse a unidade de milhar de 

um sistema septenário: o 

Globo, a centena; a Ronda, a 

dezena; a Raça, a unidade; as 

sub-raças, povos, famílias, etc., até chegar aos indivíduos, as fracções das 

diferentes ordens desse ou de qualquer outro sistema de numeração indefinido. 
 

 A Terra é a esposa, a alma gémea da Lua, com a qual forma esse par 

sexuado que, em sânscrito, se chama Soma. É lei geral, e não excepção, que tudo 

seja duplo: são duplos os sóis, conjugados se apresentam os deuses, os homens, os 

irracionais, as flores, as células e as moléculas; do mesmo modo se apresentam os 

átomos com os seus íons – pistilos de sua planetária flor – e seus eléctrons, 

verdadeiros estames que são planetas, protozoários, varonis heróis. Não escapam 

à regra os homens capazes de compreender um dia o Amor puro, integral, uno e 

universal, que encerra em seu seio prolífero os Mundos superiores e inferiores, na 

suprema realidade que se chama Cosmo, por sua amorosa e conjugada Harmonia. 

É exactamente isso que, em linguagem velada e poética, ensina a Estância III do 

Livro de Dzyan: 
 

 “A última vibração da Suprema Eternidade estremece através do Infinito. 

A Mãe se dilata, cresce de dentro para fora, como o botão do Loto. A vibração 
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subitamente se propaga, tocando com a sua asa rápida todo o Universo. É o 

germe colocado nas Trevas que sopram as águas adormecidas da Vida. As Trevas 

irradiam a Luz e esta deixa cair um Raio solitário nas águas, nas profundezas da 

Mãe. O Raio atravessa, rapidamente, o óvulo infecundo; ele concorre para que o 

Ovo Eterno se agite e faça cair o germe não eterno, que se condensa no Ovo do 

Mundo. Então, os três se tornam quatro. A Essência radiosa torna-se sete para 

dentro e sete para fora. O Ovo Luminoso, que em si mesmo é Trino, coagula e se 

estende em fragmentos brancos, como se fora leite nas profundezas da Mãe, 

enquanto a Raiz, por sua vez, cresce nas profundezas do Oceano da Vida.” 
 

 Eis como na fabulosa génese dos Universos se poderia vislumbrar o 

processamento fisiológico e maravilhoso de algo como uma fantástica cópula dos 

siderais progenitores de miríades de expressões vivas. Sim, o que está em baixo é 

como o que está no alto… 
 

 Encerraremos este capítulo com a transcrição de uma página extraída de 

um livro secreto, em verdade inacessível: 
 

 “Na origem de cada Universo, o Movimento Perpétuo se converte em 

Hálito de onde procede a Luz Primordial, em cujas radiações se manifesta o 

Pensamento Eterno, oculto nas Trevas, e que chega a se expressar na Palavra ou 

Mantram (Hino Sagrado). Dessa Palavra Inefável surge o Universo à 

existência… A Vida imperecível é, pois, o Movimento equilibrado por alternadas 

manifestações da Força; porém, tal Movimento se acha muito acima das forças 

operantes (ou em acção) em que alternadamente se manifesta. A Matéria é 

Substância Primordial, apenas, no início de cada nova reconstrução ou 

manifestação do Universo; é o primitivo Akasha (o Éter), o Pater Omnipotens 

Aeter dos antigos, em seu grau mais grosseiro ou inferior, embora o mais elevado, 

sem dúvida, para nós homens. É esse Raio do Sol Branco e Puro que recebemos, 

Prana, Alento ou Hálito Universal de tudo quanto em nossa Terra vive e palpita. 

Esse Raio de Sol é tudo para nós. Ele tinge com a alvura apoteótica das suas 

auroras a mais elevada camada atmosférica, rasgando as sombras da noite e 

dando vida ali mesmo a seres hiperfísicos, por isso, ainda, tingindo de violeta as 

primeiras nuvens distantes, lá para as bandas do Oriente… E esse violeta inicial 

vai passando, insensivelmente, ao purpúreo, vermelho e, finalmente, ao oito, o 

primeiro Oiro celeste, que forma o seu régio trono, quando a sua máscara 

arredondada aparece lá para os confins do horizonte… As nuvens se tornam, 

então, durante alguns instantes como se fossem de oiro puro… A seguir, essas 

mesmas nuvens se dissipam diante da amorosa carícia de seu calor fecundo… E 

o áureo Raio vai incidir directamente sobre a Terra que, ansiosa por ser 

fecundada, recebe-o com infindáveis beijos, que a própria madrugada deposita 

sobre as folhas mais elevadas das palmeiras, até à erva rasteira das planícies… O 

homem que esse matinal beijo, por sua vez, recebe… de pés descalços, sente o 

poder vitalizante desse mesmo Prana solar, sob a carícia do Raio dourado, que 
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lhe vem retemperar as forças perdidas de uma véspera sempre agitada, repleta de 

temores e desilusões, como sói acontecer à humana vida... E assim continua o 

Raio a acalentar toda a Terra, à medida que se levanta o dia, saturando a 

atmosfera com a sua frescura, com as áureas cintilações de sua longa cabeleira. 

Aura solar dando vida à traqueia, aos brônquios e aos pulmões das plantas, dos 

animais, do próprio homem… Bate em cheio na face do Globo, e as raízes do 

Mundo Vegetal, sentindo o contacto de seu Prana, restauram os seus vigores, 

activando, desse modo, a acção química no seio dos fluidos activos no subsolo, 

pelo vigor das correntes que atravessam os seus próprios nervos… Excitada 

também, a clorofila das partes verdes, verde-hemoglobina (de certo modo rubro-

verde), como o próprio sangue dos vegetais, inicia, por sua vez, as reacções 

redutoras de aldeídos, que passam a açúcares, destes – como oiro respiratório nos 

organismos superiores – de onde logo saem, por desdobramento, os prodigiosos 

álcoois do catabolismo vegetal, que o homem preferiu substituir pelos 

procedentes de fermentações vinícolas ou de funestas destilações… o divino Raio 

Solar penetra, ainda, no seio do mar, do mesmo modo que no mais profundo da 

Terra, que embora opaca para os seus raios actínicos, no entanto, transparente 

para outros raios infra e supra luminosos, que se lançam nos abismos de suas 

entranhas…” 
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CAPÍTULO IV 
 

 
 

A EVOLUÇÃO HUMANA 
 
 
 
 
 

A História da Evolução Humana, como a da própria Terra, não se resume 

aos períodos de vida do nosso Globo. Um comentário das Estâncias de Dzyan, 

citado por H. P. Blavatsky em sua obra A Doutrina Secreta e por M. Roso de 

Luna em O Simbolismo das Religiões do Mundo, oferece-nos um ensinamento 

autenticamente ocultista, ao dizer que enquanto o Homem desenvolve neste 

mundo a sua vida física, o seu Espírito habita as estrelas. Com efeito, as Mónadas, 

segundo afirma Plutarco, procedem do Sol, a estrela do nosso Sistema, e a ele 

voltam depois de cada reencarnação terrena, como se fossem verdadeiros 

cometas; mas, por força da lei serial da Analogia, reencarnam sucessivamente na 

Terra. Esta, como Ser vivo que é, possui o seu Espírito Planetário, o qual, por 

sua vez, está subordinado a um ciclo consideravelmente mais amplo de 

reencarnações. Esse ciclo é expresso na doutrina oriental das Cadeias, Globos, 

Rondas, Raças e Sub-Raças por unidades setenais de diferentes ordens, como diria 

um matemático. Razão por que a História da Terra e a origem das Raças 

permanecerão ignoradas pelos pesquisadores que não dispõem de outros subsídios 

e fontes de consultas além dos ensinamentos exotéricos das religiões e das 

constatações da ciência académica. 
 

 O quarto Globo, que é a Terra, já desenvolveu três Rondas ou Ciclos 

completos de Vida, e, portanto, de vidas terrenas, segundo a tradicional doutrina 

do Oriente, e ao iniciar a sua quarta Ronda, a actual, já recebeu germes vitais de 

seu antecessor e vizinho planeta, a Lua. À frente de tais elementos, uma 

Humanidade Celeste, a dos Pitris ou “Pais Lunares”, desceu à “Ilha Sagrada” ou 

região do Pólo Norte da Terra (Pólo espiritual e não geográfico), onde estabeleceu 

a sua morada em continente paradisíaco, denominado “Ilha Branca” em 

diferentes teogonias. Essa Ilha possuía clima tropical e dela restam ainda 

inúmeros testemunhos geológicos. Provavelmente o eixo da Terra estaria 

colocado em posição diferente da actual, ou talvez o nosso Globo apresentasse ao 

Sol sempre a mesma face, à semelhança do que se dá com a Lua em relação ao 

nosso planeta. O seu centro de iluminação estaria no Pólo Norte e o seu eixo de 

rotação coincidiria com o plano da eclíptica. Nesse remotíssimo período da 

História da Terra, depois de sofrer inenarráveis convulsões, emergiu aos poucos 

das águas efervescentes o mencionado continente a que se deu o nome de Ilha 

Branca, também chamado de Ponta do Monte Meru, em pleno Pólo Norte. E sete 
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promontórios, como se representassem, em síntese, os próprios Globos ou Astros, 

os dvipas ou continentes futuros, se formaram no ponto de junção ao qual se dá o 

nome de Pushkara, termo sânscrito que se pode traduzir por “mar de leite ou de 

manteiga clarificada”, nome, aliás, destinado a designar o sétimo continente, 

ainda adormecido nas profundezas insondáveis dos mares.  
 

 As sementes de vida lançadas nesse continente deram origem à primeira 

Raça Humana, cujo estado de consciência era o Atmânico, relativo a Atmã, o 

nosso sétimo Princípio. Eram os “Filhos do Yoga”, assim chamados por terem 

sido originados pelas projecções mentais dos Pitris Lunares, da Hierarquia dos 

Barishads, enquanto concentrados na meditação. Tais seres resultaram das 

experiências de outras Cadeias celestes, tendo sido denominados “autogerados” 

por não descenderem de pais humanos. A propagação da espécie era feita por 

cissiparidade, desenvolvendo-se em forma de gomos, como se nota em algumas 

espécies de plantas. No começo, dividiam-se em duas metades iguais; mais tarde, 

em porções desiguais, produzindo descendentes menores que cresciam para dar 

origem, por sua vez, a novos rebentos. Tais seres, que nada possuíam de humanos, 

não passavam de formas frustas (Bhutas, como os denomina a Tradição Oriental), 

filamentosas, sem sexo, quase protistas, emanadas do corpo etérico dos seus 

Progenitores. Quase inconscientes, podiam manter a posição erecta, andar, correr 

e “voar”, embora simples chayas ou “sombras” desprovidas de sentidos, excepto 

o da audição, correspondendo às impressões do Fogo. Não voavam propriamente, 

como se lê nos velhos livros, eram levados muitas vezes a grandes distâncias pelas 

rajadas mais fortes de vento. Fora disso, arrastavam-se preguiçosamente, 

baloiçavam inertes a diferentes altitudes, assemelhando-se a estranhas figuras de 

aeróstatos semi-humanos ou de bonecos imponderáveis, de variadas formas e 

tamanhos, alguns de estatura maior que a dos homens actuais. Os seus 

movimentos davam a impressão de aves recém-saídas dos ovos, outros se 

pareciam a curiosas plantas semoventes, flexíveis e ondulantes. Na fronte 

apresentavam uma protuberância, com aparência de botão convexo, indício de 

um olho embrionário, que melhor se distinguirá na segunda Raça, vindo a 

desabrochar no começo da terceira. As orelhas eram como duas rodelas esponjosas 

e flácidas, em cujo centro se localizava o conduto auditivo externo. Dizem as 

primitivas escrituras do Oriente que o planeta governante foi o Sol, mas para os 

Iniciadores poderíamos dizer que foi o Urano. 
 

 A segunda Raça foi criada sob a égide do planeta Júpiter. Correspondia 

francamente ao estado de consciência Intuicional ou Búdhico, que é o que vibra 

no sexto Princípio. Ao sentido da audição, desenvolvido na primeira Raça, 

juntava-se o do tacto, correspondendo aos impactos do Fogo e do Ar. Para o pleno 

desenvolvimento dos seus indivíduos, os espíritos da Natureza, também 

chamados elementais, construíram em torno dos chayas moléculas mais densas de 

matéria, formando uma espécie de urdidura protectora, de maneira que o exterior 

(chaya) da primeira Raça tornava-se o interior da segunda, equivalente, pois, ao 
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seu duplo etérico. As suas formas, de brilhantes matizes, apresentavam-se ainda 

filamentosas, arborescentes, com vestígios também animais, repetindo as três 

Rondas anteriores, durante as quais se desenvolveram os Reinos Mineral, Vegetal 

e Animal. De uma coloração amarelo-ouro, os indivíduos melhor desenvolvidos 

apresentavam, já nos meados do ciclo evolutivo dessa Raça, aparências semi-

humanas, principalmente na conformação do crânio e das faces. Reproduziam-se 

de dois modos distintos: os assexuados desdobravam-se, como os indivíduos da 

primeira Raça, por cissiparidade; os nascidos do suor eram portadores dos 

primeiros vestígios embrionários, que iriam desabrochar nos meados do ciclo 

evolutivo da terceira Raça, razão por que tomaram o nome de andróginos latentes. 

Dos germes abandonados pelos seres da segunda Raça, aos quais não se podia 

ainda considerar como pertencentes à espécie humana, foram desenvolvendo-se 

gradualmente os primeiros mamíferos. Os animais da escala zoológica inferior a 

esses, iam paralelamente sendo constituídos pelos elementais ou espíritos da 

Natureza, utilizando-se dos tipos elaborados durante a terceira Ronda. O 

continente habitado pela segunda Raça denominava-se Hiperbóreo ou Plaska, na 

terminologia das escrituras orientais. Ocupava o Norte da Ásia, ligando a 

Groenlândia ao Kamtchakta. Era limitado ao Sul pelas águas do mar que 

cobriam as areias do actual Deserto de Gobi. Compreendia ainda o Spitzberg, 

grande parte da Suécia, Noruega e das Ilhas Britânicas. O clima era tropical e 

luxuriante a vegetação. 
 

 Nasceram os primeiros seres da terceira Raça sob a égide do planeta Vénus, 

a cuja influência se devem, desde aquela remotíssima Era, os biótipos 

hermafroditas. O estado de consciência dessa Raça correspondia ao de Atmã-

Budhi-Manas, desde que ao sétimo e sexto Princípios das duas Raças anteriores 

(Crístico e Intuicional) veio juntar-se o quinto, relacionado ao Mental Superior, 

incorporando à Tríade Sagrada do primeiro autêntico Homem. A partir dos 

meados da evolução da terceira Raça, os seres passaram a manifestar-se com 

todas as características gerais dos seres humanos. Possuíam uma razão, 

conquanto incipiente e pueril, pólo positivo do organismo; um sexo (pólo 

negativo), que começava por expressar uma cruz, para terminar em glorificação 

com a vitória sobre o instinto sexual; uma noção de responsabilidade ou de 

equilíbrio entre os postulados da razão ou mente e as exigências do sexo, 

constituindo assim o fiel da balança (com vista ao que dissemos a respeito do Sol 

Branco e do Sol Negro e da sua simbolização esotérica em forma de balança) entre 

a vida física ou material, vinculada ao sexo, e a vida intelectual ou espiritual, que 

define o Homem como Ser pensante, racional e verdadeiro Manu. Daí o 

considerar-se a terceira Raça-Mãe como sendo a primeira, por se haverem nela 

concebido e gerado os primeiros autênticos representantes da Humanidade. 
 

 Sirvam de comparações e comentários acerca dessas três primeiras etapas 

da Evolução Humana as seguintes palavras, transcritas do livro El Simbolismo 

de las Religiones, de Roso de Luna: 
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 “Assim como os homens da primeira Raça foram exaltados e dirigidos por 

Pais ou Mestres Lunares (Pitris Barishads), os da segunda por Seres ainda mais 

elevados, os Pitris Solares (os luminosos Agnisvattas), e o as da terceira o foram 

pelos Pitris Makaras ou Manus (Manus-Karas ou ainda Kumaras). Estes 

sacrificaram-se oferecendo-nos a Mente, o Fogo Divino do Pensamento, caindo 

entre nós, aceitando as nossas limitações físicas, inclusive as do nosso cárcere ou 

corpo carnal (donde a mitológica expressão “Prometeu acorrentado no 

Cáucaso”), mundo inferior ou infernal, que as religiões pregam até hoje como a 

“Queda dos Anjos”, se bem que desvirtuando lamentavelmente o seu verdadeiro 

sentido. Sim, desse mesmo modo acontece à Humanidade, segundo a teosófica Lei 

de Analogia, ou seja, que todo o homem é criado e alimentado fisicamente no 

lugar de seu nascimento pelos pais físicos (primeiro Período ou Raça); depois, na 

escola, pelos pais morais, a que chamamos professores e mestres (segunda Raça 

ou Período); por fim, quando alcançamos o final da instrução, aptos a cumprir a 

nossa missão no mundo social (terceiro Período ou Raça), tomamos por Norte ou 

rumo (espiritual farol) a um verdadeiro Guru, Guia do supremo ideal que, por 

suas obras e exemplos, mesmo quando distante de nós há muitos séculos e de 

acordo com o esforço próprio, segundo as leis do Ocultismo, não só nos guia como 

ainda, pela renúncia e abnegação, oferece-nos a sua própria Mente, como prova, 

na maioria dos casos, passar o seu estilo ao discípulo, constituindo, portanto, as 

características das escolas filosóficas, religiosas, artísticas e científicas. Uma vez 

de posse desses preciosos graus evolutivos, o aprendiz, discípulo ou chela adquire 

consciente responsabilidade, como a tiveram os homens da terceira Raça, os 

primeiros que possuíram a Mente e o Sexo, os dois principais factores da Vida 

Humana, aquela para as criações mentais e este para a reprodução da espécie.” 
 

 O continente chamado Lemúria é o mesmo Shalmali das escrituras 

orientais. Foi formado pela emersão da cadeia montanhosa do Himalaia do seio 

do oceano, e ao Sul com a dos continentes que se elevam para Este, do lado de 

Ceilão (actualmente Sri Lanka), da Austrália até à Tasmânia e a Ilha de Páscoa, 

famosa pelos ciclópicos achados arqueológicos, e para Oeste até Madagáscar. 

Uma parte da África emerge igualmente; a Suécia, a Noruega e a Sibéria 

conservam-se. No decorrer dos tempos, tal continente teve de suportar numerosos 

cataclismos, devidos às erupções vulcânicas e aos tremores de terra. Uma 

inclinação, ou antes, rebaixamento, começou na Noruega, e esse antigo 

continente desapareceu durante algum tempo sob as águas. Há cerca de sete 

milhões de anos, no Período Eoceno (da Era Terciária), houve uma grande 

convulsão vulcânica que destruiu quase toda a Lemúria, não subsistindo senão 

fragmentos tais como a Austrália, Madagáscar, a Ilha de Páscoa, etc. Nos meados 

da evolução da terceira Raça, ocorreram fortes variações climáticas que fizeram 

desaparecer os últimos vestígios da segunda, assim como os primeiros 

representantes da terceira. 
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 A reprodução obedecia a três tipos diferentes. Na primeira, segunda e 

terceira sub-raças da Raça Lemuriana, os indivíduos eram nascidos do suor. Os 

sexos só se desenvolveram na segunda sub-raça, produzindo indivíduos 

nitidamente andróginos, apresentando distintamente o biótipo humano. Durante 

a terceira e quarta sub-raças, os indivíduos passaram a nascer do ovo; na terceira 

ocorreu a produção de hermafroditas, bem desenvolvidos desde o nascimento e 

capazes de se locomoverem ao sair do ovo. As suas formas serviram de veículos 

aos Senhores de Vénus. Na quarta sub-raça, um dos sexos começou a predominar 

sobre o outro, e pouco a pouco foram saindo do ovo machos e fêmeas. Os recém-

nascidos careciam de maiores cuidados. Já não podiam, ao romper o ovo, 

movimentar-se pelas suas próprias forças. Durante as três últimas sub-raças tem 

lugar o humano desenvolvimento. Na quinta continuam ainda nascendo do ovo, 

mas este é paulatinamente retido no seio materno. O filho nasce débil, impotente. 

Durante a sexta e sétima sub-raças, a criação intrauterina torna-se universal.  
 

A separação dos sexos deu-se na terceira Raça, sob o domínio de Marte 

(Lohitanga), cuja característica é Kama, a natureza passional ou psíquica, e por 

isso os seres eram quase totalmente desprovidos de mental. Daí a chamada 

“queda no sexo”, a qual só poderia ocorrer nessa Raça, de vez que nas anteriores 

não havia dualidade sexual. Assim, a Tríade Superior, representada pelo mental 

ou intelecto, tem por antagónica ou oposta a Tríade Inferior, na própria 

conformação anatómica da região pubiana ou sexual. O exame ginecológico dos 

órgãos genitais da mulher mostra que o seu aspecto interno corresponde ao 

aspecto exterior dos órgãos masculinos. Marañon, o grande endocrinólogo 

espanhol, dizia que o homem e a mulher apresentam externamente o seu sexo e 

internamente o oposto.  
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 O Mental e o Sexo foram dados ao mesmo tempo ao Homem, justamente 

quando a sua evolução alcançou a primeira etapa de responsabilidade perante a 

Lei. Daí a necessidade de manifestar-se imediatamente na face da Terra a Grande 

Hierarquia Oculta, de que falámos no capítulo anterior, constituída de Seres 

evoluídos com a missão de guiar a Humanidade nascente que carecia de especiais 

cuidados, como os recém-nascidos e as crianças os devem receber de seus 

genitores. Quando esse Mental chegar a tornar-se tão puro quanto o da sua 

Origem (Mundo Superior ou Divino), desaparecerá o Sexo, pois o mesmo 

andrógino do começo se manifestará consciente, iluminado ou equilibrado, Uno 

com o Pai. Os Adeptos ou Iluminados embora não se possam considerar 

andróginos, anatomicamente falando, já se encontram nessas condições 

espirituais de evolução, tanto mais que são designados “Mercurianos Perfeitos”, 

Andróginos ou Hermafroditas (Hermes-Afrodita, iguais a Mercúrio e Vénus). 
 

 Durante a primeira e a segunda sub-raças, a linguagem consistia apenas em 

gritos de espanto, dor ou prazer, interjeições de amor e ódio, tristeza e alegria. Na 

terceira sub-raça torna-se monossilábica, e assim se transfere para a quarta, como 

se nota já pelos termos zac, mu, ka, ra, ak, respectivamente nomes do tempo, país, 

corpo, alma e espírito, sendo que os dois últimos passaram, como tantos outros, 

para a primitiva civilização egípcia: Ka, Corpo Astral, e Ra, a Alma Universal, o 

Sol, o Espírito. A palavra sânscrita Makara se dá aos Assuras, aos Mu, Ka e Ra 

no sentido de Filhos do Sol, Corpos Ígneos, Leões Ardentes, segundo as várias 

teogonias, embora nenhuma delas se tivesse preocupado com a chave filológica. 

A linguagem Maya, vergôntea da Raça Atlante, é por sua vez rica em vocábulos 

com esses radicais, o que vem abonar as nossas assertivas acerca da origem da 

linguagem. 
 

 Os homens da terceira Raça possuíam corpos gigantescos, acompanhando 

fisicamente a evolução da Cadeia e de todos seres dos demais Reinos da Natureza. 

Tinham que enfrentar animais monstruosos, tais como os pterodáctilos, 

dinossauros, megalossauros e outros do mesmo porte, comuns na Era Lemuriana. 

Apresentavam a fronte inclinada, o nariz achatado e o queixo proeminente. 

Predominava a cor avermelhada com variedades de tons. Os andróginos divinos 

eram da cor do ouro velho brilhante, com um fulgor que lhes provinha da própria 

Mónada na sua tríplice manifestação Atmânica, Búdhica e Manásica. Os órgãos 

visuais desenvolveram-se a princípio pela refulgência de um só olho no centro da 

fronte, que depois foi involuindo para tornar-se o terceiro olho da visão interior 

ou espiritual, com a qual se relaciona a glândula pineal. Muito mais tarde, foram 

se formando os dois olhos látero-subfrontais, cuja plena função só veio a 

manifestar-se na sétima sub-raça e nos primórdios da quarta Raça-Mãe ou a 

Atlante. Os Princípios Atmã-Budhi-Manas, ou Tríade Superior, caracterizavam 

o estado de consciência da terceira Raça e correspondiam aos impactos do Fogo, 

Ar e Água. Aos sentidos preexistentes do tacto e audição somou-se, da maneira 
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que tentamos resumir, o da visão. Os homens daquela Raça pecaram, portanto, 

pela visão e pelo instinto, como era natural para a realização das experiências 

evolucionais. Selvagens em aparência, não possuíam qualquer dom intuitivo. 

Obedeciam apenas, e sem o menor esforço, a todos os impulsos dos Reis Divinos, 

sob cujas ordens construíram grandes cidades, enormes templos com imagens 

colossais, de que ainda hoje se encontram destroços nas escavações das Ilhas 

Palenque e da Páscoa, além das ruínas que os sucessivos cataclismos fizeram 

submergir nas profundezas dos mares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Os lemurianos eram senhores de um poder psíquico fantástico, difícil de ser 

entendido pelo raciocínio dos nossos dias. Tal poder permitia-lhes obter tudo 

quanto desejassem no seu ambiente: um animal, um objecto, a rendição de um 

inimigo. Não era o mental, então nulo ou incipiente, que lhes dava tão grande 

força, mas o desenvolvimento psíquico ou “astral”, de origem superior e 

sabiamente dirigido pelos Reis Divinos. Transposta essa primeira fase da 

Evolução Humana, tornou-se condenável o emprego de semelhantes forças ou sidhis. 

Exceptuam-se os Adeptos da Boa Lei, que só se utilizam desses poderes para fins 

transcendentes, como, por exemplo, para construir ou reconstruir uma obra de 

carácter espiritualista ou para assinalar novas etapas evolucionais. Como 

exemplos recentes da aplicação de forças dessa natureza, poderíamos apontar dois 

grandes acontecimentos que, por serem de nossos dias, ainda não foram 

divulgados senão entre uma selecta minoria de estudiosos ocultistas e teósofos. 

Trata-se da fundação na América do Norte, em fins do século passado, da 
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Theosophical Society, cuja sede mais tarde retrocedeu para a Índia, sendo hoje 

conhecida em nossos meios por Sociedade Teosófica de Adyar ou Mundial, e da 

fundação em Niterói, RJ, na segunda década deste século, de Dhâranâ – Sociedade 

mental-Espiritualista, em seguida denominada Sociedade Teosófica Brasileira, 

ocasiões em que ocorreram em torno das pessoas dos seus fundadores, lá e cá, 

fenómenos e factos de extraordinária relevância, apesar de ininteligíveis ao 

mental discursivo e, por isso mesmo, considerados “impossíveis” ou “absurdos” 

na opinião dos que não dispõem de conhecimentos herméticos nem de uma 

percepção intuicional. 
 

 Atingiu-se naquela Raça o último passo da Mónada na curva descendente 

do grande Esquema Evolucional, chamado em sânscrito Pravriti-Marga, da Vida-

Energia, em que a Consciência Suprema adere intimamente à Matéria cada vez 

mais densa. Aqueles mesmos Princípios Superiores Atmânico, Búdhico e 

Manásico (ou em termos que aproximadamente lhes correspondem: Espiritual, 

Intuicional e Mental), a Mónada os manifestará em sentido inverso, durante o 

período de ascensão – Nivriti-Marga – quando ela se movimenta no sentido de 

retorno à sua Origem Divina, à Casa de Deus, não sendo outro o significado da 

parábola evangélica: o filho pródigo regressa à casa paterna, filho que se 

arrepende e regenera ou renasce na vida eterna. 
 

 O período de ascensão começou com a quinta Raça-Mãe, chamada Ária ou 

Ariana por se relacionar ao Ciclo de Áries, o Carneiro, durante a qual está-se 

desenvolvendo Manas, o Princípio Mental, para na sexta desenvolver-se a plena 

Intuição, Razão Iluminada ou Princípio Búdhico, em que tudo será visto e 

entendido simultaneamente, e na sétima atingir-se-á finalmente a perfeição e o 

conhecimento do sétimo Princípio inerente a Atmã, longínqua Era futura em que 

a Mónada – após ter evoluído em cada um dos sete estados de consciência – 

vivenciará a Superação pela reconquista integral da Consciência Divina, ou por 

outras palavras, pela sua perfeita identidade na Unidade de onde procede. Só 

então se restabelecerá o equilíbrio perfeito entre os três Mundos Espiritual, 

Psíquico e Físico. Mas até lá… devemos percorrer ainda duas sub-raças, mais as 

duas Raças-Mães faltantes cada uma com as respectivas sete sub-raças. Uma 

verdadeira eternidade de vidas e de experiências antes de completarmos a 

presente Ronda. 
 

 A vida da Humanidade é repartida em grandes Ciclos e dentro destes outros 

menores. Incorrecto, pois, falar-se em Fim do Mundo e Juízo Final, sendo menos 

errado dizer-se Fim de Ciclo e Julgamento Cíclico ou Periódico, como aquele pelo 

qual a Humanidade passou agora no ano de 1956, sem que de tal Julgamento ela 

tenha sequer tomado conhecimento… Os falsos profetas, os adivinhadores da 

astrologia mercantil e seus concorrentes de curta vidência e duvidosos dons 

mediúnicos, vêm desde remotos tempos apavorando os crédulos com reiterados e 

sombrios prognósticos de iminentes catástrofes, causando pânico às populações e 

graves desequilíbrios neuropsíquicos aos mais sugestionáveis. Basta que Marte se 
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aproxime da órbita da Terra, ou que se aviste a cabeleira luminosa de um inocente 

cometa, como sucedeu ao surgir o de Halley em 1910, na sua maravilhosa função 

de astro fecundador cósmico, para que logo comecem a esvoaçar em seus tugúrios 

as aves agourentas. E logo se põem a grasnar os vaticínios do “Fim do Mundo” e 

do “Juízo Final”. 
 

 A população da terceira Raça dividia-se em três classes, a saber: os Seres 

chamados Senhores de Vénus; os Reis Divinos, emanados da Hierarquia dos 

Agnisvattas; e os Agnisvattas da classe inferior, constituída pelos descendentes 

dos cruzamentos da Raça Divina com a Terrena e que mais tarde se tornaram 

Arhats. Daí a expressão Arhat de Fogo, que ainda hoje se dá ao Adepto que 

alcançou elevada categoria iniciática, visto que Agnisvatta quer dizer “Leão de 

Fogo”, Ser Ígneo, Solar. Também por isso é que existe, desde aquela Era, a 

Excelsa Hierarquia Oculta que, em plena Aryavartha, toma o nome de Shuda 

Dharma Mandalam, com o sentido de Irmãos de Pureza, Grande Fraternidade 

Branca, Confraria dos Bhante-Yaul.  
 

 Depois da separação dos sexos, as paixões carnais eclodiram de maneira 

insopitável e generalizada, envolvendo até os seres superiores que foram atraídos 

por mulheres da classe inferior. Os desregramentos sexuais e a depravação 

alastraram-se por todo o continente. Originou-se o primeiro conflito entre os 

Pitris Barishads, que se mantiveram puros e fiéis às leis da Divina Hierarquia, e 

os que decaíram na sensualidade, que de resto era quase toda a população adulta. 

As famílias não contaminadas pelo vírus da luxúria foram se retirando para o 

Norte; os corrompidos emigraram para o Sul, na razão das raças de Caim e Abel, 

de errónea interpretação no Velho Testamento. Mal interpretados têm sido 

também os termos simbólicos de três Ramos Raciais: Sem, Cam, Jafé, ou sejam, 

a Raça Semita, ou Amarela, para Sem; a Negra para Cam (Caim, ou mesmo Kam, 

Kama, do sânscrito, significando “paixão”, “princípio inferior”, donde a religião 

camanista ou dos shamanos do Deserto de Gobi, que logo caiu em decadência e 

passou a chamar-se camanismo); a Branca para Jafé. Em outras palavras, 

Asiática, Africana, Europeia, expressas nos três Reis Magos da Bíblia, como uma 

entre as sete chaves interpretativas que possuem os símbolos ou coisas veladas. 

Quantos aos povos lemurianos de Este e Oeste, decaíram ainda mais, a ponto de 

se conjugarem a grosseiros elementais, os rakshasas negros, que foram os 

causadores da queda da Raça Atlante, como se verá mais tarde. Adoravam a 

matéria, praticavam a magia negra servindo-se dos raios lunares, cuja cor violeta 

é nociva ao duplo etérico; praticavam grande número de assassinatos, inclusive 

de mulheres grávidas para lhes extraírem do ventre os fetos, que devoravam 

animalescamente. Não admira, pois, que os canibais, vergônteas da Raça 

Lemuriana, devorem as esposas consideradas imprestáveis. 
 

 De que estiveram na Terra os Pitris Solares e Venusianos, primeiros 

Instrutores da Humanidade, existe uma tradicional recordação em todas as 
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teogonias, além de vestígios indeléveis como o da descoberta do fogo, o ensino da 

linguagem, os princípios radiculares das artes e das ciências, encontrados nas 

lendas de Muíska e de Muísis, depois transmitidos aos bardos e profetas; o ensino 

dos “mantrans” mágicos, que mais tarde se integraram nos Vedas; a flauta de Pã, 

as liras de Apolo e Orfeu; o cânone arquitectural das proporções; os desenhos das 

primitivas invenções (roda, polia, plano inclinado, alavanca, balança, torno, 

pêndulo); os primeiros conhecimentos religiosos superiores, no sentido de religar 

ou ligar duas vezes, porque além do vínculo filial que unia a nascente 

Humanidade aos Pitris, surgia a ligação kármica e moral, como dívida de 

gratidão dos homens em relação àqueles seus primordiais Mestres e Benfeitores.  
 

 São descendentes dos lemurianos os aborígenes da Austrália e da Tasmânia, 

provenientes da sua sétima sub-raça; os malaios, os papuas, os hotentotes, os 

dravídios do Sul da Índia, também descendem daquela e das primeiras sub-raças 

atlantes. Todas as raças tipicamente negras são descendentes da Lemúria, donde 

as suas nidhanas ou tendências psíquicas pela prática da goécia ou magia negra. 

Segundo as teogonias, os antropóides são os últimos descendentes de um 

cruzamento racial havido entre os decaídos lemurianos com uma espécie de 

animal parecido com a lontra. A reprodução teratogénica tornou-se impraticável 

graças à própria evolução ter afastado o Homem do Reino inferior, conferindo-

lhe diversa constituição bioendócrina.  
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CAPÍTULO V 
 

 
 

A RAÇA EQUILIBRANTE 
 
 
 
 

 

 Das últimas sub-raças da Lemúria originou-se a quarta Raça-Raiz que, 

como o seu “habitat”, recebeu o nome de Atlante. Teve início há cerca de oito 

milhões de anos, na segunda metade da Era Secundária. O Manu da quarta Raça 

escolheu entre os remanescentes da terceira aqueles mais desenvolvidos, moral e 

espiritualmente, constituindo uma elite, e conduziu-os para o Norte, a fim de 

reuni-los e desenvolvê-los numa região a que deu o nome de Terra Sagrada. Essa, 

em síntese, é a verdadeira interpretação da passagem bíblica que fala de Noé, 

nome que lido anagramaticamente dá o termo grego Éon, que por causalidade 

significa a “manifestação de Deus na Terra”. A supracitada passagem bíblica fala 

da barca da salvação, do intuito manúsico de Noé em selecionar e abrigar o povo 

eleito, de salvá-lo do Dilúvio Universal em sua grande Arca (ou Agharta). 

Chegados os tempos, o Manu desceu com o seu povo para as regiões setentrionais 

da Ásia, salvas dos grandes cataclismos lemurianos, passando a ocupar o 

continente Atlante onde iria desenvolver-se a nova Raça. 
 

 A quarta Raça-Mãe é a equilibrante entre as três primeiras e as três 

últimas, assunto omisso nas escrituras orientais. A Humanidade actual pertence 

à quinta, achando-se por isso na base do Triângulo Divino cujo vértice aponta 

para o alto. Deuses e homens formaram a Humanidade da Raça equilibrante. 

Cada Rei ou Dhyan-Choan – os sete Reis de Edom, Éden ou Paraíso Terrestre – 

dirigia uma das suas sete cidades, enquanto na oitava se encontrava a expressão 

do próprio Logos, o Uno-Trino de que foram autogeradas as cidades constituintes 

de um Sistema Geográfico que era a reprodução fiel de um Sistema Planetário, a 

oitava representando o Sol Central e as demais os sete planetas. A Raça Atlante 

foi governada por Lua e Saturno, isto é, desenvolveu-se sob a égide desses 

planetas, os quais davam o espírito deífico e equilibrante aos seus representantes, 

mas também a facilidade de entrar em decadência quando haviam qualquer 

vacilação por parte dos chamados deuses que a dirigiam. Uma espécie de balança 

em fiel, mas se a concha, onde se depositava o mal, descambasse com o seu peso 

de Kama ou Tamas, tudo estaria perdido. Foi, de facto, o que sucedeu, por terem 

prevalecido os instintos grosseiros da Raça anterior. 
 

 A Atlântida é conhecida com o nome de Kusha nos Arquivos Ocultos, 

denominando-se também País de Mu, inclusive entre os Maias que figuram entre 

os seus rebentos. O continente compreendia o Norte da Ásia e quase toda a costa 
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oriental das Américas; ao Sul estendia-se pela Índia, Ceilão (actual Sri Lanka), 

Birmânia e Malásia; a Oeste abarcava a Pérsia, Arábia, Síria, Abissínia e as 

regiões banhadas pela bacia do Mediterrâneo; e da Escócia e Irlanda projectava-

se para o Leste, sobre a região hoje tomada pela Oceano Atlântico e grande parte 

da costa ocidental das Américas. O Brasil, como outras regiões, escapou ileso aos 

grandes cataclismos. Habitamos, portanto, um país positivamente atlante. 

Inúmeras inscrições pré-históricas estão espalhadas por todo o Brasil, 

principalmente naquelas regiões denominadas jinas, entre as quais a de São Tomé 

das Letras, no Sul de Minas Gerais, onde se encontram inscrições rupestres ainda 

por decifrar; a de Vila Velha, no Paraná; a Serra do Roncador, em Mato Grosso; 

a Ilha de Itaparica, na Bahia; a Pedra da Gávea, no Rio de Janeiro, cujas 

inscrições foram decifradas por Bernardo A. da Silva Ramos e publicadas na sua 

obra Inscrições e Tradições da América Pré-Histórica, especialmente do Brasil. A 

Sociedade Teosófica Brasileira realizou diversas pesquisas nessas regiões, as quais 

guardam valiosíssimo tesouro arqueológico ainda oculto à Humanidade em geral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 A Atlântida sofreu grande transformação desde a primeira catástrofe, que 

a despedaçou em sete ilhas de tamanhos e configurações diversas, verdadeiros 

fantasmas ou duplos das sete cidades sagradas. Estima-se que isso tenha ocorrido 

em meado do Período Mioceno, há quatro milhões de anos, tendo provocado a 

elevação das regiões que vieram a constituir a Escandinávia, grande parte da 

Europa Meridional, o Egipto, quase toda a África e parte da América do Norte; 

ao passo que submergia a Ásia Setentrional, separando desse modo a Atlântida 

da Terra Sagrada. Os continentes chamados Ruta e Daitia, que jazem no fundo 

do Atlântico, foram separados da América, à qual estavam ligados por grande 
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faixa de terra que desapareceu há uns oitocentos e cinquenta mil anos com o fim 

do Plioceno. Tais continentes transformaram-se em duas ilhas que, por sua vez, 

foram tragadas pelas águas há perto de duzentos e cinquenta mil anos. Depois 

disso só restava em pleno oceano a Ilha de Posseidon, que alguns historiadores 

supõem ter sido todo o continente da Atlântida. Finalmente, também essa ilha 

veio a submergir em consequência de um maremoto vulcânico, numa data que a 

cronologia esotérica estima em nove mil quinhentos e sessenta e quatro anos antes 

da Era Cristã. As catástrofes atlantes teriam dado causa a uma inclinação de 23 

graus no Eixo do Globo, segundo cálculos aproximativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 Na Raça Atlante o veículo físico adquiriu o máximo de densidade, uma vez 

que ela atingiu o clímax no Caminho de Descida (Pravriti-Marga). O mental 

desenvolvia-se lentamente, pois a característica era o veículo kamásico, onde a 

consciência se focava. Sobre o terceiro olho, diz A Doutrina Secreta: “Quando a 

quarta Raça chegou à metade da sua carreira, a visão interna teve que ser 

despertada e adquirida por estímulos artificiais, cujos procedimentos eram 

conhecidos pelos antigos sábios. O terceiro olho involuiu e desapareceu 

gradualmente, internando-se no cérebro (onde viria a transformar-se em glândula 

pineal). Os seres de uma só face se converteram em homens com dois olhos e dupla 

face”. A influência negativa dos planetas regentes, Lua e Saturno, contribuiu 

para que se generalizasse a prática da magia negra, mormente por meio do 

hipnotismo. A linguagem era aglutinante na terceira, quarta e quinta sub-raças, 

a mais antiga forma de linguagem dos Rakshasas; com o correr do tempo tornou-

se inflexiva, assim passando para a Raça Ária. 
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 Administrativamente, o continente dividia-se em sete grandes reinos ou 

cantões, cada um regido, como se disse, por um dos sete Reis Divinos, sendo que 

o governo geral estava sediado na capital do oitavo, a qual era protegida por 

altíssimas muralhas. Houve época em que a capital foi sitiada pelos inimigos da 

Lei e da Ordem; construíram uma grande torre para poderem transpor as 

muralhas. Da tradição oral do facto nasceu a lenda bíblica da Torre de Babel.  
 

 Como as demais Raças-Raízes, a Atlante desenvolveu sete sub-raças, a 

saber: 1.ª) os Rmohals, povos pastores que emigraram sob a direcção dos Reis 

Divinos; 2.ª) os Tlavatlis, de cor amarela, pacíficos habitantes da América; 3.ª) os 

Toltecas, belos, de cor avermelhada, estatura elevada, constituíram poderosa 

civilização, embora fossem essencialmente guerreiros; deram origem aos Maias e 

Aztecas; 4.ª) os Turânios, raça guerreira e brutal, designados nos antigos 

documentos hindus sob o nome de Rakshasas; 5.ª) os Semitas, povo turbulento e 

obstinado que deu origem aos Hebreus; 6.ª) os Akádios, migradores espalharam-

se pela bacia do Mediterrâneo originando os Pelasgos, os Etruscos, os 

Cartagineses e os Citas; 7.ª) os Mongóis, nascidos dos Turânios, difundiram-se 

sobretudo pelo Norte da Ásia. 
 

 A primeira luta travada na Terra entre solares e lunares, Adeptos da 

esquerda contra os da Direita, ocorreu na Atlântida em tempos imemoriais, da 

qual o poema épico de Valmiki é uma alegoria. O Ramayana, como diz o seu 

próprio nome, descreve as aventuras de Rama, o primeiro Rei Divino dos 



A Harmonia Universal – Henrique José de Souza – Comunidade Teúrgica Portuguesa 

 

 57 

primitivos Ários, desterrado de Ayodhyâ, o País dos Deuses, equivalente à 

Agharta, Atalântida ou Aptalântida. Trata-se do mais antigo dos poemas épicos 

sânscritos, ao qual só se podem comparar o Mahabhârata e a Ilíada. Ravana, o 

grande opositor de Rama, é a personificação simbólica dos lunares da quarta 

Raça. O choque entre os Agnisvattas e os Barishads, por causa das maldosas 

insinuações dos Rakshasas, inimigos dos Deuses, redundou na terrível batalha 

entre o Bem e o Mal, isto é, entre a Magia Branca e a Negra, que era a luta pela 

supremacia das forças divinas sobre os poderes terrenos; era o combate 

encarniçado movido pelas deidades da Lua, governadoras dos povos atlantes, 

contra os Seres solares que, como doadores do Mental, deviam dirigir os povos 

ários da quinta Raça-Mãe.  
 

 Tais guerras, em verdade, tiveram as suas origens nos próprios céus, da 

divina luta entre o Anjo da Espada e o Anjo da Luz; foi a derrota desse último e 

das hostes que o acompanharam na sacrílega rebeldia, que a tradição passou para 

as escrituras bíblicas a lenda da “Queda dos Anjos”. Todavia, as interpretações 

da Igreja, assim como as de Milton no seu Paraíso Perdido, estão muito longe de 

corresponder à verdade. Nessa guerra, dizem certos fragmentos alegóricos, o deus 

Soma (Lua), o de áurea cor, à semelhança de Páris arrebata a esposa de 

Brihaspati, qual uma Helena do reino sideral dos hindus, ocasionando a guerra 

entre Deuses e Assuras. O rei Soma alia-se a Ushanas (Vénus), o chefe dos 

Davanas, enquanto os Deuses são dirigidos por Indra e Rudra. Aquele auxilia 

também a Brihaspati, que havia sido seu Mestre. Durante a luta, os Maruts, 

Génios da Tempestade, desertam, abandonando as forças do esposo de Tara e seus 

aliados.  
 

 O sentido esotérico desses personagens, é o seguinte: Brihaspati, o esposo 

enganado, personifica o Génio que preside ao planeta Júpiter; é o representante 

dos Poderes Criadores, a quem o Rig-Veda denomina Brahmanaspati, isto é, o 

culto exotérico, a fé ritualística. Tara, sua esposa, simboliza o conhecimento 

místico; é a Gupta-Vidya, doutrina esotérica. Soma, embora astronomicamente 

seja a Lua, tem aqui o sentido de licor de Shukra, Amrita, a misteriosa bebida 

usada pelos deuses. Quanto ao vocábulo Maruts, é dele que se origina a palavra 

japonesa Maru, com o significado de “força, vapor”. Maruts, Marus, Tachus-

Marus são, outrossim, expressões que designam Seres de Alta Hierarquia que, no 

seio da Terra, montam guarda aos vinte e dois Templos Sagrados da Agharta.  
 

 Com esses mesmos factos relaciona-se a lenda bíblica acerca de Herodes, 

segundo a qual, a rogo de Salomé e por insinuação de sua mãe Herodíades, João 

Batista foi preso e degolado. Trata-se de uma representação simbólica do 

aparecimento da Raça Ária, portadora do Mental que ela deveria desenvolver, e 

da luta que lhe impuseram os Rakshasas, que não queriam o seu florescimento. 

Assim, cortava-se a cabeça (portadora do Mental) de quem naquele tempo fosse 

o arauto da “boa nova”, o divulgador de auspiciosas transformações na 
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mentalidade dos homens. Deve-se observar, no sentido transcendente, que dos 

nomes de João, Herodes e Salomé se formou a prodigiosa sigla JHS, também 

relacionada aos planetas Júpiter, Hermes (Mercúrio) e Saturno, que as escolas 

espiritualistas e a própria Igreja divulgam com interpretação completamente 

diversa da verdadeira. 
 

 Há cerca de um milhão de anos, o Manu Vaivasvata selecionou na sub-raça 

semita, quinta sub-raça atlante, as sementes que deviam constituir a quinta 

Raça-Mãe, conduzindo-as à Terra Imperecível. Segundo a cronologia esotérica, 

há 850.000 anos uma primeira emigração atravessou as cordilheiras do Himalaia, 

espalhando-se pelo Norte da Índia. A quarta sub-raça, dita céltica, povoou a 

Grécia, a Itália, a França, a Irlanda e a Escócia. Distinguiu-se no culto das artes, 

apanágio da nossa civilização. Foi conduzida pelo Manu Orfeu, que alguns 

consideram um ser mítico, o que não admira se outros, ainda hoje, negam 

Shakespeare. A sexta e sétima sub-raças do Ciclo Ário se manifestarão, quase 

simultaneamente, na América do Sul, para o desenvolvimento do sexto e sétimo 

Princípios. Motivo pelo qual costumamos dizer que o Brasil é o Santuário da 

Iniciação Moral do Género Humano, a caminho da Sociedade futura. Sabe-se que 

esta Raça é dirigida pelo Buda-Mercúrio, precisamente porque o principal 

objectivo é o desenvolvimento da Mente. Visto que o estado de consciência acima 

de Manas, teosoficamente falando, é Budhi, correspondente à Intuição ou razão 

Iluminada, outro não poderia ser o seu dirigente ou guia senão o que lhe está 

imediatamente acima. Com isso também se relaciona o facto de conspícuos 

Membros da Excelsa Fraternidade Branca considerarem que Gautama, o Buda, 

foi o Ser de mais Alta Hierarquia manifestado no Mundo. 
 

 Aos quatro sentidos da quarta Raça veio, na quinta, juntar-se o olfacto, 

como quinto sentido para os representantes da quinta Raça-Mãe, na razão 

também de cinco continentes, cinco dedos, quinto Princípio (Manas) do astro 

pentagonal e de outras coisas mais. A primeira sub-raça Ária povoou, como se 

disse, o Norte da Índia. A sua religião era o Hinduísmo primitivo, regido pelo 

Código do Manu, pela lei de castas, fonte de preconceitos que até hoje perturbam 

a vida social daquele país. A segunda, Ário-Semita ou Caldaica, atravessou o 

Afeganistão ocupando as planícies do Eufrates, dirigida pelo Manu Ram ou Rama 

que adoptou o símbolo de Áries (Carneiro), do qual provém o termo Ário, Ariano. 

A sua religião era o Sabeísmo, crendo no Princípio Deífico Impessoal, Universal, 

tributando culto aos Planetários e aos Deuses. A terceira, chamada Iraniana, foi 

conduzida pelo primeiro Zoroastro, cabendo observar que não houve apenas um 

mas vários Seres com esse nome, assim também com o de Moisés, Vyasa e outros. 

Estabeleceu-se na Pérsia, difundindo-se pela Arábia e pelo Egipto, enaltecendo o 

culto do Fogo e da Pureza. A Astrologia e a Alquimia obtiveram progressos 

acentuados. 
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CAPÍTULO VI 
 

 
 

CICLO ÁRIO-AMERÍNDIO 
 
 
 
 

 

MISCIGENAÇÃO 
 

 

 Depois das catástrofes que fizeram submergir grandes áreas da Atlântida, 

processou-se lentamente o caldeamento de ramos e famílias das suas últimas sub-

raças, consoante o fenómeno cíclico da descida das Mónadas pelo Itinerário de 

IO, a fim de que pudessem constituir no devido tempo as duas derradeiras sub-

raças do Ciclo Ariano que deverão desenvolver-se, como se disse, uma ao norte e 

outra ao sul do continente americano. Daquele caldeamento destacou-se o ramo 

chamado SOSHANE, do qual brotou o CHICHEMECA, gerando-se depois vários 

outros como o TOLTECA, o NAHUAL, o MAIA, o QUICHUA, o ISENTAL. 
 

 Os QUICHUAS habitaram a Guatemala e o México, enquanto os 

TOLTECAS, antigo povo mexicano, foram suplantados pelos AZTECAS, cujo 

último imperador, QUATIMAZIN, foi supliciado por ordem de CORTEZ. 
 

 A civilização MAIA alcançou altos níveis e dela se ocuparam eminentes 

teósofos, notadamente Mário Roso de Luna em sua contribuição para o estudo 

dos códices ANAHUAC, intitulada La Ciência Hierática de los Mayas. Antes da 

invasão tolteca, habitavam toda a costa oeste da América Central. Os seus 

remanescentes encontram-se nos Estados mexicanos de Chiapas e de Tabasco, na 

Península do Yukatán, em S. Salvador e nas Honduras. Dividem-se em três 

grupos: 
 

 1) Os da Guatemala, divididos em três subgrupos: NAM, QUECHÊ e 

POKONCHI; 
 

 2) Os do Yukatán, Tabasco e Chiapas, com os seus subgrupos TEANTAL 

e MAIAS, propriamente ditos; 
 

 3) HUASTEQUES, considerando-se mais importantes os que só se 

localizam no Yukatán e nos confins da Guatemala. 
 

 Os Toltecas, ramo de uma família étnica e linguística muito extensa, os 

Nahoas, não se reconheciam, segundo as suas próprias tradições, como 

autóctones. Diziam ter vindo de um outro país bastante povoado, situado a 

noroeste do México, e só se terem estabelecido no centro de Anahuac após longas 

vicissitudes. Alcançaram elevado grau de civilização, mormente na Arquitectura. 
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O mesmo termo “TOLTEKA” acabou por significar “construtor”. Guerreiros e 

construtores eram, por sua vez, chamados os Turânios, quarta sub-raça atlante. 

É curioso notar que os Toltecas construíram as suas cidades por cima de 

infindáveis galerias subterrâneas. E até hoje, pela deficiência dos métodos de 

investigação, os arqueólogos não puderam atinar com a razão de ser das 

“infindáveis galerias subterrâneas”. 
 

 

INCÓGNITAS COMUNICAÇÕES INTRATERRENAS 
 

 

 Aceitamos o risco de ser apodados de visionários e fantasistas pelos 

senhores da sabedoria académica, mas desejamos aqui consignar a nossa opinião 

a esse respeito. A misteriosas galerias subterrâneas das cidades toltecas eram 

utilizadas pelos seus mais conspícuos representantes, quase sempre sacerdotes, 

para se comunicarem com determinadas regiões do Mundo Jina ou Aghartino, 

habitado por Seres de extraordinário saber e poder. Outras galerias subterrâneas 

existiram e existem numa secreta correspondência com aquele Mundo, 

construídas e conservadas para que, na iminência das catástrofes de fim de ciclo, 

o povo eleito, os Iniciados, ou seja, os poucos que permaneceram fiéis à divina 

Tradição, pudessem ser guiados à Terra Santa, à Ilha Imperecível que resiste e 

sobrevive a qualquer cataclismo, na expressão das escrituras sagradas do Oriente. 
 

 Também temos afirmado que se pode passar subterraneamente de um sítio 

no Estado de Mato Grosso para certa região do Peru, denominada MACHU-

PICHU, esotericamente MANU PISCUS (PISCIS). 
 

 

CIVILIZAÇÕES PRÉ-INCAICAS 
 

 

 Pierre Oudinot, em seu trabalho O Mistério dos Incas, escreveu entre outras 

coisas o seguinte: 
 

 “Uma das páginas mais dolorosas da História é da conquista do Peru pelos 

espanhóis. Pizarro, o Conquistador, a exemplo do que já fizera Cortez no México, 

atirou-se com os seus soldados sobre o grande império dos incas, apoderando-se 

dele. A extraordinária façanha ocorreu no ano de 1532, num século em que 

qualquer descoberta de terras no Novo Mundo inflamava o ânimo dos europeus, 

atraindo-os para viagens e expedições as mais audaciosas. 
 

 “Por mais trágico que possa parecer o aniquilamento dessa poderosa e bem 

organizada civilização, o processo empregado pelos conquistadores faz-nos 

lembrar o que ela mesma utilizou para firmar os seus próprios alicerces na face da 

Terra. 
 

 “O império dos incas não datava de longos séculos. A sua fundação fora 

feita pelas armas, e os invasores subjugaram uma civilização que atingira nível 

igual ou talvez superior ao seu.  
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 “Na realidade, uma civilização multissecular tinha existido naquela parte 

da América antes da chegada dos incas, embora a sua história, até hoje 

desconhecida, só permita vagas suposições por parte dos cientistas hodiernos. 

Outros seres, porém, existem conhecedores de uma História mais profunda e 

consentânea com os reais princípios da Evolução Humana, mas que só se 

manifestam através de reduzido número de discípulos, chamemo-los assim, que 

aos poucos vão oferecendo ao mundo aquilo que não possa transpor o limite 

máximo dessa mesma Evolução. 
 

 “O pouco que a Ciência oficial conhece a respeito da referida civilização 

acha-se representado pelas ruínas das suas cidades, cujas construções exigiam 

grandes conhecimentos arquitectónicos e mecânicos, e pelas vasilhas finamente 

trabalhadas, entre as quais alguns exemplares fazem supor não faltar àquelas 

antiquíssimas populações um delicado espírito artístico. 
 

 “Que povo era aquele, anterior aos incas, construtor de semelhante império 

no Novo Mundo? De onde teria vindo para realizar semelhante fenómeno cíclico, 

se tudo na vida está regulado por uma série de leis que a mesma Ciência 

desconhece? 
 

 “Para que se possa ter uma ideia do que é o Peru actual, torna-se necessária 

a apresentação de factores que passaram despercebidos. Julga ela que aquele 

povo guerreiro e empreendedor se originou dos AYMARAS, cujo habitat era o 

Planalto dos Andes, ao tempo em que os QUICHUAS, seus irmãos, se achavam 

estabelecidos nos vales situados mais a nordeste. Pensam os historiadores que 

essas duas grandes estirpes pré-colombianas foram do mesmo sangue, pelo 

simples facto de ser idêntica a linhagem, não havendo entre uma e outra maior 

diferença que a existente entre os dois dialectos do mesmo tronco. 
 

“A verdade é que, avançando cada vez mais, os incas foram subjugando 

povo a povo, construindo assim os fundamentos do seu vasto império. Merece 

particular destaque o facto de que, sendo esse povo de origem guerreira, 

conseguiu formar uma civilização digna de constituir um dos maiores títulos de 

glória de uma estirpe autóctone da América. Os seus engenheiros eram capazes 

de construir, através das montanhas, galerias que, segundo secretas tradições, 

alcançavam longínquas distâncias, e lançar pontes sobre abismos ou abrir 

estradas de cuja perfeição e solidez nos falam bem alto as que ainda hoje existem. 

Eram igualmente infatigáveis agricultores; hidráulicos tão geniais que as suas 

obras são em nossos dias motivo de assombro por parte dos técnicos. Tem-se a 

impressão de estar em face daquele espírito construtivo e admirável dos 

remotíssimos tempos da Atlântida, a que se referem as narrações de Platão em 

Timeu e Crítias, bem como as de Diodoro Sículo e outros.” 
 

 Também de carácter guerreiro era a primeira sub-raça ária que povoou, 

como se disse, o Norte da Índia. A uma das suas quatro castas se deu por isso 
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mesmo o nome de KSHATRIYA, no sentido de aguerrida, a par de JINA, isto é, 

heróica e sábia. 
 

 A cidade de CUZCO, no Peru, como toda a cordilheira de Machu-Pichu, 

comunica-se por via subterrânea com a Serra do Roncador, em Mato Grosso, por 

se tratar de região JINAS. Os nossos Xavantes, de carácter aguerrido, mas não 

feroz como dizem alguns sertanistas, são os fiéis guardiões de uma região vedada 

à curiosidade profana; uma espécie de TABU onde se oculta grande mistério 

relacionado com a descida das Mónadas de Norte para Sul e com a infusão do 

sangue nobre Ibérico com o não menos nobre da raça Tupi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 É conhecida a tradição que nos fala da advertência xavante: toda a vez que 

um intruso se aproxima das suas terras, vê cair na sua frente uma flecha atirada 

por mãos invisíveis. Se teima em prosseguir, a segunda flecha cai-lhe junto aos 

pés, para uma terceira o ferir mortalmente, no caso de não atender ao aviso da 

nação indígena localizada na bacia do Tocantins. 
 

 O termo XAVANTES poderia ser decomposto em dois: CHAVE, ANTES. 

Ligada a essa possível derivação, estaria a hipótese de se encontrar em suas mãos 

a chave do enigma. Tentaram ir buscá-la, e não voltaram para contar a aventura, 

os valorosos FAWCETT, pai e filho. Quem se interessa pela história desses heróis, 

poderá ler algumas páginas emocionantes assinadas por Feliciano Galdino, 

publicadas em O Globo, do Rio de Janeiro, de 17 de Setembro de 1928, que pela 

sua importância foram transcritas por Bernardo de Azevedo da Silva Ramos, por 

justa alcunha “o Champollion brasileiro”, no segundo volume da sua obra citada, 

Inscrições e Tradições da América Pré-Histórica, sob o título Os Mártires da 

Ciência (págs. 470-474). 
 

 Continua P. Oudinot: 
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 “Não se pode falar no país dos incas sem mencionar as ruínas de MACHU-

PICHU, descobertas pelos arqueólogos americanos nomo começo de 1900. 

Situadas as montanhas a nordeste de CUZCO num “cânion” banhado pelo rio 

Urubamba, as construções daquela cidade-fortaleza constituem uma das 

maravilhas do Novo Mundo. Sobre a rochosa cordilheira onde ainda são vistos 

terraços de pedra lavrada e ruínas graníticas de templos, existia a morada de um 

povo misterioso de quem os incas descendem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 “Encontram-se essas ruínas numa das pontas do Monte Machu-Pichu, do 

qual tomaram o nome. Quando foram redescobertas – pois a sua existência havia 

sido vagamente mencionada no passado – estavam em grande parte sepultas sob 

a grande cordilheira. Deixemos de parte séculos sem conta de opressão, guerras 

civis e lutas tremendas pela sua independência, e cheguemos ao Peru de hoje. 
 

 “A que país se assemelha este vasto centro que já foi um império pré-

colombiano e, como tal, incluía em suas fronteiras a maior porção da Bolívia 

actual? A terra em que a civilização dos incas floresceu e se extinguiu chamou-se 

o “Tecto da América Meridional”, já que o Tecto do Mundo inteiro é o Tibete. O 

nome dado pelos antigos a esse rincão americano por sua configuração 

topográfica, que levou os actuais habitantes a falarem do Peru Central como LA 

SIERRA, nenhuma dúvida nos deixa acerca da sua parecença com as terras 

tibetanas, ao Norte da Índia. 
 

 “Entre os principais maciços montanhosos dos Andes há desfiladeiros 

profundos e íngremes, cavados pelas águas dos numerosos rios que vão 

desembocar no caudaloso Amazonas. A paisagem é monótona e estéril. Sobre 
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aqueles planaltos, rodeados de picos nevoentos, batidos por ventos ásperos, não 

existe outra vegetação a não ser a erva “ichu” e algumas áridas pastagens 

chamadas “llamas”, donde o nome dos camelídeos aí criados. 
 

 “É particularmente interessante saber-se que os índios habitantes desse 

planalto descendem, mais directamente do que os de qualquer outra tribo, dos 

antigos incas. Na província do lago Titicaca, na Bolívia, são ainda chamados 

AYMARAS; mas no Peru os índios das montanhas o são de QUICHUAS. 

Morenos na sua maioria, os quichuas têm os cabelos negros, como a maior parte 

das tribos do Brasil que formam entroncamento, embora distante, com os índios 

daquelas regiões. O corpo baixo e largo recorda o dos esquimós. 
 

 “No que diz respeito ao temperamento, os quichuas os planaltos dos Andes 

assemelham-se aos montanheses dos outros países. Taciturnos, muitas vezes 

melancólicos, têm uma fisionomia tão expressiva que, embora não denunciando 

muita inteligência, denotam um princípio investigador ou uma grande 

perspicácia. As suas fisionomias mais parecem máscaras sob as quais se acham os 

restos evoluídos de uma raça desconhecida. Todavia, o quichua é um 

companheiro bastante simpático, segundo a opinião dos viajantes que percorrem 

aquelas regiões. Merece essa lisonjeira referência devido ao facto de ser paciente, 

industrioso, sensato e geralmente alheio à petulância e arrogância. 
 

 “São inúmeras as cidades antigas hoje cobertas por verdadeiros escombros. 

As narrações dessas descobertas, embora muito longe de expressarem a verdade, 

constituem um capítulo de grande interesse. Podemos afirmar que apenas parte 

insignificante dos tesouros perdidos volveu à luz do dia. Tão vultuosos são eles 

que impossível nos seria avaliá-los num simples estudo como este. Basta dizer que 

na região de que estamos tratando, floresceram povos durante muitos milénios. 

As suas energias desenvolveram-se pelo mundo, embora dentro da limitada 

periferia, e manifestaram-se em diversas actividades: artísticas, industriais, 

guerreiras e arquitectónicas. 
 

 “O estudo dessas últimas, principalmente, pode dar-nos a indicação segura 

do grau de cultura alcançado, visto que para a execução desses empreendimentos 

mister se faz a coordenação de prodigiosos esforços individuais, além de exigirem 

uma comunidade possuidora de importância material, cultural e demográfica. 
 

 “As descobertas arqueológicas levadas a efeito concorreram para que se 

fizessem profundas explorações no remoto Passado da Humanidade. É curioso 

verificar-se a existência de raças civilizadas de parceria com as mais primitivas, 

se é que 6.000 anos antes da Era Cristã representa alguma coisa diante da 

imensidade de anos que pesa na existência do Mundo. As condições de vida 

mudaram enormemente durante os últimos oito milénios. Porém, subsistem 

tribos e povos atrasados cujo modo de viver em nada se modificou, por falta do 

progresso dessa época dos grandes reinos mesopotâmicos. 
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 “Naqueles tempos remotos habitavam tribos neolíticas nas Américas, 

Europa, Ásia, África e Oceânia. No âmbito selvagem de semelhantes povos 

persistiam, no entanto, verdadeiros “oásis” formados por outros povos de maior 

cultura e inteligência que, como nossos antepassados, constituíam então uma 

minoria. Mas, como a levedura, penetraram os estratos humanos através de 

interpenetrações, se assim se pode dizer, de ramos e famílias raciais, todas elas, 

grandes e pequenas, possuidoras de Guias (ou Manus) capazes de se infiltrarem 

com as suas gentes nos momentos cíclicos coordenados pela própria Lei da 

Evolução, onde quer que fossem reclamados. 
 

 “Os homens de ciência não estão de acordo quanto à idade que se deve 

assinalar às civilizações americanas. Nota-se mesmo entre eles uma certa 

tendência em só admitir a existência de civilizações pré-históricas em outras 

regiões do Mundo, notadamente nas asiáticas. No entanto, Posnansky, por 

exemplo, afirma que a famosa cidade pré-incaica do altiplano boliviano, 

Tiahuanaco, foi construída há perto de 13.000 (treze mil) anos. Aquele sábio 

baseia os seus cálculos cronológicos na orientação astronómica dada pelos 

fundadores às entradas do templo maior, método aliás seguido pelos construtores 

das pirâmides do Egipto. 
 

 “É indiscutível a grande antiguidade dessas ruínas. Os incas encontraram 

a região abandonada quando aí chegaram pela primeira vez. Do grande povo 

construtor que antes deles tinha ocupado a referida região, nenhum vestígio ficou 

entre os raros habitantes dos seus arredores. As condições climáticas e mesmo a 

configuração topográfica da meseta do Lago Titicaca, provavelmente sofreram 

grandes modificações no decorrer dos tempos, visto os degraus da escadaria de 

pedra ultimamente descobertos no muro que olha de frente o lago e que deviam 

ter sido usados pelos habitantes de Tiahuanaco para descer até às margens do 

mesmo lago, acharem-se actualmente afastados desse um número considerável de 

milhas. 
 

 “A referida cidade, que ocupa grande superfície, foi planejada e construída 

por arquitectos de incomparável capacidade. Os monólitos empregados são de 

enormes dimensões; um deles mede aproximadamente doze metros de 

comprimento e mais de dois de largura, pesando 170 toneladas. Com muita 

probabilidade, diz Markham em seu livro Los Incas del Peru: “A condução e 

colocação de tais monólitos em semelhante lugar fez supor uma grande 

população, um governo regular e desde logo o cultivo da terra em grande escala, 

além da organização de uma chefia activa e inteligente encarregada do transporte 

dos abastecimentos e sua distribuição entre os trabalhadores. Deve ter sido um 

regime que uniu o génio e a destreza ao poder e à capacidade administrativa. 

Depois da gigantesca dimensão das pedras, o que mais surpreende é a sua 

magnífica escultura. A complexidade e simetria do debuxo e da ornamentação 

demonstram grandes conhecimentos artísticos por parte daqueles que tiveram a 

seu cargo a realização de tão maravilhoso trabalho”. 
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 “Que teria acontecido àquele povo imperial cuja permanência em 

semelhante região não podia ser curta, mesmo porque uma raça nómada não 

constrói tão maravilhosas obras arquitectónicas? 
 

 “Sir Markham acredita em uma possível elevação da zona andina como 

factor decisivo do afastamento da raça TIAHUANACANA. Para apoiar a sua 

tese, cita o descobrimento de ossos de mastodonte na região de Ulluma, na 

Bolívia, situada a 4.300 metros acima do nível do mar. Esse animal não pode 

viver em semelhantes altitudes. Os esqueletos gigantescos sepultos nas paredes 

das quebradas dos desertos de Taparacá, e pertencentes a mamíferos que só 

habitam as selvas frondosas, são outras tantas provas de ter havido uma 

profunda mudança de clima. Os desertos onde se encontram os restos dos 

tamanduás deviam ter sido anteriormente zonas húmidas e férteis cobertas de 

espessos bosques. 
 

 “Quando a cordilheira era mais baixa do que agora, os ventos alíseos 

chegaram a semelhante lugar deixando a sua humidade na faixa costeira. Quando 

os mastodontes viviam em Ulluma e os tamanduás em Taparacá, os Andes, em 

seu lento ressurgimento, estariam a setecentos ou mil metros mais abaixo do que 

hoje, o milho crescia então nas proximidades do Lago Titicaca e a paragem das 

ruínas de Tiahuanaco poderia sustentar a numerosa população que destruiu 

aquela ciclópica cidade. 
 

 “A origem dos incas, sucessores de outros povos de procedência ainda mais 

enigmática, não é muito clara, apesar da sua alta cultura e do íntimo contacto 

com os conquistadores espanhóis. Sir Markham trata muito detalhadamente dos 

mitos de PACCARI-TEMPU, Pouso da Aurora, e de TAMPU-TOCCO, a Serra 

das Três Cavernas, melhor dito, Embocaduras chamadas SUTIC, MARAS e 

CEAPAC. A lenda diz como da Embocadura de Maras saiu uma tribo que levava 

o mesmo nome, e da de Sutic outra denominada TAMPU. Da do centro saíram, 

por sua vez, quatro augustos personagens com o título de AYAR, nome que se dá 

a diversos monarcas primitivos, e que se chamavam MANCO, o príncipe, AUCA, 

o Ayar guerreiro e jovial, CACH, o Ayar sal, e UCHU, o Ayar pimenta. Estes 

monarcas vieram acompanhados das suas esposas. Reuniram em torno de si 

forças consideráveis, sem contar as duas tribos que saíram das Embocaduras 

Maras e Tampu da Serra de Tampu-Tocco. Sob as suas bandeiras se alistaram 

mais oito linhagens cujos nomes conserva a lenda de MANCO-CAPAC e MAMA-

OCLO.” 
 

 Para nós, tem outra significação também a lenda que assim narra o 

aparecimento dos fundadores do Império Tawantisuyo: 
 

 “Manco-Capac, homem de carácter enérgico e de costumes puros, 

acompanhado de Mama-Oclo, sua irmã e esposa, surgem às margens do Lago 

Titicaca, enviados por seu pai, o Sol, para arrancar o seu povo da barbárie, 
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mediante a unificação. Trazia ele um bastão de ouro, que o seu pai lhe havia 

oferecido, a fim de escolher o território onde o mesmo se enterrasse 

profundamente no solo, que viria a ser a Terra Prometida ou a da fundação do 

seu Império. De facto, o bastão enterrou-se no Monte Huanacaura, ao qual ele 

deu o nome de Cuzco, que quer dizer “centro ou umbigo”. Manco-Capac ensinava 

aos homens a lavrar a terra, construir habitações e tudo quanto lhes iluminasse a 

mente. E Mama-Oclo ensinava às mulheres a fiar, tecer e a tornarem-se boas mães 

de família.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Outra lenda conta que ele ensinava aos homens na cidade alta e ela 

doutrinava as mulheres na cidade baixa, o que se interpreta, respectivamente, 

como coisas do mental, parte alta ou superior, para o sexo masculino, e como 

coisas do lar, domésticas, inclusive os ensinamentos inerentes à maternidade e à 

puericultura, para o sexo feminino. 
 

 Mais uma lenda que, como tantas outras, vem comprovar a existência de 

um Mundo Subterrâneo, a que se referem as tradições dos povos primitivos, 

assunto que temos tratado em diversos trabalhos, inclusive em nosso livro O 

Verdadeiro Caminho da Iniciação. 
 

 Tal Mundo ou País é conhecido por vários nomes, sobressaindo dentre 

todos o de Agharta, muito citado nas obras do Marquês Saint-Yves d´Alveydre, 

La Mission des Juifs e Mission de l´Inde, Mission de Europe dans l´Asie; como no 

livro Le Roi du Monde, do ilustre cabalista René Guénon, e também no de 

Ferdinand Ossendowsky, intitulado Bêtes, Hommes et Dieux. 
 

 Agharta é a mesma Asgardi ou “Cidade dos Doze Ases” dos Edas 

escandinavos, o mesmo País subterrâneo de Asar dos povos da Mesopotâmia. É 



A Harmonia Universal – Henrique José de Souza – Comunidade Teúrgica Portuguesa 

 

 68 

o País do Amenti a que se refere o Livro da Santa Morada ou Livro dos Mortos 

egípcio, tão mal compreendido pelos ocultistas que tentaram comentá-lo. É ainda 

o País das Sete Pétalas descrito por Parashara a Maitreya, no Vishnu-Purana, ou 

o dos Sete Reis de Edon (Éden ou Paraíso Terrestre). Para os tibetanos e mongóis 

é a Cidade de Ermedi; na Mitologia Grega, são os Campos Elíseos, o Tártaro ou o 

Hades; para os antigos mexicanos, é a Cidade de Tula ou Tulã; para os bardos 

celtas, é a Terra do Mistério, cantada por O´Hering. É o famoso Monte Salvat, das 

tradições do Santo Graal e do ciclo astúrico, nas quais se inspirou Wagner para 

compor as suas monumentais peças Lohengrin e Parsifal. É a Terra de Chivin ou 

Cidade das Treze Serpentes; o Fu-Sang das tradições chinesas: “O Mundo 

Subterrâneo que fica na Raiz do Céu”, segundo o Votan Tsental; o País dos Calcas, 

Kalcis ou Kalkis, ou a famosa Cólchida, para onde se dirigiam os Argonautas. Na 

literatura inca fala-se do famoso falcão, companheiro inseparável de Manco-

Capac, imperador da última dinastia incaica. Essa ave chama-se “indl”, era 

venerada e temida por todos da sua raça. 
 

 O bastão pode significar o ceptro de um rei e chefe, desde que se trate de 

um Manu racial. As duas penas e vestes, nas cores vermelha e verde, relacionam-

se ao Fogo Sagrado, Verbo Solar, Agni (ou Tejas, nas escrituras orientais), e o 

Hálito que o anima como Sopro Divino (denominado Vayu, nas mesmas 

escrituras). 
 
 

O MANU BRASILEIRO 
 

 

 Na língua tupi, Tamandaré procede da expressão Tamanda-ré, que quer 

dizer “depois da volta”. É este o nome do Noé brasileiro na lenda do dilúvio que 

assolou as plagas brasílicas. Segundo Batista Caetano, o termo Tamandaré 

originou-se de Tomoindaré (tab-moi-ndaré), isto é, aquele que formou um povo ou 

o repovoador da Terra. Nesse caso, o Manu dirigente dessa raça em que se 

infundiu o sangue português, qual fenómeno cíclico por Lei exigido. 
 

 Facto histórico dessa miscigenação racial é a mística união entre Diogo 

Álvares Correia, o Caramuru, representante da Raça Portuguesa, e Catarina 

Paraguaçu, a índia representante da Raça Tupi. 
 

 José de Alencar, no seu esplêndido O Guarani, oferece-nos em poucas e 

maviosas frases a lenda do Manu brasileiro e de sua esposa: 
 

 “Foi longe, bem longe dos tempos de agora. As águas caíam e começaram 

a cobrir a terra. Os homens subiram ao alto das montanhas. Um só ficou na 

várzea com a sua esposa. Era Tamandaré. Forte entre os fortes, sabia mais do 

que todos. O Senhor falava-lhe de noite, e de dia ele ensinava aos filhos da tribo 

o que aprendia do Céu.” 
 

 O romancista tece, nesse livro, o enredo que prende os corações dos dois 

principais personagens, Ceci e Peri, a portuguesa e o índio. Peri quer dizer “a 
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flecha”, e Ceci “meu pesar, minha dor”. Qual deus Cupido, a flecha amorosa de 

Peri fere em cheio o coração de Ceci. 
 

 

DIREITO DAS RAÇAS 
 

 

 Damos aqui a palavra a Menotti del Picchia, escritor e poeta dos mais 

ilustres. 
 

 “A descida dos tupis do planalto continental, rumo ao Atlântico, foi uma 

fatalidade histórica pré-cabralina, a qual preparou o ambiente para as entradas 

no sertão dos aventureiros brancos desbravadores do oceano. 
 

 “A expulsão feita pelo povo tapir dos tapuias do litoral significa bem, na 

História da América, a proclamação do direito das raças e a negação de todos os 

preconceitos. 
 

 “Embora viessem os guerreiros do Oeste, dizendo “Ya so Pindorama koti, 

itamarana po anhatim, yara rama recê”, na realidade não desceram com a sua Anta 

a fim de obsorver a gente branca e se fixarem objectivamente na terra. Onde estão 

os rastos dos velhos conquistadores? 
 

 “Os tupis desceram para ser absorvidos, para se diluírem no sangue da 

gente nova. Para viver subjectivamente e transformar numa prodigiosa força a 

bondade do brasileiro e o seu grande sentimento de humanidade; e aí parece estar 

indicada a predestinação da gente tupi. 
 

 “Toda a história desta raça corresponde a um lento desaparecer de formas 

objectivas e um crescente aparecimento de forças subjectivas nacionais. O tupi 

significa a ausência de preconceitos. O tapuia é o próprio preconceito, em fuga 

para o sertão. O jesuíta pensou que havia conquistado o tupi, mas este é que 

conquistara a religião daquele. O português julgou que o tupi deixaria de existir; 

e o português transformou-se e ergueu-se com fisionomia de nação nova contra a 

metrópole, porque o tupi venceu dentro da alma e do sangue do português. 
 

 “O tapuia isolou-se na selva para viver; e foi morto pelos arcabuzes e pelas 

flechas inimigas. O tupi sociabilizou-se sem temor da morte; e ficou eternizado no 

sangue da nossa raça. O tapuia é morto; o tupi é vivo.” 
 

 Da lavra do brilhante Menotti são também as seguintes expressões: 
 

 “Somos um país de imigração e continuaremos a ser o refúgio da 

Humanidade, por motivos geográficos e económicos demasiadamente sabidos. 

Segundo os dados de Reclus, só o vale do Amazonas é capaz de alimentar 

trezentos milhões de habitantes. Na opinião bem fundamentada do sociólogo 

mexicano José de Vasconcelos, é de entre as bacias do Amazonas e do Prata que 

sairá a Raça Cósmica que realizará a Concórdia Universal, porque será filha das 

dores e das esperanças de toda a Humanidade. 
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 “Temos de construir esta grande Nação, integrando na Pátria comum todas 

as nossas expressões históricas, étnicas, sociais, religiosas e políticas, pela força 

centrípeta do elemento tupi.” 
 

 De um editorial publicado na revista Dhâranâ, n.º 72, intitulado Uma Nova 

Humanidade: 
 

 “Está se formando no continente sul-americano um novo tipo racial. Para 

concentrar-se e tomar expressão, só lhe falta um corpo colectivo capaz de fundi-

lo em uma só entidade. Já a actual população dos países ibero-americanos possui, 

sobre as outras, imensa superioridade do ponto de vista estético, culturalmente 

emotivo e ideológico. A descoberta não é nossa, pois já o disseram outros 

pensadores mais autorizados. Até o mais inferior índio mexicano possui em seu 

imo profunda sensibilidade e capacidade de organização. Que viva em choça e 

deixe morrer a metade dos seus filhos, não é prova em contrário. Na sua 

concepção dos valores da vida não entra o factor castigo nem o problema da 

morte. Em troca, está profundamente integrado no sentido de sua pessoa, como 

factor dentro da sua comunidade. 
 

 “Nisso se estriba o aparente mistério de eles produzirem uma arte plástica 

de insuperável beleza que só podem reproduzir, aproximadamente, raros artistas 

civilizados, tidos como génios. O génio do índio mexicano produziu no começo 

deste século a maior escola de pintura, sem excepção alguma, e o maior 

ressurgimento dos grémios de artesãos populares da nossa época.” 
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 Mário Roso de Luna, quando em 1910 realizou uma série de conferências 

pela América do Sul, teve ensejo de dizer: 
 

 “O país de Pizón, Cabral, Lopes e Souza, por sua maior vizinhança com a 

Europa e África, por sua mescla de raças e por inúmeras outras razões… 

demonstra excepcionais características que nos dão o direito de afirmar que os 

seus futuros destinos são semelhantes aos do Norte-América; que em cultura, no 

litoral, nada fica a dever à Europa; do mesmo modo que, em belezas naturais e 

espiritualidade, recorda o berço Ário, a Índia, como se no desenvolver dessa nobre 

Raça – da Ásia à Europa, e desta à América – coubesse ao Brasil a glória de servir 

de remate e epílogo daquele grande povo, com uma civilização fluvial e costeira 

igual à de todos os grandes rios chamados Ganges, Indo, Oxus, Iaxarte, Nilo, 

Tigre e Eufrates, Danúbio, Ródano, Reno, Mississípi, etc., cada um deles legando 

ao humano futuro um florão de sua coroa… 
 

 “Não resta dúvida alguma que as bacias do Amazonas e do Prata, com o 

decorrer do tempo, selarão em suas ribeiras os destinos do Mundo.” 
 

 Às proféticas palavras desses grandes pensadores fazem eco as nossas: 

Brasil! Tu és o Santuário da Iniciação Moral do Género Humano a caminho da 

Sociedade futura. Teu nome o diz: é em teu seio, nas profundezas do teu solo, que 

se mantêm vivas e crepitantes as brasas de Agni, o Fogo Sagrado! 
 

 

TODES DO BRASIL 
 

 

 Todes? Mulukurumbas? Naturalíssimas interrogações essas como tantas 

outras. Ninguém pode saber o que não estudou nem o que “deixaram” de ensinar. 

No Sul da Índia há uma região denominada Nilguíria, palavra essa que significa 

“montanhas azuis”. Helena Blavatsky, em sua preciosa obra Au Pays des 

Montagnes Bleues (aludindo à Nilguíria), trata desses estranhos seres que, a bem 

dizer, representam o alfa e o ômega das civilizações 

já existentes. Os Mulukurumbas, homúnculos, 

monstrengos cujo olhar mata em treze dias a quem 

quer que lhes seja antipático, constituem os últimos 

vestígios de uma raça desaparecida. Os Todes, ao 

contrário, como fiéis guardiões das Montanhas 

Sagradas, ou guardas avançadas de Embocaduras 

que conduzem aos Reinos Infraterrenos, são as 

sementes de uma Raça futura arregimentadas em 

determinada parte do Globo, à espera do raiar do 

Novo Ciclo.  
 

Naquela região o totem é o búfalo, com o qual 

conversa e se entende o Tode, como narra a insigne 
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autora. Tanto esse facto como aquele outro, estão registados nos arquivos das 

autoridades inglesas, que então dominavam a Índia, consignando até uma severa 

penalidade ao Mulukurumba que com o seu fulminante olhar abatesse um súbdito 

da coroa britânica. 
 

 Os Todes encontram-se em outras regiões do Globo, inclusive no Brasil, em 

determinados sítios da majestosa Serra da Mantiqueira, onde em 1921 eclodiu a 

Obra em que está empenhada a S.T.B., e também na Serra do Roncador, embora 

possuindo um segundo sentido em relação à região de Mato Grosso, 

subterraneamente comunicante com a Montanha peruana de Machu-Pichu. 
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CAPÍTULO VII 
 

 
 

PODER DO PENSAMENTO 
 
 
 
 

 

NATUREZA DOS PENSAMENTOS 
 

 

 O pensamento é o resultado das vibrações na matéria dos corpos invisíveis 

do Homem. Tal como acontece a todas as vibrações, elas se transmitem no meio 

que lhe é próprio. A diferença entre as ondas produzidas pelo som e as que se 

originam do pensamento, está em que estas se propagam por dimensões 

desconhecidas no Mundo Físico. À medida que a onda se afasta do seu ponto de 

partida vai diminuindo o seu poder, alcançando, porém, as do pensamento uma 

distância incomparavelmente maior que as emanadas de qualquer outra fonte. 
 

 Quanto à natureza e vitalidade dos pensamentos, dependem de vários 

factores, entre os quais está a espécie de matéria que os produziu. Emitidos pelo 

intelecto de um homem vulgar, a sua potência é limitada nos Mundos em que 

devem agir, principalmente devido a projectarem-se em Planos onde turbilhonam 

milhões de pensamentos da mesma natureza inferior que, de certo modo, logo 

anulam os seus efeitos. Emanados, porém, dos homens superiores, encontram 

campo mais livre que lhes permite atingir grandes distâncias e permanecer 

activos durante mais tempo. 
 

 Vibrações dessa natureza são, por exemplo, as produzidas por pensamentos 

teosóficos que, pairando nas mesmas alturas dos de carácter puramente religioso 

ou científico, acham-se destes separados pela nitidez e precisão das suas formas. 

Um pensamento teosófico assemelha-se ao som produzido no meio do mais 

absoluto silêncio. Ele age em matéria mental ainda pouco utilizada tocando as 

fronteiras do Plano Búdhico, onde não podem chegar nem os mais elevados 

pensamentos filosóficos e científicos, em geral indecisos e impregnados da matéria 

em que se origina a vaidade e o orgulho. 
 

 É no Plano Búdhico que se faz a leitura dos Anais Akáshicos, podendo-se 

distinguir a identidade das nossas vidas anteriores. Por isso, o Akasha é chamado 

o Grande Livro da Vida. 
 
 

EFEITOS DOS PENSAMENTOS 
 

 

 O pensamento, principalmente quando dirigido por uma forte vontade, é 

sempre uma entidade viva, capaz de realizar a ideia que lhe deu origem. 
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Projectadas no meio ambiente, essas entidades vivas representam outros tantos 

mensageiros destinados a propagar o bem ou o mal, o amor ou o ódio, a virtude 

ou o vício. Acordam os germes das boas ou más tendências latentes nos cérebros 

humanos, não raro dependendo deles o impulso original de uma vida virtuosa ou 

pecaminosa. Conscientemente projectados em determinada direcção, por mais 

distante que esteja o objecto visado, agem tão eficazmente como se estivessem 

fisicamente presentes os indivíduos que os emitem. 
 

 Incalculável é o mal que homens e mulheres causam ao mundo e a si 

próprios pela força destruidora dos seus pensamentos hostis, das suas palavras de 

ódio, de inveja, de egoísmo. A calúnia, a maledicência, o rancor, são outros tantos 

inimigos da alma. 
 

 Felizmente, como consoladora compensação, existem as formas-

pensamento de paz e amor, de bondade e solidariedade, emitidas pelos que se 

dedicam à Felicidade Humana, capazes de induzir calma, coragem, resignação, 

tranquilidade e toda a sorte de benefícios morais às almas aflitas e sofredoras. 
 

 Os efeitos dos pensamentos são intensificados quando emitidos 

conjuntamente por várias pessoas. Daí os maiores benefícios que auferem as 

colectividades onde militam Associações Espiritualistas e Escolas de Iniciação, 

como a Sociedade Teosófica Brasileira, em cujas sedes e templos se reúnem os seus 

membros para ensinar e vivenciar as regras da Paz, do Amor e da Concórdia 

Universal. 
 

 As poderosas Egrégoras assim formadas movem-se e vibram em todas as 

direcções, afastando ou dominando as vibrações negativas dos génios do mal. 

Quantos benefícios esses pensamentos colectivos têm trazido à Humanidade! 

Ninguém jamais o poderá saber, porque as entidades que eles representam vibram 

e age na matéria subtil que não se vê e na qual, por isso, poucos acreditam. 
 
 

EVOLUÇÃO DA MATÉRIA MENTAL 
 
 

 As ondas de pensamentos altruístas e generosos propagadas no Plano da 

matéria mental, não se limitam a favorecer e beneficiar apenas os que são por elas 

alcançados; concorrem para o desenvolvimento e enriquecimento da própria 

matéria que lhes serve de condução, de veículo transmissor. 
 

 No estado actual da Evolução Humana, apenas quatro espírilas de cada 

átomo se acham vivificadas, e a última só entrará em plena actividade no 

presente período de vida do Globo, desenvolvendo a faculdade correspondente à 

consciência mental. A maioria dos homens só agora inicia o desenvolvimento 

dessa faculdade que irá futuramente dar-lhe plena posse dessa consciência, ainda 

incipiente. 
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 O homem dotado de um corpo mental em que os átomos constituintes já 

detenham essa espírila activa, emitirá constantemente átomos dessa natureza 

superior, susceptíveis de adentrarem a aura de pessoas afins e de serem por estas 

utilizados. Desse modo, todos os pensamentos puros levam em si átomos 

evoluídos que irão despertar no Mundo Mental as espírilas daqueles cujas 

consciências mentais, por ausência de veículo apropriado, ainda não puderam 

manifestar-se. 
 

 

FORMAS E CORES 
 

 

 As cores do ovo áurico de cada homem revelam o estado evolutivo do seu 

corpo mental. É também pelas formas e cores dos pensamentos que nesse “ovo” 

se agitam ou dele projectam para o exterior, que o clarividente pode ter 

conhecimento do carácter de cada pessoa. A forma indica a natureza boa ou má 

do pensamento, e a cor espelha a qualidade superior ou inferior da matéria que o 

reveste. A precisão dos pensamentos, a sua intensidade e natureza, resultam da 

luz e da nitidez das suas formas. 
 

 O tom de rosa brilhante caracteriza os pensamentos afectivos, amorosos; os 

que visam a aliviar alguém de sofrimentos, apresentam-se aos olhos do 

clarividente em matizes de ouro, de azul celeste e, por vezes, de um branco 

prateado. Dir-se-ia que tais pensamentos, como todos os de simpatia e amizade, 

depois de tomarem a forma ovóide, que é a de qualquer criação física ou mental, 

adornam-se de asas e partem com uma velocidade superior à da luz, através do 

Mundo Mental, em busca do seu destino. Assemelham-se aos Devas luminosos 

dos hindus, tanto quanto aos Anjos dos cristãos. 
 

 De cores embassadas e turvas e de formas grosseiras apresentam-se os 

pensamentos de sensualidade, ódio, ciúme, cólera, irascibilidade, por se acharem 
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impregnados de matéria astral. Neles predominam os tons escuros do vermelho e 

do verde, projectando-se sob formas de raios e de garras aduncas. 
 

 A grande maioria dos pensamentos não tem uma forma precisa, nem cores 

marcantes, assemelhando-se a espessos nevoeiros de contornos indefinidos. São 

dessa natureza os emitidos pela massa dos fiéis e devotos, ao entrarem nos 

templos e igrejas, com pouca fé e em geral sem convicções fundamentadas, 

conferindo assim, inevitavelmente, um nível de pequena ou nula espiritualidade 

ao ambiente. Formam-se sobre eles nuvens de um azul sombrio, por entre as quais 

transitam lívidos pensamentos de medo e remorsos ou estranhas formas 

tentaculares do egoísmo. 
 

 

ORIGEM DOS HÁBITOS 
 

 

 Toda e qualquer forma-pensamento, uma vez criada, tende a persistir viva 

e a reproduzir-se no corpo que a plasmou. Este facto, de máxima relevância, 

verifica-se também no Plano Físico e basta para explicar a razão de ser dos nossos 

hábitos de pensar e sentir. Isso justifica a ênfase dos teósofos e ocultistas ao 

recomendarem a formulação de pensamentos altruístas, a emissão de ideias 

nobres e a imaginação de esquemas construtivos, progressistas, liberais que, 

incentivados com palavras da mesma natureza, concorrem seguramente para 

acelerar a evolução do Homem. 
 

 O desconhecimento desse facto é a causa do baixo teor vibratório nos 

pensamentos da grande maioria, que os mantêm restritos às suas exclusivas 

conveniências pessoais, entravando assim a marcha do progresso da 

colectividade. 
 

 São de um Grande Mestre estas palavras: “O homem cria sem cessar no seu 

ambiente um mundo próprio, povoado pelos produtos da sua imaginação, dos 

seus desejos, dos seus impulsos e das suas paixões”. As formas-pensamento 

grosseiras invadem a nossa aura, aumentam sempre de número e se tornam 

suficientemente fortes para dominar toda a nossa vida mental e emocional, desde 

que obedeçamos docilmente aos seus impulsos e caprichos, coagindo-nos a criar 

hábitos de pensar e sentir que passarão a formar parte integrante do nosso 

carácter. 
 

 

ELEMENTARES ARTIFICIAIS 
 

 

 Dá-se o nome de elementares artificiais às formas-pensamento 

excepcionalmente poderosas, criadas pelo prolongado esforço de um ou vários 

homens reunidos para o mesmo fim. Essas entidades, plenamente vivificadas, 

podem ser benéficas ou maléficas e, uma vez bem constituídas, dificilmente 
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poderão ser aniquiladas. Continuarão através dos séculos a executar o trabalho 

ordenado pelo seu criador, mesmo quando este venha a arrepender-se de havê-las 

plasmado. 
 

 Quando impossibilitadas de descarregarem a energia que lhes deu a vida 

sobre o objecto a que se destinam, ou sobre o seu próprio criador, elas 

transformam-se em verdadeiros demónios, atraídas constantemente para 

quantas pessoas mantenham pensamentos ou sentimentos da sua natureza. São 

geralmente a causa das obsessões e dos acidentes entre os frequentadores das 

sessões anímicas ou necromânticas, impropriamente ditas espíritas, e que eles, 

mal orientados pelos livros e os adeptos do “Kardecismo”, atribuem a “espíritos 

atrasados e sem luz” de pessoas falecidas. 
 

 Por vezes, elas apoderam-se de um “coque” ou cadáver astral e podem 

manifestar-se na sessão através de um “médium”, fazendo-se passar, 

astutamente, por alguém muito venerado ou conhecido, e desse modo exercer 

grande influência sobre os incautos. 
 

 O prestígio dessas entidades artificiais é notável principalmente entre os 

selvagens, cujo amor e adoração elas estimulam por meio de práticas de certos 

fenómenos psíquicos de ordem inferior. Conseguem assim, à custa da vitalidade 

dos seus devotos, prolongar a sua existência durante anos e mesmo séculos. 
 

 Foram exímios fabricantes de entidades dessa natureza os magos negros 

que proliferaram na decadência da Atlântida, os quais conseguiam envolver essas 

formas-pensamento em matéria física, fazendo-se surgir entre os combatentes nas 

guerras por eles movidas contra as forças brancas. É a elas, animalescas e semi-

humanas, criadas nos tempos recuados do continente submerso, que se referiam 

os gregos nos seus mitos dos faunos e dos sátiros. A terrível deusa Kali, que até 

hoje tem sequazes na Índia e em outros países, pode, com toda a probabilidade, 

ser uma síntese de elementais dessa natureza, como vestígio pertinaz daquele 

tenebroso passado. 
 

 

FORMAS-PENSAMENTO DOS OBJECTOS 
 

 

Todas as vezes que um homem pensa num objecto qualquer, a sua imagem 

aparece antes de tudo na aura do seu corpo mental. O clarividente que “adivinha” 

o nosso pensamento, apenas “vê” suspensa diante de nós a imagem daquilo em 

que pensamos, seja uma pessoa, uma casa, uma paisagem ou qualquer outra 

coisa. O pintor que vai executar um quadro, o escritor que imagina um romance, 

o arquitecto que planeja uma construção, antes de objectivarem no mundo físico 

as suas concepções já as têm realizadas nos seus corpos mentais. São formas-

pensamento que persistem, tornando-se “contrapartes” invisíveis daquelas obras 

de arte, e os sentimentos ou emoções que inspiraram os seus autores exercerão a 

sua influência nas gerações futuras, levando-as à concepção de obras idênticas. 
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 Os conceitos aqui emitidos acerca da natureza e do poder das formas-

pensamento, constituem temas de estudo nas Escolas de Iniciação e vêm sendo 

desenvolvidos nas melhores obras de Ocultismo. Dentre estas, assinalamos a de 

Arthur E. Powell intitulada El Cuerpo Astral y otros Fenómenos Celestes, de que 

foram extraídos alguns trechos deste capítulo. 
 

 A propósito da formação moral da criança, é interessante ler o que escreveu 

esse autor na sua referida obra (pág. 189): 
 

 “Durante os primeiros anos de vida de um homem, o Ego tem pouco 

domínio sobre os seus veículos; espera, portanto, que os pais o ajudem a conseguir 

um domínio mais firme, cercando-o de condições adequadas. É impossível 

exagerar a plasticidade desses veículos ainda não formados. Muito pode fazer-se 

com o corpo físico das crianças, porém, muito mais ainda se pode fazer com o 

veículo astral e com o mental. 
 

 “Esses corpos respondem prontamente a toda a vibração que lhes chega e 

são intensamente receptivos a qualquer influência, boa ou má, que proceda de 

quem os rodeia. Além disso, conquanto em sua juventude sejam muito suscepíveis 

e se moldem com facilidade, muito depressa se assentam e enrijecem, adquirindo 

hábitos que, uma vez firmemente arraigados, são difíceis de extirpar. 
 

 “De sorte que o porvir das crianças depende dos pais e mestres em medida 

muito maior do que geralmente estes supõem. Só um clarividente sabe com que 

rapidez e em que grande medida se poderia melhorar o carácter das crianças, se 

os dos adultos fosse melhor do que é correntemente. O meio ambiente em que 

crescem é de tanta importância que na vida em que se alcança o Adeptado, a 

criança há-de estar num meio ambiente absolutamente perfeito.” 
 

 Daí o mal que se pode causar aos homens, principalmente às crianças, a 

contemplação de quadros com cenas de guerra, de destruição, episódios 

sangrentos; a leitura de livros deprimentes, negativistas; de folhetos e revistas 

indecorosos. Pior ainda, devido ao seu incoercível efeito sugestivo, assistir a 

espectáculos de teatros, circo, cinema ou televisão em que as cenas de adultério, 

traição, corrupção, roubo, covardia e até de assassínio, são apresentadas de 

maneira a sugerirem a reprodução do vício e do crime. Espectáculos esses que vêm 

exercendo tão nefasta influência, em particular na mente da infância e da 

juventude, naturalmente propensas a imitar os maus exemplos dos adultos. 

Compete antes de tudo aos pais, aos educadores e às autoridades constituídas a 

adopção de medidas saneadoras adequadas, visando à moralização dos costumes 

e ao aprimoramento do carácter. 
 

 Citamos de passagem o curioso fenómeno a que estão sujeitos todos os 

artistas, principalmente os romancistas e dramaturgos. Criados no Plano Mental 

os personagens que se vão utilizar para a realização das suas obras, não é raro que 

um escritor falecido ou mesmo um elemental, espírito da Natureza, que não se 
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deve confundir com elementares artificiais, ao ver essas imagens mentais delas se 

apodere e as faça agir de modo diverso do imaginado pelo autor. E este, à medida 

que escreve o seu trabalho, nota com espanto, sem achar uma explicação 

plausível para o facto, que a acção se vai desenrolando de maneira muito diferente 

daquela que ele havia concebido. 
 

 

ENTIDADES PERMANENTES 
 

 

 Além das citadas entidades criadas pelos magos negros, encontram-se 

espalhadas pelo Plano Astral outras formas-pensamento, a bem dizer de carácter 

permanente, resultado de um trabalho acumulado por várias gerações. As 

histórias religiosas, os acontecimentos históricos, as lendas dos santos e heróis que 

ocuparam o pensamento dos homens, são outras tantas imagens vivas existentes 

como formas-pensamento no Plano Mental, visíveis para um clarividente que as 

pode tomar por entidades reais quando não possui experiência suficiente. 
 

 Poderoso é o efeito que essas formas-pensamento exercem na génese dos 

sentimentos nacionais. Formando uma entidade colectiva, saturam o meio que 

nos cerca e todos os produtos do nosso espírito, ao atravessá-las, sofrem 

deformações decorrentes da sua influência. Os nossos próprios corpos astral e 

mental, onde se originam as nossas emoções e pensamentos, são dominados por 

essa entidade, levando-nos a reproduzir as suas próprias vibrações. A consciência 

das multidões encontra nesse facto a verdadeira explicação. 
 

 Quando esse agregado de formas-pensamento, constantemente 

intensificado pela reprodução automática de pensamentos idênticos, tem carácter 

destrutivo ou é criado sob a influência do ódio entre os povos e as raças, torna-se 

de tal modo poderoso que a sua energia se faz sentir no Mundo Físico em forma 

de guerras, guerrilhas, epidemias, crimes jamais imaginados, desarmonia entre as 

classes e revoluções sociais. As suas acções vão ainda mais longe, originando 

tempestades, terramotos, cataclismos físicos de toda a natureza. Foram esses 

poderosos agregados de formas-pensamento que abalaram até aos fundamentos, 

acabando por fazer desaparecer o continente atlante da face da Terra. Foi esse 

incontrolável poder maligno que desencadeou a guerra de 1914/18 e as 

calamidades que lhe sucederam. Não foi de outra origem a força avassaladora que 

engendrou a guerra de 1939/45 e as sucessivas lutas internacionais. 
 

 Povos inteiros, plasmando durante anos e anos explosivos pensamentos de 

ódio, domínio, destruição, imaginando como inimigos implacáveis os demais 

povos do mundo, alimentam e desenvolvem as monstruosas e sanguinárias 

formas-pensamento que subjugam e escravizam os espíritos, mesmo os mais 

ponderados, levando-os a considerar como justos todos os delitos contra o direito 

e a liberdade alheios e como necessários os mais nefandos crimes cometidos contra 

a dignidade humana. Nessas ocasiões, a rubra matéria tamásica prevalece 

pesadamente sobre toda a superfície do planeta. 
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 A História que regista os feitos humanos, ignorando a existência dessas 

fatídicas formas-pensamento e o seu poder irrefreável, lançará sobre dois ou três 

nomes toda a culpa desses crimes de lesa-evolução. Os portadores desses nomes 

serão execrados pelos contemporâneos e pelas gerações futuras. No entanto, eles 

nada mais fizeram que dar forma concreta, personificar e dirigir essas invisíveis 

forças maléficas, criadas e constantemente alimentadas pelos negros pensamentos 

de milhões de seres humanos. 
 

 Elas não serão destruídas com a morte de um líder ou a queda de um 

governo, nem desaparecerão com a derrota completa desta ou daquela facção em 

luta. Permanecerão vivas e activas, mesmo que não houvesse mais homens para 

assassinar nem cidades para arrasar. As suas inesgotáveis energias continuarão 

agindo caoticamente para produzir aqui uma epidemia, ali um terramoto, além 

um ciclone; as pragas, as secas, as inundações, os sinistros colectivos. 
 

 A desordem e confusão que tais formas-pensamento provocam no mental 

humano atingem igualmente o Mental Cósmico, cujas leis, aparentemente 

imutáveis, modificam-se e alteram-se de modo alarmante por força desses efeitos 

cármicos. 
 

 

OUTRAS FORMAS-PENSAMENTO 
 
 

 Todo e qualquer pensamento egoísta, em suas diversas modalidades 

(ambição, avareza, cobiça, vaidade, impostura, orgulho), se tinge de cores turvas, 

pardacentas, com reflexos avermelhados ou esverdeados, e as suas formas 

adquirem linhas curvas, com aparência de garras aduncas como as das aves de 

rapina, ou assemelham-se a tentáculos ondulantes que lembram bem os dos 

polvos e outros cefalópodes. 
 

 Ao contrário, todos os pensamentos altruístas, filantrópicos, de abnegação 

e generosidade distinguem-se pelas cores claras e brilhantes, nos mais lindos tons 

de ouro e azul, de púrpura e verde ou lilás. São frequentes ainda os matizes rosa 

e prata fulgurante, mas são muito raros os que produzem pequenos sóis 

circundados de auras de todas as cores. As formas desses pensamentos são 

radiantes, rectilíneas, e jamais reconvergem ao ponto de partida. 
 

 Um pensamento de devoção bem definido afigura-se á forma de uma flor 

ou de um cone índigo com a ponta voltada para o alto, rumando para as regiões 

mais subtis do Cosmo, como para abrir um conduto pelo qual descem até ao 

pensador as sublimes vibrações desses Planos. 
 

 Os pensamentos bem definidos, formulados por seres conscientes e capazes 

de dominar as suas emoções, adquirem formas simétricas de rara beleza, entre as 

quais se distinguem os triângulos entrelaçados ou separados, as estrelas de cinco 

pontas, os hexágonos, as cruzes, os globos, relacionando-se em geral a conceitos 

metafísicos ou de índole cósmica. 
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 Os pensamentos de ciúme, de inveja, tomam formas de serpentes 

esverdeadas; os de ira, ou de irritação violenta, surgem como um raio vermelho 

desferido de uma nuvem da mesma cor; mas quando a cólera é persistente, vê-se 

a projecção alaranjada de um estilete pontiagudo. 
 

 

EFEITOS DA MÚSICA NO MUNDO MENTAL 
 

 

 Talvez não pareça razoável incluir entre as formas-pensamento as 

produzidas pela música. Porém, se as considerarmos como o resultado do 

pensamento do compositor, expresso pelos artistas mediante os seus instrumentos 

ou vozes, convencer-nos-emos de que lhes cabe lugar destacado, principalmente 

pelos benéficos efeitos que produzem. Elas variam não só com o timbre da voz e 

com a sonoridade do instrumento que as emitem, como também segundo as 

qualidades artísticas do compositor e o virtuosismo dos executantes. As formas 

musicais produzidas no Plano Mental emanam vibrações exactamente como as 

das formas-pensamento. 
 

 São conhecidas dos clarividentes as cores e formas características 

resultantes da execução de obras deste ou daquele compositor. Uma “ouverture” 

de Wagner, por exemplo, produz um conjunto magnífico semelhante a um grupo 

de majestosos edifícios de paredes e telhados resplandecentes. Uma “fuga” de 

Bach dá origem a formas audaciosas, de contornos nítidos; uma forma rude mas 

simétrica, cortada verticalmente por uma infinidade de riachos paralelos e 

multicores. Se observarmos os efeitos de uma composição de Mendelssohn, 

distinguiremos algo como castelos volantes rendilhados de ouro e prata. 
 

 As músicas populares originam formas variáveis segundo os motivos, 

amorosos, satíricos ou sensuais, que as inspiraram. As de carácter selvagem, 

sincopadas, povoam o espaço de pequenos estiletes opacos, saltitantes, 

semelhantes aos produzidos pelos latidos dos cães, pelos gritos e pelas buzinas 

estridentes. 
 

 Tal como sucede com as formas-pensamento criadas pelos grandes poetas, 

as dos compositores persistem por milhares de anos no Mundo Mental, 

constantemente reforçadas pelas repetições das suas execuções nos concertos e 

nas gravações. As formas mentais da boa música atraem os espíritos da Natureza. 

O seu afastamento do convívio humano é provocado pelas formas-pensamento 

inferiores de que em geral nos achamos cercados. 
 

 A análise dos efeitos de um canto coral revela-nos como que um tecido 

ondulante de fios de diversas cores e contexturas, ao passo que um “solo” com 

acompanhamento produz no Mundo Mental um fio colorido sinuoso ou 

espiraliforme, ao longo do qual se dispõem e se se movimentam magicamente os 

diversos anéis do acompanhamento. Já uma música marcial produz uma série de 
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formas vibrando ritmadamente em ondulações sucessivas. É conhecido o efeito 

encorajador das pulsações de tais ondulações nas mentes dos soldados. 
 

 

O DEVER DO HOMEM 
 

 

 O Universo inteiro é um Ser vivo, uma verdadeira forma-pensamento do 

Logos. Dentro dela agem inconscientemente na realização de Seu Plano, em todos 

os sectores da Natureza, entidades menores, visíveis e invisíveis, entre as quais se 

conta o Homem, microscópica reprodução do Homem Cósmico. Dotado de livre-

arbítrio e do poder de criar formas-pensamento, povoando assim o Infinito de 

entidades vivas, o Homem tem a faculdade de lhes conferir qualidades e defeitos, 

perfeições e imperfeições. Mas nunca o direito de perturbar a marcha progressiva 

da Evolução, mediante espúrias criações mentais que possam causar infelicidade 

e sofrimento a qualquer pessoa. 
 

 Compete ao homem evoluído espiritual e moralmente, tornar-se um 

colaborador consciente na realização do Grande Plano do Supremo Arquitecto. 

Pode e deve o homem, digno de sua Tríade Superior, trabalhar pela Fraternidade 

e a Paz mundial. Por humilde que seja, dispõe todo o homem da força mágica do 

Pensamento, capaz de reerguê-lo de volta ao Nirvana ou Plano Divino, e de 

ajudar os seus irmãos a progredirem por esse mesmo e Verdadeiro Caminho da 

Iniciação. 
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